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Sever Čech spláchla velká voda

Start do nového školního roku

Digitalizace
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Váš autorizovaný servisní partner Škoda

Vážení spoluob-
čané, čas letních 
dnů se nám krátí 
a brzy nás přivítá 
pr v n í  p o d z i m n í 
den. Začátek toho-
to ročního období 
s  sebou př inese 
d a l š í  z k o u š k u 

demokracie, která určí vývoj v jednot-
livých municipalitách. 

Situace v komunální politice je v jed-
notlivých městských částech našeho 
správního obvodu rozdílná. Současný stav 
odráží působení jednotlivých složení za-
stupitelstev v minulých letech. Například 
v radotínském zastupitelstvu se od počátku 
devadesátých let projevuje strategie a kon-
sensuální politika, které nastavil dnes už 
legendární starosta Ing. Jiří Holub. Jeho 
politika s sebou přinesla též informovanost 
a spolupráci s opozicí i v průběhu jednání 
zastupitelstva. A právě ona zmiňovaná 
opozice hlasovala v posledním období pou-
ze ve dvou případech proti návrhům vedení 
radnice. V prvním případě šlo o dílčí zá-
ležitost a ve druhém o tradiční požadavek 
na zvýšení počtu zastupitelů, což v dnešní 
době snižování rozpočtů a krácení nákladů 
není to pravé ořechové. 

I přesto patří opozici respekt a po-
děkování za podíl na dnes možná ne-
vídaně politicky kulturním prostředí 
v radotínském zastupitelstvu. Všechny 
tyto aspekty vedly ke koncepčnímu roz-
voji Radotína. Zda tento rozmach bude 
pokračovat, nebo nastane nový směr, 
zjistíme v polovině října. A rozhodneme 
o tom my všichni, kdo půjdeme k volbám. 
Ty totiž ukážou, zda se prosadí lidé, kteří 
využijí současného vývoje a převážně 
negativního pohledu na celostátní po-
litiku, nebo lidé snažící se dokázat, že 
komunální politika v Radotíně se za 20 let 
nezměnila, že je otevřená a transparentní 
a je jiná, než politika pražská nebo par-
lamentní. Je odlišná v tom, že za ní stojí 
odpovědní konkrétní lidé s konkrétními 
výsledky. A tyto výsledky v případě vede-
ní radotínské radnice v tomto volebním 
období představují například každoroční 
úsporu ve výši cca osmi milionů korun 
na provozu úřadu městské části, i přes 
nízkou dotaci na státní správu, dále přes 
330 mil. Kč vynaložených na technickou 
vybavenost nebo nejvyšší částku v historii 
městské části, kterou tvoří přes 150 mili-
onů korun na vlastní investice v tomto 
volebním období. 

Věřím, že všichni voliči zodpovědně 
zváží svoji volbu a na misce vah převáží 
pozitiva nad negativy. Nejen mně se totiž 
stává, že při hodnocení několika věcí si 
občas vyberu tu jedinou, která se povedla 
ne úplně nejlépe, a na základě toho si 
pak vytvořím úsudek o celé záležitosti. 
I zapomínání je faktor ovlivňující naše 
rozhodování.

Krásný zbytek léta přeje

Koncem června utichla v Radotí-
ně školní zařízení jen zdánlivě – ve 
skutečnosti v nich totiž pouze stavaři 
vystřídali děti. Připraveno bylo několik 
projektů a všechny musely být hotovy 
dříve, než se stránky kalendáře přetočí 
na 1. září. Což se, s výjimkou gymná-
zia, také podařilo. Dokonce se stihly 
i dvě nové třídy školky.

Takže školní rok začal podle všech 
plánů, dokonce i sluníčko se nakonec 
objevilo. A tak se ti, kdo pro svou 
dávku vědění do základní školy zamí-
řili úplně poprvé, mohli sejít se svými 
novými učitelkami již tradičně venku 
pod modrou oblohou. Přivítat je při-
šel nejen ředitel školy Mgr. Zdeněk 
Stříhavka, ale i radotínský starosta 
Mgr. Karel Hanzlík, který se jak u uči-
telů, tak hlavně u rodičů přimlouval 
za trochu trpělivosti a shovívavosti 
pro děti, které budou muset zvládat 

nové prostředí i nároky výuky. 
Jen o něco starší a zkušenější žáci 

pak přišli spolu s vedením školy 

a městské části otevřít a důkladně 
vyzkoušet hřiště, které se během léta 
vylíhlo na školním dvoře za budovou 

knihovny. I když dospělí se ve skuteč-
nosti podíleli pouze na stříhání pásky, 
zběsilým honičkám a veselým pádům 
do měkkého jen přihlíželi. Svůj díl 
již odvedli – podmínkou této pro-
měny starého asfaltového hřiště bylo 

v prvé řadě získání 
f i na nčn ích pro-
středků z grantu 
hl. m. Prahy urče-
ného pro základní 
š k o l y  z ř i z ov a n é 
městskými částmi 
pro rok 2010. Cel-
kové náklady byly 
1,73 mi l ionu Kč , 
z toho získaný grant 
přispěl 800 000 Kč. 
Nyní je tu víceúče-
lové hřiště s umě-
l ý m  p o v r c h e m 
a 35 m dlouhá bě-

žecká dráha s doskočištěm pro skok 
daleký. V areálu II. stupně v prostoru 

Povodně, které zasáhly ve druhém 
a třetím srpnovém týdnu severní ob-
lasti Libereckého a Ústeckého kraje, si 
vzaly i to nejcennější – lidské životy. 
Materiální škody se vyšplhaly do výše 
několika miliard korun.

Městská část Praha 16 proto přímo 
kontaktovala jedno z nejpostiženěj-
ších míst, Hrádek nad Nisou v okrese 
Liberec (cca 7 400 obyvatel, včetně 
přináležejících obcí 9 200), v němž 

7. srpna řeka dosáhla výše hladiny 
393 cm, což bylo o 120 cm více, než při 
dosud největší povodni v roce 1958. 
Povodní bylo zasaženo 460 domů ve 
městě samotném, dalších 136 domů 
bylo zatopeno v okrajových částech 
města Václavice, Oldřichov na Hra-
nicích a Dolní Suchá. Zatím deset ro-

dinných domů je určeno k demolici.
Rada městské části Praha 16 na 

základě informací tamního krizového 
štábu neprodleně rozhodla o zapůjčení 
65 kusů elektrických vysoušečů a uvol-
nění finanční částky 30 000 Kč na ná-
kup vyžádaného materiálu, především 
rukavic, nářadí k čištění zdí, lopat, ko-
leček a repelentů. Vozidla Technických 
služeb Praha - Radotín přepravila ná-
klad do Hrádku nad Nisou již v pátek 

13. srpna. 
„ R o z h o d n u t í 

pomoci postiženým 
na severu Čech bylo 
spontánní, přede-
vším z důvodu, že 
osobně máme děsi-
vou zkušenost z roku 
2002, co vodní živel 
dok á ž e ,  a  v í me , 
jak důležitá je oka-
mžitá materiální či 
finanční podpora,“ 
př i b l i ž u j e  oko l -
nost i  př i  rozho-

dování radních radotínský starosta 
Mgr. Karel Hanzlík.   

Protože další materiální pomoc již 
nebyla akutně třeba, byla po dohodě 
s vedením hrádecké radnice zbý-
vající finanční částka převedena na 
konto určené na pomoc pro povodní

Rentgenové pracoviště zdravotnic-
kého zařízení se dočká zásadní změny. 
Dosluhující technologie tradičního 
vyvolávání snímků na folie se stane 
minulostí. 

Technický stav automatického vy-
volávacího zařízení, který je součástí 
rentgenu, je kritický a investice do něj 
by v dnešní době digitálních zařízení 
byla krokem zpět. Rozhodnutí Rady 
městské části Praha 16 modernizovat 
rentgen je krokem k využití moderních

17. září – Farmářské trhy
18. září – II. Radotínský Burčákfest
18. září – Prohlídka Pražského okruhu
                 před zprovozněním
23. září – Čaj o třetí (pro seniory)
23. září – představení 3D technologie
                 v kině Radotín
30. září – Pravidelné setkání se seniory
                  v domě s pečovatelskou službou
1. října – Farmářské trhy
2. října – Bezpečný podzim
7. října – Vítání občánků
9. a 10. října – XIII. Havelské posvícení
15. října – Farmářské trhy

Více o jednotlivých akcích se dozvíte 
uvnitř čísla
 

Rok se s rokem sešel a jsme zase 
o kapku starší… Ne, nespletl jsem si 
roční období, ani onen zmiňovaný 
rok. Vím, že toto ustálené rčení se říká-
vá zpravidla po Vánocích, o Silvestru, 
kdy oslavujeme a zanedlouho píšeme 
nový letopočet. Nastává rok nový, ale 
ne pro nás, dospělé, nýbrž pro děti, 
mládež a skorodospěláky. A nazývá 
se „školní“. 

Přišel konec prázdnin, začalo září, 
kdy nás slunce ještě šimrá, ale už nemá 
takovou sílu. A děti jdou opět do škol, 
školek, svých alma mater. Některé 
z nich jsou opravené, vylepšené, mají 
nová hřiště (jako to v Radotíně u prv-
ního stupně základní školy, za budovou 
knihovny) a jiné jsou úplně nové (opět 
budu jmenovat náš Radotín, kde došlo 
k rozšíření mateřské školky o dvě třídy, 
a tak zde může předškolní zařízení na-
vštěvovat o 50 předškoláčků navíc).

Všem dětem, nejen prvňáčkům, pro 
které bylo první září dalším význam-
ným krokem v životě, přeji, aby se jim 
ve škole nejen líbilo a aby zde našly 
nové kamarády a kamarádky, ale hlav-
ně – ať jim škola přinese spoustu no-
vých poznatků a zážitků. K učitelům 
a rodičům směřuji svou přímluvu za 
trochu trpělivosti a shovívavosti vůči 
dětem navíc. Jsou to v prvé řadě právě 
ony, jež budou muset zvládat nejen 
nové prostředí, ale i nároky, které na 
ně výuka klade. Platí to zejména pro 
více jak dvě stovky dětí, které poprvé 
zasedly do školních škamen ve středu 
prvního září ve správním obvodu 
Prahy 16 – tedy v Lipencích, Radotíně, 
Velké Chuchli a na Zbraslavi.

Letošní září se zapíše nejen do 
pražské historie, troufnu si říci, že i do 
dějin českého stavebnictví. 20. září by 
totiž měla být slavnostně uvedena do 
provozu jižní část Pražského okruhu. 
Veřejnost ale bude mít možnost sezná-
mit se s celou trasou těsně před jejím 
zprovozněním při dni otevřených 
dveří, který se uskuteční v sobotu 
18. září. Nejvýznamnější gigantická 
stavba výrazně odlehčí dopravě, cesta 
se zrychlí také při cestování ze Zbra-
slavi na Zličín. Auta se už nebudou 
tlačit v ucpaném Radotíně a drkotat se 
po serpentinách u Lochkova. 

Přeji všem příjemné a klidné dny.



Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí

Jak se bude v říjnu volit

Letní novely živnostenského zákona

Při podávání návrhu na zápis práva u pří-
slušného katastrálního úřadu je třeba vychá-
zet především z § 4 odst. 3 a 4 platného zá-
kona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických 
a jiných věcných práv k nemovitostem. 

V návrhu na zahájení řízení o povolení 
vkladu musí být výslovně uvedeno, o jaký 
druh vkladu navrhovatel žádá, protože ka-
tastrální úřad je tímto návrhem vázán. Ve 
správním řízení katastrální úřad rozhoduje 
jen o tom vkladu, který je uveden v návrhu, 
i kdyby bylo ve smlouvě obsaženo ujednání 
o dalších věcných právech. V souvislosti 
s tím je důležité upozornit na skutečnost, že 

do katastru nemovitostí se nevkládají smlou-
vy, na jejichž podkladě mají vzniknout věcná 
práva k nemovitostem, ale vkládají se výluč-
ně věcná práva na základě podaného návrhu 
na povolení vkladu. Originál smlouvy nebo 
její ověřená kopie pak musí tvořit přílohu 
návrhu. Ten mohou podat všichni účastníci 
smlouvy nebo pouze některý z nich. Pod-
statné náležitosti obsahu návrhu jsou ozna-
čení příslušného katastrálního úřadu, jméno 
a příjmení navrhovatele včetně bydliště 
a rodného čísla u fyzických osob nebo ná-
zev, sídlo a identifikační číslo u právnických 
osob, tzn. údaje o účastnících řízení. V ne-
poslední řadě je nutné uvést označení práv, 
která mají být zapsána do katastru. Podpisy 
na návrhu nemusí být úředně ověřeny.

Ke vkladu je věcně příslušný ten katas-
trální úřad, v jehož obvodu se nalézá ne-
movitost, k níž se váže požadavek na zápis 
vlastnického či jiného práva vyplývajícího 
z uzavřeného smluvního vztahu. Výjimkou 
je směnná smlouva, jejímž předmětem je 
směna nemovitostí evidovaných v obvodu 
dvou či více katastrálních úřadů. V tomto 
případě se návrh na vklad předkládá pouze 
jednomu z nich a ten rozhodne o povolení 
vkladu práv týkajících se všech nemovitostí 
v listině uvedených. Řízení je zahájeno dnem 
podání návrhu na vklad, přičemž právní 
účinky vkladu vznikají zpětně k tomuto dni. 
Z toho vyplývá, že smlouva musí být platná 
a účinná nejpozději ke dni podání návrhu 
na vklad do katastru nemovitostí.

V § 4 odst. 4 zákona o zápisech práv 
k nemovitostem do katastru je uvedeno, 

jaké přílohy musí návrh obsahovat. Přílohou 
musí být především originál nebo ověřená 
kopie listiny, na jejímž základě má být právo 
zapsáno do katastru. Tato listina se katastrál-
nímu úřadu předkládá v počtu o dva větším, 
než je počet účastníků, přičemž u manželů 
je účastníkem každý z nich. Je-li účastník 
řízení zastoupen zmocněncem, pak se před-
kládá příslušnému katastrálnímu úřadu plná 
moc, jež se však vztahuje jen na zastupování 
při řízení před katastrálním úřadem. Pokud 
byl zmocněnec zmocněn, aby uzavřel za 
účastníka samotnou smlouvu, je nutné, aby 
plná moc v originálu nebo v úředně ově-
řené kopii byla nedílnou součástí každého 
vyhotovení dané smlouvy. V případě, že 
účastníkem řízení je právnická osoba, jejíž 
vznik je podmíněn zápisem do obchodního 
nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku, 
je třeba přiložit výpis z tohoto rejstříku 
pro identifikaci subjektu. Tento doklad je 

u právnických osob velice důležitý, neboť 
pouze z tohoto výpisu se dá bezpečně zjistit, 
jak přesně se daná společnost jmenuje a kdo 
je oprávněn jejím jménem jednat a smlouvu 
podepisovat. 

Dále se obvykle vyžaduje předložení 
nabývacího titulu, tedy listiny prokazující 
oprávnění vlastníka nakládat s předmětem 
právního úkonu a dokládající, jak ji ten, kdo 
chce s nemovitostí disponovat, získal do 
svého vlastnictví. V tomto případě je důle-
žitým předělovým datem 1. leden 1993, kdy 
vznikl katastr nemovitostí po dlouhém ob-
dobí existence pouhé evidence nemovitostí. 
Nejčastějšími nabývacími tituly jsou daro-
vací smlouva, kupní smlouva nebo dědické 
rozhodnutí, ale i rozhodnutí Pozemkového 
úřadu vydané v rámci restitučních předpisů. 
Pokud smlouva není sepsaná v českém jazy-
ce, pak je nutné ke vkladu doložit její úředně 
ověřený překlad. Aktuální výpis z katastru 
nemovitostí se povinně k návrhu přikládat 
nemusí, protože stav zápisu si katastrální 
úřad ověřuje sám. 

Je-li nutné doplnit návrh o některou 
z jeho náležitostí nebo další doklady podle 
výzvy katastrálního úřadu, pak navrhova-
tel musí ve stanovené lhůtě listiny zajistit, 
protože jinak může být řízení o návrhu 
zastaveno. Když je pro rozhodnutí o návrhu 
na vklad důležité rozhodnutí jiného státního 
orgánu či soudu, přeruší katastrální úřad 
řízení pro předběžnou otázku až do vydání 
pravomocného rozhodnutí dané instituce. 
Proti rozhodnutí o přerušení řízení se nelze 
odvolat.

Z historického hlediska vkladové řízení navazuje na dřívější povinnost intabulace jako 
zásady, podle níž vlastnictví a další věcná práva k nemovitostem vznikla a zanikla teprve 
zápisem ve veřejných knihách. Ty se vedly podle obecného knihovního zákona z roku 1871 
a následně od roku 1883 podle zákona o evidenci katastru daně pozemkové. Kromě pozem-
kových knih sloužily k zápisům práv k nemovitostem i knihy speciální, a to železniční, horní 
a vodní. Do pozemkových knih se nezapisoval tzv. veřejný statek, jímž se rozuměly pozemky 
sloužící společné potřebě občanů, například silnice nebo náměstí. K definitivnímu sjednocení 
právních předpisů o vedení pozemkového katastru pro území celé republiky došlo zákonnou 
úpravou číslo 177/1927 Sb. Jednou z největších socialistických deformací právního řádu po 
roce 1948 bylo násilné rozbití tohoto propracovaného systému vedení pozemkových knih. 

V Lipencích hořelo
Ve tři hodiny ráno 1. července zpozorovali strážníci městské policie při své 
běžné hlídkové činnosti oheň s hořícími papíry a plastovými předměty, a sice 
na krajnici vozovky ulice Jílovišťská v Lipencích. Hlídka se snažila oheň uha-
sit pomocí hasicího přístroje ze služebního vozidla. Vzhledem k silně hořícím 
plastům na místo přivolala také Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy. 
Díky rychlému zhodnocení situace již nedošlo k dalšímu rozšíření ohně ani 
ke škodám na majetku.

Agresivní zloděj
Šestého července v 18.20 hodin musela hlídka zklidnit zloděje v obchodním 
domě Lidl na Zbraslavi. Ten kradl zboží a následně, když byl přistižen, se začal 
chovat agresivně. Celou záležitost si k dalšímu řešení převzala Policie České 
republiky.
Asistovali záchranářům
I 27. července strážníci klidnili muže. Ve 22.10 hodin pomáhali posádce rychlé 
záchranné služby při ošetření a následném převozu agresivního muže ze za-
stávky MHD v ulici Cementářská do Fakultní nemocnice Motol. Zraněný měl 
tržnou ránu na čele a silně krvácel. Hlídka městské policie jej musela zklidnit 
i při sešívání rány v nemocnici.
Srnce srazilo auto
Velmi vážná poranění utrpěl 2. srpna odpoledne po srážce s autem statný srnec. 
K nehodě došlo na křižovatce ulic Otínská a Jelenovská. Řidič z místa nehody 
zbaběle ujel. Srnec trpěl až do doby, kdy jej našla hlídka městské policie z Rado-
tína. Na místo vyjela odchytová služba, která zraněné zvíře převezla do útulku 
v Dolních Měcholupech. Tam se srnci dostala veškerá veterinární péče. Je ale ve 
velmi vážném stavu a prognóza, zda přežije, je nejistá.

Výkonem služby v okrsku č. 26 – Havlín 
byl pověřen strážník specialista okrskář Mar-
tina Svobodová. Práci vykonává při denních 
a nočních směnách, které jsou nepravidelně 
rozděleny dle potřeby v souvislosti s aktuální 
bezpečnostní situací.

Hranice okrsku tvoří ulice Strakonická, 
K Peluňku, Žabovřeská, Elišky Přemyslovny, 
Zbraslavské náměstí a Ke Krňovu. Z větší 
části je tvořen 
klidovou zónou 
zastavěnou ro-
dinnými domky, 
menší část zasa-
huje i na Zbra-
slavské náměstí 
a do ulice Elišky 
P ř e m y s l o v n y. 
K o s t e l  s v a t é -
ho Havla uprostřed hřbitova je největší 
dominantou na vrchu Havlín, na jihozápad-
ním svahu se pak nachází urnový háj. Kostel 
a hřbitov je obklopen lesem, parkem a sa-
dem „Třešňovka“, v němž můžeme nalézt 
malé dětské hřiště s pískovištěm, houpačka-
mi, kolotočem a množstvím laviček.

V oblasti veřejného pořádku dochází čas-
to ke znečišťování uvedeného dětského hřiště 
výkaly psů neukázněných majitelů, kteří zde 
s velkou oblibou venčí své čtyřnohé miláč-
ky. Poněkud ale zapomínají na povinnost 

p o  n i ch  t aké 
uklízet. Místní 
okrskář se při 
kontrolní činnosti 
na tuto problema-
tiku již dlouhodobě 
zaměřuje.

Případy vandalství se bohužel objevily 
v souvislosti s opraveným Karlovým stán-
kem, kde došlo opakovaně k poškození 
fasády a laviček v jeho okolí.

Městská policie se také pravidelně zamě-
řuje na kontroly objektů v areálu bývalého 
Výzkumného ústavu myslivosti a lesnické 
zoologie v ulici Výzkumníků. Tyto stavby 
se často stávají přechodným domovem bez-
domovců a drogově závislých osob, hlavně 
v období zimních měsíců.

Nejvíce dopravních přestupků je v okrs-
ku spácháno v ulicích Elišky Přemyslovny, 
Vladislava Vančury a na Zbraslavském 
náměstí. Řidiči opakovaně nerespektují 
dopravní značení zejména na náměstí, 
protože velmi často odmítají využít služeb 
placeného parkoviště a vzhledem k omeze-
nému počtu parkovacích míst mimo toto 
parkoviště se často při parkování dopouš-
tějí přestupků. V následujících měsících 
proto dojde ke zintenzivnění kontrolní 
činnosti na Zbraslavském náměstí.

Ve dnech 15. a 16. října 2010 nastane 
okamžik pro opětovné přistoupení k voleb-
ním urnám, kdy každý dá hlas kandidátům, 
které zná a které by si přál mít na té své 
radnici – ať už to je v Lipencích, Lochkově, 
Radotíně, Velké Chuchli nebo na Zbraslavi. 
Současně se budou volit kandidáti do Zastu-
pitelstva hlavního města Prahy. 

Rozsáhlejší materiál o volbách nabídnou 
Noviny Prahy 16 v říjnu, těsně před termí-
nem jejich konání, ale nejzákladnější infor-
mace jsou tu již nyní: 
» Hlasovací lístky budou doručeny vo-

ličům nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb. V případě, že dojde k poškození 
nebo ztrátě hlasovacího lístku, může 
volič ve volební místnosti požádat okrs-
kovou volební komisi o jiný hlasovací 
lístek (pro každé volené zastupitelstvo 
je tedy jen 1 hlasovací lístek, na kterém 
jsou všechny kandidující strany).

» Při volbách do zastupitelstev obcí ne-
lze volit na voličský průkaz.

A jak se volby do zastupitelstev obcí liší 
od jiných voleb? Podle informací z mate-
riálů Českého statistického úřadu a minis-
terstva vnitra následovně. Počet hlasů pro 
stranu je součtem hlasů pro její kandidáty. 
Přednostní hlasy ve formě, jak je známe 
z voleb například do Poslanecké sněmovny, 
ve volbách do zastupitelstev obcí neexistují, 
jsou jen hlasy pro kandidáta.

Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí čle-
nů zastupitelstva (je to uvedeno na hlasova-
cím lístku), může uplatnit všechny, jen několik 
nebo žádný. Ať už se rozhodne pro jakýkoli 
způsob udělení svých hlasů, ty se započítávají 
zásadně jednotlivým kandidátům podle ná-

sledujících 
pravidel (za 
podmínek 
splnění pravidel platnosti hlasu):
» označí-li jednu stranu a nic jiného: 

hlas se započte každému kandidátovi 
strany v pořadí od prvního dále až 
do pořadového čísla odpovídajícímu 
počtu volených členů zastupitelstva;

» označí-li jednu stranu a navíc její 
jednotlivé kandidáty: hlas se započte 
každému kandidátovi strany v pořadí 
od prvního dále až do pořadového 
čísla odpovídajícímu počtu volených 
členů zastupitelstva a k původnímu 
označení jednotlivých kandidátů této 
strany se nepřihlíží;

» označí-li jednu stranu a ještě jednot-
livé kandidáty jiných stran (jedné 
nebo více stran kromě označené 
strany): hlas se započte napřed kaž-
dému jednotlivě označenému kandi-
dátovi ostatních stran a poté tolika 
kandidátům označené strany v pořadí 
od prvního dále až do doplnění počtu 
volených členů zastupitelstva (rozdíl 
mezi počtem volených a počtem jed-
notlivě označených);

» označí-li pouze jednotlivé kandidáty 
(a nikoliv stranu), je jedno, zda jsou 
z téže strany nebo z různých stran: 
hlas se započte každému označenému 
kandidátovi.

Okrsková volební komise nejdříve zjistí 
počet hlasů pro každého kandidáta jednotli-
vě a až poté počty hlasů pro jednotlivé stra-
ny jako součet hlasů pro jejich kandidáty.

Plochy pro vylepení volebních plakátů v Radotíně
Místem vyhrazeným pro vylepení plakátů v rámci volební kampaně voleb do zastupitel-
stev obcí konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 jsou veřejné informační úřední tabule 
v majetku Městské části Praha 16.
Volební strany mohou dodat své plakáty o formátu maximálně A3 (kvůli zajištění 
zásady rovnosti) odboru ekonomickému, na náměstí Osvoboditelů 21/2a nejpozději 
do 11. října. Plakáty označené razítkem Úřadu městské části Praha 16 pak Technické služby 
Praha – Radotín bezplatně vylepí na informačních tabulích.
Ve dnech voleb je v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním 
okolí zakázána volební agitace a propagace pro volební strany!

1. července 2010 nabyl účinnosti zákon 
č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zá-
kony v souvislosti s přijetím zákona o základ-
ních registrech. 

Tento předpis ukládá živnostenským úřa-
dům přidělovat provozovnám identifikační 
číslo provozovny (IČP), které má zajistit 
jejich jednoznačnou identifikaci. 

Článek XXII přechodných ustanovení 
zákona ukládá živnostenským úřadům povin-
nost přidělovat IČP i aktivním provozovnám 
registrovaným před 1.7.2010. Znění uvede-
ného nařízení stanovuje povinnost přidělit 
jej ve lhůtě do jednoho roku ode dne nabytí 
účinnosti zákona. Ukládá také živnostenským 
úřadům povinnost informovat podnikatele 
o přidělení IČP, a to jak u nově zapisovaných 
provozoven, tak u provozoven zřízených před 
datem účinnosti zákona. Vyrozumění budou 
podnikatelům předána osobně, zasílána dato-
vými schránkami nebo poštou.

Dnem 1. srpna nabyl účinnosti zákon 
č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé 
zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke 
snížení administrativní zátěže podnikatele. 

Hlavní změny pro podnikatele obsažené 
v této novele jsou:
»  obchodování s elektřinou a plynem se 
zařazuje mezi činnosti, které jsou vyloučeny 
z režimu zákona č. 455/1991 Sb., o živnos-
tenském podnikání (živnostenský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;
»  vypouští se možnost ohlašovatele uvést 
v ohlášení živnosti pozdější den vzniku 
oprávnění, než je den ohlášení;
»  vypouští se povinnost podnikatele mít 
doklady prokazující způsob nabytí zboží 
nebo materiálu pro účely kontroly v provo-
zovně či na jiném v zákonu uvedeném místě. 
Místo toho se stanovuje obecná povinnost 
podnikatele prokázat na žádost kontrolní-
ho orgánu a v jím stanovené lhůtě způsob 
nabytí prodávaného zboží nebo materiálu 
používaného pro poskytování služeb;
» odstraňuje se povinnost podnikatele 
oznamovat přerušení provozování živnosti 
v případě, že se provozování živnosti pře-
rušuje na dobu delší šesti měsíců. Namísto 
toho je nyní podnikatel pouze oprávněn 
toto oznámení učinit;

»  stanovuje se oznamovací povinnost pod-
nikatele o tom, na jaké adrese lze vypořádat 
jeho případné závazky v případě ukončení 
činnosti v provozovně. Zároveň se stanovu-
je, že podnikatel je povinen toto oznámení 
učinit nejpozději ke dni ukončení činnosti 
v provozovně a stanovuje se povinnost ohlá-
sit i každou změnu této adresy, a to po dobu 
čtyř let ode dne ukončení činnosti v provo-
zovně. Tato povinnost neplatí, pokud byla 
podnikatelská činnost zcela ukončena. 

Nová právní úprava ruší povinnost pod-
nikatele oznamovat živnostenskému úřadu 
změny údajů, pokud již byly tyto změny 
zapsány v informačním systému eviden-
ce obyvatel (EO - pro občany ČR) nebo 
v případě cizinců, pokud byly tyto změny 
zapsány v cizineckém informačním systému 
(CIS). Oznamovací povinnost i nadále trvá 
u změny místa podnikání. Pokud však pod-
nikatel oznámí, že adresa místa podnikání 
je totožná s adresou trvalého bydliště i do 
budoucna, nevztahuje se na něj povinnost 
změny adresy místa podnikání oznamovat 
živnostenskému úřadu. V případě změny tr-
valého bydliště dojde automaticky i ke změně 
adresy místa podnikání.

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné 
zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha 16 se koná ve středu 22.9.2010 
od 17.30 hod. v radotínském Kulturním 
středisku, náměstí Osvoboditelů 44.
Burčákfest omezí dopravu. Z důvodu 
konání akce „Radotínský Burčákfest“ 
dojde dne 18. září od 9 do 22 hodin 
k uzavírce ulic Václava Balého a Lou-
čanská (v úseku: Václava Balého – Fel-
berova). Objízdná trasa je vedena ulice-
mi Ježdíkova,  Felberova a Loučanská.
Uzavírka centra Zbraslavi. V rámci 
akce XV. ročník mezinárodního festi-
valu „Vejvodova Zbraslav“ budou dne 
25. září v době od 13 do 18 hodin uza-
vřeny ulice U Národní galerie a Zbra-
slavské náměstí.
Evropský týden mobility. Osvětově 
zábavný program bude jako již tradič-
ně náplní Evropského týdne mobility 
(ETM) ve dnech 16. až 22. září. Letošní 
téma Doprava a zdraví s heslem Pro-
dluž si život se promítne zejména do 
obsahu Evropského dne bez aut, který 
se v Praze uskuteční v neděli 19. září. 
ETM je celoevropská akce na podporu 
udržitelných forem dopravy, veřejné 
hromadné dopravy, zvýšení bezpečnosti 
v dopravě, zlepšení životního prostředí 
ve městech a obcích a prostoru pro 
chodce, cyklisty atd. Poprvé se kona-
la v roce 2002. Letos se mj. v sobotu 
18. září uskuteční den otevřených dveří 
Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., 
v neděli 19. září Evropský den bez aut 
s celodenním bohatým programem na 
Smetanově nábřeží a na náměstí Jana 
Palacha a v úterý 21. září den Pražské 
integrované dopravy, v jehož rámci při-
pravují ROPID a České dráhy, a.s. jízdy 
zvláštním vlakem po stopách budoucích 
průjezdných linek Eska, a to i po trase 
Radotín – Smíchov – Praha - hlavní 
nádraží – Klánovice – Úvaly.
Mobilní kancelář. Pražská plynárenská, 
a. s. ve spolupráci s dceřinou společnos-
tí Prometheus, energetické služby, s.r.o. 
a Úřadem městské části Praha 16 nabízí 
odběratelům zemního plynu služeb tzv. 
mobilní obchodní kanceláře. Jejím pro-
střednictvím si stávající i potenciální 
zákazníci mohou vyřídit záležitosti sou-
visející s odběrem zemního plynu bez 
návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4. 
Mobilní kancelář poskytuje takové služ-
by, jakými jsou zahájení, převod a ukon-
čení odběru zemního plynu, změny 
smluvního vztahu (způsobu placení, 
zasílací adresy, jména atd.), převzetí re-
klamace, výměna, kontrola a zaplombo-
vání plynoměru, informace k otázkám 
souvisejícím s dodávkami zemního 
plynu či tiskopisy a informační brožu-
ry. V Radotíně bude přistavena 4. října 
2010 od 12.30 do 15 hodin, 6. listopadu 
od 9 do 11.30 hodin a 8. prosince 
od 11 do 13.30 hodin, vždy v dodáv-
kovém automobilu označeném logem 
Pražské plynárenské, a. s. zaparkovaném 
na náměstí Osvoboditelů čp. 21 (budova 
ÚMČ – evidence obyvatel). Služeb zde 
mohou využít i občané přilehlých obcí 
a městských částí Prahy. 

Hned na začátku je třeba uvést, že před-
mětem zápisů do katastru nemovitostí jsou 
právní vztahy týkající se nemovitostí, tedy 
vlastnické právo, zástavní právo, právo 
odpovídající věcnému břemeni, předkupní 
právo a jiná práva, pokud byla zřízena jako 
věcná práva k nemovitostem. 
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Start do nového školního roku Sever Čech spláchla velká voda
za tělocvičnou vznikla 70 metrů dlou-
há běžecká třídráha, také s doskočiš-
těm (viz Noviny Prahy 16 č. 8/2010).

Podobně šibeniční termín bylo tře-
ba zvládnout při rozšiřování mateřské 
školy, které si vynutil zájem rodičů 
o umístění dětí do tohoto předškolní-
ho zařízení.

Další navýšení počtu dětí ve třídách 
už situaci nemohlo vyřešit, počet po-
daných přihlášek dětí z Radotína šel 
vysoko nad kapacitu radotínských 
předškolních zařízení v jejich dosa-

vadní podobě. A tak bylo třeba reálně 
najít prostor pro dvě nové třídy. Volba 
padla na první patro budovy býva-
lých jeslí. Odnož Základní umělecké 

školy Klementa Slavického, která zde 
doposud sídlila, se přestěhovala čás-
tečně do prostor Kulturního střediska 
Radotín, částečně do dílny v základní 
škole.

Během léta proběhla rekonstrukce 
uvolněných prostor, při níž byly vy-
budovány další dvě třídy školky a veš-
keré potřebné sociální zázemí. Stavbu 
provedla firma ALBET stavební, s.r.o. 
za cenu 2,87 milionu Kč a dodržela 
závazný termín dokončení. Díky tomu 
tu koncem srpna učitelky rozmístily 
nový nábytek a připravily se na čtyři-

cet předškoláků, kteří měli s prvním 
zářijovým dnem již vše nachystáno. 
Mateřská škola Praha - Radotín tak má 
nově kapacitu 310 dětí. 

O dalším projektu se zásadním pří-
nosem na snížení provozních nákla-
dů a současně s pozitivním vlivem na 
životní prostředí, fotovoltaické elekt-
rárně na budovách II. stupně základ-
ní školy a školní jídelny v Loučanské 
ulici, jsme již podrobně informovali 
(viz Noviny Prahy 16 č. 8/2010). V let-
ních měsících úspěšně proběhl zku-
šební provoz a v těchto dnech se elek-
trárna spouští do plného provozu. 

Jen Gymnázium Oty Pavla posunu-
lo začátek školního roku na 15. září 
2010. Během letošních letních prázd-
nin totiž provádí zřizovatel Hlavní 
město Praha 1. etapu celkové rekon-
strukce své budovy radotínského 
gymnázia, která řeší kompletní pře-
stavbu podkroví včetně nové střechy 
a odstraňuje stávající havarijní stav.

Je to největší stavební zásah od 
celkové rekonstrukce školy, která 
probíhala v letech 1986 - 1989. Stavbu 
provádí firma COM – TIP, projektové 
řešení navrhla a zpracovala projekto-
vá kancelář AH atelier Praha.

Jak vypadá nové dispoziční řešení 
půdního prostoru? Podle informací 
ředitelky gymnázia RNDr. Jany Hr-
kalové stávající nevyhovující strmé 
a úzké schodiště mezi posledním 
podlažím a půdním prostorem na-
hradilo nové, které ústí do haly pod-
kroví. Z ní jsou pak přístupny dva 
kabinety učitelů, laboratoř biologie, 
učebna biologie a dvě půlené učebny 
pro výuku jazyků a informačních 
technik.

postižené obyvatele. O stejnou for-
mu pomoci prosíme i občany. Pokud 
by kdokoli chtěl přispět, je číslo po-

vodňového účtu Města Hrádek nad 
Nisou 6015–984856329/0800.

Díky vám jsme nad vodou, to je 
motto koncertu pro postižené po-

vodní, který se 
u s k u t e č n í  n a 
h r á d e c k é m 
Horním náměs-
t í  18 .  z á ř í .  Na 
podiu se budou 
střídat zpěváci 
a  s k upi ny  o d 
1 5 . 0 0  a ž  d o 
nočních hodin. 
Nebudou chy-
bět ani zvučná 
j m é n a ,  t ř e b a 
Lenka Dusilová, 
O5 a Radeček, 
D a v i d  K r a u s 
č i Dav id Kol-
ler & band. 

Koncert pro Hrádek
DÍKY VÁM JSME NAD VODOU je mottem koncertu pro postižené bleskovou 
povodní, která se 7. srpna prohnala Libereckým krajem. Na hrádeckém Hor-
ním náměstí se budou 18. září 2010 střídat zpěváci a skupiny od 15.00 až do 
nočních hodin. 
Vstupné: od 150 Kč (vrchní hranice záleží na vás).
Vstupenky je možné objednat na e-mailu: strupl@branatrojzemi.cz
Povodňový účet Hrádku nad Nisou
6015–984856329/0800
Další informace
www.hradek.eu (web města)
www.kolkolem.cz/voda2010 (fotky z povodně)

Pražský okruh, ostře sledovaná stavba v jižní části hlavního města propojující dálnice 
D1 a D5, se otevře 20. září. 

Další tři nové úseky Pražského okruhu od Jesenice přes Vestec a Lahovice až do 
Slivence v délce přes 22 kilometrů budou již za pár dní sloužit pro automobilovou 

dopravu, zejména tu tranzitní. Uleví se tisícům Pražanů především v lokalitách Barrandova, Radotína a kolem Jižní spojky, kteří se v posledních letech stali 
oběťmi otevření hranic a volného obchodu a s tím spojeného strmého nárůstu kamionové dopravy mířící zemí na ose východ – západ.  

Historie dálničního okruhu kolem Prahy sahá ale mnohem dále do minulosti. O jeho výstavbě se v Praze mluvilo již před 2. světovou válkou, schválena 
ovšem byla až v roce 1963. Samotná výstavba začala o dalších 20 let později, v 80. letech 20. století. 

Stavba „naší“ části v úseku Slivenec – Lahovice, označovaná číslicí 514, byla zahájena 25. května 2006, kdy se, k údivu všech, tzv. ekologické iniciativy 
neodvolaly proti stavebnímu povolení. Překvapení bylo veliké, protože to byly právě tyto zájmové skupiny, které 

stavbu blokovaly již od poloviny 90. let a bránily tak zlepšení stavu životního prostředí několika desítek tisíc lidí přímo 
zatěžovaných emisemi z průjezdní automobilové dopravy.

Otevření Pražského okruhu v jižní části města zkrátí řidičům dobu jízdy o desítky minut. Podle pražského Magistrátu bude nově 
mimo špičku možné cestovat z brněnské dálnice D1 k plzeňské dálnici D5 za 19 minut, což je dnes možné zvládnout průměrně 
za 37 minut, ve špičce i více jak za hodinu.

Podle informací z Ministerstva dopravy bude ale okruh od prvního dne zpoplatněn, což by mohlo znamenat, že především 
Radotínem by nadále mohly projíždět těžké nákladní vozy ve snaze vyhnout se mýtnému. Radotínská radnice proto již na jaře 
iniciovala osazení zákazových značek na ulici K Cementárně, což se po řadě jednání s Magistrátem hl. m. Prahy, Technickou správou 
komunikací hl. m. Prahy a Policií ČR podařilo. K 20. září mají být osazeny značky zakazující vjezd nákladních vozidel nad 12 tun od 
náměstí Osvoboditelů až po ulici Na Cikánce.  

Na okruhu by se měl o víkendu před otevřením uskutečnit den otevřených dveří, avšak 
ani zhotovitelské firmy ani Ředitelství silnic a dálnic nebyly ještě 7. září schopny na 
opakované dotazy Novin Prahy 16 tuto informaci potvrdit. Pouze na webových stránkách 
www.okruhprahy.cz se objevila pozvánka na 
in-line bruslení na části kolem Písnice. Bude-li 
se prohlídka našeho úseku konat, dozvíte se 
to na webu www.praha16.eu, na radotínském 
Facebooku a hlášením místního rozhlasu.

V obrazové části dnes přinášíme snímky 
výstavby tunelu včetně obou portálů. 
V říjnovém čísle se zaměříme na mosty.
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Ať žijí farmářské trhy!

Jubilejní Vejvodova Zbraslav

Digitalizace
rentgenu

Vítání občánků

Dárek ke 100. narozeninám

technologií ve prospěch pacienta. 
Digitalizace přinese malou revoluci 

pro pacienty i lékaře, urychlí totiž celý 
proces snímkování, ukládání snímků 
nebo přístupu k nim. Součástí nového 
zařízení bude i úložiště: Rentgenolog 
snímky popíše a uloží je do paměti 
přístroje. Odborní lékaři budou mít 
možnost si je otevřít ve svém počítači 
krátce po snímkování a nemusí čekat 
na odborný popis od specialisty, paci-
enti si je budou moci odnést vypálené 
na CD-ROMu. Nové zařízení umož-
ňuje i vzdálený přístup z nemocnice 
nebo od specialisty, který není přímo 
ve zdravotnickém zařízení. 

Pozitivní je i to, že při stejném zob-

razení snímku je možné použít menší 
dávku rentgenového záření a operátor 
zařízení na svém kontrolním počítači 
ihned zkontroluje kvalitu snímku. Ka-
pacita umožňuje pořídit 60-70 snímků 
za hodinu. 

„Celkově tato investice přinese 
urychlení a zvýší komfort pro pacienty 
a lékaře našeho zdravotnického zaří-
zení. Rozhodování rady o této zásadní 
modernizaci rentgenu, který je v majet-
ku městské části, usnadnila i návštěva 
polikliniky na Dobříši, kde digitalizaci 
provedli minulý rok. Rychlost, s jakou 
se dostal snímek do počítače na stole 
chirurga, byla i zásadní pro naše roz-
hodnutí o této investici do zkvalitnění 
zdravotní péče,“ zdůvodňuje rozhod-
nutí Rady městské části Praha 16 zá-
stupce starosty Mgr. Miroslav Knotek. 
Předpokládané náklady jsou ve výši 1,1 
milionu Kč.

Tenis má v Radotíně předlouhou 
tradici. Už v roce 1926 se zde na břehu 
Berounky objevily první kurty. V roce 
1930 byl otevřen současný tenisový 
areál v Šárově kole. Do dnešního dne 
se v něm podařilo vybudovat převážně 
vlastními silami a prostředky členů klu-
bu šest kurtů, cvičnou stěnu, klubovnu 
a zázemí správce.

V zimě se trénuje na kurtu přikry-
tém halou, během letní sezóny se na 
zdejší antuce rozbíhá vedle stálých 
tréninků také kolo turnajů: v červnu 
tradiční přebory oddílu v singlech, 
v září v deblech, koncem léta se tu uza-
vírá Berounský Grand Slam veteránů 
(mužů), jehož jednotlivé etapy pro-
bíhají podél toku řeky - v Řevnicích, 
Dobřichovicích, na Kazíně, v Černoši-
cích a v Radotíně. Letos již po šesté tu 
také minulý týden uspořádali turnaj 
pro radotínskou školu.

Na oba turnaje pro mládež se daří 
získávat příspěvek z grantů Městské 
části Praha 16. 

V tomto roce navíc, dík nově vy-
hlášeným investičním grantům, mohl 
klub vyřešit problém nedostatečného 
hygienického zázemí všech jmenova-
ných akcí – instalovali zde mobilní 
buňku se záchody pro letní provoz, 
čímž se počet WC ztrojnásobil.

Velký důraz je v LTC kladen na práci 
s dětmi, kterým se věnuje několik tre-
nérů. Do přípravky mohou děti nastu-
povat již od čtyř let, v areálu je pro ně 
z valné většiny vyhrazena zimní hala. 

Na výsledcích je to také dobře znát. 
Zatímco dospělí hrají víceméně rekre-
ační tenis, umísťují se mladší hráči na 
slušných místech 
nejvyšších soutěží. 
Je to patrně dáno 
i dlouhou místní 
tradicí a kladným
vztahem k bílému 
s p o r t u :  z á j e m 
mezi dětmi z Ra-
dot ína je vel k ý 
a trénují s plným 
nasazením.

Ti starší jim pro 
jejich sportovní 
úspěchy vytvářejí 
vhodné zázemí, 
jsou to právě oni, 
na kom stojí chod 
klubu. Někteří z nich svůj život s LTC 
téměř propojili. Například Ing. Jiří 
Holub, který příští měsíc oslaví osm-
desátku, stále pracuje jako poradce 
výboru, organizuje školní turnaj a byl 

iniciátorem i realizátorem mnoha 
projektů při úpravách areálu.

Aktuálně je v LTC zapsáno 124 do-

spělých členů a 70 dětí, vedle nich však 
kurty navštěvují i hrající nečleni a lze 
si je i krátkodobě pronajmout.

Na radotínské antuce to prostě žije!

Hodně dlouho to vypadalo, že tomu, 
kdo v Praze dostane chuť na opravdu 
čerstvou domácí zeleninu, nezbude nic 
jiného, než si pořídit vlastní zahrádku. 
Pak se postupně začaly objevovat inicia-
tivy občanských sdružení, které přes do-
voz „bedýnek“ vyústily až k farmářským 
trhům. Letos se v Praze k pořadatelům 
připojily i některé městské části – jed-
nou z nich je nyní již i Radotín a první 
jarmark se konal rovněž na Zbraslavi.

Uspořádáním Radotínských far-
mářských trhů, které se poprvé usku-

Zbraslavských jarmarcích v sobotu 
18. září od 8.00 do 12.00 hodin. Již 
druhé farmářské trhy na Zbraslav-
ském náměstí nabídnou kromě bo-
haté zářijové sklizně ovoce, zeleniny 
a bylinek také čerstvé mošty, biomaso 
a domácí uzeniny, domácí vejce a med, 
vynikající celozrnné pečivo, mouky, 
poctivé sýry a mléčné výrobky ane-
bo originální oblečení a doplňky 
na děti a dospělé. Jarmarky plánuje 
organizátor akce, Rodinné centrum 
Pexeso, pořádat na Zbraslavském ná-
městí během hlavní pěstitelské sezony 
každé dva týdny, upřesnění dalších 
termínů najdou zájemci na stránkách 
www.zbraslavskejarmarky.cz. Ten, 
kdo má letos přebytky ze zahrádky, 
je může přijít prodávat na Zbraslavské 
jarmarky! Uvítají zde zeleninu, ovoce, 
bylinky a jiné výpěstky ze Zbrasla-
vi a okolí. Kontaktní osoba – Jana 
Handrejchová: 724 011 883, e-mail:
j.handrejchova@pexeso.org.

Jarmarky nemají sloužit jen k prak-
tickému nákupu, ale mají se stát spo-
lečenskou a komunitní akcí: „Měly by 
být příležitostí k pozdravení se souse-
dy a známými, například u šálku dob-
ré kávy nebo čaje s ochutnávkou kolá-
če, který upekla třeba vaše sousedka,“ 
říká s úsměvem Jana Handrejchová.

tečnily 3. září, se Městská část Praha 16 
rozhodla vyjít vstříc nedávným poža-
davkům svých občanů. V nabídce se 
tu objevilo ovoce, zelenina, výrobky 
z rakytníku, koření, bylinky, medové 
perníčky, oříšky, čaje, medy, škvarky, 
sádlo, salámy, klobásy, špek, sýry, 
mléko, slanina, běžné bílé pečivo, ko-
láče, preclíky, loupáky, koblihy, listové 
pečivo, dalamánky, vícezrnné pečivo, 
slivovice, různé kořenící směsi, mošty, 
směsi pro celiaky a diabetiky, víno, 
burčák, skalničky... 

Tento, ale i další 
sortiment si pak bu-
dou moci občané od 
českých farmářů na-
koupit každý druhý 
pátek – nyní 17. září 
a dále 1. a 15. října 
vždy od 10.00 do 
18.00 hodin. Jarní 
pokračování trhů se 
p ř e d p o k l á d á  o d 
d r u h é  p ů l e 
dubna 2011.

Regioná lní po-
t r a v i n y  p ř í m o 
od farmářů bude 
možné zakoupit i na 

ročník 2010

18.9.2010

Nejen ve Zbraslavském slunečním 
parku, ale i v Davli, na Jílovišti, ve Vra-
ném nad Vltavou a v Klínci se v pátek 
24. září v pět odpoledne (jen v Klínci 
o půl hodiny později) zahájí veřejným 
vystoupením XV. ročník tohoto festivalu.

Od půl sedmé se pak ve stanu na 
Zbraslavském náměstí rozjede pře-
hlídka některých malých dechových 
orchestrů, které se přihlásily do soutě-
že. Postupně se představí Jihočeští ro-
dáci, Blaskapelle „Böhmischer Wind“ 
ze Švýcarska, Dechový orchestr ZUŠ 
Přeštice, rovněž švýcarská Blaskapelle 
Worb, Dechový orchestr Týnečanka 
a nakonec od devíti hodin Městská hud-

ba a Majoretes z Kynšperka nad Ohří. 
O den později je možné si mezi devá-

tou hodinou ranní a jednou po poledni 
poslechnout soutěžní vystoupení v Čer-
ném divadle Jiřího Srnce nebo veřejná 
vystoupení ve stanu na Zbraslavském 
náměstí. Ta začínají od desáté dopolední 
a končí v půl druhé po poledni.

Na druhou hodinu je tradičně na 
Zbraslavské náměstí nachystána ma-
žoretková show, která se v půl čtvrté 
přelije do slavnostního průvodu or-
chestrů s mažoretkami, ten projde uli-
cí u Národní galerie a zpět na náměstí, 
kde všichni zúčastnění uspořádají 
společný koncert.

Tamtéž se ve stanu od 
sedmi večer rozjede fes-
tivalová veselice.

Na nedělní dopoledne 
už zbude, ostatně tak jako 
vždy, jen matiné – jedna 
k ap e l a  z e  Šv ýca r ska 
je o desáté zahájí, dru-
há vystoupením od půl 
dvanácté ukončí. Kromě 
nich zahrají ještě Mo-
ravští muzikanti a Malá 
dechovka ZUŠ Přelouč.

Pár dní před rodinnou oslavou 
opravdu kulatých narozenin paní Fran-
tišky Novákové přišli oslavenkyni bla-
hopřát zástupci městské části, starosta 
Mgr. Karel Hanzlík a jeho zástupce 
Mgr. Miroslav Knotek. Ti pro ni měli 
přichystánu nejen kytici, pamětní listi-
nu a dárkový balíček, ale hlavně jedno 
velké překvapení!

Při rozhovoru během loňské oslavy 
se totiž nejstarší obyvatelka Radotína 
zmínila o svém velkém přání – toužila 

si pořádně prohlédnout tu gigantickou 
stavbu, na kterou se občas zajede po-
dívat se synem Jaroslavem odspodu 
(a tedy vlastně docela z dálky) z Vý-
padové ulice.

Proto oním překvapením byla ná-

vštěva dopravních staveb silničního 
okruhu č. 514. Paní Nováková sice 
přivítala oba gratulanty (a své býva-
lé předškoláky) v pohodlí domova, 
ale pak se s velkou radostí nechala 
„vytáhnout“ na nečekaný výlet. Do-
provod jí při něm dělala vnučka Jana 
Marešová a při samotné prohlídce pak 
i ředitel celé stavby Ing. Jan Paclík, 
který mohl na zvědavé otázky dát nej-
fundovanější odpovědi.

K zajímavým informacím se ovšem 
t e n  d e n  d o s t a l a 
nejen paní Frant iš-
ka , a le i t i ,  kdo ji 
doprovázeli - mohli 
si totiž poslechnout 
vyprávění o tom, jak 
Radotín vypadal v roce 
1930, kdy sem tehdy 
bezmála dvacet i leté 
děvče přišlo z rodných 
jižních Čech.

Kdo dnes ještě napří-
klad pamatuje švestko-
vou alej lemující cestu 
nyní pojmenovanou 
Výpadová?

Paní Františka Nováková, která se 
narodila 24. 8. 1910, se sem přistěhova-
la před více než osmdesáti lety a hodně 
radotíňáků ji zná osobně – čtyři deseti-
letí tu pracovala jako učitelka v mateř-
ské škole.

Ať je vítán každý nový Radotíňák!  A ať 
se mu na zdejším břehu Berounky líbí... 

Městská část Praha 16 pořádá ve 

čtvrtek 7. října 2010 další slavnost „ví-
tání nejmenších občánků Radotína“. 
Na této pravidelné akci budou uvítá-
ny děti narozené od března 2010 do 
června 2010, které mají trvalý pobyt 
v Radotíně. Každé z nich dostane i 
malý dárek na památku.

(V tuto dobu bude zcela uzavřeno 
pracoviště matriky odboru občansko 
správního v přízemí budovy v ulici 
Václava Balého 23/3 v Radotíně , 
o ověření podpisů a listin nebo o služ-
bu CzechPOINT je v této době možné 
požádat na odboru živnostenském 
ÚMČ Praha 16 na náměstí Osvobo-
ditelů 21.)

Nemáte hlídání a chcete jít za kulturou?
Městská část Praha 16 přichází s ori-

ginální, rodičům přátelskou nabídkou. 
Během večerních představení v Kul-
turním středisku U koruny jim bude 
zajištěno hlídání potomstva!

Radotínský starosta Mgr. Karel Han-
zlík k tomu říká: „Všichni víme, jaké to 
je se někam večer vypravit, máte-li malé 
děti a babičky nejsou v dosahu. Proto 
jsme se rozhodli vyzkoušet, jaký bude 
zájem o netradiční propojení představení 
pro dospělé a oddělené zábavy pro jejich 
děti. V našem kulturním středisku jsme 

poskytli prostor pro Rodinné centrum Ko-
runka – je dobře vybavené a nabízí nám 
tak možnost zajistit rodičům příjemný 
večer oproštěný od starostí s hlídáním.“

Vedoucí Ku lturního st řed iska 
Radotín Mgr. Dana Radová, 
v jejíž hlavě celý nápad vznikl, 
k tomu dodává: „Programy, 
u nichž tuto službu nabízíme, 
budou končit před devátou, což 
děti předškolního nebo škol-
ního věku třeba s pohádkou 
určitě vydrží.“ 

Další představení se chys-
tá na st ředu 13. ř íjna od 
19.00 hodin v Kulturním 
středisku Radotín v domě 
„U Koruny“ – jmenuje se 

A tak tě prosím kníže aneb Klauniáda 
pro dva pány, cibuli a špek, autorem je 
Karel Steigerwald, kus sehraje Diva-
délko Na dlani z Mladé Boleslavi.

Hlídání dětí (pouze pro diváky) je 
nutno objednat na telefonním čísle 
257 911 746.
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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: 
Kateřina Drmlová, Ing. Pavel Jirásek, 

Mgr. Miroslav Knotek,
Věra Peroutková.

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 3.9.2010. 

Vychází 15.9.2010. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 11.10.2010.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 1.10.2010. 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. 
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MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

777 171 206
Petr Kučeratel:

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací

J + J
NÁJEMNÍKOVI

s.r.o.

Jaké akce ještě v tomto roce pobaví Radotín?
23. září

Fascinující výlet do světa pod hladi-
nou z dílny legendy Jeana-Michela 
Cousteau přináší životní zážitek

ve formátu 3D.
 mimořádné filmové představení

v digitální kvalitě a s profesionálními 
3D brýlemi v Kině Radotín

od 15.30 a 18.00 hodin

2. října
Bezpečný podzim

zábavné odpoledne pro děti
na dopravním hřišti
v areálu ZŠ Radotín

9. - 10. října
XIII. Havelské posvícení

20. listopadu
Výstava Kruhu radotínských
výtvarníků v domě U Koruny

28. listopadu
I. adventní koncert

vystoupení kytarového mága Štěpána 
Raka v Kulturním středisku Radotín

4. prosince
Mikulášská besídka pro děti 
Divadelního spolku Gaudium

Kulturní středisko Radotín
od 15.00 hodin

5. prosince
II. adventní koncert

vystoupení Markéty Mátlové
v kostele sv. Petra a Pavla

8. prosince
Koledy a vánoční i jiné hity z Křoví

Kulturní středisko Radotín 

12. prosince
III. adventní koncert

vystoupení J. Novotného a Gaudia 
v Kulturním středisku Radotín

19. prosince
IV. adventní koncert

Vystoupení pěveckého sdružení 
SUDOP v kostele sv. Petra a Pavla

26. prosince
Koncert Pražské mobilní zvonkohry

před radnicí Městské části Praha 16

31. prosince
Silvestrovský půlnoční ohňostroj

u lávky přes Berounku

Vedle toho nabídne Kulturní středisko Radotín v domě „U Koruny“
i v Místní knihovně Radotín velké množství představení pro děti i dospělé.



Recenze: Muži, kteří nenávidí ženy 

22. září
 Byl jsem komediantem

vzpomínka na Jana Kašku 
Zbraslavského k 200. výročí narození

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

23. září
Quattro corde

koncert komorního smyčcového 
orchestru - program:

G. Ph.Telemann, A. Vivaldi,
E. Grieg, C. Stamitz

obřadní síň městského domu
od 18.00 hodin

24. – 26. září
Vejvodova Zbraslav

mezinárodní festival malých 
dechových hudeb

(více informací na straně 4)

30. září
Byl jsem komediantem

vzpomínka na Jana Kašku 
Zbraslavského k 200. výročí narození 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

8. října
Rusalka

lyrická loutková pohádka s hudbou
A. Dvořáka

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

11. – 27. října
Výstava tapisérií Hany Kolesové
9. října od 17.00 hodin vernisáž 

s koncertem komorního souboru 
Quintetto con mandolino

Městský dům Zbraslav ve výpůjční 
době knihovny

9. října
Rusalka

lyrická loutková pohádka s hudbou
A. Dvořáka

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

10. října
Zbraslavská osma

závod horských kol pro malé i velké 
v Borovičkách

Informace poskytuje Kulturní 
oddělení ÚMČ Praha - Zbraslav,
U Malé řeky 3, tel: 257 111 801,
e-mail: kultura@zbraslav.cz,
www.mc-zbraslav.cz/kultura.
Změna programu vyhrazena!

17. září od 17.00 a 19.30 hodin
Chlupatá odplata         70 Kč

18. září od 16.00 a 19.00 hodin
Sex ve městě 2         75 Kč

19. září od 16.00 a 19.00 hodin
Vejdi do prázdna         70 Kč

23. září od 15.30 a 18.00 hodin
Velké podmořské dobrodružství 3D 
                                                    90 Kč
24. září od l9.00 hodin
Pravidelní milenci (FK)         70 Kč
(členové FK 50 Kč)

25. září od 17.00 a 19.30 hodin
Solomon Kane         70 Kč

26. září od 16.00 a 19.00 hodin
Muži, kteří nenávidí ženy     75 Kč

1. října od 17.00 a 19.30 hodin
Toy story 3         70 Kč

2. října od 17.00 a 19.30 hodin
Dopisy pro Julii         70 Kč

3. října od 16.00 a 19.00 hodin
Baaria         70 Kč

8. října od 17.00 a 19.30 hodin
Kouzelná chůva a velký třesk    70 Kč

 9. října od 17.00 a 19.30 hodin
Bez soucitu         70 Kč

10. října od 17.00 a 19.30 hodin
Já taky         70 Kč

15. října od 17.00 a 19.30 hodin
Shrek – zvonec a konec         70 Kč

16. října od 17.00 a 19.30 hodin
22 výstřelů         70 Kč

17. října od 17.00 a 19.30 hodin
Bunny a býk         70 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ:

Neděle v 15.00 hodin 40 Kč

10. října Mikeš II
17. října Čert a Káča

Rezervace vstupenek je možná
telefonicky na čísle 257 910 322

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

18. září
Zbraslavské jarmarky

(pokud se povedly ty první 11. září)
na Zbraslavském náměstí

od 8.00 hodin 
více informací viz str. 4

22. září
Domácnost a hračky bez chemie

přednáška Mgr. Jitky Strakové 
a Kamila Repeše ze sdružení Arnika 
pro toho, kdo tápe, když čte složení 

na obalech a neví, jaké materiály 
hraček mohou být zdraví škodlivé 

a jak vybírat zdraví neškodící 
kvalitní materiály a přípravky pro 

domácnost – přednášející provedou 
jednotlivými místnostmi domova 
a představí zdraví nebo životnímu 
prostředí škodlivé látky, s nimiž se 
lze zde setkat a nabídnou vhodné 

alternativy, nebude chybět ani 
prostor pro dotazy a diskuze

vstupné 30 Kč, rezervace na telefonu: 
721 518 248 nutná

v prostorách Pexesa od 18.00 hodin

2. října
Zbraslavské jarmarky

(pokud se povedly ty první 11. září)
na Zbraslavském náměstí

od 8.00 hodin
více informací viz str. 4

Malá ukázka z nabízených kurzů:
Cvičení rodičů s dětmi 2-5 měsíců, 

6-9 měsíců, 10-12 měsíců,
12-15 měsíců, 16-18 měsíců, 
19-21 měsíců, 22-25 měsíců

Dětský Klub PEXESA – školička pro 
děti bez rodičů

Sportovní hry pro děti 2-4leté s rodiči
Mix program - výtvarka, tanečky

a zpívání pro děti 2,5-4leté s rodiči
Streetdance pro holky i kluky 12-16 let

Výtvarný atelier pro dospívající
Pexo klubovna pro náctileté

pro dospělé a mládež od 16 let:
Grafika, úprava fotek a videa na PC

Taj-chi pro dospělé
Ateliér experimentální tvorby

pro dospělé
ale je toho daleko víc…

Žabovřeská 1227, Praha-Zbraslav
rezervace: 721 518 248

více na www.pexeso.org

Když švédský spisovatel Stieg Larsson 
v roce 2004 náhle zemřel, zanechav po 
sobě dosud nepublikovanou detektivní 
trilogii Millenium, nemohl tušit, že se 
z jeho knih vyklube bestseller. Stejně tak by 
ho patrně nenapadlo, že jeho literární po-
stavy opakovaně ožijí na filmovém plátně.

Švédská adaptace knihy se stala 
nejlépe vydělávajícím filmem ve švéd-
ské historii a byla i nejvýdělečnější 
evropskou produkcí roku 2009. Ova-
ce evropských i zámořských kritiků 
kopírovaly komerční úspěch. Nutno 
podotknout, že naprosto zaslouženě.

Detektivní zápletka si částečně hra-
je s retrospektivou. Před čtyřiceti lety 
Harriet Vanger zmizela z rodinného 
setkání na ostrově vlastněném moc-
ným klanem Vangerů. Její tělo nebylo 
nikdy nalezeno a její milující strýc 
věří, že se stala obětí vraha z rodinné-
ho kruhu. Zaměstná tedy finančního 
novináře Mikaela Blomkvista a poně-
kud problematickou mladou dívku, 
fenomenální počítačovou hackerku.

Hercule Poirot měl za zády Ha-
stingse, Sherlock Holmes se spoléhal 
na svého Watsona, Lisbeth Salander 
(v neopakovatelném podání Noomi 
Rapace) se ale vzorci geniální detektiv 
a přihlouplý pomocník vymyká. Ona je 
novináři naprosto rovnocennou part-
nerkou. Lisbeth je jakousi avantgardní 
postmoderní variací na detektivy staré 
školy, jen s tváří plnou piercingů, teto-
váním a duší zbrázděnou šrámy.

Dvojice zjistí, že Harrietino zmizení 
může mít souvislost s nevyřešenými 
sériovými vraždami před čtyřiceti lety 

a začne se zaplétat do osidel hrůzných 
tajemství Vangerovy rodiny. Vražda je 
jen špičkou ledovce, pod ní se skrývají 
činy jako vystřižené z Markýze de 
Sade. A jak známo, staré hříchy mají 
dlouhé stíny. Tak dlouhé, že při vyšet-
řování půjde o život.

Dánský režisér Niels Arden Oplev 
dost možná natočil film svého života - 
je plný thrillerového napětí, detektivní 
mozaika se mu nerozpadá pod rukama, 
ale staví ji kousek po kousku jako puz-
zle, nacistický fragment vedle kousku 
s podtextem náboženského fundamen-
talismu a sexuálního sadismu.

Násilné scény možná přinutí slabší 
povahy přivírat hrůzou oči, ale „Muži, 
kteří nenávidí ženy“ jsou temným fil-
mem o temných záležitostech, drsnou 
obžalobou mizogynní společnosti. 
A protože film zároveň zůstává zručně 
natočeným detektivním thrillerem, 
kde se místo zdlouhavých psychoana-
lytických sezení jedná, neztrácí ani na 
jedinou z celkových 152 minut tempo.

A i ctitel literární předlohy musí 
uznat, že jde o plnokrevnou adaptaci. 
Klíčovou postavou je jednoznačně 
klukovská hackerka Lisbeth, zejména 
díky kontrastu se starším, poněkud 
pasivním novinářem. Tahle směs 
dítěte, ženy a zvířete, geniálního 
mozku a absolutní nekontrovatelnosti, 
racionality a iracionality je také jed-
noznačným důvodem, proč švédský 
film, jehož hollywoodský remake už se 
chystá, v žádném případě nevynechat. 
Ať jste žena či muž, který ženy miluje.

V noci ze 7. na 8. srpna v Radotíně pár 
„statečných“ vybojovalo svou malou bitvu 

s odkazem skutečných hrdinů – pomníky 
padlým z druhé světo-
vé války padly za oběť 

alkoholu a čísi touze 
po destrukci. Někdo 

jiný pak musí pomníč-
ky opravit: pro ten, 

který byl věnován pa-
mátce Josefa Waldhau-
sera, bylo třeba vyrobit 
a osadit novou kamen-

nou desku, ta původní skončila rozmlácená na kousky.

Na novém sídlišti přibyly stromy. Prozatím jsou jejich ko-
runy celkem malé, ale časem by měly v letních měsících 

poskytovat stín těm, kdo se usa-
dí na některou z laviček – ať již 
u cest, nebo na dětských hřištích.
   Lavičky samotné by již zane-
dlouho měly nabídnout větší 
pohodlí. U hřišť zůstanou ty 
stávající, jen se dočkají renova-

ce, všechny ostatní 
dosluhující ale budou 
vystřídány novým mo-
biliářem, který je již 
instalován například 
u autobusového termi-
nálu.

do 30. září
Vlnitá zahrada Marcely Haspeklové

výstava fotografií
Místní knihovna Radotín
v otevírací době knihovny

18. září
II. Radotínský Burčákfest 2010

pořádá Městská část Praha 16
ve spolupráci s Českým archivem vín,

vše vypukne ve 14.00 hodin před
radotínskou radnicí a v blízkém okolí 
v ulicích Václava Balého a Loučanská,

pro návštěvníky bude připraven
k ochutnání mírně kvasící skvělý mošt

z hroznů od vinařů zejména
z Moravy

25. září
Jarní pohádky

divadelní představení pro děti
v podání DS Křoví

Kulturní středisko Radotín
od 15.00 hodin

2. října
Bezpečný podzim

zábavné odpoledne pro děti
od 13.00 hodin na Dopravním hřišti 

v areálu ZŠ Radotín
(více informací viz str. 12)

6.  října
Klavírní recitál ze skladeb 

Klementa Slavického
ke 100. výročí narození skladatele, 

účinkuje MgA. Barbora 
Krištofová-Sejáková

sál Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin

9. - 10. října
XIII. Havelské posvícení
třináctý ročník tradičního 

radotínského staročeského jarmarku 
doprovázený bohatým kulturním 

programem pro děti i dospělé
(Více informací na straně 4.)

13. října
A tak tě prosím kníže

aneb Klauniáda pro dva pány, cibuli 
a špek od Karla Steigerwalda

sál Kulturního střediska Radotín
od 19.00 hodin

Během představení možné hlídání 
dětí – rezervace na telefonu:

257 911 746

18. října
Autorské čtení Ivana Krause

doprovázené živou hudbou z Křoví
Místní knihovna Radotín

od 19.00 hodin

Kurzy:
Jóga, kalanetika, angličtina, 
taneční pro mládež a dospělé

Více: www.ukoruny.net

Rodinné centrum Korunka ve 
spolupráci s KS U Koruny nabízí
Pondělí 9.30-10.30 hodin -  Zumba 

s možností hlídání dětí 
Úterý 9.30 - 12.25 hodin - Světýlka - 

cvičení pro  maminky s dětmi od 
2 měsíců do 3 let (3 skupiny budou 

rozděleny dle věku podle 
přihlášených dětí)

Středa 9.30 - 10.30 hodin - 
Powerjoga s možností hlídání dětí

Středa - Orientální tanec pro dívky- 
odpoledne, pro ženy - večer
více na  www.korunka.net

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

Haruki Murakami – O čem 
mluvím, když mluvím o běhání

Murakami běhá 25 let - každý den 
deset kilometrů, každý rok maraton. 
Titul knihy je variací na povídkovou 
sbírku O čem mluvím, když mluvím 

o lásce Raymonda Carvera. 
Nakladatelství Odeon

Chufo Lloréns – Dám ti tu zem
Láska, ctižádost, vášeň, nenávist. 

Úchvatný román španělského autora 
se odehrává v jedenáctém století, 
kdy se rodila moderní Barcelona. 

Martímu Barbanymu, který odešel 
z chudého prostředí, je právě 

devatenáct let, když tam vstupuje 
městskou bránou...

Nakladatelství Knižní klub

Mario Livio – Je Bůh matematik?
Popularizátor vědy Mario Livio 
nás přístupnou formou provádí 

světem matematického myšlení od 
Pythagora přes největší postavy 

dějin matematiky a fyziky
až po dnešek.

Nakladatelství Argo; Dokořán

Jan Lebeda  – Pohádky skřítka 
Medovníčka

Pod osamělým mohutným dubem 
uprostřed paseky si postavil svoji 

chaloupku malý mužíček - nenosil 
plnovous jako ostatní skřítkové 

a měl zdravé červené tváře, protože 
moc rád jedl med. Také byl kamarád 
se všemi včelkami v okolí a pomáhal 

i jiným zvířátkům, která to 
potřebovala. Bojoval se zlými sršni, 
odehnal zlodějky vosy i mravence, 

chtěl být muzikantem
a na chvilku byl i pilotem.

Nakladatelství Brána

Anne Rooney – Velká kniha
o počítačích

K čemu je dobrý počítač? Jak 
napsat email? Jak udělat krásnou 

a originální pozvánku nebo 
projekt do školy? Velká kniha plná 

praktických rad a návodů, jak 
s počítačem pracovat co nejlépe.

Nakladatelství Mladá fronta



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 1.10.2010.

Dušan Hejbal
Minerální 6

Radotín                                       
Vlasta Borovská

Sídliště 1065/5
Radotín

Jaroslav Bláha
Výpadová 215

 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

Pacientka rozhořčeně vytýká lékaři: „Co jste mi to dal za hrozné uklidňující prášky?“
„Proč, bylo vám po nich špatně?“ ptá se lékař. „To ne, ale po týdnu jsem se ... (viz tajenka)
i k manželovi!“

Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám

Podzimní dobrodružství na kole

HOUBOVÝMI LESY DO RAKOVNÍKA

letí, jménem Lauernstein. Z obojího zůstaly 
zachovány pouze skoro neznatelné valy. 
Kousek od altánku pod vrcholkem je vy-
hlídka, odkud lze sledovat veliké moře lesů 
táhnoucích se v jižní stranu.

Z vrcholku seběhneme po asfaltové cestě 
k rozcestníku Pod Louštínem (0,5 km). Od-
tud se ubereme vlevo po červené značce zpr-
vu širokou lesní cestou a poté znovu hezky 
měkkou pěšinou k Maxově oboře (1,5 km). 
U Maxovy obory opět změníme značku, 
tentokrát na modrou, jež nás bude dopro-
vázet až do Rakovníka. Nyní s ní putujeme 
lesní silničkou k usedlosti a hájovně Sládkův 
kříž se dvěma památnými stromy (1,5 km). 
Nutno dodat, že krajina vůkol může někomu 

navodit atmosféru šu-
mavských plání.

Za Sládkovým kří-
žem krátce ťapeme po 
státní silnici, ale jakmile 
tato překročí železniční 
trať, vhupneme zase do 
lesa. Tím, a posléze po 
okresce, dospějeme do 
obce Lužná, konkrétně 
do její části Lužná II 
(1 ,5  km) . Prakt i cky 
hned na jejím začátku 
je vpravo za kolejištěm 
železniční muzeum. 
Bylo zřízeno v roce 
1997 ve starém depu 
Českých drah. Kdo má 
rád vláčky a mašinky, 

jistě si nenechá ujít příležitost do muzea 
zavítat. V areálu muzea je totiž početná ex-
pozice železničních vozidel.

Po prohlídce muzea projdeme Lužnou II,
 jež vyrostla půldruhého kilometru mimo 
svou mateřskou obec při v minulosti důleži-
tém dopravním uzlu na trati Praha – Cho-
mutov. Poté vede modrá značka po silnici 
otevřenou krajinou, a to ještě chvilku 
vpravo za křižovatkou na Líšany. Teprve za 
vlakovým přejezdem z ní odskočí na polní 
cestičku a zamíří k lesu. V něm po lávce 
překlene trať.
   Okrajem lesa podél železnice kráčíme 
pod kopec Hlaváčov, na který vzápětí vy-
běhneme a po zarostlém temeni dorazíme 
úzkou stezkou přes „terénní vlny“, které jsou 
pozůstatky hradebního systému, v místa, 
kde se rozkládal rozsáhlý královský hrad 

(4,2 km). Byl založen na přelomu 12. a 13. 
století a náležel k nejstarším v Čechách. Tou 
dobou také býval centrem přemyslovského 
královského hvozdu. Leč časem bylo správní 
centrum oblasti přeneseno na Týřov a poz-
ději na Křivoklát. Ve 2. polovině 13. století 
hrad lehl popelem a nebyl již obnoven. Ve 
14. století je uváděn pod názvem Hlavačov 
jako nexistující objekt. Takže ani dnes, krom 
zmíněných valů, z něho nic neuvidíme.
   Od Hlavačova se spustíme svahem dolů 
a tunýlkem se protáhneme železničním ná-
spem k usedlosti Cikánka (0,8 km). Tam, kde 
se za usedlostí napojíme na státní silnici, si 
na protilehlé straně za příkopem všimneme 
zvláštního vztyčeného kamene podobného 
malému menhiru. Ve skutečnosti se jedná 
o starobylý mezník. Říká se mu kamenná 
panna. Pak se státní silnicí znuděně došou-
ráme výše na kruhovou křižovatku u ob-
chodního centra na pomezí Rakovníka.

Zde křižovatku opatrně přejdeme do 
parku Jamka, načež po jeho protnutí do-
sáhneme historického centra Rakovníka 
a prokličkujeme jím na ústřední Husovo ná-
městí (2,5 km). Rakovník povstal ze starší 
vsi Rokytno připomínané v roce 1119. V ro-
ce 1286 byl Rakovník listinou Václava II. 
potvrzen městem. V roce 1422 při obléhání 
husity byla velká část města poničena po-
žárem. LP 1454 byl založen později věhlas-
ný pivovar. Roku 1588 se stal Rakovník 
městem královským. Kromě skvělého piva 
dodávaného na Pražský hrad proslulo město 
ve středověku též chmelařstvím. V roce 
1832 začala ve městě působit první reálka 
v Čechách, dnes gymnázium Zikmunda 
Wintra. V moderních 
dějinách je Rakovník 
znám výrobou kera-
mických materiálů 
a čistících a pracích 
prostředků.

My se při procház-
ce městem ocitneme 
sice jen ve čtyřech 
ulicích, přesto se tak-
to stačíme seznámit 
s  nejdůležitějšími 
pamětihodnostmi. 
Snad jedinou, kterou 
vynecháme, je go-
tický kostel sv. Jiljí, 
stojící v západním 
ok raj i  měs t a . D o 
historického jádra se 
vnoříme za parkem 

Jamka a za křížením více komunikací, vlevo 
do ulice Vysoká, v níž bývalo židovské ghet-
to. V pravé frontě ulice si za zídkou všim-
neme žlutého objektu s věžičkou - barokní 
synagogy z roku 1792. Momentálně slouží 
jako galerie Václava Rabase.

O kus dál je pozoruhodný renesanční 
tzv. „Samsonův dům“ zdobený sgrafity 
s průchozí brankou. V závěru ulice se tyčí 
do 46 metrů Vysoká brána, jedna ze dvou 
dochovaných bran městského opevnění. 
Tato pochází z roku 1519. Od Vysoké brány 
uhneme vpravo do Masné ulice. V ní je ba-
rokní dům Česká chalupa.

Pod Masnou ulicí staneme na Husově 
náměstí. Tomu dominují kromě morového 
sloupu z poloviny 18. století dvě stavby. 
Barokní radnice z roku 1734 a kostel 
sv. Bartoloměje. Kostel vznikl koncem 
15. století na místě požárem dvakrát spá-
leného svatostánku původně románského 
a zasvěceného sv. Mikuláši. V kostele 
sv. Bartoloměje je nejvýznačnější památkou 
pískovcová kazatelna v podobě kalicha 
z roku 1504 od M. Rejska. Vedle kostela se 
pne „nová“ dřevěná zvonice z roku 1630 se 
zvony Žebrák a Václav. Zvon Žebrák z roku 
1492 o průměru 1,6 m patří k největším 
v Čechách. Přes ulici, naproti zvonici, je 
budova gymnázia Zikmunda Wintra, jenž 
v něm v letech 1874 – 1884 působil.

Za zvonicí popojdeme ke druhé zacho-
valé pozdně gotické bráně, bráně Pražské, 
s letopočtem vzniku 1516. Zde víceméně 
končí prohlídka města i sám výlet. Takže 
zbývá jen vyhledat některé stanoviště spojů 
pro návrat do Prahy. Proto od Pražské brá-

ny jdeme rovně Pražskou ulicí do lokality 
Na Střelnici, kde je autobusová zastávka, 
nebo se od Pražské brány stočíme vpravo 
kolem Cisterciáckého domu z poslední 
třetiny 18. století do Čermákových sadů, 
v nichž narazíme na červenou značku 
a ta nás nanaviguje k vlakovému, respek-
tive vedlejšímu autobusovému nádraží. 
Z Husova náměstí, potažmo od Pražské 
brány, ke Střelnici či k oběma nádražím 
je zhruba stejná vzdálenost (0,6 km).
Výlet měří celkem cca 17,1 km a je snadný. 

1) Jestliže se na výlet vydáte od července do 
září ve správný rok, nezapomeňte si s sebou 
vzít košík či vhodnou tašku. Lesy, kterými 
budete procházet, jsou malým houbovým 
rájem. Nachodíte sice o něco více metrů, 
ale neměli byste se vracet s prázdnou. 
2) Výlet je možno zahájit také v Krušovi-
cích, jež jsou historicky doloženy k roku 
1396. V roce 1581 byl v obci na lokalitě 
staré tvrze zbudován pivovar a v roce 
1728 tamtéž vyrostl barokní zámek s o rok 
mladší kaplí. Krušovice jsou rodištěm 
malíře Václava Rabase. Při obecním úřa-
du je expozice věnovaná pivovarnictví na 
Rakovnicku. Z Krušovic vede na Louštín 
červená značka (2 km). Ale, protože do 
městečka není z Prahy ideální spojení 
a poněvadž závěrečný úsek na Louštín je 
celkem prudký, tuto variantu příliš nedo-
poručuji. Od zastávky Řevničov je trasa 
o hodně pohodlnější, byť o 2 km delší.

Dnešní výlet bude znovu směřovat do jed-
noho z okrajových měst našeho pomyslného 
okruhu. Je jím Rakovník, ale než jej navští-
víme, projdeme mnohé lesy a podíváme se do 
vlakového muzea.

Nejdříve se však z Prahy Masarykova 

nádraží, nebo ze stanice Dejvice dopravíme 
vlakem do výchozího místa túry - železniční 
zastávky Řevničov. Obec Řevničov je od 
svého nádražíčka vzdálena více jak 4 km 
vzdušnou čarou, a proto se jí nebudeme 
nijak zabývat.

Před drážní budovou vyhledáme modrou 
a žlutou turistickou značku. Po jejich barvách 
záhy pronikneme do porostu luzenských lesů 
a lehce stoupáme na rozcestí Pod Malým 
Louštínem (1,5 km). Na rozcestí odbočíme na 
značku zelenou, se kterou dojdeme pohodlně 
lesní pěšinou na Louštín (2,5 km).

Louštín je nejvyšší bod pohoří Džbán 
a do ní započítávané Řevničovské pahor-
katiny; dosahuje 537 m.n.m. Na Louštíně je 
doloženo pravěké hradiště z doby bronzové 
a v době historické tu stávával strážní či 
lovecký hrádek, snad z 1. poloviny 13. sto-
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Cyklistika je dnes již celoročním koníčkem 
i pro velkou řadu hobby jezdců, nejen pro 
otrlé závodníky, čemuž je uzpůsobena i širo-
ká nabídka cyklistického oblečení. Nemusíte 
se tedy ničeho bát, stačí se jen na podzimní 
počasí dobře připravit.
Návleky
   Výborný doplněk, který je ideální v pod-
zimním i jarním období, kdy venku není 
ještě výrazná zima, ale počasí je poměrně 
proměnlivé. Návleky se dají pohodlně kom-
binovat s krátkým cyklistickým dresem 
a kalhotami. V nabídce jsou návleky na ruce 
nebo nohy, existují ale také krátké návleky, 
určené pouze na kolena. Výhodou je jejich 
skladnost a možnost rychlého sundání nebo 
nandání během vyjížďky. 
Vesty

Lehký, avšak nepostradatelný doplněk 
oblečení, který má za úkol ochránit tělo 
cyklisty před prochladnutím od proudícího 
větru. Vesty jsou lehké, skladné a bez pro-
blému se dají vozit v kapse u dresu. Vesty se 
od sebe liší různým střihem a také mírou 
odvětrání a zateplení. Základní vesty mají 
výrazně odvětraná síťovaná záda a naopak 
přední díl chrání tělo proti větru. Teplejší 
vesty jsou již určeny do chladnějšího pod-
zimního a jarního počasí, popř. jako jedna 
ze spodních vrstev v zimním období.
Větrovky
   Stejně jako vesty, mají i větrovky za úkol 
chránit cyklistu proti povětrnostním vli-
vům. V závislosti na použitém materiálu 
jsou některé vyšší modely těchto bund 
schopny krátkodobě odolat i mírnému deš-
ti. Materiálově naleznete podstatné rozdíly. 
Je tedy třeba dávat při výběru pozor a vědět, 
kdy budete bundu nejvíce používat, zda-li 
vám bude stačit slabší větrovka nebo jestli 
už bude lepší sáhnout po bundě s mem-
bránou, která vám zaručí mnohem lepší 
voděodolnost. 
Dlouhé dresy a kalhoty
   Pro cyklisty, kteří neradi používají návle-
ky, přicházejí v chladnějším počasí na řadu 
kalhoty a dresy s dlouhým rukávem. Toto 
oblečení má drobnou nevýhodu v tom, že 
ho během vyjížďky nemůžeme v reakci na 

teplotu okolí jednoduše sundat a nandat, 
tak jako třeba návleky. Kalhoty s dlouhými 
nebo tříčtvrtečními nohavicemi a dresy 
s dlouhým rukávem se také vyrábějí s růz-
ným stupněm zateplení, vyztužením a per-
forací na namáhaných místech. U dlouhých 
kalhot je důležitý jejich střih, kde jsou po-
měrně velké rozdíly v tom, jak vám kalhoty 
sednou na tělo. 
Rukavice
   Pro jízdu na kole za chladnějšího počasí 
je téměř nutností použití dlouhoprstých 
rukavic. Na jaře nebo na podzim stačí pou-
ze lehké a velmi dobře odvětrané rukavice 
s dlouhými prsty, které někteří cyklistické 
z důvodu vyšší ochrany vozí dokonce celo-
ročně. S klesající teplotou přicházejí na řadu 
více zateplené modely se speciální membrá-
nou. Velmi oblíbené jsou i určité modely 
rukavic určených pro běžkaře.
Čepice a šátky
   Při vyjížďkách za nižších teplot a ve větru 
představují lehké čepice nepostradatelný 
doplněk. Výhodou těchto čepic je, že se bez 
problému vejdou pod cyklistickou přilbu 
a chrání tak hlavu, zejména čelo a uši, před 
prochladnutím. Méně zateplené čepice je 
možné nahradit i multifunkčním tubuso-
vým šátkem. V zimním období je vhodné 
používat čepice, které mají v oblasti čela 
a uší větruodolnou membránu. 
Návleky na tretry
   Návleky se navlékají přes cyklistické tretry 
a chrání nohy cyklisty proti chladu a větru. 
Cyklisté mohou volit návleky s různým stup-
něm zateplení od letních modelů až po zimní, 
které se liší jak zateplením, tak i materiálově. 
(Výběr je tedy od silných neoprenových, přes 
pogumované až po návleky s membránou). 
Pro cyklisty, jezdící na kole v zimě častěji, 
existují dokonce zateplené zimní cyklistické 
tretry, které nohu chrání před zimou ještě 
lépe než návleky. 

Více informací a široký výběr pod-
zimního cyklistického oblečení nalez-
nete na stránkách Ski a Bike Centra 
Radotín - eshop.kola-radotin.cz



Evropský beachvolejbalový titul na třetí pokus
Markéta Sluková dosáhla dalšího významného úspěchu

O pohár starosty Radotína

OPEN turnaj Českomoravského 
minigolfového svazu

Na třetí, poslední pokus to konečně vyšlo. 
Mladé české reprezentantky Markéta Sluková 
s Kristýnou Kolocovou  vybojovaly na Mis-
trovství Evropy do třiadvaceti let na řeckém 
ostrově Kos zlaté medaile. Radotínská Marké-
ta Sluková si se svou partnerkou splnila sen, 
který jim v předchozích letech těsně unikal.

Sluková s Kolocovou prošly celým turna-
jem, který vrcholil poslední srpnový víkend 

až do finále bez ztráty 
jediného setu a nezavá-
haly ani v utkání o zlato. 
Italský pár Mennega-
tiovou, Giombiniovou 
přehrály hladce ve dvou 
setech a po třech letech 
čekání a dvou stříbrných 
medailích tak mohou 
konečně slavit titul 
evropských šampiónek 
do třiadvaceti let. Pro 
Kolocovou a Slukovou 
to byla poslední šance 
vybojovat zlato na juni-
orské akci. V předchozích dvou letech o ni 
dvakrát ve finále těsně přišly, a proto byly 
letos odhodlané udělat na hřišti pro její 
zisk cokoli. Průběh finálového zápasu měly 
hráčky pražského Bison Beach Volleyball 
Clubu od začátku až do konce pevně pod 
kontrolou a nakonec nepovolily soupeřkám 
ani v jednom setu více než třináct bodů. 
„Konečně to z nás všechno spadlo. Byly 
jsme před finále samozřejmě trochu nervóz-
ní, přece jen šlo o všechno a my měly pořád 
v hlavách ten náš „stříbrný komplex“ z mi-
nulých šampionátů. O to víc jsme se ale sou-
středily, abychom dobře zahrály, a povedlo 
se. Soupeřky jsme až na začátek druhého 
setu nepustily do zápasu a mohly jsme proto 
hrát uvolněně,“ zhodnotila finále Markéta 
Sluková. Děvčata tak napsala zlatou tečku za 
letošní úspěšnou sezonou. Na domácí scéně 
se dvakrát radovaly z vítězství na turnajích 

české „A“ série a získaly i svou první me-
daili na mistrovství republiky. Skvěle se jim 
dařilo také mezi světovou elitou na okruhu 
prestižní Světové série FIVB, kde pokaždé 
startovaly v hlavní soutěži a vybojovaly dvě 
devátá, dvě sedmá a dokonce skvělé páté 
místo. Na přelomu října a listopadu je če-
kají ještě poslední dva turnaje Světové série 
v Číně a ajsku, ale hodnotit letošní sezo-
nu můžou už teď. Vstupovaly do ní s cílem 
pravidelné účasti v hlavní soutěži na turna-
jích Světové série, a ten se jim podařilo spl-
nit. Navíc se na čtyřech turnajích dokázaly 
probojovat mezi první desítku, o čemž  na 
začátku roku ani nesnily.  Před posledními 
dvěma akcemi Světové série FIVB v čínské 
Sanye a thajském Phuketu si budou moci od 
turnajů téměř dva měsíce odpočinout. 

Více než dvě stě veteránů – automobilů, 
užitkových vozidel a motocyklů vyrazilo 
v sobotu 4. září ze Zbraslavi na Jíloviště. 
O Pohár Elišky Junkové a o putovní Pohár 
města Zbraslavi „závodili“ na trati dlouhé 
přibližně 4000 metrů, a to v rámci 43. roč-
níku mezinárodní jízdy historických vozidel 
do vrchu. Soutěž pořádal Veteran Car Club 
Praha.

Nejde o závod jako takový, ale o jízdu 
pravidelnosti. Jezdci absolvují dvě měřené 
jízdy a vítězí ten, kdo je absolvo-
val s nejmenším rozdílem obou 
dosažených časů. Letošním vítě-
zem se stal JUDr. Radim Dvorský 
s dvoudveřovým dvoumístným 
roadsterem o obsahu 847 ccm, 
MG J2 Midget, z roku 1932. 
V jízdě pravidelnosti dokázal 
zajet časy rozdílné o pouhé dvě 
desetiny vteřiny. 

Mezi nejstarší vozy patřila 
Praga Piccolo z roku 1924 se 
čtyřválcovým motorem o ob-
sahu 707 ccm. Tento vůz, jenž 
patřil ve své době k tzv. lidovým 
automobilům, lidovkám, zachránil Bohu-
mil Pipek z Kutné Hory. Torzo Pragovky 
totiž sloužilo jako lesní traktor. Výsledek 
renovace mohou teď obdivovat návštěvníci 
veteránských akcí. 

Zbraslavské náměstí se od sobotního 
rána hemžilo nejen lidmi, ale i vyleštěný-

mi plechovými elegány na čtyřech kolech. 
Diváci zde mohli zhlédnout i vystoupení 
bluesové kapely Letouni Soumraku. Vůbec 
poprvé byl ale závod odstartován hous-
lemi, ne jen fanfárami, jak je to obvyklé 

u jiných ročníků. Postaral se o to houslový 
virtuos Jaroslav Svěcený, letošní patron 
závodu, a minikoncert, o kterém se zmínil, 
že je to jeho poprvé a že na náměstí dosud 
nevystupoval, odehrál na housle pocháze-
jící z roku 1909. V tomto roce se totiž jel 
závod Zbraslav – Jíloviště poprvé.

V minigolfovém areálu v radotínské 
Prvomájové ulici se v sobotu 21. srpna 
odehrál první turnaj v takzvaném „mini-
aturgolfu“. Šlo zde o nultý ročník akce „O 
pohár starosty Radotína“. 

Za velmi teplého počasí se na start po-
stavili hráči z pražských oddílů SK Tempo 
Praha, 1. MGC Děkanka Praha, dále SMG 
2000 Ústí nad Labem a samozřejmě z do-
mácího oddílu DG FORTUNA Radotín. 
Před desátou hodinou bylo za přítomnosti 
rozhodčích provedeno rozlosování a hráči 
byli seřazeni do tříčlenných skupin. Hrálo 
se na čtyři kola s tím, že to poslední bylo 
finálové. To znamená, že původní startovní 
pořadí se změnilo, losovalo se znovu, a tak 
vedle sebe hráli hráči, kteří měli po třetím 
kole přibližně stejné výsledky.

Hráči se na minigolfových drahách s pře-
kážkami snažili podat co nejlepší výkony, 
které jim ale stěžovalo velice teplé počasí. 
I tak se ale utvořil oficiální rekord na jedno 
kolo, a to výkonem 21 úderů. Pro ty, kteří 
teprve začínají pronikat do tajů této hry 
– šlo o 21 úderů na 18 drahách. Rekord sta-
novil Josef Vozár z extraligového družstva 
SK Tempo Praha a jako odměnu za podaný 
výkon si odnesl tři plechovky nápoje Red 
Bull. Absolutním vítězem i v kategorii mužů 
se ale stal Robert Hybner z prvoligového 
družstva 1. MGC Děkanka Praha. Kategorii 
žen vyhrála Ivana Ječná z SK Tempo Praha. 
Poháry a medaile předal vítězům místosta-
rosta Městské části Praha 16 Mgr. Miroslav 
Knotek. 

Příští rok se bude bojovat o pohár rado-
tínského starosty v prvním ročníku turnaje, 
a to v soutěži tříčlenných družstev. Hrát 
by se mělo nepřetržitě 24 hodin. Přáním 
organizátorů je pozvat nejen české hráče, 

ale i hráče z okolních zemí a zajistit tak za-
jímavou konfrontaci českých a zahraničních 
hráčů. 

Den po první oficiální akci, ve které se 
soutěžilo o pohár věnovaný radotínským 
starostou Karlem Hanzlíkem, se 22. srpna ko-
nalo další minigolfové klání. Šlo v probíhající 
sezóně již  v pořadí o 5. otevřený turnaj II. ligy 
smíšených družstev a soutěž jednotlivců, který 
tentokrát nesl název 5. Open Radotín. 

Do minigolfového areálu 
v Prvomájové ulici se po ránu 
dostavilo 30 hráčů a hráček, 
aby se připravili na turnaj, 
který začínal v devět hodin. 
Komise rozhodčích a zástup-
ci oddílů rozlosovali hráče do 
tříčlenných skupin. Do druhé 
ligy se přihlásila družstva SK 
Tempo Praha „C“, SK Oáza 
Praha, MGC Hradečtí orli, 
SMG 2000 Ústí nad Labem. 
Zástupci oddílu DG FORTU-
NA Radotín zvažovali přihlá-
šení do soutěže II. ligy smíšených druž-
stev, ale nakonec usoudili, že bez stabilní 
členské základny nelze tuto soutěž hrát. 

Nedělní počasí vybízelo spíše k ná-
vštěvě koupaliště než ke hře, nicméně 
30 odvážných se potilo na hřišti a bojovalo 
o body do minigolfového žebříčku Česko-
moravského minigolfového svazu. A opět se 
měnil rekord hřiště a znovu v tom měl ruce, 
hůl a míčky Josef Vozár z oddílu SK Tempo 
Praha. V sobotu zahrál již zmiňovaných 

21 úderů, které v neděli vylepšil na 20 úderů. 
Soutěž družstev vyhrálo SK Tempo Praha 
„C“ a výsledky hlavních kategorií jsou při-
loženy v tabulkách. Za zmínku stojí čtvrté 
místo v kategorii mužů Romana Vlasáka 
z domácího oddílu DG FORTUNA Radotín 
za 103 údery.

Bowlingový kemp mládeže s rekordní účastí
Téměř čtyřicet nadějí juniorského bowlin-

gu z celé České republiky se zúčastnilo 4. roč-
níku prázdninového bowlingového kempu, 
který se tentokrát konal v Ústí nad Orlicí. 

Akci pravidelně pořádá bowlingový od-
díl BC Rabbits Praha, který sdružuje nejví-
ce juniorských hráčů v republice a v jehož 
řadách nastupují hráči a hráčky z regionu 
Prahy 16. Oddíl patří k nejúspěšnějším na 
celostátní úrovni a v nastávajícím ročníku 
juniorské bowlingové ligy bude mít jako 
jediný z republiky v nejvyšší první lize 
juniorů dvojnásobné týmové zastoupení. 
Lze jen připomenout, že řada stále ještě 
juniorských hráčů začínala před šesti lety 
na zbraslavské herně Patium a někteří 
z nich již v současné době reprezentují na 
mezinárodní úrovni. 

Samotný kemp byl z bowlingového 
pohledu pro juniory velkým přínosem. 
Deset dní intenzivního tréninku bylo vě-

nováno především zdokonalení rozběhové 
techniky a schopnosti rozpoznat, jakým 
stylem a kterým typem koule hrát na 
dlouhém a krátkém mazání bowlingových 
drah. Rozdílné způsoby mazání drah mají 
totiž vliv na chování bowlingové koule 
při hodu, což je problém, s nímž si často 
neví rady mnozí dospělí hráči. Součástí 
kempu tak byla také teorie bowlingu, jejíž 
zvládnutí dává předpoklady úspěchu při 
mistrovských a mezinárodních soutěžích. 
Díky systémové práci s mládeží přestoupilo 
pro nastávající bowlingovou sezónu do 
oddílu BC Rabbits Praha několik nových 
mladých hráčů z jiných oddílů. I díky tomu 
budou v sezóně 2010/2011 hrát juniorské 
bowlingové soutěže za tento oddíl celkem 
čtyři týmy a oddíl také plánuje ještě do 
konce letošního roku zorganizovat nábor 
dalších bowlingových nadějí. Nejlépe opět 
ze spádové oblasti Prahy 16. 

Kde hrát minigolf?
V Praze existují čtyři minigolfové oddíly, které se o hřiště vzorně starají. Zahrajete si zde 
kvalitně a pokud budete mít zájem, rádi vás jistě přijmou do svých řad. Jeden oddíl najdete 
v Radotíně, zbývající tři v Praze 4.
DG FORTUNA Radotín (Prvomájová ulice, Praha 5 – Radotín) – tel.: 722 264 699, 777 853 773
SK Tempo Praha (Sídliště Novodvorská, Nad Lesním divadlem, Praha 4 – Braník) –
tel.: 603 846 249, 241 493 059
1. MGC Děkanka Praha (Děkanská vinice I., Praha 4) – tel.: 603 196 606
SK Oáza Praha (Jeremenkova ulice, Praha 4 – Krč) – tel.: 777 672 187

Upraveno z tiskové zprávy na
www.bisonbeachclub.cz

Zbraslav v obležení veteránů

Radotínský tým se připravuje na extrémní závod
Jak dopadne letošní Red Bull Dolomitenmann?

Druhý zářijový víkend měl být v rakouském 
Lienzu odstartován již 23. ročník legen-
dárního závodu Red Bull Dolomitenmann. 
Závod s přízviskem nejtěžší, nejextrémnější 
a nejnáročnější ročně přitáhne víc než dvacet 
tisíc diváků do krásného prostředí Tyrolska. 
Možnost soutěžit zde dostane každý rok 
pouze 110 týmů z celého světa, letos dostal 
šanci postavit se na start i ten radotínský. 
Kvůli uzávěrce Novin Prahy 16 vznikl roz-
hovor s členy týmu ještě před samotnou 
soutěží. Závodí se ve čtyřech disciplínách 

a my jsme se za vás ptali na to, jak se jednot-
liví členové na soupeření silných a odváž-
ných (ne)smrtelníků připravili. 
První úsek: horský běh 12 km, převýšení 
1767 metrů. Běží Milan Černý:
Kde vzniklo rozhodnutí absolvovat běžecký 
úsek? Když jsem byl v roce 2008 v Lienzu se 
štafetou Xstream racing jako cyklista, říkal 
jsem si, že bych se sem někdy rád vrátil. Letos 
v zimě se naskytla šance jet jako běžec. Nevá-
hal jsem a řekl ano.

Jak se na závod připravuješ? Na tu šílenost, 
co se běží na Dolomiťákovi, tady natrénovat 
nejde. Závod kombinuje velmi těžký kamenitý 
terén s extrémním sklonem, nejsou tam místa, 
kde by se dalo odpočívat. Světová špička se 
s 12 kilometry potýká zhruba 90 minut. A to 
první tři kilometry jsou po 
rovině z města pod kopec.
Druhý úsek: paragliding. 
Letí Ivo Brabec
Jsi znám jako zkušený bo-
rec, co je specifického na 
trati v Lienzu? Netypické 
je určitě rozdělení trati 
na dva úseky. V prvním 
se letí z 2440 metrů  nad 
mořem do mezipřistání 
na Mossalm. Následuje 
kilometrový výběh prud-
ké sjezdovky s padákem 
v ruce. A opět se letí na 
předávku kajaků. 
Co je největším rizikem 
při tomto závodě? Musíte počítat s velmi 
nebezpečnými vzdušnými víry. Situaci vyhod-
nocujete v setinách sekundy. Úkolem je letět 
co nejrychleji dolů, ale zároveň co nejpřesněji. 
Pokud to jde, tak i bezpečně. Jste v časovém 
stresu a přitom nesmí být prostor pro chybu. 
Třetí úsek: divoká voda. Jede Petr Cech
Petře, na co se těšíš do Lienzu? Nejvíc na 
atmosféru závodu. To se musí zažít. Myslím, 
že to je jedna z věcí, proč se tam sportovci tak 
rádi vracejí. Řeka je obsypána lidmi a ti fandí 
o sto šest. Tohle v Čechách nezažijete. I když 
už si myslíte, že nemůžete, jedete nadoraz dál.
Čeho se naopak bojíš? Vždycky jsou také 
rizika. Jak záludně postavená bude branková 
trať? Jak rychlá bude voda? Nepoškodím pádlo 
nebo loď? Budu mít sílu na extrémní závěreč-
ný úsek? To jsou otázky, které mi leží v hlavě.
Čtvrtý úsek: horské kolo 28 km, převýšení 
1400 metrů. Jede Ota Zima.

Oto, letos potřetí na Dolomitenmanna, jaké 
jsou pocity? Těším se a samozřejmě mám 
respekt z trati. Oproti minulému ročníku se 
trať vrátila zpět na původní, kterou sem jel 
poprvé. Vyhovovala mi víc, protože se víc 
jelo, než tlačilo a neslo. Velkým otazníkem je 

počasí. Závěrečný sjezd má průměrný sklon 
přes 26 %. Padáte tak rychle, že vám praská 
v uších. Místy trať vede i po černé sjezdovce, 
kde se v zimě jezdí závod světového poháru 
v alpském lyžování. Není výjimka, že selžou 
totálně brzdy. Prostě se uvaří. Nechtěl bych 
tuto trasu jet za špatného počasí.
Jaká je aktuální forma, plánuješ speciální 
úpravy kola? Výsledky ze srpnových závodů 
ukazují, že forma je dobrá. Teď ještě musím 
potrénovat běh s kolem na zádech. Na trati je 
totiž několik dlouhých úseků tak prudkých, že 
je nelze směrem nahoru v sedle překonat. Na 
kolo si určitě dám větší kotouče a hrubší plášť na 
přední kolo. Letos chci být připraven na všechno.
Za nás nezbývá než držet borcům z Ra-
dotína, které formou grantu podpořila 
i místní radnice palce. O jejich umístění 
a dojmech ze závodu budeme samozřejmě 
informovat.

Kategorie mužů:
1. Josef Vozár (SK TempoPraha) - 92 úderů
2. Milan Ječný (SK Tempo Praha)
3. Milan Satoranský (SK Tempo Praha)
Kategorie žen:
1. Ivana Ječná (SK Tempo Praha) - 109 úderů
2.   Zuzana Šubertová (Bez klub. příslušnosti)
3. Lenka Radnicová (SK Oáza Praha) 
Kompletní výsledky můžete najít na
internetové adrese: www.minigolfsport.cz.

Konečné pořadí:
Kategorie muži: 
1.  Robert Hybner (1. MGC Děkanka
    Praha) – 93 úderů
2.  Josef Vozár (SK Tempo Praha)
3.  Jaroslav Grünwald (1. MGC Děkanka
    Praha)
Kategorie ženy:
1.  Ivana Ječná (SK Tempo Praha) – 107 úderů
2.  Zuzana Šubertová (Bez klub. příslušnosti)
3.  Věra Šuková (1. MGC Děkanka Praha) 



Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy 
pod záštitou starosty Městské části Prahy 16,

ve spolupráci se ZŠ Praha – Radotín,
Městskou policií hlavního města Prahy,

BESIPem, Českým červeným křížem,
Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra  ČR

a Ski Bike Centrem Radotín
    vás zve na společnou akci

BEZPEČNÝ PODZIM
v sobotu 2.10.2010 od 13.00 do 17.00 hodin
Dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ Praha – Radotín, ul. Loučanská

» soutěže a testy o ceny

» jízda na kole po dopravním hřišti řízeném semafory, se značkami, s přejezdem,

   a kruhovým objezdem pod vedením dopravních policistů a strážníků

» jízda zručnosti na kole

» dětské řidičské průkazy

» ukázky a výuka první pomoci 

» dopravní výchova a zásady bezpečného chování v silničním provozu

» policejní školka pro nejmenší – zábava i poučení pro děti do 7 let

» test fyzické zdatnosti na speciální dráze s různými překážkami

   pod vedením instruktorů fyzické přípravy Policie ČR

»  půjčovna jízdních kol  

» šikmá plocha - trenažér

»  slosování účastnických kartiček o hodnotné ceny

»  hostem akce moderátor Standa Berkovec

                                                                                                                                                                                                

Radotínská radnice podpořila rozvoj volnočasových organizací
Pět subjektů obdrželo grant na modernizaci svého zázemí
Městská část Praha 16 letos přichystala novinku 

v oblasti grantů – peněžních prostředků z vlastního 
rozpočtu, které poskytla nejrůznějším radotínským 
organizacím za předem stanovených podmínek. 
V březnu totiž vyhlásila hned dvě grantová řízení. 
Vedle těch již tradičních, směřujících do oblasti 
volného času, sportu a kultury, bylo možné ucházet 
se o peníze na investiční akce určené zejména pro 
řešení havarijních stavů a nutných rekonstrukcí.

„Grantové řízení, na něž  se nám podařilo 
získat prostředky dobrým hospodařením naší 
městské části, umožní místním subjektům 
provést opravy nebo stavební úpravy a po-
může tím k dalšímu rozvoji činnosti těchto 
organizací,“ uvedl pro Noviny Prahy 16 
Mgr. Karel Hanzlík, starosta Městské části 
Praha 16. V řádném termínu dorazilo devět 
žádostí celkem od šesti různých subjektů. 
Důležitým kritériem, které ne všechny orga-
nizace splnily, bylo, že musí jít o úpravy, opra-
vy atd. na vlastním majetku. Žádostem Ob-
čanského sdružení Petrklíč (k duši klíč) proto 
nebylo vyhověno, neboť sdružení funguje 
v objektu, jehož vlastníkem je Městská část 
Praha 16. Výsledná suma rozdělená v tomto 
grantovém řízení činí 1 195 578 korun. 

Některé investiční akce, na které byly při-

dělené prostředky z radotínského rozpočtu, 
již byly uskutečněny, na jiných práce teprve 
probíhají. Shrňme si nyní, o jaké konkrétní 
projekty šlo. Radotínský sportovní klub 

žádal o grant na projekt v celkové výši 350 
tisíc korun. Jde o dostavbu a úpravu areá-
lu Starého stadionu. Finance byly určeny 
zejména na doplocení tohoto prostoru, 
pořízení ochranných sítí či materiálu na 
lavičky. V prostoru „nového stadionu“ pak 
na fasádu na šatnách a vybudování siláž-
ního prostoru pro uložení posekané trávy 

(Přidělena byla částka 315 000 Kč.).
LTC Radotín za grantové prostředky 

instaloval mobilní kontejnerové toalety, 
které v letních měsících rozšíří nedostatečné 
sociální zázemí v místním tenisovém areálu. 
(Poskytnutý grant 189 tisíc korun.)

TJ Sokol Radotín podal dvě žádosti – prv-
ní na projekt v celkové výši 150 000 Kč na 
opravu zastřešení teras ve druhém podlaží 
sokolovny, skrze níž do budovy zatékalo (při-
děleno 135 000 Kč), druhý pak na zpracování 
projektové dokumentace nástavby sokolovny. 
V té by měly vzniknout dva malé sály (přidě-
leno také 135 tisíc korun). 

Projekt Radotínského turistického klubu 
byl zaměřen na rekonstrukci sociálního za-
řízení a odpadní jímky tak, aby byly zajištěny 
nezbytné hygienické podmínky v prostorách 
klubovny místních turistů. (Přidělena částka 
154 400 Kč.)

A nakonec Vodácký oddíl Radotín – ten 
na střechu loděnice osadí fotovoltaické pa-
nely, které budou po většinu roku loděnici 
zásobovat elektrickou energií pro vlastní 
spotřebu. 267 178 korun bude též použito 
na výměnu zrezivělých žlabů a svodů dešťové 
vody a opravu fasády ojektu.

Biker Hynek opět vyhrál závod Praha - Karlštejn Tour
Na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli 

byl 10. července odstartován osmý závod 
seriálu Kolo pro život 2010, který tentokrát 
nesl název Praha - Karlštejn Tour České 
spořitelny. Celý den panovalo letní počasí 
s tropickými teplotami okolo 35 °C ve stínu. 
Přesto se v této výhni sešlo na startu na 
jedenáct set závodníků, kteří dali přednost 
bikování před poleháváním u vody. 

Sportovní úroveň závodu na 53 km dlouhé 
trati byla skvělá díky prvotřídnímu obsazení 
elitními bikery naší domácí špičky horských 
kol. Na klusáckém oválu, kde se odehrál start, 
držel ještě všechny závodníky na uzdě zavá-
děcí vůz, ale po vyjetí z dostihového závodiště 
směrem na Radotín se rozjelo přímo pekelné 
tempo. Tím, kdo tahal nejvíce, byl především 
Kristián Hynek (S&H Superior MTB Team). 

V prvním kopci v terénu se od hlavního pole 
odpojila šestice Hynek, Hejduk, Rybařík, Vo-
krouhlík, Hruška a Boudný.

Nepříjemné, prudké stoupání za Radotí-
nem bylo posledním místem před cílem, kde 
se dalo rozhodnout.  Hynek si toho byl dobře 
vědom a Hejdukovi nastoupil. Na vršku měl 
na Hejduka menší náskok. Teplický biker 

není ale žádné ořezávátko. Nedal se a Hynka 
si dojel. Na asfaltu k závodišti se nerozhodlo, 
rozuzlení muselo padnout až v jeho areálu. 
Dlouhé drama se ale nekonalo. Hned při prv-
ním najetí do hlubokého 
písku zaváhal Hejduk, 
a dal tak šanci poodskočit 
Hynkovi. Z cílové tribuny 
byl dobře vidět náskok 
několika desítek metrů, 
který si udržoval Hynek 
před Hejdukem. Jak bývá 
u vítězů zvykem, v cílové 
rovince zvedl Kristián 
ruce nad hlavu, ale o žád-
ný velký výbuch radosti 
se u něj nejednalo. Sotva 
slezl z kola, hned si šel 

sednout do stínu pod slunečník a poléval se 
vodou. Očividně toho měl dost. Chvíli po něm 
dojel do cíle Standa Hejduk. Z druhého místa 
měl velkou radost. Třetí projel cílem s necelou 
dvouminutovou ztrátou Honza Hruška. 

Závodu na Karlštejn a zpět se také zú-
častnili olympijští medailisté z Vancouveru, 
lyžaři Lukáš Bauer a Martin Jakš (oba Volvo 

Auto Hase). Oba jeli výborně. Jakš dojel na 
devátém místě a Bauer na sedmnáctém. 
„Karlštejn Tour je pro mě takříkajíc domácí 
závod. Mám na něm dobrou bilanci. Jel 

jsem ho tuším čtyřikrát a třikrát se mi ho 
podařilo vyhrát. Dnes to moje vítězství, ale 
bylo jiné než ty předešlé díky intenzivnímu 
vedru.  Takový jsem tady ještě nezažil… Po 
Standovi Hejdukovi bylo vedro pro mě dnes 
druhým největším soupeřem,“ sděluje šťast-
ný vítěz Kristián Hynek.

Na závěr je potřeba vyseknout poklonu 
závodníkům, kteří závod Praha – Karlštejn 
Tour České spořitelny v tropickém dni 
dojeli. Velké díky patří všem pořadatelům 
a partnerům za hladký průběh závodu. 
Především se jedná o radotínskou radnici 
a vedení Městské části Velká Chuchle, dále 
městskou a dopravní policii, bez jejichž 
pomoci by takto velký podnik, jakým Kolo pro 
život je, nešel vůbec uspořádat. 

Zahájena druhá polovina
dostihové sezóny

Poslední srpnovou neděli byla v AUTO 
HASE PARKU Velká Chuchle zahájena 
druhá polovina letošní dostihové sezóny. 
Premiéru obstaral nejdelší klasický dostih 
pro tříleté koně, 65. Tattersalls St. Leger na 
2800 metrů o 800 tisíc korun. Po dvoumě-
síční přestávce si na konci prázdnin našlo 
cestu do hlediště chuchelské tribuny téměř 
pět tisícovek diváků.

Favoritem byl druhý z červnového derby 
Ulan, ale jeho šance zhatilo pomalé tempo 
a nakonec skončil až třetí. Po strhujícím due-
lu se o krátkou hlavu prosadil svěřenec Josefa 
Váni Taro s žokejem Tomášem Lukáškem. 
Tarovi derby nevyšlo, skončil v něm až osmý, 

ale na scéně St. Leger se prosadil a získal svůj 
zatím nejcennější úspěch. Trenér Váňa i žokej 
Lukášek se do listiny vítězů této zkoušky 
zapsali již podruhé. Těsně za vítězem skončil 

Začal osmý ročník amatérské volejbalové ligy
Před rokem poprvé vstoupila Radotínská 

volejbalová liga do čerstvě otevřené sportovní 
haly. Tehdy se jen dalo tušit, jaká pozitiva 
a možnosti nové prostředí přinese. Rok uběhl 
a vše je již jasné. 

Účinkování v tomto vysoce profesionálním 
stánku posunulo soutěž o několik levelů výše. 
Sportovní zajištění, šatny, občerstvení, všechno 
jen na nejvyšší úrovni. Na dobré si člověk rád 
a lehce zvyká. A nikdo si už vlastně ani nedo-
vede představit, že by se Radotínská liga ode-

hrávala někde jinde. Zároveň je to však důvod 
k tomu, aby si toho všeho člověk vážil. 

Takže, s elánem vstříc osmému ročníku. 
Zahájení proběhlo tradičně, první zářijové 
úterý po osmé hodině večerní. Už první tři 
zápasy naznačily, že o sportovně atraktivní 
chvíle, drama a kvalitu nebude ani letos na 
palubovce nouze. Hned první třízápasová 
série dala dohromady pikantní trojici týmů. 
Kouzelníky z Černošic, kteří si v minu-
lém ročníku vybojovali stříbro, loňské-

ho nováčka - radotínský tým 
GoodLight.cz a nováčka 
letošního - Tygříky z Jižního 
Města. Nutno podotknout, 
že v této soutěži termín 
nováček neznamená méně 
kvalitní. Naopak. Tygříci se 
předvedli jako velmi zdatný 
soupeř a jistě v tomto roč-
níku budou hrát důstojnou 
roli.

I následující série by měly 
být neméně zajímavé. V do-
bě, kdy je již toto vydání 
Novin Prahy 16 připraveno 
k distribuci, v úterý 14. září, 
se měli střetnout dva giganti 
ligy. Několikanásobný vítěz 
Vidláci z Vraného s loňským 
vítězem, týmem Gymnázia 

Oty Pavla. To je v naší soutěži událost obdob-
ná jako fotbalové derby Sparta - Slávie. Tato 
dvě družstva navíc doplní nejmladší tým ligy 
Primitives, který umí na favority zahrát.

Další ze dvou nováčků, chvojkovický Mor-
ganTeam, je velká neznámá. Ve své první sérii 
21. září se střetne právě s Tygříky a jeho kva-
lity určitě prověří i jeden z nejlepších týmů 
v lize - radotínský Old Stars Team. 

Tolik tedy k zářijovému programu Ra-
dotínské ligy, na který jste každé úterý od 
20 hodin srdečně zváni. Jste-li fanoušky 
dobrého amatérského volejbalu, určitě si 
přijdete na své.

Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc srpen
se stala Markéta Sluková z Radotína 

Markétě se tak v krátké době podařilo obhájit sportovce měsíce 
z letošního května. Ziskem titulu mistrně Evropy se svou spo-
luhráčkou Kristýnou Kolocovou  korunovaly úspěšnou sezónu. 
K titulu, který získaly 28. srpna na řeckém ostrově Kos, je nutné 
přičíst i jejich dosavadní nejlepší výkon v seniorské kategorii, a to 
5. místo na Grand slamu v polských Starých Jablonkách  ze 6. srp-
na. Nyní čeká Markétu a její spoluhráčku dvouměsíční odpočinek 
před posledními dvěma turnaji sezóny v čínské Sanye  a v thaj-
ském Phuketu .
Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete 
návrh na udělení titulu Sportovec měsíce Prahy 16 na e-mailovou 
adresu noviny@p16.mepnet.cz. Přihláška do soutěže o udělení 
titulu musí  obsahovat celé jméno navrženého sportovce, ročník 
narození, sportovní disciplínu, v níž bylo výjimečného výkonu 
dosaženo, včetně přesného data (den a měsíc) a v rámci jaké sou-
těže bylo výkonu dosaženo. Důležitá je i informace, z jaké měst-
ské části dotyčný je, nebo koho reprezentoval. Rovněž prosíme 
o poskytnutí telefonního kontaktu jak na navrhovatele, tak i na 
navrženého sportovce pro zjištění případného souhlasu k media-
lizaci výkonu v Novinách Prahy 16. Podněty zasílejte v termínu do 
1. října 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.

Termínová listina
19.9. - 32. Velká cena Prahy CK MartinTour  
vvvvv a 32. Velká cena českého turfu
26.9. - 89. Svatováclavská cena Renault
3.10.  - 72. Cena zimního favorita 
            Strike Sportu
17.10. - Den Klubu Dicka Francise
24.10. - 9. finále seriálu Schaumann
31.10. - 91. Cena prezidenta republiky
             dotovaná HIC & Services

český odchovanec Makléř s žokejem-šam-
piónem Václavem Janáčkem, který se právě 
postaral o vlažné tempo a nakonec mu tato 

taktika mále vyšla, i tak 
ale Makléř výsledkem 
předčil očekávání.

Naopak, v hlavním 
dostihu další neděle 
se překvapení neko-
n a l o .  Ve l k o u  c e n u 
Fondů Conseq Invest 
(Gerschův memoriál) 
pro dvouleté koně lehce 
a nadto v novém rekor-
du dostihu opanoval 
svěřenec zkušeného 
chuchelského kouče 
Tomáše Šatry Chardon-
ney Tcheque s žokejem 
J i ř í m  C h a l o up k o u . 

Hnědák, hájící barvy stáje Jiřího Charváta, 
navázal na úspěšný debut, v polovině srpna 
totiž zvítězil v italském Meranu, a je dobrým 
příslibem pro budoucnost. 

BADMINTON PRO DĚTI
Badmintonový oddíl TJ Sokol 

Radotín pořádá nábor
do přípravky pro děti do

10 let. Tréninky od září každé 
pondělí a středu od 16.00 do 

17.30 v nové hale.
Přihlášky nejlépe na e-mail:

 mojmír.hnilica@seznam.cz, 
nebo na tel.: 603 261 981.

Výsledky muži:
1. Kristián Hynek (S&H Superior MTB 
Team) 1:43 hod. 2. Stanislav Hejduk (Factor 
Bike Team) 1:43 hod. 3. Jan Hruška (Volvo 
Auto Hase) 1:45 hod.
Výsledky ženy:
1. Pavlína Černá (MTB Team Příchovice) 
2:15 hod. 2. Jana Kábrtová (Alpine Pro 
Author Team) 2:19 hod. 3. Jitka Pěničková 
(Author Masters) 2:22 hod.

Výsledky a komentáře můžete sledovat
na internetové adrese: www.radotin.tym.cz.


