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Modernizované kuchyně už vaří

Jezera na soutoku Vltavy a Berounky

„REP“ v Modřance

Kogenerační jednotka
v Chuchli

FEMAT, spol. s r.o.
Výpadová 2313
153 00 Praha 5 - Radotín
Tel.: 800 400 104
www.femat.cz

Staňte se skutečnými pány svého času s novým vozem ŠKODA Citigo. Užívejte si prostor,
komfort a bezpečí velkého vozu při nízké spotřebě a překvapivé manévrovatelnosti. Do centra,na nákupy 
nebo do přírody se tak nyní mužete vydat, kdykoliv chcete a potřebujete.

Na předváděcí jízdu
Vás zve
Váš autorizovaný prodejce
vozů ŠKODA

Kombinovaná spotřeba a emise CO2  modelu ŠKODA Citigo: 4,5-4,7 l/100 km a 105-108 g/km

V souvislosti s plánovanou změnou 
územního plánu hl. m. Prahy se dostaly do 
popředí zájmu ekologických skupin a sku-
piny občanů otázky plánování a realizace 
jezer na soutoku Berounky a Vltavy v katas-
tru Radotína, Zbraslavi a Velké Chuchle.

Reakcí na záměr nového územního 
plánu bylo i setkání, které se uskutečnilo 
25.10. na radnici Městské části Praha 5. Na 
tuto schůzku navazovalo jednání v rado-
tínském gymnáziu dne 29.11. Bohužel in-
formace, které byly podány občanům, byly 
neucelené a zavádějící. Vycházely pouze 
z informací z tisku a jednotlivců, kteří se 
o danou problematiku zajímají z vlastní 
iniciativy. Je škoda, že před tímto setkáním 
se organizátoři na příslušných úřadech 
neinformovali o stavu přípravy realizace 
jezer. Chaotičnost jednání potvrdili svou 
neznalostí stavu věcí pozvaní zástupci 
městských částí Praha 5, Velké Chuchle 
a Zbraslavi. Důvod jejich neinformovanos-
ti byl jednoduchý – jezera nejsou na jejich 
úřadech projednávána. 

Jezero na zbraslavské straně vznikne na 
místě, které je od 50. let minulého století 
defi nováno jako výhradní báňské ložisko 
a povolení řeší Obvodní báňský úřad se 
sídlem v Kladně v souladu s hornickým 

zákonem. Území budoucího zbraslavského 
jezera je převážně v majetku subjektu Ká-
men Zbraslav spol. s r.o. 

Jezera na radotínské straně podléhají 
standardnímu povolení pověřeného sta-

vebního úřadu Prahy 16. Majetkově je zde 
situace složitá. Část pozemků je ve vlast-
nictví hl. m. Prahy, které s tímto záměrem 
v minulosti počítalo. Velký díl pozemků 
je ve vlastnictví společnosti Brudra s.r.o. 
Pozemky kolem ulice Výpadové až k Šá-
rovu kolu jsou v majetku mnoha desítek 

fyzických osob. Tato situace v současné 
době není a ani nebyla nijak řešena. Jediné 
ověřené informace k záměru výstavby jezer 
na radotínské straně může poskytnout pro-
pagátor tohoto plánu, a to je vedení hlavní-
ho města Prahy. Radotínská radnice se jako 
jediná zúčastnila jednání a připomínkovala 
jednotlivé studie a záměry výstavby jezer 

v katastru Radotína 
a i záměr změny územ-
ního plánu. Geneze 
vývoje projektu je po-
měrně složitá, a není 
to ani nová myšlenka. 
První návrh jezer v ob-
lasti Radotína se objevil 
v územním plánu Pra-
hy, tzv. směrném plánu, 
již v roce 1948.

Po povodni v roce 
2002 byly zahájeny 
přípravné a projekční 
práce na zpracování 
urbanistické studie na 
„Rekreační areál Velká 

Chuchle – Radotín“, který zahrnoval 
výstavbu rekreačních jezer a rekreačních 
ploch na soutoku Vltavy a Berounky. Na 
základě předmětné studie byl tento záměr 
zahrnut do platného územního plánu hl. m. 
Prahy. Následně bylo zpracováno několik 

Den před termínem dokončení, v pá-
tek 30. prosince 2011, byly převzaty 
k užívání modernizované kuchyně 
radotínské mateřské školy.

Množné číslo tu není použito 
omylem, rekonstruovala se totiž 

varná centra ve všech třech škol-
kách. První na řadě byl Hastrmánek 
z náměstí Osvoboditelů 1367, který 
krmí i předškoláky ze sousedního 
Modřínku a nějakou dobu měl na 
starosti navíc Slunečnici ze Sídliště 
a Kulíška z Býšovské. To po dobu, 
kdy probíhaly stavební úpravy tam-
ních kuchyní.

Práce podle původního projektu 
prováděné fi rmou InterGast, a.s. pře-
kročily původní rozpočet (5,7 mil. Kč) 
jen o 29 tisíc korun.

Další investici si vyžádaly prá-
ce a zařízení, které si Městská část 
Praha 16 objednala až v průběhu 
stavebních úprav. Došlo tak například 
na celkovou výměnu dlažby a obkladů 
tam, kde se původně počítalo pouze 
s náhradou poškozených kusů, měnil 
se tlakový ohřívač vody či sprcha. 
Těch se již nemohl týkat pětimilionový 
grant od hl. města Prahy.

To vše je již dokončeno a počínaje 
2. lednem se kuchařky otáčí mezi no-
vými „mašinkami“ na vaření. Zaučení 
pro jejich obsluhu totiž absolvovaly hned 
po dokončení první, hastrmánkovské 
kuchyně.

V prostorách Základní školy Char-
lotty Masarykové ve Velké Chuchli 
byla spuštěna kogenerační jednotka. 
Místní „alma mater“ byla vytipovaná 
jako jedna z deseti základních škol, 
které stály před nutností rekonstrukce 
zastaralého a nevyhovujícího zdroje 
zásobování teplem.

V původní kotelně byly nainstalo-
vány čtyři plynové kotle o celkovém 
výkonu 0,375 MWt. Při rekonstrukci 
byla uvedena do chodu kogenerační 

Mgr. Karel Hanzlík
starosta MČ Praha 16 (Radotín)

Špičkovými technologiemi
nabitý Hastrmánek

O čem je řeč? „REP“ je zážitkově-pre-
ventivní akce, resocializační program níz-
koprahového Klubu Radotín, který se již 
počtvrté uskutečnil od 21. do 24. listopadu 
právě uplynulého roku.

Výjezdy se konají pod záštitou Občan-
ského sdružení Proxima Sociale v rámci 
primární prevence kriminality, kterou 
toto sdružení mimo jiné vykonává.

Čtyřdenní pobyt proběhl v rekreač-
ním objektu Městské části Praha 12, 
Chatě Modřanka v Desné v Jizerských 

Pravidelně mám tu 
čest popřát Vám v prv-čest popřát Vám v prv-
ních dnech nového roku ních dnech nového roku 
prostřednictvím rubriky prostřednictvím rubriky 
v Novinách Prahy 16 v Novinách Prahy 16 
ú s p ě š ný c h  d v a n á c t ú s p ě š ný c h  d v a n á c t 
měsíců, tentokráte roku měsíců, tentokráte roku 
2012. Chtěl bych Vám 2012. Chtěl bych Vám 

všem vinšovat především dobrou kondici všem vinšovat především dobrou kondici 
a pevné zdraví, které jsou bez pochyb zákla-
dem každého úspěchu jak v osobním, tak 
i profesním životě. Je přirozené si vždy přát, 
abychom si o roku, který odchází, mohli 
říct, že byl dobrý, a zároveň si přát, aby ten 
nový, nastupující byl ještě lepší. To Vám bez 
rozdílu, ať jste z Radotína, Zbraslavi, Chuch-
le, Lipenců či Lochkova, přeji všem.

V budoucnu nebude pravděpodobně 
rok 2011 považován za nějaký historicky 
významný mezník, který se do dějin zapsal 
něčím mimořádným, ale přesto bych se 
u dvou událostí zastavil. Tou první bylo 
pokračující hledání léku na globální eko-
nomickou krizi a snaha evropských poli-
tiků čelit další eskalaci problému. Druhou 
pak smutná zpráva o úmrtí bývalého pre-
zidenta Václava Havla, již jsme se dozvěděli 
na sklonku roku, poslední adventní neděli. 
Dvě zdánlivě nesouvisející události, které 
mají ale mnoho společných odkazů do 
budoucna. Troufám si říct, že za současnou 
hlubokou krizi může především morální 
úpadek společnosti, ve které dnes hraje 
jednoznačnou prioritu materiálno a honba 
za co největšími zisky bez ohledu na okol-
nosti. Právě Václav Havel, který neváhal 
v totalitním režimu nastavovat svůj život 
v boji za svobodu a demokratické prin-
cipy, hovořil v poslední době velice často 
a veřejně o úpadku morálních hodnot ve 
společnosti, o tom, že pro spoustu lidí se 
korupce, závist a bezohlednost staly běž-
nou normou a vzorem pro jejich počínání. 
Věřím, že si mnoho lidí při uctění památky 
člověka, který měl možná paradoxně v za-
hraničí větší politickou prestiž jak v České 
republice, tento odkaz uvědomí. Uvědomí 
si i to, že největšími hodnotami v lidském 
životě je moci říkat svobodně svůj názor, 
mít okolo sebe přátele a lidi, které máte 
rádi a již mají rádi Vás a pro které stojí žít. 
To je jedno z nejcennějších, co můžeme 
mít. Snad si i přední politici uvědomí to, že 
lék na fi nanční krizi není jen v ekonomic-
ko - politickém řešení, ale i v narovnávání 
morálních hodnot a v naslouchání lidem, 
tedy v tom, co Václav Havel opravdu uměl. 
Čest jeho památce!

Přeji Vám, milí čtenáři, ať je pro vás 
rok 2012 úspěšný a ať máte kolem sebe co 
nejvíce lidí, kteří Vám dokáží opravdově 
naslouchat.

Letos vstupují Noviny Prahy 16 do Letos vstupují Noviny Prahy 16 do 
svého jubilejního desátého ročníku. A to 
je důvod k oslavě! Za to, že ještě stále 
vychází, mohou poděkovat i Vám, na-
šim laskavým čtenářům, za Vaši přízeň 
a kladné či někdy méně kladné ohlasy, 
z nichž máme možnost se poučit.

Za celé uplynulé období jsme otiskli 
tisíce článků – reportáží, novinek, 
upozornili na neřád či nelad okolo 
nás, oslovili velké množství osobností, 
organizací, podniků, které v Lipencích, 
Lochkově, Radotíně, Velké Chuchli či 
na Zbraslavi působí a snad i trochu 
pobavili – třeba různými tipy na výlet, 
soutěžemi o ceny za vyluštěné křížov-
ky či sudoku a nebo četnými střípky 
z „policejní vysílačky“, které by ale 
čtenář v mnohých případech neměl 
brát až tak na lehkou váhu a měl by si 
z nich pro sebe vzít poučení. Přinesli 
jsme řadu rubrik, do nichž máte mož-
nost se zapojit i Vy a podílet se s ostat-
ními čtenáři o své příspěvky či postře-
hy. Do konceptu jsme zapojili i webové 
stránky úřadu www.praha16.eu, kam 
mohou ti, kteří v novinách inzerují, 
umístit svou reklamu.

Změnila se i grafi ka, od prvních 
výtisků v tříbarevném provedení 
jsme se dostali až k vydání celobarev-
nému, od osmitisícového nákladu až 
k rovným 10 000, což je dáno i tím, 
že došlo k nárůstu obyvatel správní-
ho obvodu Prahy 16.

Vraťme se ale k událostem, které 
nás čekají – tou nejvýznamnější 
společenskou událostí v rámci Měst-
ské části Praha 16 je Radotínský bál 
(18.2.), u něhož jde již o 17. ročník. 
Informace k němu najdete uvnitř to-
hoto čísla a návštěvou a zakoupením 
lístku do tomboly, jež je nedílnou 
součástí plesu, si můžete užít překva-
pení, vyzkoušet štěstí, udělat si radost 
a navíc přispět na sociální účely 
Městské části Praha 16.

Za celou redakci „Novin“ věřím, že 
Vás bude periodikum vydávané ra-
dotínskou radnicí Prahy 16 provázet 
i nadále a pro tento cíl uděláme vše, 
co bude v našich silách. Srdečně Vám 
proto do toho již utíkajícího roku 
s mayovskou koncovkou 2012 přeji 
vše nejlepší a nechť se zprávy o pří-
chodu jakési blíže nespecifi kované 
celosvětové katastrofy či dokonce 
světa nenaplní. 



Neměl klíče?
Těsně před půl druhou hodinou odpolední v pátek 25. listopadu zpozorova-Těsně před půl druhou hodinou odpolední v pátek 25. listopadu zpozorova-Těsně před půl druhou hodinou odpolední v pátek 25. listopadu zpozorova-Těsně před půl druhou hodinou odpolední v pátek 25. listopadu zpozorova-Těsně před půl druhou hodinou odpolední v pátek 25. listopadu zpozorova-Těsně před půl druhou hodinou odpolední v pátek 25. listopadu zpozorova-
la hlídka městské policie podezřele vypadající zaparkované vozidlo ve Velké la hlídka městské policie podezřele vypadající zaparkované vozidlo ve Velké la hlídka městské policie podezřele vypadající zaparkované vozidlo ve Velké la hlídka městské policie podezřele vypadající zaparkované vozidlo ve Velké la hlídka městské policie podezřele vypadající zaparkované vozidlo ve Velké la hlídka městské policie podezřele vypadající zaparkované vozidlo ve Velké 
Chuchli, za bývalou továrnou ICOM. Uvnitř, na sedadle spolujezdce, seděl muž Chuchli, za bývalou továrnou ICOM. Uvnitř, na sedadle spolujezdce, seděl muž Chuchli, za bývalou továrnou ICOM. Uvnitř, na sedadle spolujezdce, seděl muž Chuchli, za bývalou továrnou ICOM. Uvnitř, na sedadle spolujezdce, seděl muž Chuchli, za bývalou továrnou ICOM. Uvnitř, na sedadle spolujezdce, seděl muž Chuchli, za bývalou továrnou ICOM. Uvnitř, na sedadle spolujezdce, seděl muž 
a manipuloval s dráty pod palubní deskou. Strážníci muže prolustrovali v da-a manipuloval s dráty pod palubní deskou. Strážníci muže prolustrovali v da-a manipuloval s dráty pod palubní deskou. Strážníci muže prolustrovali v da-a manipuloval s dráty pod palubní deskou. Strážníci muže prolustrovali v da-a manipuloval s dráty pod palubní deskou. Strážníci muže prolustrovali v da-a manipuloval s dráty pod palubní deskou. Strážníci muže prolustrovali v da-
tabázi hledaných osob, a to s pozitivním výsledkem. Hledaný tak byl i s vozem tabázi hledaných osob, a to s pozitivním výsledkem. Hledaný tak byl i s vozem tabázi hledaných osob, a to s pozitivním výsledkem. Hledaný tak byl i s vozem tabázi hledaných osob, a to s pozitivním výsledkem. Hledaný tak byl i s vozem tabázi hledaných osob, a to s pozitivním výsledkem. Hledaný tak byl i s vozem 
předán „státním“ policistům. Při lustraci vozidla bylo zjištěno, že jeho majitelem předán „státním“ policistům. Při lustraci vozidla bylo zjištěno, že jeho majitelem předán „státním“ policistům. Při lustraci vozidla bylo zjištěno, že jeho majitelem předán „státním“ policistům. Při lustraci vozidla bylo zjištěno, že jeho majitelem předán „státním“ policistům. Při lustraci vozidla bylo zjištěno, že jeho majitelem 
je právě tento muž.je právě tento muž.je právě tento muž.
Značka poškozena, ale neuloupena
Sedmého prosince ve 22.20 hodin prověřovali strážníci oznámení kvůli po-Sedmého prosince ve 22.20 hodin prověřovali strážníci oznámení kvůli po-Sedmého prosince ve 22.20 hodin prověřovali strážníci oznámení kvůli po-
škozování dopravního značení na Zbraslavi. Ve Výtvarnické ulici pak zastavili škozování dopravního značení na Zbraslavi. Ve Výtvarnické ulici pak zastavili 
muže, který přes rameno nesl sloupek se svislou dopravní značkou „Přechod pro muže, který přes rameno nesl sloupek se svislou dopravní značkou „Přechod pro 
chodce“. Po zjištění totožnosti muže byla na místo přivolána Policie ČR, která si chodce“. Po zjištění totožnosti muže byla na místo přivolána Policie ČR, která si 
celou záležitost převzala k dořešení.

Nechte si to na doma...
16. prosince před půl pátou odpolední zpozorovali městští strážníci ženu, která 
výkaly znečišťovala veřejné prostranství. Bylo to v ulici U Starého stadionu před 
radotínskou sportovní halou. Na upozornění nijak nereagovala a dále ve své 
„činnosti“ pokračovala a nakonec uvedla, že ji to nezajímá. Ženě byla udělena 
bloková pokuta 1000 korun.

ZNAČKY ZNÁMÉ
I NEZNÁMÉ

Nerovnost vozovky (A 7a)
Výstražná dopravní 
značka „Nerovnost vo-
zovky“ A 7a upozorňu-
je řidiče na jednotlivé 
hrboly, výtluky nebo 

na úsek s nerovným povrchem vozov-
ky (často bývá doplněna podtabulkou 
s udáním délky úseku a dopravní 
značkou snižující rychlost jízdy v da-
ném úseku). 
Pozor zpomalovací práh (A 7b)

Podobného významu 
je i dopravní značka 
„Pozor zpomalovací 
práh“ A 7b upozor-práh“ A 7b upozor-
ň u j í c í  n a  u m ě l o u ň u j í c í  n a  u m ě l o u 

nerovnost na vozovce a současně na ne-nerovnost na vozovce a současně na ne-
zbytnost snížit rychlost jízdy. Z tohoto zbytnost snížit rychlost jízdy. Z tohoto 

důvodu se téměř vždy tato značka osa-
zuje společně se značkou B 20a – nej-
vyšší dovolená rychlost. 
Křižovatka (A 3)

V pražských ulicích 
je stále více k vidění 
d o p r a v n í  z n a č k a 
A 3 –„Křižovatka“, 
která upozorňuje na 

křižovatku, kde není přednost v jízdě 
upravena svislými dopravními značkami 
a kde se řidiči řídí pravidlem pravé ruky.
Pohyblivý most (A 33)

Naopak jen zřídka se 
lze setkat s dopravní 
značkou A 33 „Pohyb-
livý most“ upozorňují-
cí na jeho blízkost.

DOMÁCÍ NÁSILÍ
Domácí násilí se stalo fenoménem 

posledních let, kdy se také začalo řešit. 
Nicméně problematika má svoji histo-
rii daleko dříve. Jestli však někdo čekal 
konkrétní datum, tak bude s největší 
pravděpodobností zklamán.

Česká republika si až v posledních 
letech bere příklady ze zahraničí, kde 
se věcí zabývají delší dobu, a o tom 
také svědčí kvalita, přístup jednot-
livých subjektů a způsoby řešení fe-
noménu domácího násilí. V krátkém 
pětidílném seriálu seznámíme čte-
náře s tímto jevem v hrubých rysech 
a případně ho nasměrujeme k dalším 
krokům a informacím, které jsou 
k tomuto tématu dostupné a které je 
případně třeba učinit. 

Tzv. latentní (skrytá) oběť do-
mácího násilí si ani neuvědomí, že 
právě ona by mohla být a v mnoha 
případech je obětí domácího nási-
lí. Nejdříve je důležité si defi novat 
pojem – domácí násilí je fyzické, 
psychické, sociální, ekonomické, 
sexuální a nebo jejich kombinace 
mezi blízkými osobami, ke kterému 
dochází opakovaně v jejich soukromí 
a tím skrytě mimo kontrolu veřejnos-
ti, intenzita násilných incidentů se 
stupňuje a vede ke ztrátě schopností 
včas tyto incidenty zastavit a efektiv-
ně vyřešit narušený vztah.

Domácí násilí může být psychické – 
zastrašování (zlé pohledy, výhružná 
gesta, předvádění zbraní, ničení věcí, 
ubližování jiným v přítomnosti 
ohrožené osoby, zvýšená kontrola 
všeho, co ohrožená osoba dělá – kam 
jde, s kým mluví, co říká, kdy se 
vrátí, omezování samostatnosti 
a rozhodování o sobě), kritizování 
a ponižování (nadávky, zesměšňová-

ní, snižování schopností, zpochyb-
ňování duševního zdraví, zlehčování 
obav, přehlížení přání a potřeb), 
vyhrožování a vydírání (nucení 
k poslušnosti, vyhrožování bitím, 
přerušením kontaktů, sebevraždou, 
vydírání přes děti, vnoučata, vyvo-
lávání pocitů viny), fyzické – facky, 
rány pěstí, kopání, tlučení hlavou 
(např. o stěnu, topení), rdoušení, 
tahání za vlasy, bití nějakým před-
mětem apod., sociální – izolace od 
příbuzných a přátel (zákaz přijímat 
návštěvy, svým chováním odrazovat 
návštěvníka od dalších návštěv, zá-
kaz telefonovat, dívat se na TV, do-
provázení např. k lékaři, na úřady), 
ekonomické zneužívání – zamezení 
přístupu k fi nancím (i vlastním), 
vydírání, vynucování přepsání bytu, 
nemovitosti, sexuální násilí a jejich 
kombinace.

Podle Expertní skupiny Aliance 
proti domácímu násilí v sobě do-
mácí násilí nese znaky opakování 
a dlouhodobost – z jednoho útoku 
jakéhokoli charakteru ještě nelze ur-
čit, zda jde o domácí násilí. Může to 
však být jeho začátek. Dalšími znaky 
jsou eskalace – od urážek se stupňuje 
přes psychické snižování lidské dů-
stojnosti až k fyzickým útokům a zá-
važným trestným činům ohrožujícím 
zdraví a život; jasné a nezpochybni-
telné rozdělení rolí osoby ohrožené 
a osoby násilné a neveřejnost – pro-
bíhá zpravidla za zavřenými dveřmi 
bytu či domu, stranou společenské 
kontroly. Domácí násilí nejsou ale 
vzájemná napadání, hádky, rvač-
ky, spory, kde se role osoby násilné 
a osoby ohrožené střídají.

Informační a poradenské centrum Kontakt
V nelehké situaci se může z nespočet-

ně důvodů ocitnout každý z nás. Někte-
ré problémy, když se včas neřeší, mohou 
bolestně poznamenat náš další život.

Jak se tedy orientovat v celé škále 
problémů, ve kterých se v dnešní stá-
le složitější době ocitáme? Můžeme 
se obrátit na naše blízké, na známé, 
či hledat na internetu. Můžeme však 
také navštívit specializovanou službu, 
kde nám mohou pomoci orientovat se 
ve složitých životních podmínkách.

Informační a poradenské centrum 
Kontakt Centra sociálních služeb Pra-
ha sídlí v Ječné ulici č. 3 v Praze 2 (tel. 
222 515 400) a provozuje vedle sociál-
ně právní poradny, která funguje po 
celý týden, i několik dalších, speciali-
zovaných. V pondělí a pátek sem mo-
hou zavítat osoby se zdravotním posti-
žením, v úterý a ve středu (9-12 hodin, 
13-16 hodin) můžete navštívit právní 
poradnu a ve čtvrtek Intervenční cen-
trum, které pomáhá osobám ohrože-
ným domácím násilím. 

Kromě pomoci tu naleznete i pod-
poru při hledání zaměstnání v Job 
klubu. Poradny jsou otevřeny v uve-
dené dny v provozní době: pondělí 
od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, 
úterý 8-12 hod. a 13-16 hod., středa 
8-12 hod., 13-17 hod., a ve čtvrtek 
a pátek vždy od 8 do 12 hodin. Infor-
mační a poradenské centrum Kontakt 

můžete navštívit bez objednání, vyjma 
Intervenčního centra a Job klubu. Po-
moc je poskytována bezplatně.

Odborní pracovníci poradny přistu-
pují vždy ke klientovi komplexně, to 
znamená, že uplatňují celostní přístup 
k řešení jeho situace. Zřídkakdy se to-
tiž stane, že přijde klient jen s jedním 
ohraničeným problémem, spíše se jed-

ná o řešení celé složité situace klienta, 
jež zahrnuje široké spektrum problé-
mů počínaje ztrátou zaměstnání, byd-
lení, rozpadem rodinných vztahů, přes 
občanskoprávní či trestněprávní kau-
zy, zdravotní problémy, až po hmot-
nou nouzi, zadlužení a stále častěji se 
vyskytující problémy s exekucemi.

Všichni klienti zde dostanou přívěti-
vě podané informace zahrnující celou 
škálu sociálních služeb zaměřených na 
konkrétní cílovou skupinu, ale též zde 
naleznou pomoc v orientaci v dalších 
nejrůznějších oblastech současného 
života. Nezapomeňte, že včasné řešení 
malých problémů bývá často nejlepší 
prevencí problémů větších.  

Nejčastější otázky 

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci 
s dceřinou společností Měření dodávek 
plynu, a.s. a vybranými úřady městských částí 
Prahy a přilehlých obcí nabízí služby tzv. „mo-
bilní obchodní kanceláře“.

Nabídka je určena odběratelům zemního 
plynu kategorie domácnost a malood-
běr. Jejím prostřednictvím si jak stávající, 
tak i potenciální zákazníci Pražské ply-
nárenské mohou vyř ídit  zá lež itos-
ti související s odběrem zemního plynu.
V prvním půlce roku 2012 bude kance-
lář umístěna v dodávkovém automobilu 
VW Transporter označeném logem Pražské 
plynárenské, a.s. před budovou Úřadu měst-
ské části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21 
v těchto termínech: 19.1. od 8 do 11 hodin, 
23.2. od 12 do 14.30 hodin, 28.3. od 10.30 
do 13.30 hodin, 7.5. od 13.30 do 17 hodin 

a 11.6. od 10.30 do 13.30 hodin.
Mobilní kancelář poskytuje zejména 

služby, jakými jsou 
žádost o připojení 
k distribuční sousta-
vě, zahájení, převod 
a ukončení odběru 
zemního plynu, změ-
ny smluvního vztahu 
(způsobu placení, zasí-
lací adresy, jména atd.), 
převzetí reklamace, 
s j e dnán í  v ý měny, 
kontroly a zaplom-
bování plynoměru 

(zajišťuje Měření dodávek plynu, a.s. na zá-
kladě zmocnění Pražské plynárenské 
Distribuce, a.s.). Dále podává informace 
k otázkám souvisejícím s dodávkami zem-
ního plynu, přijímá požadavky na zákaz-
nické karty, vydává tiskopisy a informační
brožury.

Mobilní kancelář Mobilní kancelář poskytuje zejména 
služby, jakými jsou 
žádost o připojení 
k distribuční sousta-
vě, zahájení, převod 
a ukončení odběru 
zemního plynu, změ-
ny smluvního vztahu 
(způsobu placení, zasí-
lací adresy, jména atd.), 
převzetí reklamace, 
s j e dnán í  v ý měny, 
kontroly a zaplom-
bování plynoměru 

(zajišťuje Měření dodávek plynu, a.s. na zá-

Jakým způsobem je úřad povinen doručo-
vat písemnosti?

Od 1. července 2009 je pro orgány veřejné 
moci primárním způsobem doručování 
prostřednictvím datové schránky. Podle § 19 
odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektro-
nických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, mají formu datové zprávy. 

Výše uvedený zákon ukládá, pokud je to 
objektivně možné, elektronickou komunika-
ci. Proto musí orgán veřejné moci, přestože 
reaguje na písemné podání, využít datovou 
schránku, má-li ji odesílatel zřízenu a zpří-
stupněnu. Podnikatelé-právnické osoby ji 
mají přidělenu ze zákona Ministerstvem 
vnitra. Všechny fyzické osoby, tedy nejen 
podnikatelé, si ji mohou zřídit dobrovolně 
na kontaktních místech Czech POINT. 
Existují však výjimky dle § 17 odst. 1 výše 
uvedeného zákona, kdy není možné ze stra-
ny úřadu prostřednictvím datových zpráv 

doručovat. Doručujeme-li na místě (osob-
ně), nebo neumožňuje-li to povaha doku-
mentu, doručuje-li se veřejnou vyhláškou 
a též v případě, kdy a též v případě, kdy 
nemá adresát schrán-
ku zpřístupněnu.

D o k u m e n t  j e 
adresátovi doručený adresátovi doručený 
okamžikem, kdy se 
do datové schrán-
ky přihlásí osoba, ky přihlásí osoba, 
která má dle svého 
oprávnění přístup
k dodanému doku-
mentu (§ 17 odst. 3). 3). 
Nepřihlásí-li se tato Nepřihlásí-li se tato 
osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání do 
schránky, považuje se dokument za doru-
čený posledním dnem této lhůty – platí 
tzv. fi kce doručení (§ 17 odst. 4). Od tohoto 
okamžiku nastávají právní účinky. Datovou 
schránku jiného subjektu nelze pro doručo-
vání použít, a to ani v případě, že účastník 
o to sám požádá.

Mladí lidé včetně školních týmů se mohou 
zúčastnit soutěže JuniorErb. Nejlepší pražské 
webové stránky či projekty pak budou soupe-
řit na celostátní úrovni.  

Až do 31. ledna 2012 se do JuniorErbu 
mohou přihlásit mladí lidé do 18 let, kteří se 
aktivně zajímají o internet a vytvářejí vlastní 
webové stránky nebo internetové projekty 
pro města, obce, regiony, turistická místa, 
školy, veřejnou správu a subjekty podílející 
se na společenském životě samospráv (např. 
místní sportovní oddíl, skauti, dobrovolní 
hasiči, ochotníci apod.). Soutěžit mohou 
i školní týmy. 

Přihlášeny mohou být i projekty, které 
mají určitý vztah k webovým stránkám 
úřadů měst, obcí či krajů a mohou roz-
šířit jejich funkčnost či spektrum služeb. 
V ročníku 2012 budou rovněž vyhlášena 
krajská kola vybraných krajů včetně hlav-
ního města.

V Praze budou nejlepší projekty oceně-
ny věcnou cenou a postoupí do celostát-
ního kola. Porota bude hodnotit nápad, 
celkový dojem a úroveň zpracování, jasné 

zacílení, originalitu, užitečnost, grafické 
zpracování (příjemnost a soulad designu 
s účelem stránky), technické zpracování 
(technickou náročnost, funkčnost, navigaci 
a přehlednost, užití moderní technologie), 
případně potenciál pro komerční využití. 
Oceněny budou projekty, které jsou v urči-
tém aspektu (nebo více z nich) výjimečné 
a převyšují ostatní.

Vítězné projekty soutěže JuniorErb 
2012 za kraj Hl. m. Praha budou předsta-
veny společně s fi nalisty soutěže Zlatý erb 
2012 v polovině března na pražské radnici 
a na konferenci Junior Internet, ten nejlepší 
z nich se bude moci zúčastnit celostátní 
konference Internet ve státní správě a sa-
mosprávě (ISSS)/Visegrad Four for Deve-
loping Information Society (V4DIS), která 
se koná 2.-3. dubna 2012 v Hradci Králové, 
kde bude mít příležitost porovnat své kva-
lity s ostatními studenty i na mezinárodní 
úrovni.

Přihlaste se do soutěže JuniorErb

Podmínky účasti v soutěži jsou 
detailněji popsány na www.juniorerb.cz. 

Senioři a jízdné v Praze.Senioři a jízdné v Praze.Senioři a jízdné v Praze. Kolik stojí jízdné  Kolik stojí jízdné  Kolik stojí jízdné 
pro pražské seniory na území hl. m. Prahy pro pražské seniory na území hl. m. Prahy pro pražské seniory na území hl. m. Prahy pro pražské seniory na území hl. m. Prahy pro pražské seniory na území hl. m. Prahy 
v autobusech, tramvajích, metru či vlako-v autobusech, tramvajích, metru či vlako-v autobusech, tramvajích, metru či vlako-v autobusech, tramvajích, metru či vlako-v autobusech, tramvajích, metru či vlako-v autobusech, tramvajích, metru či vlako-
vých spojích zařazených do pražské inte-vých spojích zařazených do pražské inte-vých spojích zařazených do pražské inte-vých spojích zařazených do pražské inte-vých spojích zařazených do pražské inte-vých spojích zařazených do pražské inte-
grované dopravy (PID) a co je pro nižší grované dopravy (PID) a co je pro nižší grované dopravy (PID) a co je pro nižší grované dopravy (PID) a co je pro nižší grované dopravy (PID) a co je pro nižší grované dopravy (PID) a co je pro nižší 
jízdné potřeba udělat? Lidé ve věku jízdné potřeba udělat? Lidé ve věku jízdné potřeba udělat? Lidé ve věku jízdné potřeba udělat? Lidé ve věku jízdné potřeba udělat? Lidé ve věku jízdné potřeba udělat? Lidé ve věku 60-65 60-65 60-65 
let jezdí za poloviční jízdné s průkazkou  jezdí za poloviční jízdné s průkazkou  jezdí za poloviční jízdné s průkazkou let jezdí za poloviční jízdné s průkazkou let
PID, kterou po předložení žádosti a foto-PID, kterou po předložení žádosti a foto-PID, kterou po předložení žádosti a foto-
grafi e vydává zdarma Dopravní podnik grafi e vydává zdarma Dopravní podnik grafi e vydává zdarma Dopravní podnik 
hl. m. Prahy, Na bojišti 5, Praha 2, nebo hl. m. Prahy, Na bojišti 5, Praha 2, nebo 
s opencard s aplikací „průkazka PID“. 
Senioři ve věku 65-70 let mají nárok na 65-70 let mají nárok na 65-70 let
bezplatnou přepravu, včetně vlakových 
spojů zařazených do PID, po předložení 
opencard s nahranou aplikací (Senior 65+), 
která stojí 120 Kč s platností max. na 6 let. 
Je tedy nejdříve nutné zažádat o opencard 
(pokud ji už nemáte) a poté si na ni nechat 
nahrát příslušnou aplikaci na kterémkoli 
místě, kde se prodává elektronické jízdné 
PID. Vydání osobní opencard je i nadále 
bezplatné. Standardní doba pro zpracování 
žádosti a výrobu je cca 14 dní. Pokud na její 
vydání spěcháte, můžete si kartu pořídit na 
počkání (poplatek za expresní vydání kar-
ty je 250 Kč). Pro osoby starší 70 let se nic starší 70 let se nic starší 70 let
nemění, pro bezplatné cestování postačí 
i nadále občanský průkaz nebo identifi -
kační průkazka PID, která dokladuje váš 
věk. Pokud však chcete jezdit po Praze 
zdarma také ve vlacích PID, potřebujete 
opencard s nahranou aplikací Senior 70+, 
která stojí 20 Kč na čtyři roky.
Uzavírka v ulici Josefa Houdka. Z důvodu 
pokračování dalších etap výstavby zárubní 
zdi je až do 29.2.2012 realizována částečná 
uzavírka ulice Josefa Houdka (úsek v délce 
cca 220 m od křižovatky s ul. K Peluňku 
směrem do Lipenců). Doprava je v daném 
úseku řízena pomocí provizorní světelné 
signalizace kyvadlově. V rámci I. etapy 
této akce se přesunula zastávka BUS MHD 
linky č. 241 „Peluněk“ směr Smíchovské 
nádraží, z ulice Josefa Houdka cca o 50 m 
po směru jízdy do ul. K Peluňku pod most 
(ul. Strakonická). Zhotovitelem akce je 
společnost EUROVIA CS, a.s.
Uzavírka ulice podél urnového háje. 
V rámci pokračování výstavby vodo-
vodního přivaděče v ul. Výzkumníků na 
Zbraslavi, dojde v termínu od 16.1.2012 
do 19.2.2012 k úplné uzavírce bezejmen-
né účelové komunikace vedoucí podél 
zbraslavského urnového háje (propojení 
mezi ulicemi Výzkumníků a K Havlínu). 
Přístup na hřbitov bude zajištěn hlavním 
vstupem. Práce bude realizovat společnost 
EUROVIA CS, a.s.
Pro podnikatele. Odbor živnostenský 
ÚMČ Praha 16 upozorňuje podnikatele 
na novelu zákona č. 351/2011 Sb., kterým 
se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, ve znění pozdějších předpi-
sů, a další související zákony s účinností od 
1.1.2012 a které souvisí se živnostenským 
zákonem, kdy § 37 odst. 2 obchodního 
zákoníku stanovuje povinnost podnikatele 
mít právní důvod užívání prostor zapsa-
ných jako sídlo v obchodním rejstříku po 
celou dobu, co jsou tyto prostory jako sídlo 
podnikatele zapsány. K doložení právního 
důvodu užívání prostor se předloží pí-
semné prohlášení vlastníka nemovitosti, 
bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou 
prostory umístěny, případně prohlášení 
osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo 
nebytovým prostorem jinak nakládat, že 
s umístěním souhlasí. Takové prohlášení 
nesmí být starší než tři měsíce a podpisy 
musejí být úředně ověřeny.
Zelená linka 800 100 000. Zelená linka 
hl. m. Prahy vám pomůže v případě, kdy 
nevíte, na koho se obrátit s požadavkem 
o vyřešení problému z oblasti životního 
prostředí. Tato bezplatná linka je provozu 
24 hodin denně, v pracovní době je na 
pracovišti přítomna referentka informací, 
mimo ni nebo v případě obsazení linky 
je k dispozici záznamník. Použít lze také 
e-mail: katerina.zemanova@praha.eu. 
Zelená linka přijímá podněty občanů nebo 
návštěvníků Prahy ohledně životního 
prostředí, tj. různé nepořádky, skládky, 
neudržovaná zeleň, sběrné kontejnery 
a problémy okolo nich, díry v komunika-
cích atd., bez ohledu na příslušného správ-
ce. Ve spolupráci s občanem je provedena 
správná lokalizace a podnět je pak předán 
na kompetentní místo. 
Infocentrum otevřeno i o víkendech. 
Informační přepážka Pražské integro-
vané dopravy, která byla otevřena na 
pražském Hlavním nádraží v září 2011, 
obsloužila za čtvrt roku provozu téměř 
10 000 zákazníků z řad Pražanů, ale i tu-
zemských a zahraničních návštěvníků 
Prahy. Proto se ROPID rozhodl rozšířit 
provozní dobu i na víkendy. Infocentrum 
PID bude nově otevřeno každý den od 8.00 
do 18.30 hod. s polední přestávkou mezi 
13.30 a 14.00 hod. Na přepážce č. 1 v rám-
ci zákaznického centra na pražském Hlav-
ním nádraží jsou zákazníkům zdarma 
k dispozici veškeré aktuální informační 
materiály i jízdní řády vlaků. Na požádání 
je možné nechat si vytisknout také libovol-
ný zastávkový jízdní řád či se dotázat na 
dopravní spojení či cenu jízdného.



Kogenerační jednotka v ChuchliJezera na soutoku Vltavy a Berounky

Objektiv

 č
as

u

Normalizační tvář Radotína
Stejně jako se průběžně měnily možnosti dopravy do a z Radotína, procházely proměnou i komunikace.
O kolejích již řeč byla, proto se objektiv nyní zaměří na radotínské silnice.

Poznáte to místo? 
Ano, stojíme na
nejfrekventovanější
radotínské křižovat-
ce na náměstí
Osvoboditelů, jen
zde dosud nejsou
semafory a i ten
provoz je
citelně slabší

Dnes je
křižovatka

řízena světly, 
zmizel tlampač, 
přibyly značky.

Dalších změn
by se měla

dočkat letos

Jsme o kousek dál a opět o pár desítek let zpátky

Tak zrovna zde se 
toho do dnešních 
dnů zas tak moc

nezměnilo.
Jen místo 

pro zastávku
„Prvomájová” 

posunulo chodník

Jsme ještě o kus 
blíž cementárně, 

ale hledíme 
zpět do centra 

Radotína
 V současnosti
je vozovka 
víceméně stejně 
široká, lemují ji 
však chodníky, 
navíc je tu i zpo-

malovací práh. Vyhlídku v zatáčce dnes cloní budova 
nového domu s pečovatelskou službou

Ulice Ulice 
Karlická

Na stejném 
místě je 
dnes
autobusová 
zastávka

Na stejném Na stejném 
místě je 
dnes
autobusová 
zastávka

Na stejném 

Další křižovatka v centru bez semaforů, 
tentokrát u Portlandu

Dnes jsou zde světla nezbytná

Výpadová na dobové 
fotografii

Vzhledem k nárůs-
tu provozu zde bylo 
třeba silnici doplnit 
alespoň o odbočovací 
pruhy

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

vodohospodářských studií, které na 
podkladě archivních materiálů spočítaly 
matematické modely proudění podzem-
ních vod a předpokládaný průběh 
povodňových stavů ovlivňovaných 
plánovanými jezery.

V roce 2009 byla pro nový územní plán 
hl. m. Prahy zpracována variantní „Ověřo-
vací studie Radotínská jezera“, ze které byla 
vybrána jedna varianta pro provedení změ-
ny stávajícího územního plánu. Ta by měla 
být konečným řešením územního plánu této 
lokality včetně navrhovaného jezu na řece 
Berounce.

Od roku 2005 probíhají projekční práce 
na povolení těžby štěrkopísku ve vyhra-
zeném ložisku štěrkopísku na zbraslavské 
straně řeky Berounky včetně zřízení 
úpravny suroviny. V současné době má 
fi rma Kámen Zbraslav s.r.o. povolenu 
těžbu v první malé části budoucího jezera 
(120 hektarů). 

Problematika přípravy, výstavby a násled-
ného provozu a údržby rekreační oblasti 
na soutoku řek Vltavy a Berounky je velmi 
složitá a široká a zahrnuje:

ekologické aspekty návrhu i výstavby
rekreačního areálu,
složité majetkové poměry pozemků pro 
výstavbu jezer (a tedy různorodé zájmy 
majitelů těchto pozemků), 
způsob a délka výstavby jezer a rekreač-
ního areálu,
finanční zajištění výstavby a provozu
rekreačního areálu (není dosud řešeno 
v žádném z dostupných materiálů).
Jak již bylo předesláno, rekreační území 

bylo posuzováno několika vodohospo-
dářskými studiemi, které byly zpraco-

vány bez podrobnějšího geologického 
a hydrogeologického průzkumu a nebyly 
zpracovány pro oblast jako celek včetně 
nového jezu a ustáleného tvaru jezer. 
V roce 2010 byla zpracována další vodo-
hospodářská studie na základě omeze-
ného geologického a hydrogeologického 
průzkumu s uvažováním nového jezu na 
Berounce a všech jezer na soutoku Vltavy 
a Berounky. 

Radotínská radnice vždy prosazovala 
a prosazuje ekologické posouzení oblasti 
jezer jako celku včetně vyhodnocení 
dopadu jejich výstavby na povrchové 
i podzemní vody a ovzduší v okolí. Tento 
zásadní postoj byl prosazován i na projed-
nání změny územního plánu oblasti jezer 
dle „Ověřovací studie radotínských jezer“ 
na Magistrátu hl. m. Prahy v srpnu 2011 
a výsledkem bylo odložení změny územ-
ního plánu do doby projednání strategic-
kého ekologického posouzení celé oblasti 
(tzv. SEA).

Délka výstavby se v materiálech, které 
jsou pouze orientační, pohybuje od cca 
30 let pro jezero na pravé (zbraslavské) 
straně Berounky až po 9 let pro polovinu 
jezera na levé (radotínské) straně Berounky. 
V žádném materiálu se neobjevuje délka 
návazné výstavby rekreačního území. Z do-
stupných materiálů nelze stanovit termín 
uvedení rekreačního areálu do provozu.

Městská část Praha 16 dlouhodobě pro-
sazuje výstavbu jezer jedním profesionálně 
zdatným a zkušeným dodavatelem, u kte-
rého budou záruky maximální rychlosti 
výstavby s ohledem na minimalizaci obtě-
žování okolí hlukem, prachem a exhalacemi, 
dodržování technologických postupů těžby 
(zejména odstraňování nežádoucích pří-

měsí štěrkopísku – kalů – a jejich likvidace 
a zpětné zavážení břehů jezer štěrkovitým 
materiálem s předepsanou propustností) 
a dodržování všech hygienických předpisů 
pro výstavbu (hluk, prach, hospodaření 
s ropnými látkami apod.).

Z výše uvedené velmi stručné rekapitu-
lace problematiky „Radotínských jezer“ je 
zřejmé, že proces přípravy a následné vý-
stavby má mnoho nedořešených problémů, 
z kterých jsou ty nejzásadnější:

dokončit proces ekologického posou   
zení výstavby jezer jako celku formou 
SEA (popřípadě EIA) a dle výsledků eko-
logického projednání případně upravit 
zamýšlený rozsah výstavby jezer,
stanovit časový harmonogram výstavby 
jezer a v případě neúnosného časového 
termínu upravit zamýšlený rozsah stavby,
stanovit orientační fi nanční harmono-
gram výstavby jezer z prostředků Magis-
trátu hl. m. Prahy, v případě neúnosného 
fi nančního zatížení upravit zamýšlený 
rozsah stavby.
Závěrem je nutné zdůraznit, že s ohledem 

na aktuální ekonomickou situaci, omezová-
ní veřejných výdajů v evropském i českém 
měřítku, útlum sektoru stavebnictví a zá-
sadních fi nančních závazků hlavního města 
do příštích let, především v oblasti dopravy, 
není zřejmé, zda je záměr „Radotínských 
jezer“ ve stávajícím rozsahu vůbec realizo-
vatelný a zda od něj pražská radnice zcela 
neustoupí. S jistotou lze říci, že další fi nanční 
zajištění tohoto záměru a jeho výhled není 
dnes v dostupných materiálech magistrátní-
ho Odboru městského investora obsažen.

Text byl redakčně upraven a zkrácen,
v celém rozsahu je zveřejněn na webových 
stránkách Praha16.eu.

jednotka KGJ Micro T30 a dva ply-
nové kotle o výkonu 146 kWt. Pro 
zajištění celodenních dodávek tepla 
v mimotopném 
ob dobí  a  t a ké 
k vyrovnání dis-
proporce mezi 
výrobou a spo-
třebou tepla byl 
spuštěn akumu-
lační zásobník 
o objemu 0,8 m3. 

Kogeneračn í 
jednotka je pro-
vozována celo-
ročně v režimu 
vysokého tarifu 
VT12 a v yro-
bená elektř ina 
je vyváděna do sítě nízkého napětí 
provozované regionálním distributo-
rem PRE (Pražská energetika, a.s.). 
Modernizace kotelny má přinést zá-
kladní škole nižší náklady na teplo 
v řádu desítek tisíc korun roč-
ně a zejména úsporu f inančních 
prostředků na rekonstrukci energe-
tického zdroje. Ušetřené peníze tak 
může škola využít jinak, především na 
zkvalitnění výuky.

Dodavate lem by la  společnos t 
TEDOM a.s. Realizace projektu pro-
bíhala od 8. července do 31. srpna 2011, 
nyní již kotelna ke spokojenosti školy 
slouží pátým měsícem a náklady na 
teplo se podle prvních údajů snížily 

o 10-15 %. Výkon nového zařízení 
navíc bude dostačovat i pro při-
stavovaný objekt školy (viz Noviny 
Prahy 16 č. 11/2011).   

Co je to kogenerace?
Jde o kombinovanou výrobu elektrické 
energie a tepla. Oproti klasickým elek-
trárnám, ve kterých je teplo vzniklé při 
výrobě elektrické energie vypouštěno do 
okolí, využívá kogenerační jednotka tep-
lo k vytápění, a šetří tak palivo i fi nanční 
prostředky potřebné na jeho nákup. 
Elektrická energie zde vzniká stejným 
způsobem jako v jiných elektrárnách - 
roztočením elektrického generátoru, a to 
nejčastěji pomocí spalovacího motoru. 
Motory v kogeneračních jednotkách jsou 
standardně konstruovány na zemní plyn, 
mohou však spalovat i jiná kapalná či 
plynná paliva.



Kulturní centrum v dílně

Dílny před kamerou ČT„REP“ v Modřance

horách. Výjezdu se účastnili dva pra-
covníci z Proximy: Jaroslava Janíčková 
jako regionální koordinátorka nízkopra-
hových programů pro děti a mládež v 
Městské části Praha 16 a Mgr. Ondřej 
Kačena, DiS. jako kontaktní pracovník 
Klubu Radotín. Svoji účast na resocia-
lizačním výjezdu také již potřetí v řadě 
potvrdil Bc. Jiannis Georgiou, DiS. 
z Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
a kurátor pro mládež.

Programu se účastnili  děti a mladí 

dospělí ve věku 13 až 18 let. Obsahem 
výjezdu byla skupinová práce prostřed-
nictvím níž byli účastníci konfrontováni 
s problémovými situacemi a učili se 
je řešit. Formou zážitkové pedagogiky 
a diskuzí měli všichni možnost formovat 
své názory a postoje k rizikovým aspek-
tům dospívání. Velkým přínosem celého 
výjezdu byla právě přítomnost kurátora 
pro mládež Úřadu městské části Praha 

16, díky níž měli mladí možnost se s ním 
seznámit mimo prostředí úřadu a odbou-
rat tak případné bariéry a předsudky, kte-
ré se v naší společnosti často pojí právě 
s osobami sociálních pracovníků.

Jak již bylo řečeno, výjezd sestával 
z diskuzí nad tématicky laděnými okru-
hy vztahových záležitostí, které byly 
řazeny do takzvaných bloků. Ty byly 
tématicky cíleny směrem k závislos-
tem, vztahům k pedagogům a rodičům, 
sexualitě a sebehodnocení. Kurátor 
přinesl mimo jiné téma Kybergroo-
mingu (druh psychické manipulace 
realizované prostřednictvím internetu, 
mobilních telefonů a dalších) a poskytl 

na něj právní pohled. Děti 
se ochotně zapojily do 
diskuse vedené nad tím-
to fenoménem, protože 
prostředí internetu je pro 
ně velice blízké, a také 
do jisté míry nebezpečné.
Celý pobyt a zážitky 
z něj vedly děti k větší 
samostatnosti v každo-
denních činnostech, jako 
je nakupování, vaření, 
úklid apod. a také jim 
daly větší kompetence pro 

řešení obtížných životních situací pro-
střednictvím nejrůznějších doporučení 
a rad. Tento pobyt opětovně splnil svůj 
účel, kterým bezpochyby je, aby mladí 
lidé získali k pracovníkům v sociálních 
službách a sociálním pracovníkům úřadů 
důvěru a případně se jim svěřili s věcmi, 
které je trápí a mohli je začít řešit včas 
za pomoci a ve spolupráci s dospělými 
a kompetentními.

dospělí ve věku 13 až 18 let. Obsahem 

na něj právní pohled. Děti 
se ochotně zapojily do 
diskuse vedené nad tím-
to fenoménem, protože 
prostředí internetu je pro 
ně velice blízké, a také 
do jisté míry nebezpečné.
Celý pobyt a zážitky 
z něj vedly děti k větší 
samostatnosti v každo-
denních činnostech, jako 
je nakupování, vaření, 
úklid apod. a také jim 
daly větší kompetence pro 

řešení obtížných životních situací pro-

Mám zájem o dlouhodobý 
pronájem nebo odkoupení 

levnějšího, funkčně 
nepoškozeného pianina

v barvě dřeva. 
Nabídněte. Mobil 725 606 255

Sváteční program pro sváteční čas 
ve Velké Chuchli otevřel nový kulturní 
stánek. Má, pravda, stále velmi syro-
vou podobu bývalé dílna fi rmy Femat, 
ale to divákům, kteří se 18. prosince 
večer přišli podívat na představení 
Betlém, aneb převeliké klanění právě 
narozenému jezulátku, nijak zvlášť 
nevadilo.

Hra J. A. Pitínského, uvedená (za 
laskavého svolení autora) zdej-
ším nově vzniklým ochotnickým 
spolkem, dokázala svou atmosférou 
vtisknout novému kulturnímu sálu 
neopakovatelnou atmosféru. Vůbec 
není špatné mít po ruce průmyslová 
plechová vrata, když na ně potřebu-
je ďábel pořádně zabušit – uslyší to 
každý a strne přitom nefalšovanou 
hrůzou.

Městská část Praha-Velká Chuchle 
se rozhodla použít prostory uvol-
něné nájemcem pro vlastní potřebu. 
Prozatím je hala dostatečně strohá, 
aby mohla plnit jakoukoli funkci, 
a zůstává dostatečně prázdná, aby se 
tu mohla konat jak divadelní předsta-
vení či výstavy (obojí si již vyzkouše-
la), tak třeba veselice, veřejná setkání 
nebo zasedání zastupitelstva.

V nejbližší budoucnosti jí zůsta-
ne i jednoznačně průmyslová tvář, 
úprav zatím moc nebude, nejsou na 
ně peníze. Jediné chystané práce bu-
dou technického rázu – je třeba od-
hlučnit příčku mezi bývalou dílnou 
a showroomem, který má v současné 
době pronajatý 
V. Vrzbová pro 
aerobic, a posílit 
v y t á p ě n í .  P r o 
další větev otop-
ného systému se 
použijí radiáto-
ry, které zbyly ze 
zbourané části. 

Podle slov zástupce chuchelského 
starosty Ing. arch. Davida Vokurky 
nyní půjde hlavně o to, aby se prostor 
takříkajíc zažil, aby si do něj lidé našli 
cestu. Proto teď také bude hledat dal-
ší divadelníky, kteří by tu chtěli hrát. 
Pódium zde již je, věnovala je fi rma 
Ekosun. A je bytelné. Což jistě při-
táhne i ochotnické souboryz blíz-
kého okolí. Kdoví, třeba tu jednou 
bude i odloučená scéna divadelního 
festivalu Radotínská Radost.

Prozatím zdejší herecká společnost 
chystá další kus pro jarní premiéru, 
jejíž datum prozatím nebylo upřesně-
no. Jestli se povede tak, jako vánoční 
vystoupení, které do Chuchle vrátilo 
divadlo (s odchylkou pár dní to bylo 
přesně sto let poté, co se zde hrálo po-
prvé), určitě nezůstane jen u jednoho 
představení.

Ani výstava malovaného Betlé-
mu (kulis zachycených na fotogra-
fi i), která tu byla 25. prosince 2011 
a 1. ledna 2012, nebude poslední. Letos 
se bude slavit 880 let od první písemné 
zmínky o Chuchlích, k čemuž by se 
měla vztáhnout přinejmenším jedna 
expozice – katastrů, pozemkových 
záznamů od nejstarších až po stabilní 
katastr připravovaná na květen.

V červnu by zde chtěli uspořádat 
něco podobného (ale ne úplně stejné-
ho) jako byl loňský Slunovrat. Když 
bude zájem. Ten je totiž pro jakýkoli 
stánek kultury tím zcela nejdůležitěj-
ším faktorem žití.a showroomem, který má v současné 

Představení 
Pitínského 
Betlému 
otevřelo 
nový 
chuchelský 
stánek 
kultury

Když v radotínské škole chystali 8. vá-
noční dílny, zazvonil telefon a ozvalo se: 
„Dobrý den, tady redaktorka České tele-
vize, Studio Kamarád. Prý pořádáte před 
Vánocemi moc pěkné dílny, mohli bychom 
si je přijet natočit?“ Odpověď zněla: Ano. 
A přípravy nabraly na otáčkách…

A v sobotu 3. prosince ráno vítala 
ve dveřích školy Česká televize první 
návštěvníky dílen. Venku svítilo slu-
níčko a uvnitř hřála všudypřítomná 
kamera – jejími průvodkyněmi po díl-
nách se staly dvě zdejší žačky Anička 
a Stella. 

Co vše zvědavý objektiv viděl? 
V kuchyňce se pekly tradiční perníčky, 
tentokrát vylepšené lentilkami, takže 
stromeček vypadal jak s vánočními 
ozdobami, a jejich vůně velmi lákala 
vrabčáka Lojzu, postavičku z televiz-
ního Studia Kamarád.

Na dalším místě Lojza viděl, jak si 
děti vykrajují rybičky nebo stromeč-
ky z rychleschnoucí hmoty a kousek 
dál zas s pomocí starších děvčat stáčí 
voňavé svíčky ze včelích plástů a ještě 
vystřihují malé hvězdičky na jméno.

Ve stejné místnosti ho ještě potěšila 
výstavka výrobků s vánočními motivy, 
kterou připravily dětí z keramického 
kroužku pod vedením paní učitelky 
Černohorské.

Papírová tvorba letos přinesla vá-
noční bílo-bleděmodrá přáníčka nebo 

zelené stromečky, zdobené různými 
barevnými doplňky.

Vedlejší třída se zatím plnila 
anděly – ti sádroví se dobarvovali 
stříbrnou nebo zlatou barvou a něžně 
měkouncí andílci se zas rodili pod nůž-
kami, stříhali se z ovčího rouna.

Poslední místnost a po-
slední tři stanoviště – to 
byly smrkové větvičky 
zdobené přírodními suši-
nami a jinými ozdůbkami, 
jmenovky na dárky vyrá-
běné barevnými tiskátky 
a papírový andělíček se 
zeleným závěsem. 

Nejen vrabčák, ale i všich-
ni ostatní návštěvníci se těšili 
na představení dramatické-
ho kroužku – V. Matrasová 
s dětmi připravila před-
stavení „Příběh klauna“, při kterém se 
všichni moc pobavili. Obě představení 
byla beznadějně „vyprodána“.

I letos zde měla svůj obchůdek s vý-
tvarnými potřebami paní Hlaváčková, 
která se dílen pravidelně zúčastňuje 
a vždy připraví pro malé i velké tvůrce 
zajímavou nabídku.

Čas rychle běžel, snad všichni si 
stihli všechno vyrobit i posedět se šál-

kem čaje nebo kávy, najednou byla 
jedna po poledni, třídy se vyprázdnily, 
ztichly a kamera přestala točit…

Těm, kdo se na přípravě i organizaci 
dílen podíleli, patří velký, velký dík. 
Oni naopak děkují všem za návštěvu, 
za vytvoření příjemné adventní atmo-

sféry (jmenovitě Městské části Praha 
16 pak za grantovou podporu této 
akce). Doufají, že se všem účastníkům 
dílen na nich líbilo (i pod „dohledem“ 
oka kamery) a za rok se opět na této 
milé akci sejdou.

A také věří, že dílny nenudily ani 
vrabčáka Lojzu, který už na svých ces-
tách hodně viděl a zažil. 

stavení „Příběh klauna“, při kterém se 

za vytvoření příjemné adventní atmo-

sféry (jmenovitě Městské části Praha 

Žáci Gymnázia Oty Pavla dosáhli 
v uplynulém školním roce 2010/2011 
vynikajících umístění v regionálních 
i celostátních kolech odborných soutěží.

Třetí místo Julie Bílkové v krajském 
kole olympiády z anglického jazyka 
(nejvyšší kategorie) bylo oceněno i sa-
motným radním pro školství v Broží-
kově síni Staroměstské radnice. K vel-
mi pěkným úspěchům ve fyzikální 
a matematické olympiádě přispěli To-
máš Zahradník a Pavla Rusá, kteří se 
stali úspěšnými řešiteli krajského kola. 
V soutěži Finanční gramotnost získal 

školní tým školy třetí místo v kraj-
ském kole, ve Středoškolském poháru 
v golfu tým studentů 1. A obsadil 
dokonce 4. místo v ČR a v závodech 
dračích lodí získala posádka zdejších 
studentů třetí místo v Praze. 

Velmi dobrých výsledků dosáhli 
i maturanti v anglickém jazyce, neboť se 
umístili celkově na osmé pozici v Praze 
(z celkem 59 ostatních gymnázií) a na 
třinácté pozici v ČR (z celkem 359 
gymnázií). Tyto i další výsledky svědčí 
o dobré práci samotných studentů i je-
jich pedagogů.

Úspěchy radotínských gymnazistů

V Radotíně si už zvykli, že před Vánocemi 
není třeba za kulturními zážitky cestovat příliš 
daleko, letos však byla nabídka ještě bohatší, 
než jiné roky. A nebylo to jen díky rekonstruo-
vanému kinu. Řeč bude o živých akcích.

Hned první adventní víkend praskalo 
Kulturní středisko v domě U Koruny ve 
švech tak, že to bylo skoro o strach. V so-
botu se tam totiž konala premiéra Tylovy 
hry Faustova svatba aneb Jak je důležité 
míti svou stoličku v podání divadelního 
spolku Gaudium. Nový divadelní kus zpra-
covaný ve spolupráci Gaudia a členů sou-
boru Rachtámiblatník a režírovaný režiséry 
těchto souborů, tedy Mirkou Stehlíkovou 
a Antonisem Arabadzisem, je dílem z pera 
J. K. Tyla. Ten pojal anglickou klasicku hezky 
česky po svém a výsledek je nejen zábavný, 
ale také až neuvěřitelně současný. Za to, že 
půldruhahodinové představení ani na oka-
mžik neztratilo divákovu pozornost, ovšem 
patří dík i bravurnímu zpracování a všem 
hercům v čele se spolupracujícími režiséry 
v rolích hlavní, krajně nespolupracující dvo-
jice. Ten, kdo představení neviděl, má další 
šanci 25. ledna od 19.00 hodin.

O den později se konal koncert Profe-
sora Štěpána Raka. Pokud se loni někdo 
domníval, že více posluchačů se na tradiční 
kytarové vystoupení známého virtuosa již 
nevejde, hluboce se mýlil. Letos se sál plnil 
skoro stejně jako indický vlak, plno bylo do-
konce i na schodech na pódium. Na mnohé 
se ani tak nedostalo. A nelze se divit, že je to 
mrzelo. Ti, kdo se do sálu „nasardinkovali“ 
včas, totiž zažili nejen mistrův tradičně 
vynikající sólový přednes jeho vlastních 
i cizích skladeb, ale dočkali se rovněž vy-
stoupení Jana Matěje Raka a pak i kousků 
společně zahraných otcem a synem. A aby 
překvapení nebylo málo, přišel i další host. 
Alfred Strejček vystupuje se Štěpánem Ra-
kem poměrně pravidelně. Přátelská pohoda, 
přirozené souznění kytary a uměleckého 
přednesu dalšího mistra, tentokrát mluve-
ného slova, sál přijal v mixu bezdechého 
okouzlení a uvolňujícího smíchu (jak jinak 
také nasluchat třeba Modlitbě ve stáří).
Na vystoupení v rámci cyklu předvánočních 
koncertů přijala i letos pozvání sopranistka 
Markéta Mátlová, která opět vystupovala 
o druhé adventní neděli. Tentokrát se však 
rozhodla pro zcela jinou sestavu dopro-
vodných nástrojů, pročež změnila i místo 

konání koncertu. Kostel sboru ČCE Praha 
Radotín v ulici Na Betonce totiž poskytl 
dostatečnou tepelnou pohodu, aby zde se 
zpěvačkou mohly hrát i fl étnistka Nikola 
Květoňová a harfenistka Hedvika Mousa 
Bacha. I sem si našli posluchači cestu a ně-
kteří možná poprvé ocenili prostý půvab 
zdejšího svatostánku, který protentokrát 
naplnila jemná verze známých skladeb 
J. S. Bacha, A. Mozarta, L. Koželuha, několika 
italských skladatelů i zpěvaččina oblíbeného 
autora, Antonína Dvořáka.

O třetí neděli adventní již tradičně čekal 
na posluchače v domě U Koruny koncert 
proložený přednesem poezie v podání Di-
vadelního spolku Gaudium. Váha koncertní 
části tentokrát plně ležela na violoncellistce 
Michaele Stehlíkové, jejíž hudební partner 
se z představení kvůli nemoci na poslední 
chvíli omluvil. Zvládla to mistrně. Obdiv jí 
náleží nejen proto, že musela během jediné-
ho dne upravit pečlivě sestavený program, 
ale hlavně proto, jak volbou skladeb a jejich 
citlivým přednesem ukázala široký výrazo-
vý rejstřík svého nástroje. Členky Gaudia si 
tentokrát připravily verše věnované Praze. 

Poslední adventní neděli se kostel sv. Pet-
ra a Pavla rozezněl roráty a hlavně Rybovou 
Českou mší vánoční. V podání smíšeného 
pěveckého sboru SUDOP, členů mužského 
pěveckého sboru Smetana a Orchestru 
učitelů ZUŠ K. Slavického zněla opravdu 
nádherně svátečně. Zcela zaplněná chrá-
mová loď to také náležitě ocenila dlouhým 
potleskem. Všichni přišedší za to byli odmě-
něni přídavkem, který zpívali úplně všichni: 
„Narodil se Kristus Pán, veselme se...“

Už podesáté dorazila na druhý svátek 
vánoční, 26. prosince, do Radotína Pražská 
mobilní zvonohra. Koncert, který se tradičně 
uskutečnil na náměstíčku před budovou míst-
ní radnice a kostelem sv. Petra a Pavla, organi-
zovala Městská část Praha 16, skladby zazněly 
v podání carillonéra Radka Rejška. Navzdory 
prapodivnému počasí, které doposud vládne 
letošní zimě, se zvonům a zvonkům (a svíč-
kám v rukou těch, kdo na ně nezapomně-
li) podařilo pro posluchače dokouzlit vá-
noční atmosféru danou svátkem sv. Štěpána. 
A nakonec – i letos přichystala Městská 
část Praha 16 pro silvestrovskou půlnoc 
ohňostroj. Že se na něj mnozí opravdu těší, 
bylo znát na počtu těch, kdo dorazili přímo 
k lávce. A to i navzdory tomu, že na stejnou 

chvíli přesunulo svou obří ohňovou show 
i Hlavní město Praha. Někdo vyrazil na osla-
vu konce roku se šampaňským, někdo bez. 
Co si ale vzali všichni, to byla dobrá nálada. 
Snad i proto byl prý ten letošní ohnivý tanec 
na obloze nad Berounkou nejlepší a nejdelší, 
jaký tu kdy kdo viděl.

Advent byl nabitý kulturou



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

777 171 206
Petr Kučeratel:tel:

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací
• jiné zednické práce

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací
• jiné zednické práce

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních pracímožnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

 1/16 105 x 60 1,190.00 1,012.00

   1/8 105 x 125 2,320.00 1,972.00

   1/4 160 x 125 4,520.00 3,842.00
   1/2 260 x 190 8,810.00 7,489.00 7,048.00
   1/1 260 x 385 17,180.00 14,603.00 13,744.00

  titul 260 x 70 11,880.00   9,504.00
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Kočárky, autosedačky a výbavička pro miminko.

Obchod 600 m2

Věštínská 17, Praha 5 - Radotín

Věrnostní karta
dáme vám věrnostní kartu

na trvalé slevy 
v našem obchodě
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KUPON NA 20 % SLEVU NA JAKÉKOLIV JÍDLO PRO CELÝ STŮL

Platnost od 1.1.2012 do 31.3.2012

České a mexické speciality



(staré) Sídliště 1082
153 00 Praha 5 - Radotín

tel.: 723 603 807
www.trikolka.cz
poblíž zdravotnického střediska
konečná BUS 244

Jízdní kola: 
Dětská 12˝- 24˝ + odrážedla
Horská 26˝ + 29˝
Trekkingová
CITY i s torpedem
Oblečení, doplňky,
motorizace vč. variant
AUTHOR SPORT LADY

Elektrokola CYCLESTAR
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Vychází 16.1.2012. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.2.2012.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 3.2.2012. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

zajištěna prostřednictvím České pošty s.p. 
Za obsahovou a věcnou správnost od-
povídají autoři.  Nevyžádané rukopisy 

a fotografie se nevracejí. 

Informační měsíční periodikum pro 

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

Interiérová firma
se sídlem v Radotíně

nabízí volné místo na pozici
PROJEKTANTKA/ PROJEKTANT

požadavky:
znalost práce ve Sketch Up

kreativní a komunikativní přístup
ŘP skupiny B

ŽL a praxe výhodou
výhody:

kreativní a rozmanitá práce
příjemné pracovní prostředí

dobrý kolektiv
nástup možný co nejdříve

Životopis zasílejte do 30.1.2012
na mail: info@vitr-voda.cz  

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

možno telefon a internet.
volné od 1.1.2012
Zbraslav - Elišky Přemyslovny 380

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

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

ZDRAVOTNÍ
POTŘEBY
tel.: 603 377 817
www.zdrapohorackova.cz
info@zdrapohorackova.cz

Zdravotní matrace na míru

Ortopedické vložky

Veškeré inkontinenční pomůcky 

Potřeby pro matku a dítě
(odsávačky, prsní vložky,
těhotenské prádlo)

Zdravotní a formující prádloZdravotní a formující prádlo

Pomůcky pro seniory

ZDARMA poradna pro ženy po
ablaci (včetně epitéz a prádla)

VĚŠKERÝ ROZVOZ POMŮCEK
ZDARMA
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14. ledna
Galakoncert strun

koncert houslového virtuosa
Jaroslava Svěceného

a kytaristy Miloslava Klause
Kulturní středisko Radotín

od 19.00 hodin

25. ledna
Faustova svatba aneb

Jak je důležité míti stoličku
Komedie DS Gaudium na motiv 

známé hry J. K. Tyla v dramaturgické 
úpravě Vlasty Pilařové ve společné 
režii Mirky Stehlíkové a Antonise 

Arabadzise
Kulturní středisko Radotín

od 19.00 hodin

18. února
XVII. Radotínský bál

(více informací viz str. 4)
www.praha16.eu

17.1. 18.00 Garfi eld 3: zvířecí jednotka
                      zasahuje 3D
         20.00 Milovaní
18.1. 18.00 Labyrint
         20.30 Konec Roberta Mitchuma
19.1. 18.00 Happy Feet 2 3D
         20.30 Děti moje
20.1. 18.00 Happy Feet 2 3D
         20.30 Láska je láska
21.1. 16.00 Krtek a oslava
        18.00 Láska je láska
         20.30 Děti moje
22.1. 16.45 Popelka – záznam
                    z Birminghamského
                    královského baletu
24.1. 18.00 Happy Feet 2 3D
24.1. 20.30 Láska je láska
25.1. 10.00 Baby bio:  Perfect days -
                   I ženy mají své dny
        18.00 Láska je láska
        20.30 Kdo, když ne my
26.1. 18.00 Kontraband
        20.30 Nebezpečná metoda
27.1. 18.00 Trafačka
        20.30 Bůh masakru
28.1. 16.00 Plody, Policejní autíčko
        18.00 Ocelová pěst TIP
        20.30 Kontraband
31.1. 18.00 Black Power
        20.30 Bůh masakru

1.2. 17.30 Jeskyně zapomenutých snů
        20.00  Kazatel Kalašnikov
2.2. 17.30 Hugo a jeho velký objev 3D
         20.00 Kronika
3.2. 17.30 Doba ledová 3: úsvit
                  dinosaurů 3D
        20.00 Perfect sense
4.2. 16.00 Cirkus Hurvínek
      17.30 Hugo a jeho velký objev 3D
       20.00 Kronika
7.2. 17.30 Království hmyzu 3D
       19.00 Filmový klub: Faraon
8.2. 17.30 Pina 3D
       20.00 Jeden musí z kola ven
9.2. 17.00 Star Wars: epizoda 1 - 
                 skrytá hrozba 3D
       20.00 Muž na hraně
10.2. 17.30 Alfa a Omega 3D
        20.00 Speciální jednotka
11.2.16.00 Ztracená hvězda
       17.30 Království hmyzu 3D
        19.00 Star Wars: epizoda 1 -
                  skrytá hrozba 3D
14.2. 17.00 Star Wars: epizoda 1  -     
                  skrytá hrozba 3D
        20.00 Speciální jednotka
15.2. 17.30 Alfa a Omega 3D
        20.00 Jeden musí z kola ven
16.2. 17.30 Cesta na tajuplný 
                  ostrov 2 3D
       20.00 Signál
17.2. 17.30 Monstra oceánů 3D
        20.00 Jeden musí z kola ven
18.2. 16.00 Krakonošovy pohádky II
        17.30 Cesta na tajuplný ostrov
                  2 3D
        20.00 Nepřítel pod ochranou
19.2. 16.45 Aida – záznam
                   z Metropolitní opery
                   v New Yorku ZTP, důchodci
                      a studenti sleva 50 Kč

Ken Follet – Století. Pád titánů
Pád titánů přivádí na scénu příslušníky 
britské a německé aristokracie, velšské 

horníky, ruské dělníky i americké demo-
kraty či zbohatlíky, aby propojil jejich 

životní cesty a vložil jim do nich zásadní 
překážku – 1. světovou válku. Sto let sta-
ré historické události – a v jejich skrytu 
příběhy lásky, přátelství, hrdinství, ale 

i beznaděje, ponížení či falše.
nakladatelství Knižní klub

Pavel Klempera – Absurdní interview 
s Václavem Havlem

Mladá Američanka, učitelka angličti-
ny, má závažný důvod pro svůj pobyt 

v Praze – chce napsat biografi i o Václavu 
Havlovi. Rozhovor s bývalým prezidentem 
je nezbytnou podmínkou pro vydání její 

knihy. Zdá se, že by jí v této záležitosti 
mohl pomoci jeden z jejích studentů, 

padesátiletý manažer prodeje z jednoho 
českého deníku...

nakladatelství Brána

Pavel Bušta – Expres Praha Radotín
Petr, autorovo alter ego žijící na poklidném 

pražském předměstí, v sedmnácti příbě-
zích upřímně a až klinicky přesně mapuje 
své fyzické a duševní zrání poznamenané 
konfl ikty s rodiči, učiteli, vrstevníky i se 

sebou samým. Vyprávění postrádá obvyklý 
neduh teenagerských textů - nadutost, 
sebestřednost, neschopnost seberefl exe 
a naopak srší vtipem a břitkou ironií.

nakladatelství Mladá fronta

Patrick Taylor – Doktore, to byste se divil!
Čtenáři románů Patricka Taylora znají 
Kinky Kincaidovou jako pohodovou 

hospodyni, která se stará o dva často velice 
přepracované doktory. Příhody, které 
prožívá v malebném irském městečku 

Ballybucklebo, jsou tak opravdické, jako by 
tady žila odjakživa. Zdání však klame...

nakladatelství Leda; Rozmluvy

Federica de Cesco – Dům Tibeťanky
Jen velmi málo znamenají pro mladou 
architektku Dolkar její kořeny, jež vězí 

v dalekém, tajemném Tibetu. Sice se hlásí 
k buddhistickým tradicím své rodiny, ale 
narodila se a vyrostla ve Švýcarsku a její 

matka Sonam s ní o vlasti a svém odchodu 
do exilu nikdy nemluví. Pevně rozhodnutá 

odhalit pravdivou historii své rodiny
se Dolkar vydává do Lhasy. 

Ale co tam nalezne?
nakladatelství Knižní klub

Marie Poledňáková – Líbáš jako ďábel
Ve volném pokračování románu Líbáš 

jako Bůh sledujeme další osudy zamilova-
ného páru - středoškolské učitelky Heleny 
a lékaře Františka. František se rozhodne 
odstěhovat od své bývalé ženy Bohuny,

ale ani soužití s Helenou se nevyhne 
komplikacím. A zrodí se nečekaný plán...

nakladatelství Ikar

Andrea Jarošová, Radek Jaroš –
Hory, má panenko

Radek Jaroš je v současnosti nejznáměj-
ším českým horolezcem, který vystoupil 
na dvanáct osmitisícových vrcholů čtyř 

kontinentů. Publikace Hory, má panenko 
ukazuje tohoto špičkového sportovce 

očima jeho dcery, která sama sebe považu-
je za kavárenskou povalečku a nechápe, co 
její otec „tam nahoře“ vlastně vidí a hledá. 
Proto s ním vede rozhovory o zásadních 

věcech člověka, jak je defi nuje dětská
hra - štěstí, neštěstí, láska, manželství,

děti, bohatství, nemoc, smrt...
nakladatelství Grifart

3x pro děti:
Chris Priestley –

         Příšerné příběhy z černé lodi
Autor úspěšné knihy Příšerné příběhy 

strýce Montaguea přichází s další sbírkou 
strašidelných historek pro mladé i starší 
čtenáře. Tentokrát je vypravěčem mladý 
námořník, který se uprostřed bouřlivé 

noci objeví v málo navštěvované krčmě.
nakladatelství Argo

Jill Atkinsová – Sophiina tajná válka. 
Můj příběh

Píše se rok 1939 a začíná druhá světová 
válka. Sophie se stává spojkou odbojové 
skupiny v severní Francii. Když však ně-

mečtí okupanti vytlačí britské a francouz-
ské jednotky, zapojí se Sophie do odboje 

ještě usilovněji - vymyslí nebezpečný plán 
na záchranu raněného skotského vojáka.

nakladatelství Egmont

Jeff  Kinney – Deník malého poseroutky. 
Ošklivá pravda

Greg Heffl  ey se vždycky nemohl dočkat, 
až vyroste. Ale je dospívání fakt taková 
sranda? Zničehonic se musí vyrovnat se 

spoustou společných holčičích a klučičích 
večírků, větší odpovědností, a dokonce 

i s nepříjemnými změnami, které se „stár-
nutím“ souvisejí…

nakladatelství CooBoo

21. ledna21. ledna
Sůl nad zlato

marionetová pohádka na motivy 
Boženy Němcové

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

28. ledna
Kašpárek na cestách

tři veselé Kašpárkovy příhody 
v marionetové pohádce

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
  

4. února
Ostrov splněných přání  

Kašpárkovo mořské dobrodružství 
v marionetové pohádce

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

11. února
O princezně Zubejdě solimánské

marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

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

www.mc-zbraslav.cz/kultura

V samém závěru roku byly v Radotíně v oblas-
tech s veřejnou zelení osazeny nové zásobníky sáčků na psí 
exkrementy, které doplnily stávající stojany a speciální koše. 
Snad budou dalším krokem k čistšímu prostředí pro všechny 
(i pro psy).

V jednom z ob-
jektů bývalé 
radotínské 
„Akumulátor-
ky“ na náměstí 
Osvoboditelů 
se 22. prosince 
vyklízel squatt 
a s ním i neuvě-
řitelné množství 
odpadků, které 
v něm jeho oby-
vatelé nahroma-
dili. Patrně to 
nebylo naposle-
dy, co zdejší ko-
munita zaměst-
nala příslušníky 
Městské policie 
hl. m. Prahy, 
profesionální 
hasiče i pra-
covníky Tech-
nických služeb 
Praha – Rado-
tín. Na kratší či 

delší dobu se sem stále vracejí, navzdory všem 
zámkům a hlavně velkému nebezpečí, které zchátralá budo-
va s narušenou statikou představuje. Defi nitivním řešením 
této situace bude patrně až demolice tohoto objektu, která 
by se měla uskutečnit během letošního roku.

V samém závěru roku byly v Radotíně v oblas-

V jednom z ob-
jektů bývalé 
radotínské 
„Akumulátor-
ky“ na náměstí 
Osvoboditelů 
se 22. prosince 
vyklízel squatt 
a s ním i neuvě-
řitelné množství 
odpadků, které 
v něm jeho oby-
vatelé nahroma-
dili. Patrně to 
nebylo naposle-
dy, co zdejší ko-
munita zaměst-
nala příslušníky 
Městské policie 
hl. m. Prahy, 
profesionální 
hasiče i pra-
covníky Tech-
nických služeb 
Praha – Rado-
tín. Na kratší či 

delší dobu se sem stále vracejí, navzdory všem 

18. ledna
Co nám mohou napovědět hvězdy 

o výchově dětí
přednáška Alžběty Gáyatrí Palušové, 
absolventky psychologické astrologie 

a studentky karmické astrologie 
přiblíží rodičům vývojové fáze dítěte 
podle astrologie od miminka až po 
teenagera, i to, jak dítě směřovat,

aby plně využilo
toho, co mu daly do vínku hvězdy...

vstupné 220 Kč, rezervace nutná
17.00-18.30 hodin v Pexesu

20. ledna
Pexoklubovna po školáky

vaření - zeleninový krokodýl
malování na sklo

vstup zdarma
14.00-17.00 hodin v Pexesu

21. ledna
Workshop – Začínáme být rodina

1. víkendový workshop v rámci 
projektu „VŠ rodinná“, během něhož  

budete pracovat s tématy:
příprava k porodu, výběr porodnice, 

co si přát v porodním plánu
vede zkušená porodní asistentka 

Zuzana Štromerová, BSc., 
zakladatelka Porodního

domu U čápa
vstupné 500 Kč, partner zdarma

rezervace nutná
8.30-12.30 hodin v Pexesu

25. ledna
Barma vzdálená i blízká

přednáška o svébytné kultuře, 
úchvatných památkách a nedotčené 
přírodě jedné z nejkrásnějších zemí 
světa, která je zároveň již deset let 

sužována krutou diktaturou
vyprávět a promítat o tamním životě 

bude Sabe Amthor Soe z
Barmského centra Praha

vstupné 80 Kč, rezervace nutná
19.00-20.30 hodin v Pexesu

25. ledna
Tvořivá dílna – drátkování

základy drátkování s přimotáním 
nějakého toho korálku či perličky 

pod vedením Michaely Gasior 
s sebou pěknou láhev a nebo krásný 

hladký oblázek a pokud
možno malé kleštičky

vstupné včetně materiálu 100 Kč
rezervace nutná

volná herna k dispozici
10.30-12.00 a 17.30-19.00 hodin

v Pexesu

26. ledna
Nesmluvená setkání I. 

Komorní komponovaný večer
v divadle J. Srnce při skleničce vína...

vzpomínání principála Jiřího 
Srnce a jeho  hostů na příběhy 

Černého divadla – vyprávění bude 
doprovázeno hudbou, tancem 
a poezií a na závěr přijde malý 

divadelní dárek
vstupné 200, snížené 150 Kč

20.00-21.30 hodin

27. ledna
Pexoklubovna po školáky

streetdance, malování na obličej – 
fi lmové příšery, zvířata apod. 

vstupné zdarma
14.00-17.00 hodin v Pexesu

28. ledna
2. Plesotančírna Pexesa

...aneb jízda 20. stoletím napříč 
hudbou a tancem

večer plný zábavy, výuka tance se 
zkušenou lektorkou Lenkou Peške, 

tombola, catering
hudba – kapela Galaxis

a repro z vinylů
vstupné 150 Kč, předprodej v Pexesu 

a na místě před akcí
20.00-2.00 hodin

v sále restaurace U Přístavu

Rezervace na recepci: 721 518 248
Praha-Zbraslav, Žitavského 497

více na www.pexeso.org

Vzhledem k tíživé situaci, spojené 
s přestěhováním do neobecních prostor, 

vyhlašuje Pexeso veřejnou sbírku

Kino Radotín, Na Výšince 4
telefon: 257 910 322

e-mail: kinoradotin@email.cz
www.praha16.eu/kino

POZOR!!!
Od počátku února

se mění
promítací časy.

Odpolední i večerní 
představení začínají
 o půl hodiny dříve.



jméno...............................................  adresa.............................................................................
tel. spojení........................................            .............................................................................
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Po tì�ké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. �Posly�te,
nevidìli jsme se u� nìkde? �Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!�

Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

V případě, že se chcete zúčastnit 
s losování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu nebo 
telefonní číslo a přiložte lehčí i těžší 
variantu sudoku s vyplněným jménem, 
adresou a tel. spojením. Do slosová ní 
budou zařazeni pouze úspěšní luštitelé. 
Výherci si svoji výhru mohou převzít na 
adrese redakce. Správná řešení zasílejte 
do redakce nejpozději do 1.2.2012.

Řešení z minulého čísla

Miluše Brádlerová
Loučanská 369

Radotín

Věra Hraníčková
Dolomitová 244/23

Velká Chuchle
Jiří Kotouč

Na Písku 129Na Písku 129
Lochkov

Koupání a kosmetika
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Dnešní příspěvek se opět týká dět-
ské výbavičky. Tentokrát se budeme 
věnovat všemu okolo koupání děťátka 
a používání kosmetiky.

Zvažte, kde a jak budete miminko 
koupat. Pamatujte, že místnost by 
měla být teplá a vyhřátá, a počítejte 
s tím, že se nacáká. Logicky z toho 
vychází koupelna, ale znám maminky, 
které koupou v kuchyni nebo obývá-
ku, protože mají prostě koupelnu ma-
lou. Dopředu si taky promyslete, kam 
nachystáte propriety nutné pro koupá-
ní, abyste nemusela od vaničky odchá-
zet. Můžete si vyčlenit jednu poličku 
v koupelně, nebo použít vrchní šuplík 
komody či přihrádku v přebalovacím 
pultu. Existují taky šikovné „dětské 
kapsáře“ a zásobníky na plenky.
Vana s lehátkem, dětská vanička, 
koupací kyblíček

Miminko lze od malinka koupat 
i ve velké vaně s lehátkem. Značně tak 
ušetříte. Není to ale zrovna nejpoho-
dlnější. Miminko je malé a Vy se bu-
dete muset hodně ohýbat. Praktičtější 
je umístění vaničky do zvýšené polo-
hy, ať už na speciální nožky či držák 
přes vanu. I do malé vaničky můžete 
umístit koupací lehátko. U malého 
miminka to oceníte. Hodně mami-
nek koupe v kyblíčku, chce to tro-
chu cviku, ale rychle si tento způsob 
zamilujete. Novorozeňátku zřejmě 
kyblíček připomíná pobyt v břiše a je 
moc spokojené. Jediná jeho nevýhoda 
je, že se nedá používat příliš dlouho. 
Jakmile děťátko povyroste a začne být 
živější, budete muset „přesedlat“ na 
vanu či vaničku. Pro větší děti, které 
koupete ve velké vaně, existují nejrůz-
nější protiskluzová sedátka. 
Kosmetika pro miminko

Sotva žena otěhotní, je „masíro-
vána“ nejrůznější reklamou. Časo-
pisy, letáky, knihy, webové stránky 
a diskusní fóra doporučují množství 
zaručených přípravků vhodných 
pro děti. Pokud byste měli nakoupit 

všechno, budete mít jednak v peně-
žence slušný průvan, jednak zjistíte, 
že jste zavaleni nejrůznějším „hara-
burdím“, které nevyužijete. Horší je 
ale to, že spousta různých „kosme-
tických nezbytností“ z reklamních 
materiálů může obsahovat parabeny, 
umělé parfémy a nejrůznější další 
„svinstvíčka“. Návštěva kožního 
specialisty může být pak pomyslnou 
„sladkou“ tečkou.

Promyslete si tedy, co je opravdu 
podstatné, a pamatujte, že vystačíte 
s málem. Doporučujeme postupovat 
následujícím způsobem. Pořiďte si 
neparfémovaný mycí gel a přírodní 
kvalitní olejíček na tělo i obličej. Dále 
budete potřebovat mastičku Rybilku 
z lékárny. Je v prevenci opruzenin 
nejúčinnější, lepší než drahé speciální 
krémy. K prevenci i léčbě opruzenin 
se výborně hodí i Bepanthen nebo 
Panthenol spray. Oboje využijete i bě-
hem kojení na promazávání bradavek. 
V některých porodnicích doporučují 
na dětský zadeček tzv. Synderman, 
což je nedráždivý masťový základ, 
který mají v lékárně hotový a můžete 
jej koupit bez předpisu. Pozor dávejte 
na kosmetiku obsahující heřmánek, 
který většinou alergizuje!
A ještě pár důležitých věcí

Vatové tyčinky - přidáváme je do 
seznamu, protože se mohou hodit 
třeba na nanesení lihu na pupík nebo 
odstranění zaschlé nudle, ale po-
zor na odstraňování mazu z oušek, 
abyste miminku neublížila. Ucho 
má samočistící schopnost a stačí 
většinou voda. Nikdy se nepouštějte 
do žádného šťourání ve zvukovodu. 
Další potřebné věci jsou: líh na pu-
pík (dostanete v lékárně), kartáček 
na vlasy, teploměr do vody, vlhčené 
ubrousky a nůžky na nehty (případně 
kleštičky). Možná málokdo ví, že na 
začátku u miminek stačí jen nehtíček 
odrolit rukou.
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Další balet v kině: Popelka

Faraon
Polská Kleopatra, tak se občas také 

označuje tento fi lm z roku 1966. Hlav-
ním důvodem je neočekávaná velkole-
post historické výpravy, která dosáhla 
skutečně hollywoodských kvalit.

Byla o to nečekanější, že tento opus 
natočil v Polsku tvůrce, který se do té 
doby věnoval hlavně komorněji ladě-
ným dramatům. Jerzy Kawalerowicz je 
znám především jako autor fi lmového 
přepisu Iwaskiewiczeovi Matky Joha-
ny od Andělů či snímku Vlak.

V případě Faraona se pustil do 
zpracování stejnojmenného románu 
polského laureáta Nobelovy ceny Bo-
leslawa Pruse. Stejně jako u ostatních 
Kawalerowiczových filmů je i tady 
jeho dílem kromě režie také scénář, jeho dílem kromě režie také scénář, 

v němž vedle témat jako náboženská 
manipulace či potřeba člověka něco 
velkého po sobě na světě zanechat, 
nezapomněl ani na námět velké lásky. 
Ovšem tady v sobě příběh nezapře 
ryze evropský původ – závěr z červené 
knihovny očekávat nelze. V hrubých 
rysech lze jeho vývoj shrnout tak, jak 
to udělal distributor: „Ramses, princ ve 
starém Egyptě, se za vojenského cvičení 
seznámí s krásnou Židovkou Sárou 
a stanou se z nich milenci. Proti princi 
intrikuje velekněz Herhor, protože mu intrikuje velekněz Herhor, protože mu 

vadí Ramsesův zájem o státní záležitos-
ti – mohl by oslabit vliv kněží a zamezit 
jim dál hromadit poklady na úkor státu. 
Ramses se chystá dobýt Asýrii, aby tak 
obohatil svoji zemi, zatímco kněží se 
s Asýrií potají paktují. Mladý Ramses 
vyrazí v čele armády potlačit vzbouřené 
libyjské pluky, když ho zastihne zpráva 
o smrti otce faraóna a zavraždění Sáry 
a jejich malého synka. Ramses se roz-
hodne reformovat zemi a zabavit kně-
žím obrovské poklady, které schovávají 
v labyrintu. V situaci, kdy se Ramses 
rozhodne využít vojsko a vzít svatyni 
útokem, se proti němu velekněz Herhor 
postaví se zcela netušenou zbraní: těsně 
před zatměním Slunce začne v pro-
mluvě k vojákům a vzbouřenému lidu 
vzývat boha Amona. Přírodní jev, který 
vzápětí nastane, lidé chápou jako důkaz 

boží nemilosti. Nastává panika, faraón 
však další boj nevzdává…“

Film ve své době získal nominaci 
na Oskara za nejlepší cizojazyčný fi lm 
a srdce mnohých diváků, kteří vedle 
více než uvěřitelných historických ku-
lis oceňovali i spád a gradaci příběhu. 
Délku díla prý člověk pozná, jen po-
dívá-li se po skočeném promítání na 
hodinky. Jestli to platí stále? To si lze 
jednoduše zjistit. Filmový klub Rado-
tín Faraona promítá v úterý 7. února 
od 19.00 hodin.

jeho dílem kromě režie také scénář, jeho dílem kromě režie také scénář, 

v němž vedle témat jako náboženská 

vzápětí nastane, lidé chápou jako důkaz 

boží nemilosti. Nastává panika, faraón 

Ocelová pěst

Dílo Sergeje Proko eva Popelka v podání 
Birminghamského královského baletu má 
Kino Radotín přichystané na 22. ledna.

Záznam z roku 2010 slibuje mimořádný 
zážitek už díky pověsti tohoto představení, 
které podle kritiků znamená novou éru 
v dvacetileté historii Birmingham Royal 
Ballet. David Bintley, umělecký ředitel spo-
lečnosti a oceňovaný choreograf, na něm 
spolupracoval s Johnem Macfarlanem, kte-
rý pro nové zpracování Popelky vykouzlil 
oslnivou škálou scén a kostýmů. To, výkony 
Elishy Willis v roli Popelky a Iaina Mackay 
coby prince i dalších tanečníků (Gaylene 
Cummerfi eld, Carol-Anne Millar, Marion 
Tait, Victoria Marr), Proko evova nádherná 
hudba v podání symfonického orchestru 
Royal Ballet pod vedením Koena Kesselse, 

to vše přivedlo birminghamskou Popelku na 
velká plátna kin.

Balet o 3 jednáních v celkové délce 109 
minut v tomto případě není určen jen mi-
lovníkům tanečního umění, ale všem, kdo by 
ho chtěli třeba jen trochu ochutnat.

Je to paradoxní a zároveň to o naší době 
cosi vypovídá, ale fi lm, ve kterém si místo 
Rockyho a Muhammada Aliho  rozdávají 
tvrdé knockouty roboti na ovládání, je zá-
roveň nejlepším rodinným fi lmem sezony. 
Vítejte v budoucnosti. Je rok 2020, lidské sou-
boje jsou zákonem zakázány pro přílišnou 
brutalitu a západní společnost se posunula 
do fáze, kdy realita vypadá jako videohra na 
dálkové ovládání.

V téhle hře na šroubky a matice se 
potuluje náš hrdina Charlie Kenton (Wol-
verine Hugh Jackman), chlápek, který 
kdysi boxoval a dnes pobíhá s joypadem 
okolo ringu. Protlouká se tak, že dává do-
hromady hromady šrotu ze čtvrté cenové 
a jezdí s nimi po lokálních poutích, kde 
místo robotů mlátí rozzuřené býky. Vyzná 
se v levárnách a pravých hácích, ale jinak je 
to nezodpovědný fl outek, který dluží, kam 
se podívá, a znovu a znovu láme srdce své 
dětské lásce/kamarádce (Evangeline Lily ze 
seriálu Lost). Aby toho nebylo málo, do jeho 
rozháraného života na cestě (Jack Kerouac 
hadr) vstoupí malý syn Max (Dakota Goyo), 
jehož vyfasuje na poslední prázdniny, než ho 
adoptují bohatí příbuzní.

Krev je ale hustší než voda a brzy je jasné, 
že Max se, přinejmenším co se vášně pro 
boxující roboty týče, potatil. Takže když 
dají dohromady prehistorického robota 
Atoma, kterého Max objeví na vrakovišti, 
začne se nesourodé dvojici konečně dařit. začne se nesourodé dvojici konečně dařit. 

S robotem dobývají jeden americký zápa-
dákov za druhým. Atom je totiž jiný než 
ostatní hyper-mega-roboti. Je to humanoid 
s modrýma očima, umí dokonale stínovat 
lidské pohyby a je to přesně ten kamarád, 
se kterým byste svoje dítě pustili večer do 
kina. V Maxovi je kus šoumena, takže svého 
nového parťáka naučí breakdance, zatímco 
Charlie mu ukáže ty nejlepší triky ze svého 
boxerského know-how.

Po prvních úspěších přijdou první ligové 
zápasy a nakonec nebojácný chlapec vyzve zápasy a nakonec nebojácný chlapec vyzve 

šampiona šampionů, který si ostatní roboty šampiona šampionů, který si ostatní roboty 
dává k snídani. Jmenuje se příznačně Zeus, 
má krutou ruskou duši, japonské hi-tech 
tělo a slouží jako symbolický východní obr 
(jakoby studená válka nikdy neskončila), 
proti kterému nikdo, tím méně podvyži-
vený Atom, nemá ani ždibíček šance. Nebo 
snad ano?

Zní to jako snůška klišé – souboj Davida 
a Goliáše,  přátelství chlapce a umělé inte-
ligence, složité sbližování otce a syna mezi 
provazy, východní monstrum proti západní-
mu outsiderovi, člověk proti robotům. Jenže 
Ocelová pěst není jen další hollywoodský Ocelová pěst není jen další hollywoodský 
blockbuster plný akčních scén a výbuchů. 
Je to nečekaným způsobem odzbrojující, Je to nečekaným způsobem odzbrojující, 
staromódní pohádka o dobru a zlu, dětský staromódní pohádka o dobru a zlu, dětský 
Rocky blízké budoucnosti.

Tak trochu nostalgicky volá po časech, Tak trochu nostalgicky volá po časech, 
kdy v ringu tekla krev a ne olej, po době, kdy v ringu tekla krev a ne olej, po době, kdy v ringu tekla krev a ne olej, po době, 

k d y  s e  s t r a t e g i e k d y  s e  s t r a t e g i e k d y  s e  s t r a t e g i e 
rodila v hlavě a ne rodila v hlavě a ne rodila v hlavě a ne 
v týmu geekovitých v týmu geekovitých v týmu geekovitých 
programátorů, kteří programátorů, kteří programátorů, kteří 
sice od dětství pařili sice od dětství pařili sice od dětství pařili 
od rána do večera na od rána do večera na od rána do večera na 
Playstation, ale zjev-Playstation, ale zjev-
ně nikdy nedostali ně nikdy nedostali ně nikdy nedostali ně nikdy nedostali 
obyče jnou facku. obyče jnou facku. obyče jnou facku. obyče jnou facku. 
Proti nim stojí malý Proti nim stojí malý Proti nim stojí malý Proti nim stojí malý Proti nim stojí malý 
klučina, který svého klučina, který svého klučina, který svého klučina, který svého klučina, který svého 
o depsaného  otce o depsaného  otce o depsaného  otce o depsaného  otce o depsaného  otce 
s ráž í  j ednou  ďá-s ráž í  j ednou  ďá-s ráž í  j ednou  ďá-s ráž í  j ednou  ďá-
belskou hláškou za belskou hláškou za belskou hláškou za belskou hláškou za belskou hláškou za 
druhou, a společně druhou, a společně druhou, a společně druhou, a společně druhou, a společně 

ždímou tolik rodinných emocí, že by i Ste-ždímou tolik rodinných emocí, že by i Ste-ždímou tolik rodinných emocí, že by i Ste-ždímou tolik rodinných emocí, že by i Ste-
ven Spielberg záviděl. Ocelová pěst nám ven Spielberg záviděl. Ocelová pěst nám ven Spielberg záviděl. Ocelová pěst nám 
říká, že nezáleží na tom, kolik ran dostaneš, říká, že nezáleží na tom, kolik ran dostaneš, říká, že nezáleží na tom, kolik ran dostaneš, 
důležité je vstát a jít dál. Můžou tě rozbít na důležité je vstát a jít dál. Můžou tě rozbít na důležité je vstát a jít dál. Můžou tě rozbít na 
atomy, ale láska ti pomůže zpátky na nohy. atomy, ale láska ti pomůže zpátky na nohy. atomy, ale láska ti pomůže zpátky na nohy. 
Bez ohledu na to, jestli jsi z plechu, nebo Bez ohledu na to, jestli jsi z plechu, nebo Bez ohledu na to, jestli jsi z plechu, nebo 
z masa a  kostí.z masa a  kostí.



Filip Minařík dostihový Jágr

Hráče sezóny vyhlásila hvězda seriálu

Sportovní hala ve třetí sezóně

Linda Vítová - triatlonový talent,
který míří do olympijského Ria 2016

Zprávy z týmu Ski a Bike Centrum

Anketa o titul Sportovec měsíce Prahy 16
Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za prosinec 2011se stal 

český rekordman v počtu vítězných dostihů Filip Minařík 

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

Působíte vizuálně velmi křehce, tipla bych 
Vás spíš právě na éterické akvabely, s nimiž 
jste začínala, než na triatlon... Vyzrála jste 
v individualistku, nebo Vám chybí podpo-
ra „týmu“? 
Kolektivnost byl možná i jeden z hlavních 
důvodů změny sportovního odvětví, vadilo 

mi spoléhat se na výkony jiných. Individu-
alita mi určitě vyhovuje, i když převážně 
trénuji ve skupině.
Stále studujete? 
Ano, třetí ročník jilemnického sportovního 
gymnázia, které mi poskytuje skvělé spor-
tovní zázemí. 

Proč Jilemnice a ne nějaké jiné české měst, 
třeba Praha?
Ačkoliv jsou v Praze špičková sportoviště, 
skoro nikdo si neuvědomí, že mezi plavec-
kým bazénem, atletickým stadionem a cyk-
listickou dráhou se musí neustále přejíždět, 
což zabere denně minimálně dvě hodiny. 
V malém městě jako je Jilemnice jsou ča-
sové výdaje na cestu na bazén, do školy, na 
stadion pět minut. Tím se ušetří soustu času, 
který se dá využít dalším tréninkem, rege-
nerací nebo studiem. Jilemnici vybral můj 
kouč, který sem přesunul celou tréninkovou 
skupinu i rodinu. 
Jaký je Váš vztah k mužům? Nebojí se Vás 
kvůli tomu, že děláte triatlon?
Většinou se pohybuji v okruhu vrcholových 
sportovců (cyklistů, triatlonistů, atletů), 
kteří se rozhodně nebojí, nebo svůj strach 
mistrně skrývají (smích).
Jaké máte sportovní ambice? Slyšela jsem 
o Vašem snu, dá-li se to tak říct, o Olympij-
ských hrách 2016 ...
V následující sezóně (2012) bych se ráda 
ukázala na vrcholných triatlonových sou-
těžích (ME Izrael, MS Nový Zéland) a dále 
také na závodech seriálu Evropských po-
hárů. Do dalších let jsou ambice určitě ve 
světovém formátu. Čtyři roky do další olym-
piády je dlouhá doba, může se stát cokoliv, 
ale pro tuto chvíli jsem rozhodnutá udělat 
vše proto, abych se her v roce 2016 v Riu 
zúčastnila, samozřejmě jako závodník.
Je triatlon ekonomicky náročný sport?
Troufám si tvrdit, že jde o jeden z ekono-
micky nejnáročnějších sportů. Náklady na 
pronájmy sportovišť, specializovaní trenéři, 
špičkové vybavení na tři disciplíny, příprava 
v nadmořských výškách, doprava na závo-

dy… Momentálně žádné osobní sponzory 
nemám, takže dávám rodinnému rozpočtu 
docela zabrat. 
Jak se triatlon jako sport v Čechách vyvíjí? 
Dětí ho dělá mnoho, ačkoliv přímo základen 
je málo, asi jen Brno a Tábor. Myslím, že 
hlavní problém je v úpadku, který nastává 
většinou mezi 15. až 18. rokem. Do dospělé 
kategorie vydrží tak dva až tři závodníci na 
vrcholové úrovni. Jde zpravidla o výjimky, 
než aby šlo o zásluhu systému. Není to 
nejspíš chyba jen v triatlonu, ale celkově čes-
kého sportu, že není systém, který by tvořil 
závodníky. Ale oni sami si kolem sebe musí 
utvořit systém vlastní. Já, kdybych například 
neměla takovou podporu z domova a štěstí 
na trenéra, asi bych už vrcholově nesporto-
vala. Neměla bych prostředky, ani zázemí. 
Určitě se tady ztrácí spousty talentovaných.   
Přemýšlela jste už, do kolika let se sportu 
budete věnovat? Jaké jsou Vaše plány do 
budoucna po ukončení kariéry? 
Uvidím, jestli se v několika nejbližších le-
tech uchytím ve světové špičce a začnu si 
vydělávat. Kdyby se mi to podařilo, poté 
bych asi závodila, dokdy to půjde. Jinak ur-
čitě vystuduju nějakou vysokou školu  nebo 
univerzitu v zahraničí, spoléhat na výdělek 
pouze sportem by bylo dost pošetilé. 
Vaši rodiče bydlí v Radotíně, Vy sem asi taky 
občas zavítáte. Která místa tu máte ráda, jsou 
vůbec taková? Co se Vám tu líbí nebo nelíbí?  vůbec taková? Co se Vám tu líbí nebo nelíbí?  vůbec taková? Co se Vám tu líbí nebo nelíbí?
Ráda se domů do Radotína vracím, strávila 
jsem tady převážnou část mládí. Vždycky se 
mi líbilo okolí Berounky, kam chodím běhat. 
Letos jsem premiérově vyzkoušela Berounku 
na vlastní kůži pro trénink na volné vodě. 
V oblibě mám restauraci U Sokolovny, kam 
většinou při návštěvě domova zavítám. A ná-
mitky mám asi jen k tomu, že na semaforu 
u pizzerie se dost dlouho čeká na zelenou, 
takže při návratu z tréninku od řeky nebo ze 
stadionu tam vymrznu. 

Šestatřicetiletý žokej, který pochází z Ra-
dotína a v současné době žije v německém 
Kolíně nad Rýnem má na svém kontě 1123 
vítězství, startoval celkem ve dvanácti ze-
mích světa, v posledních deseti letech odjezdí 
průměrně více než 600 dostihů ročně. 

Jen loni startoval v sedmi evropských 
státech, v pěti z nich vyhrál. Neuvěřitelná 
čísla pro toho, kdo dostihový svět nezná... 
Počtem vítězství a ziskem titulů v Německu 
je nejen nejúspěšnějším českým žokejem 
všech dob, ale jeho úspěchy otevírají cestu 
na světová závodiště i dalším mladým čes-
kým jezdcům.

V Radotíně absolvoval základní školu, 
tři roky místního gymnázia, ale poté od-
maturoval na zemědělské škole v Podě-
bradech, kde v té době jezdil už dostihy 
jako amatérský jezdec. V roce 1993 se 
stal amatérským šampiónem republiky. 
Do Chuchle zasvěcené koním, žokejům 
a dostihům vůbec se dostal po maturitě 
a pracoval zde jako ošetřovatel dostiho-
vých koní a současně zde získal výuční list 
profesionálního jezdce. 

Počátek všech „zahraničních cest“ mů-
žeme u Minaříka nalézt v roce 1995, kdy 
jako učeň absolvoval tříměsíční stáž na 
závodišti ve francouzském Chantilly, už 
o rok později odešel na zkušenou do Ber-
lína s tím, že do začátku dostihové sezóny 

se vrátí. Nevrátil. Po sezóně strávené na 
závodišti v berlínském Hoppegartenu, kde 
dostal první příležitosti u trenéra Rölkeho 

a podařilo se mu devětkrát projet vítězně 
cílem, přišla nabídka od trenéra Fanelsy ze 
severoněmeckých Brém. Odtud se otvírala 
cesta do hlavních dostihových center. Po 
třech letech v Brémách zakotvil na cent-
rálním německém závodišti v Kolíně nad 
Rýnem jako druhý žokej ve stájích Petra 
Schürgena. Na konci roku 2000 se ziskem 
stého vítězství v sezóně stal „skokanem 
roku“ a v tabulce jezdců skončil na pátém 
místě a od té doby nebyl hůře než šestý. 
Titul šampióna rovinových dostihů v Ně-
mecku získal v roce 2005. O pět let později 
dosáhl v Kolíně nad Rýnem neuvěřitelného 
tisícího vítězství v kariéře. Na Silvestra mi-
nulého roku získal druhý titul německého 
šampióna. 

Za dlouhá léta v zahraničí vyhrál řadu 
významných dostihů, grupových, klasic-
kých i „velkých cen“. A nejhezčí zážitek? 
Loňské vítězství koně francouzského 
původu Shamalgan v grupovém dostihu 
v Baden Badenu. Kůň byl majetkem kav-
kazského režiséra Ardaka Amirkulova, 
trénoval jej Rus A. Šavujev v českém 
hřebčíně v Mimoni. Na vysvětlenou: 
u grupových dostihů je zvykem hrát státní 
hymnu vítězného koně, jehož příslušnost 
se posuzuje podle místa tréninku. Vítěz-
ný Shamalgan byl tedy veden jako český 
kůň a proto v Baden Badenu zazněla ta 
nejkrásnější, Kde domov můj. Pro české-
ho jezdce, který měl na vítězství nemalý 
podíl, to byl silný zážitek! 

Stále více populární režisér a herec Jakub 
Kohák, známý ze seriálu Okresní přebor a z re-
klamy na telefonního operátora, dekoroval 
nejlepší hráčky a hráče LCC Sokol Radotín.

Společenský večer nejlepšího lakrosového 
klubu v České republice pro-
běhl 20. prosince tradičně 
v prostorách radotínské 
sokolovny. Vedení oddílu 
a trenéři vyhodnotili herní 
přínos, tréninkovou morál-
ku i úspěšnost jednotlivých 
hráček a hráčů všech týmů 
Lacrosse Club Custodes. 
Pouze jediná kategorie vete-
ránů – týmu Falcon se letos 
nevyhlašovala. 

Oceněni byli následující 
hráči: tým Piranhas do 7 let: 
Šárka Bouchalová, Piranhas 
do 9 let: Kateřina Nájemní-
ková a Alenka Horáčková, 
Piranhas do 11 let: Adéla 
Havránková, Lucie Hošková, 
Kačka Mikelová, Piranhas 
do 15 let: Mirka Pivoňková, 
Daniela Pešková. Nejlepší 
hráčkou Chicks se stala 
Jolana Krmenčíková a za Girlz pak Tereza 
Sebastianidesová. „Chlapci a chlapi“ LCC 
do 11 let: Tomáš Knotek, Adam Kučera, 
Vojtěch Vošmik, do 13 let: Marek Halda, 
Tomáš Jasek, Ondřej Martínek. Brankářem 

roku 2011 ve skupině do 13 let: Viktor 
Bláha, do 15 let pak Artur Bergman, Tomáš 
Sedlák a David Jasek a za radotínské juni-
ory LCC Matěj Barák, Antonín Gottwald 
a Jakub Mareš. Nejlepším hráčem Wolves 

se stal Petr Novák a ForFun Štěpán Weiss. 
Tím „nej“ playerem Custodů byl jmenován 
Radek Skála.  

tín a prodejny Ski a Bike Centrum Radotín,“ 
uvedl pro Noviny Prahy 16 Milan Černý.

„Největší rezervy byly v týmových sou-
těžích. Jak na Bezdězu, tak na Malevilu 
nám nepřálo štěstí a díky tomu, že nás jelo 
málo, jsme nedosáhli na medaile. Bereme 
si z toho poučení na příští rok,“ uzavírá 
sezónu Černý.

Závodní „mužstvo“ obmění na příští 
sezónu část sestavy. Ke konkurenci odchází 
Ota Zima a místo něj přijde David Krkoška. 
Po dvou letech bez zástupkyně něžného po-
hlaví přichází z teamu Cyklotrenink Lenka 
Škvorová. Jádrem bude i nadále dvojice 
Milan Černý a Lukáš Mikovec. Příležitostně 
se v modro - bílém dresu představí i Dan 
Hájek. Organizační stránku má na starosti 
Jan Jenčík.

Ještě je brzo hovořit o přesných závod-
ních plánech na rok 2012. Ve hře je opětovná 
obhajoba titulu mistrů republiky ve 24hodi-
novce, dále orientační závody včetně šesti-
denní akce Six Numbers. Odvážným cílem 
je nepochybně start na nonstop poloorien-
tačním závodě Loudání Českou republikou 
s trasou kolem 700 km. Tým Ski a Bike cent-
rum Radotín samozřejmě nebude chybět na 
závodech s vypsanou teamovou kategorií, 
kde má velké medailové ambice.

Nezbývá než popřát závodníkům hodně 
sil a pevné vůle v zimní přípravě, ať se mo-
hou na jaře opět postavit na start ve výborné 
formě.

Třetí listopadová sobota s sebou přines-
la tradiční poslední závod horských kol 
v Letech u Prahy, kde na stupních vítězů 
opět nechyběli závodníci Ski a Bike Centra 
Radotín.

Nyní tratě zakryje podzimní listí, brzy 
i první sníh a celý závodní kolotoč se až 
do dubna zastaví. Mohlo by se zdát, že za-
číná období odpočinku, ale nic není dále od 
pravdy. Každodenní tréninky, u mnohých 
dle profesionálního programu, nepoleví na 
intenzitě. Na obzoru je už sezona 2012 a je 
potřeba se na ni dobře připravit. Konec roku 

je časem bilancování, ale i plánování. Co se 
radotínským závodníkům letos podařilo 
a kde byly naopak rezervy?

Letošní sezona byla velmi úspěšná. V červ-
nu se podařilo obhájit titul mistrů republiky 
v soutěži na 24 hodin v Liberci, hlavní cíl 
sezóny. Lukáši Mikovcovi se podařilo vyhrát 
celkové hodnocení Cyklomaraton Tour ve 
své kategorii, což je velmi prestižní trofej. 
V průběhu roku se Radotínští ukázali na 
48 závodech v Čechách a nasbírali více než 
dvacítku medailových umístění. Hodně 
si váží například druhého místa v soutěži 

Pražská padesátka, 
ale každé vítězství je 
v dnešní konkurenci 
cenné. Čtyřikrát vy-
razili bikeři závodit 
do zahraničí, kde 
byl nejspíš vrcholem 
sezóny  nejtěžší MTB 
závod v Evropě, trasa 
211  k m Sa l zkam-
m e r g u t  Tr o p h y 
s převýšením více než 
7000 metrů. „K do-
sažení cílů a skvělých 
výsledků výraznou 
m ě r o u  p o m o h l a 
podpora Městské 
části Praha 16 Rado-

Radotínská sportovní hala v ulici U Staré-
ho stadionu vstoupila do „bronzové“ sezóny 
a prakticky od října je už plně vytížená. 

V průběhu týdne využívají halu k tré-
ninku všechny větší místní kluby (volejbal, 
basketbal, lakros, so bal, kopaná či badmin-
ton). Dopoledne jsou to pak žáci a studenti 
z radotínských školních zařízení, především 
z Gymnázia Oty Pavla nebo Domu dětí 

a mládeže z Prahy 5. Ten zde pořádá školní 
soutěže v basketbalu a fl orbalu. 

Kromě tréninků se v mecce zasvěcené 
sportu konají pravidelně některé soutěže – 
působí zde Amatérská volejbalová liga, bas-
ketbalisté z Radotína nebo z Olympu Praha 
a hlavně – po roce se 
sem vrátil vrcholový 
sport. Domácí hřiště tu 
našel klub DSK Karlín, 
který postoupil do 
nejvyšší soutěže, tzv. 
Excelsior ženské bas-
ketbalové ligy. A tak po 
mužském klání v po-
dání  Sokola Vyšehrad 
můžeme nyní v Rado-
tíně sledovat i zápasy 
nejvyšší basketbalové 
ligy žen. Zpravidla se 
hraje ve středu nebo 
v neděli od 17 hodin.

O víkendech se kro-
mě basketu odehrávají 

turnaje v sálové kopané, jejichž pořadateli 
jsou SC Radotín, Motorlet, Bohemians 1905 
nebo i fotbalová asociace, dále místní kluby 
lakrosu či fl orbalu. 

Kromě organizovaných sportovců slouží 
hala i široké veřejnosti. Několik skupin chodí 
pravidelně na basketbal, volejbal nebo fl or-
bal, ale především na velmi populár-
ní badminton, ač v tomto posledním 

případě poptávka 
převyšuje nabídku, 
zejména v zimních 
měsících. Zajímavostí 
je již tradiční Zumba-
ton, maratón v zum-
bě, který se zde koná 
pravidelně každého 
půl roku a zúčastňuje 
se ho až 250 lidí.

Hala slouží rovněž 
jako základna pro 
soust ředění , pře-
devším pro mladé 
reprezentanty v bas-

ketbalu nebo volejbalu – oba svazy s místním 
zastřešeným sportovištěm navázaly těsnou 
a pravidelnou spolupráci.

Radotínský rodák se stal v Německu podruhé jezdem roku. Poprvé titul německého šam-
pióna získal v roce 2005. Filip Minařík je dnes v českém dostihovém sporu už legendou, která 
zdaleka nekončí svou fantastickou kariéru.

Přihláška do soutěže o udělení titulu musí  obsahovat celé jméno navrženého 

na základě došlého množství návrhů s jeho jménem a také na základě mimořád-
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Vladislava Vančury 631Vladislava Vančury 631
Praha 5 - ZbraslavPraha 5 - Zbraslav
tel.: 603 779 885tel.: 603 779 885
po – pá 8.00 – 18.30po – pá 8.00 – 18.30
so 8.00 – 15.30so 8.00 – 15.30

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

BAR ATLAS
VÁS ZVE NA PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ

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

KULEČNÍKY, WI-FI ZDARMA

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

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

Daňové 
poradenství

zpracování daňového přiznání k:

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

Ing. Světlana Hnilicová
603 443 620

svetlana.hnilicova@seznam.cz

Komplexní služby
v oblasti IT

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

poradenství, konzultace, 
servis

Tomáš KOS
603 742 672

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

Nabízíme:
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