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Pražský okruh přinesl úlevu i problémy Opravy komunikací

Váš autorizovaný servisní partner Škoda

Školky mají zateplení

Občané k volbám přišli
Šestnáctka není jednobarevná, 

přesto tu stále má ODS velmi silnou 
podporu. Tam, kde zvítězila, jsou hla-
sy pro ni především oceněním toho, 
co se vykonalo, a souhlasem s kon-
tinuálním pokračováním v načaté 
práci. Poněkud jinak ovšem vypadají 
výsledky voleb do Zastupitelstva hl. 
m. Prahy – tam nejvíce hlasů získala 
nová strana TOP 09.

Do senátu se ve správním obvodu 
Prahy 16 tentokrát nevolilo, takže se 
všichni mohli plně soustředit na volby 
komunální. Že jim to, kdo zasedne 
právě na té jejich radnici, není jedno, 
je patrné již z čísel, vypovídajících 
o volební účasti:

» Hlavní město Praha – 44,43 %  
oprávněných voličů
»  Lipence 60,74 %
»  Lochkov 51,98 %
»  Radotín 54,78 %
»  Velká Chuchle 66,00 %
»  Zbraslav 49,28 %
Městské části: propastné rozdíly

V Lipencích tentokrát přibyl ODS 
konkurent v podobě Sdružení pro 
Lipence a získal hned 37,5 %. 
V Lochkově jsou volby stále rozho-
dováním o jediné kandidátní listině, 
takže ten, kdo volil, dal hlas součas-
ným zastupitelům. 

Radotín, tedy Praha 16, je modrou 
baštou, ODS tu měla nejsilnější pod-
poru v celé Praze, volilo ji celkem 

63,2 % voličů. Přestože musela dvě 
zastupitelská místa přenechat místní 
TOP 09, která dosáhla na 14,54 %, 
pořád jich má 10 z 15. Zisky, ČSSD 
i  KSČM jsou podobné jako minule, 
12,13 % a 5,85 %.

Totožný je vítěz voleb i ve Velké 
Chuchli, kde je však výsledné spekt-
rum mnohem barvitější. ODS zde zís-
kala 37,09 %, TOP 09 26,03 %, Strana 
zelených 14,93 % a ČSSD 17,47 %.

Zbraslavšt í rozděl i l i své hlasy 
dokonce sedmi politickým subjek-
tům: Nezávislí dosáhli zisku 21 %, ODS 
20,72  %, TOP 09 16,81 %, Strana zelených 
12,88 %, ČSSD 15,45 %, Nová Zbraslav - 
Věc veřejná 7,09 % a KSČM 5,53 %.

Dvacátý zářijový den se pro městské 
části na jihu hlavního města stal přelo-
movým. Nová rychlostní komunikace 
s kvapem se střídajícími technologicky 
náročnými částmi (celkem 3 mosty 
a 3 tunely) ukázala od prvních oka-
mžiků své klady, ale i zápory.   

Otevření Pražského okruhu zname-
nalo zklidnění centra Radotína, který 
byl dlouhé roky předtím sužován těž-
kou nákladní dopravou a dlouhými 
kolonami aut ze tří směrů v denních 

i nočních hodinách. Náhle jakoby 
městečko oněmělo, i přes den se dá 
přejít hlavní silnice bez minutového 
čekání, zmizely kolony od cemen-
tárny i od tenisu, z Černošic jsou jen 
v ranních hodinách a mnohem kratší, 
zhluboka nadýchnout se dá při pose-

zení na lavičkách v parku u Koruny.
Vše pozitivní má však i svou odvrá-

cenou stranu: z okruhu se do širokého 
okolí rozléhá hluk. Stížnosti se hrnou 
především z oblasti Lahovské, a to 
přesto, že na podnět vedení Městské 
části Praha 16 se protihlukové stěny 
na Radotínském mostě (viz strana 3, 
Nová jména mostů) na poslední chvíli 
zvyšovaly na dvojnásobek oproti 
projektu. Ani to však, zdá se, zcela ne-
pomohlo. Hluk trápí i nejblíže bydlící 

Lochkováky.       
Další vývoj závisí 

na výsledcích pro-
vedených měření 
hladiny hluku ve 
stanovených oblas-
tech autorizovanou 
f i r mou .  Mě ř e n í 
momentálně pro-
bíhá v Lochkově 
a  v  n e j b l i ž š í c h 
dnech bude zahá-
jeno v Radotíně. 
„V případě, že bu-
dou naměřeny vyšší 

limity, než povoluje zákon, budeme 
jednat s investorem akce, Ředitelstvím 
silnic a dálnic, o způsobech řešení. 
Zatím je předběžné spekulovat, ale 
zástupci investora byli informováni 
o písemných podnětech, které jsem 

S otevřením Pražského okruhu jsou 
spojeny návazné akce – postupně se uza-
vírají všechny radotínské páteřní komu-
nikace na bývalé spojnici D5 a R4 a pro-
cházejí menšími či většími opravami. 

První na řadě byly ulice K Ce-
mentárně a Pod Klapicí s návazným 
úsekem náměstí Osvoboditelů. Jako 
další se opravovala Výpadová ulice od 
Věštínské za skleníkový areál a o před-
posledním říjnovém víkendu ulice 
Pod Lochkovem. Poslední letošní velká 
oprava uzavřela ulici Na Cikánce. 

Všechny tyto práce byly dlouhodo-
bě dojednávány s Ředitelstvím silnic 

Městská část Praha 16 investuje díky 
dotaci hlavního města do zateplení 
a fasád svých předškolních zařízení 
přes 6 milionů korun.

Pro letošní rok je v plánu celkové 
dokončení zateplení obvodových 
plášťů u budov v Býšovské ulici a na 
náměstí Osvoboditelů. Zde jde nejen 
o samotnou obecní školku, ale také 
další navazující objekty, které dnes 
využívá Petrklíč (soukromá MŠ) 
a Základní škola praktická (zřizova-
telem je hlavní město Praha).

Práce  by ly  z a hájeny v í tě z em

Výsledky komunálních voleb na šestnátce
V Radotíně ODS dosáhla drtivého vítězství, 63 % hlasů • Zbraslav je stále rozpolcena: všech 
7 kandidujících subjektů má svého zastupitele, nikdo ale nezískal více než 4 • Ve Velké 
Chuchli má ODS jen 4 zvolené z 11 míst • V Lipencích kandidovaly oproti minulým volbám 2 subjekty • Lochkovu 
bude nadále vládnout jednobarevné zastupitelstvo • Praha zůstala pravicová, ODS ale prohrála boj s TOP 09

Dovolte mi, 
abych v úvodu 
rubriky Slovo 
starosty poděko-
val Vám všem, 
kteří jste přišli 
k  v o l e b n í m 
urnám vyjádřit 
svůj názor při 

říjnových komunálních volbách 
do zastupitelstev městských částí 
ve správním obvodě Prahy 16. Je 
potěšující, že tak jako před čtyřmi 
roky a tak jako v případě letošních 
květnových voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České repub-
liky byla zdejší voličská účast opět 
nad celorepublikovým průměrem. 
Svědčí to o občanské zodpovědnosti 
a sounáležitosti lidí z šestnáctky 
s místy, kde žijeme. 

Osobně bych chtěl poděkovat 
všem radotínským občanům, kteří 
ohodnotili čtyřleté pracovní úsilí 
a výsledky práce představitelů 
místní samosprávy a dali svůj hlas 
volebnímu programu a zástupcům 
na kandidátní listině radotínských 
občanských demokratů. Opakující 
se výrazná voličská důvěra, které si 
nesmírně cením a vážím, je pro nás 
velice zavazující. Dosažený volební 
výsledek je pro mne i pro mé kolegy 
rovněž obrovskou motivací do další 
nelehké práce.

Taktéž bych chtěl pogratulovat 
všem zvoleným zástupcům do 
Zastupitelstva městské části Pra-
ha 16, jak těm, kteří obhájili svůj 
mandát, tak i novým, kterých je 
hned šest, což je více jak třetina 
zastupitelského týmu. Před námi 
je další funkční období, ve kterém 
bychom chtěli realizovat řadu zá-
měrů a projektů, jenž by měly dále 
zkvalitnit a zpříjemnit život všem 
věkovým skupinám v městské části 
na levém břehu Berounky. Věřím, 
že tak jako v předcházejících voleb-
ních obdobích bude mezi zastupiteli 
převládat korektní a konstruktivní 
přístup k řešení stanovených úkolů 
a vzniklých situací, tedy stav, ze 
kterého bude Radotín jednoznačně 
profitovat, a že prací navážeme na 
výsledky z předchozích let. Když se 
ohlédnu zpět, vidím spousty dobré 
práce, která byla odvedena. Vidím 
ale i nedodělky a další úkoly, které 
je potřeba řešit. Budu se maximál-
ně snažit, aby těchto věcí bylo co 
nejméně.

Podzim naplno ukázal svou tvář 
a život se v jednotlivých městských 
částech vrací do normálu. Politické 
kampaně a přesvědčování voličů 
o správnosti volby jednotlivých 
kandidátů a sdružení skonči ly. 
Zastupitelstva dostala konkrétní 
podobu a známe nové starosty a slo-
žení městských rad. Nastal čas práce 
pro obec a prokazování schopností 
nových radních a jednotlivých členů 
zastupitelstev. Program vítězných 
stran a uskupení určí vývoj a projekty 
směřující pro lepší a spokojenější život 
v našich městských částech. Nezbývá 
než všem držet palce pro co největší 
úspěšnost připravovaných a reali-
zovaných projektů a pro co nejlepší 
službu občanům jednotlivých zastu-
pitelstev a úřadů. 

Spolu s řešením aktuální situace 
v jednotlivých městských částech pro-
bíhají však souběžně i projekty, které 
jsou už tradiční a nedílně patří k před-
vánočnímu času. Radotínská radnice 
už několik let pořádá sérii adventních 
koncertů, které získaly velkou oblibu 
mezi radotínskými spoluobčany. Prv-
ní z nich představí opravdovou lahůd-
ku v podobě světoznámého radotín-
ského rodáka profesora Štěpána Raka. 
Sál kulturního střediska v Koruně 
bude 28. listopadu od 17 hodin svěd-
kem mistrovství jednoho z nejlepších 
světových hráčů na kytaru. 

Vycházející hvězda operního zpěvu 
Markéta Mátlová, která koncertuje po 
celém světě, představí svůj repertoár 
v kostele sv. Petra a Pavla o týden poz-
ději, 5. prosince od 17 hodin. Předsta-
vení divadelního uskupení Gaudium 
(hudba i poezie) bude na programu 
12. prosince od 17 hodin v sále kul-
turního střediska v Koruně.

Tradičním vyvrcholením advent-
ních koncertů bude společné vystou-
pení sboru SUDOP, členů Pěveckého 
sdružení pražských učitelů a Orches-
tru učitelů Základní umělecké školy 
Klementa Slavického 19. prosince již 
od 15 hodin v radotínském kostele. 
Programem bude tradiční Rybova 
Česká mše vánoční a výběr ze staro-
českých rorátů. 

Koncerty tak opět přinesou mož-
nost potkat známé a sousedy ze všech 
koutů Radotína a strávit v předvánoč-
ním čase společnou chvilku s lidmi, 
které známe, a nemáme třeba mož-
nost je potkat jinak. Příjemný a hlav-
ně klidný zbytek roku 2010.



Nejčastější otázky

jako tereziánský. Císař Josef II., syn Ma-
rie Terezie, v roce 1785 nařídil formou 
patentu nové přeměření půdy a statků. 
Patent udával nutnost rozlišit půdu 
podle druhu obdělávání a především 
zdůrazňoval úplné zjištění majitelů 
pozemků, aniž by vlastnictví bylo dě-
leno na rustikální a dominikální. Takto 
vzniklý josefský katastr byl založen 
na novém zaměření skutečného stavu 
hranic pozemků v terénu. Zde jsou 
prvně užita čísla popisná přidělená jed-
notlivým budovám, přičemž v malých 
obcích leckde platí beze změny dodnes. 
V každé katastrální obci komise, která 
byla složená z vrchnosti, rychtáře, sed-
láků a zeměměřiče, sepisovala a přemě-
řovala všechny pozemky, čímž byl dán 
základ jednoznačné evidence nemovi-
tého majetku.

Další katastr nazývaný tereziánsko-
-josefský vznikl v roce 1792 a navázal 
na výměry pozemků zaměřené v te-
rénu dle josefského katastru a zároveň 
ponechával výhody šlechty zakotvené 
v tereziánském katastru. 

Za průlomové lze označit 19. století – 
v roce 1811 byl vyhlášen rakouským cí-
sařem Františkem I. všeobecný občanský 
zákoník. Obsahoval zásadu, že stavba je 
součástí pozemku a že k převodu vlast-
nictví nemovitých věcí je třeba zápis do 
pozemkových knih, což platilo plně v na-
šich zemích až do roku 1951. Dějinným 
mezníkem bylo také vydání nejvyššího 
císařského patentu o dani pozemkové 
z roku 1817. Patent vycházel ze zásady, že 
každý držitel půdy musí přispívat podle 
výtěžku ze svých pozemků na pokrytí 
státních vydání. Tak byl položen pro 
území tehdy celé monarchie základ tak-
zvaného stabilního katastru. Ten dosáhl 
vynikající faktické i právní úrovně a byl 
založen na vědeckých základech využíva-
jících měřítko zobrazení 1:2880.

V Čechách probíhalo podrobné mě-
ření v letech 1826 - 1843, na Moravě 
v letech 1824 - 1836. Všechny zaměřené 
pozemky byly zobrazeny v mapách 
a očíslovány jako parcely. Měřický ope-
rát stabilního katastru položil základ pro 
mapovou část katastru a jsou z něj do-
dnes odvozeny některé z platných katas-
trálních map. Dalším významným datem 
byl rok 1871, kdy byl vydán knihovní 
zákon stanovující pozemkové knihy jako 
podklad o vlastnictví k nemovitostem. 
Následný zákon z roku 1883, o evidenci 
katastru, zdůrazňoval požadavek udr-
žovat katastr v souladu se skutečným 
a především právním stavem.

Principy stabilního katastru byly 
v podstatné míře převzaty i součas-
ným katastrem nemovitostí. Je to pří-
klad toho, že obecně skutečně dobré 
principy se znovu prosazují, ovšem na 
vyšší vývojové, kvalitativní a technické 
úrovni. 

Chtěl bych projektovat a stavět domy. Kdo 
uděluje autorizaci a co je k tomu třeba?

Pro tuto činnost se vyžaduje odborná způ-
sobilost v podobě autorizace nebo zápis do 
seznamu registrovaných osob ve smyslu zá-
kona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání au-
torizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkami udělení autorizace je 
občanství České republiky nebo státní 
příslušnost jiného členského státu EU, plná 
způsobilost k právním úkonům, bezúhon-
nost, požadované vzdělání dle přílohy č. 2 
živnostenského zákona, vykonání odborné 

praxe v požadované 
délce, úspěšné slože-
ní odborné zkoušky 
a složení předepsa-
ného slibu. Rozsah 
oprávnění je dán tím, 
j a k ý  d r u h s t ave b 
b u d e  p o d n i k a t e l 
provádět – pozemní 
stavby, dopravní stav-
by, vodohospodářské 
stavby, statika a dy-
namika staveb apod. 

Autorizaci udě-
luje Česká komora 
architektů a Česká 
komora autorizovaných inženýrů a techniků 
ve výstavbě.

Chcete světla pro denní svícení?
Neriskujte pokutu!

Každý den provedou policisté v Praze 
stovky silničních kontrol. Stále častěji se při 
těchto kontrolách setkávají s řidiči, kteří 
mají na svých vozidlech umístěna a rozsvíce-
na světla pro denní svícení. Téměř polovina 
řidičů odjíždí od takové kontroly s pokutou. 

Mezi nejčastější důvody udělení pokuty 
patří použití nehomologovaných světel pro 
denní svícení, dále nesprávné umístění 
těchto světel na vozidle a také svícení těmi-
to světly při snížené viditelnosti. Část ři-
dičů má také na vozidle umístěna diodová 
poziční světla v domnění, že jsou to světla 
pro denní svícení.

Motorová vozidla musí mít za jízdy roz-
svícena obrysová světla a potkávací světla 
nebo světla pro denní svícení. Tato povin-
nost vyplývá ze zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů (zákon 
o silničním provozu), ve znění pozdějších 
předpisů. Konkrétně je tato povinnost ob-
sažena v § 32 odstavci 1. 

Světla pro denní svícení jsou charakte-
ristická silně rozptýleným světelným to-
kem, který netvoří kužel jako u klasických 
světlometů.  Takto rozptýlené světlo neo-
slňuje protijedoucí řidiče ani neosvětluje 
vozovku, ale splňuje zásadní podmínku 
bezpečného provozu „být viděn“. V sou-
časné době jsou součástí základní výbavy 
pouze u vozidel vyšší třídy. Vzhledem 
k rozšíření a zlevnění LED technologie si 
je však na svá vozidla nechává namontovat 
stále více motoristů.

Provedení a umístění světel pro denní 
svícení je dáno homologačním předpisem 
EHK/OSN č. 48, který předepisuje vyhláš-

ka č. 341/2002 Sb. a jejich používání se řídí 
zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na po-
zemních komunikacích pozměněným zá-
konem č. 411/2005 Sb. Samotná světla jsou 
homologována dle předpisu EHK/OSN 
č. 87. Homologovaná LED světla pro denní 
svícení jsou osazena speciálními LED čipy 
s vysokým výkonem cca 1 W/čip a mají 
pětinásobnou svítivost oproti běžným LED 
světlům. Dokladem opravňujícím k pou-
žívání světel k dennímu svícení je značka 
RL vylisovaná na krycím skle světla nad 
homologační značkou. Pokud na světlech 
tato značka není, jedná se o podstatně 
levnější poziční světla. To jsou světelné 
sety osazené běžnými diodami, které se 
umísťují nejčastěji na autobusy a kamiony 
k zdůraznění rozměru vozidla. 

Základní pravidla pro dodatečnou mon-
táž světel pro denní svícení:
» na jedno vozidlo se montují dva kusy svě-
tel, svítících světlem ve spektru bílé barvy,
» svítilny se umísťují ve vodorovné rovině 
ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední 
část vozidla,
» vzdálenost svítilen od bočního obrysu 
je max. 400 mm a vzájemně mezi světly 
min. 600 mm (u vozidel s šířkou menší než 
1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 
400 mm),
» světla se rozsvěcejí automaticky po za-
pnutí zapalování (nastartování motoru) 
a zhasnou po jeho vypnutí, nebo při roz-
svícení obrysových světel,
» dodatečná montáž světel pro denní sví-
cení není přestavbou vozidla ani změnou 
technických údajů, proto jejich umístění 
na vozidlo nepodléhá žádnému schvalová-

ní ani zápisu do TP.
Pokud je vozidlo, které 

nesplňuje shora uvedené pod-
mínky, kontrolováno policisty, 
hrozí uživateli vozidla pokuta. 
Pokud jsou uvedené nedo-
statky zjištěny při technické 
prohlídce na Stanici technické 
kontroly, je takovému vozidlu 
omezena způsobilost k provozu 
na pozemních komunikacích 
a provozovatel vozidla musí ve 
30denní lhůtě odstranit závady 
a zároveň vozidlo opět přista-
vit k technické prohlídce.

Výkonem služby v okrsku č. 27 – Žabovřes-
ky je od 1. července 2009 pověřen strážník 
specialista okrskář Marcel Mázdra. Práci 
vykonává při denních a nočních směnách, 
které jsou nepravidelně rozděleny dle potřeby 
v souvislosti s aktuální bezpečnostní situací 
v okrsku.

Hranice okrsku tvoří ulice Strakonická, 
spojovací komunikace pod areálem 
„Správy středočeského kraje PČR“, Nad 
Kamínkou, Na Plácku, Nad Belvederem, 
Pod Špejcharem, Žabovřeská a K Peluňku.

Hlavním úkolem okrskáře je na základě 
lokální znalosti zabezpečovat místní 
záležitosti veřejného pořádku a zlepšovat 
bezpečnostní situaci ve svěřeném okrsku.

Z hlediska veřejného pořádku za poslední 
období řešil několik přestupků v souvislosti 
s rušením nočního klidu a znečišťováním 

veřejného prostran-
ství zejména v okolí 
provozovny „Poho-
da“ za obchodním 
domem Albert. Pře-
trvávajícím problé-
mem jsou neustále se 
objevující odstavené 
vraky motorových 

vozidel. Všechny zjištěné jsou nahlášeny na 
Správu služeb hl. m. Prahy a po uplynutí zá-
konné lhůty jsou odstraněny. Situace okolo 
zakládání nepovolených „černých“ skládek 
se značně zlepšila, nejčastěji se objevují 
na odlehlejších místech, například v pro-

s t or u  g a r á ž í 
za ZŠ Nad Par-
kem, v okra-
jov ých částech 
lesoparku „Belve-
der“ a v okolí nájezdu 
na Zbraslav z rychlostní komunikace 
Strakonická do ulice K Výtopně. Městská 
policie věnuje značnou pozornost lesopar-
ku Belveder, a to z hlediska opakovaného 
výskytu bezdomovců a osob drogově 
závislých. Díky dlouhodobé preventivní 
kontrolní činnosti v této lokalitě se výše 
uvedenou problematiku podařilo napro-
sto minimalizovat.

Jedním z největších problémů v okrs-
ku z hlediska dopravního pořádku je malá 
a značně nedostatečná kapacita parkova-
cích míst. Vzhledem k této skutečnosti je 
přetrvávajícím nešvarem stání v ulicích, 
kde neukáznění řidiči nedodržují zákonem 
stanovené metry pro každý směr jízdy, 
čímž značně komplikují průjezd ostatních 
řidičů – spoluobčanů. Velmi často naprosto 
znemožní průjezd zasahujícím vozidlům 
hasičů a záchranné služby. Místní okrskář 
zvýšil kontrolní činnost ve výše uvedené 
lokalitě a přestupky řidičů řeší v průběhu 
celého roku.

Větší spolupráci s občany strážník při-
vítá, zejména pak včasné využití tísňové 
linky 156, nebo poskytnutí jiných informací 
využitelných pro včasné a účelné řešení 
vzniklých problémů. 

Rozbíjeli zastávky, byli dopadeni
První srpnový den přibližně hodinu po půlnoci prověřovala hlídka městské 
policie oznámení týkající se vytloukání skleněných tabulí v autobusové zastávce 
MHD na Zbraslavském náměstí. Strážníci na místě spatřili dvě osoby odpovída-
jící popisu a dostihli je. Podezřelé si převzala Policie ČR k dalšímu dořešení.
Feťácké nádobíčko v Lahovičkách
Zhruba 30 injekčních stříkaček nalezli městští policisté v úterý 10. srpna ve 
13.15 hodin na veřejně přístupném prostranství v Lahovičkách. Strážníci injekční 
stříkačky posbírali do speciálního kontejneru a odvezli je k bezpečné likvidaci. 
Opilec skončil na záchytce
Bezvládně ležícího muže našli strážníci 9. září při běžné hlídkové činnosti na 
Zbraslavi v ulici U Malé řeky. Před večerní půl devátou zde hlídka zjistila, že 
nemá žádné viditelné zranění a je značně pod vlivem alkoholu. Silně opilý občan 
nedokázal ani vstát a nebyl schopen komunikace. Putoval proto speciálním vo-
zem určeným pro odvoz opilců rovnou na záchytnou stanici.  
Zakládal nepovolenou skládku
Hlídka MP přistihla 12. září před osmou hodinou ranní v ulici K Cikánce muže, 
který do lesa vyvážel komunální odpad. Tím zakládal nepovolenou skládku. Na 
místě udělili strážníci občanovi blokovou pokutu ve výši tisíc korun. Muž si také 
musel naložit odpad zpět do svého auta a odvézt jej.
Tajemné sudy
Dva odložené sudy s blíže nespecifikovanou chemikálií nalezli strážníci 24. září 
před polednem při běžné hlídkové činnosti v ulici Na Hvězdárně ve Velké 
Chuchli. Na místo byli povoláni členové Hasičského záchranného sboru hlavní-
ho města Prahy. Hasiči sudy naložili a odvezli k bezpečné likvidaci.  

Každý z nás měl možnost se přímo 
či nepřímo setkat s novým informač-
ním systémem katastru nemovitostí, 
který vznikl na počátku roku 1993 
z dřívější evidence nemovitostí. Málo 
je však znám historický vznik katastru 
a jeho staletími procházející vývoj až 
do dnešní podoby. Pojem katastr je 
odvozen z latiny a užívá se zejména 
pro soupis nemovitostí. 

Historie katastrální evidence v čes-
kých zemích sahá až do roku 1022, 
kdy kníže Oldřich z rodu Přemyslovců 
zavedl vybírání daně z lánu. Tak vznikl 
první požadavek na zmapování obdělá-
vané půdy, přičemž se v té době hradila 
daň v naturální podobě částí úrody. 
V roce 1250 byly polnosti v českém 
království podrobeny soupisu z důvodu 
počátku peněžitého výběru daní. Pak 
došlo v roce 1268 k rozlišení lánů podle 
držby, a to na lány královské, kněžské, 
selské a šlechtické. Jednotka jednoho 
lánu neměla přesně stanovenou velikost 
a pohybovala se kolem dnešních 16 až 
19 hektarů. Velikost lánu se lišila podle 
držitele půdy, a to tak, že čím bylo vyšší 
funkční postavení majitele polností, tím 
byl lán větší. Tedy královský lán měl 
velikost 5400 brázd, kněžský 4950 brázd, 
panský 4500 brázd a selský 3600 brázd, 
přičemž brázda jako míra délky odpoví-
dá dnešním 201 metrům. 

Za vlády Přemysla Otakara II. byl 
zřízen zemský soud, jež mimo jiné vedl 
zemské desky jako předchůdce pozem-
kových knih, zapisoval do nich majetek 
šlechty, který se tak stával dědičným 
majetkem rodu. Zároveň zemské des-
ky sloužily i pro zápisy o soudních 
sporech, prvním takovým písemným 
dokladem je protokol zemského písaře 
z roku 1278. Půdu v držení poddaných, 
tzv. pozemky rustikální, dávala vrchnost 
zapisovat do knih zvaných urbáře. Po-
zemky vrchnostenské označované jako 
dominikální nebyly až do roku 1706 
podrobeny žádné dani. Snaha o zvýšení 
daňových výnosů vedla v roce 1654 ke 
vzniku berní ruly, známé pod označe-
ním první rustikální katastr. Je to náš 
nejstarší katastr, jež vznikl v období 
hospodářské konsolidace po rozvratu 
a devastaci zapříčiněné třicetiletou vál-
kou. Představuje soupis a popis všech 
obcí, vesnic, městeček i měst podle teh-
dejších krajů. Tento katastr byl později 
revidován a po třiceti letech nahrazen 
druhým rustikálním katastrem. 

Také další vývoj byl zajímavý. Roku 
1706 bylo zemským sněmem rozhod-
nuto zdanit nízkým poplatkem také 
půdu šlechticů, čímž byl založen katastr 
dominikální. Významný byl rok 1748, 
kdy za vlády císařovny Marie Terezie 
byl zaveden přesnější katastr nesoucí 
její jméno a označovaný po dlouhá léta 

Novinky na webu. Stránky radotínské 
radnice Praha16.eu nabízejí další novinku: 
k dotazu vkládanému do rubriky „Otázky 
a odpovědi“ lze vložit fotografii či jiný 
obrazový dokument. Zjednoduší a zrychlí 
se tak komunikace nad konkrétními pro-
blémy, které bude možno dokumentovat 
přímo, bez následné e-mailové korespon-
dence. Tato funkce přibyla díky podnětu od 
jednoho z tazatelů. Už od 23. září mají ofici-
ální stránky Městské části Praha 16 novou 
tvář. Od stejného okamžiku také nabízejí 
všechny informace v široké paletě jazyko-
vých verzí a hlavně se k tomuto datu rozjel 
ojedinělý projekt – regionální burza práce. 
Výkopové práce v Radotíně. V rámci 
pokládky optického kabelu (připojení 
Radotína do pražské sítě T-Systems) dojde 
v termínu od 18. listopadu do 11. prosince 
k výkopovým pracím v ulicích Václava Ba-
lého, Horymírovo náměstí a náměstí Osvo-
boditelů. Zemní práce se dotknou zejména 
chodníků, přechody vozovek by měly být 
prováděny bezvýkopovou technologií.
Přívozy plují i v zimě. V současné době je 
v rámci Pražské integrované dopravy pro-
vozováno celkem 6 lodních linek. Oproti 
loňskému roku však bude většina přívozů 
provozována i v zimním období. Jedinou 
sezónní linkou zůstává přívoz P4 mezi 
centrálními pražskými ostrovy, který letos 
ukončil svůj provoz 31. října. V minulých 
zimách byly provozovány pouze linky P1 
a P2 na severu Prahy, spojující trojský břeh 
se Sedlcem a Podbabou. Ostatní lodní linky 
se letos přidaly až počátkem dubna. Na 
základě zkušeností z provozu a díky navý-
šení rozpočtu na provoz přívozů hlavním 
městem Prahou bude možné provozovat 
celoročně také linky P3, P5 a P6. Přívoz 
P3 představuje významnou alternativu pro 
spojení Podolí na Praze 4 a dopravního 
uzlu Lihovar na Praze 5. Přívoz P5 zásad-
ně zlepšuje přístupnost ostrova Císařská 
louka, protože ji spojuje s výtoňským 
i smíchovským břehem. Nejnovější přívoz 
P6 zajišťuje spojení Modřan a Lahoviček, 
na zimu s provozem upraveným pro lepší 
využití ke každodenním cestám do školy či 
zaměstnání, uvádí ROPID. 
Omezení provozu dvora. Technické 
služby Praha - Radotín oznamují, že od 
15. listopadu do 31. prosince 2010 jsou ve 
Sběrném dvoře Radotín, ul. V Sudech 1488, 
přijímány pouze následující druhy odpadu: 
elektroodpad, TV, monitory, lednice, papír, 
kovový odpad, barvy, chemikálie, léky, 
zářivky, baterie a v omezeném množství 
plasty a sklo. S ostatním odpadem je nutné 
se v uvedeném období obrátit na ostatní 
sběrné dvory v Praze.
Můžete pomoci. Hrádek nad Nisou v okre-
se Liberec byl v srpnu postižen rozsáhlými 
záplavami v Libereckém a Ústeckém kraji. 
Městská část Praha 16 byla jednou z prv-
ních municipalit, které na místo přivezly 
materiální pomoc, zapůjčily vysoušeče 
a zaslaly i finanční příspěvek. Město však 
nadále potřebuje prostředky na obnovu. 
Přispět lze jakoukoli částkou na zvláštní 
(povodňový) účet Města Hrádek nad Nisou 
č. 6015–984856329/0800. Děkujeme.
Čísla provozoven. Odbor živnostenský 
ÚMČ Praha 16 informuje podnikatele, 
že v těchto dnech jsou všem, kteří vlastní 
provozovnu, rozesílána IČP – identifikační 
čísla k těmto provozovnám. Podnikatel je 
po obdržení vyrozumění povinen přidat 
přidělené IČP na označení provozovny.
Výměny řidičských průkazů. Odbor do-
pravně správních agend Magistrátu hlavní-
ho města Prahy upozorňuje pražské řidiče 
(s trvalým nebo přechodným pobytem 
na území hl. m. Prahy), že podle zákona 
č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, jsou 
držitelé řidičských průkazů vydaných v do-
bě od 1.1.1994 do 31.12.2000 povinni tyto 
řidičské průkazy vyměnit do 31.12.2010. 
Výměnu řidičského průkazu je nutno po-
dat v registru řidičů Magistrátu hl. m. Pra-
hy v Praze 1, Jungmannova 35/29. Úřední 
doba: pondělí až čtvrtek 7.00 - 20.00 hodin. 
Podrobné informace včetně možnosti 
rezervace termínu na určitý den a hodinu 
lze nalézt na webových stránkách MHMP 
na adrese http://magistrat.praha-mesto.cz/
72606_r idicske-prukazy-vystaveni-
-vymena. Další informace naleznete na 
webových stránkách Ministerstva dopravy
(http://www.vymentesiridicak.cz). 

O historii katastru nemovitostí



Opravy komunikací

Školky mají zateplení

a dálnic (komunikace mimořádně 
zatížené stavbou okruhu) a Technickou 
správou komunikací hl. m. Prahy (ko-
munikace poškozené běžným provo-
zem) tak, aby proběhly až po otevření 
Pražského okruhu. Dříve by totiž způ-
sobily dopravní kolaps v Radotíně i na 
příjezdových trasách.

Opravami zároveň prošly další 
radotínské komunikace, například 
Radkovská ulice (sloužila jako jedna 
z příjezdových tras k radotínskému por-
tálu tunelu Lochkov), „malá“ Výpadová 
(u tzv. statkových domů) či začátek ulice 
Na Výšince. 

Práce tím však ještě neskončily: Chys-

tá se totiž celková oprava Přeštínské ulice 
(včetně vlečky, která je v dezolátním sta-
vu) a dalšího úseku Výpadové ulice od 
firmy Kondor k objektu pily Mrázek. Na 
tuto část probíhá v současné době vodo-

právní a stavební řízení, 
neboť rekonstrukce ulic 
zahrnuje nový povrch 
komunikace, zř ízení 
d e š ť ové  k a n a l i z a c e 
pro odvodnění u l ice 
Přeštínské a části ulice 
Výpadové a doplnění 
chybějících a opravu stá-
vajících chodníků v ulici 
Přeštínské a Výpadové. 
„Termín rekonstrukce je 
závislý na klimatických 
podmínkách koncem 

letošního roku. V případě nepříz-
nivých podmínek se rekonstrukce 
přesune na jaro 2011,“ upřesňuje 
Ing. Milan Bouzek, 2. zástupce sta-
rosty MČ Praha 16. 

výběrového řízení (podlimitní zakáz-
ka), firmou Profis B+B, s.r.o., koncem 
září a smluvní termín na dokončení 
je 15. prosinec. Letošní topná sezona 
by tedy již měla znamenat úsporu ve 
vytápění všech budov.

Celá akce se mohla uskutečnit díky 
dotaci Prahy ve výši 6 milionů korun, 
MČ Praha 16 doplatí jen zbytek nákladů. 
Pokud připočteme investiční náklady 
na rozšíření školky o další dvě třídy, 

k t e r é  p r o b ě h l o 
v letních měsících, 
míří letos do bu-
dov předškolních 
zařízení v Radotí-
ně přes 9 mil. Kč. 

V  p l á n u  n a 
rok 2011 zůstává 
zateplení fasády 
školky na Sídliš-
ti, kde je realizace 
oceněna da lšími 
2 miliony. I zde bude 
žádáno o městské 
dotace.

Pražský okruh přinesl úlevu i problémy

v záležitosti zvýšené hlučnosti z esta-
kády na radnici dostal,“ informuje ra-
dotínský starosta Mgr. Karel Hanzlík.

Další postup upřesňuje jeho 
2. zástupce Ing. Milan Bouzek: „Stavba 
byla uvedena do zkušebního provozu, 
který potrvá do 30. června 2011. V je-
ho průběhu budou měřeny hladiny 

hluku. Tím by mělo být prokázáno 
dodržení hygienických limitů hladin 
hluku. Pokud tyto hodnoty dodrženy 
nebudou, musí být navržena a v prů-
běhu zkušebního provozu realizo-
vána další protihluková opatření. 
Teprve poté může být vyhodnocen 
zkušební provoz a proběhnout ko-
laudace stavby.“

Výsledky komunálních voleb 
na šestnátce

Praha zůstala pravicová
Ani to, kam bude dál směřovat Pra-

ha coby celek, dosud není tak docela 
jasné (stav k 1.11. – pozn. red.), známy 
jsou jen počty křesel pro jednotlivé 
strany (26 pro TOP 09, 20 pro ODS, 
14 pro ČSSD a 3 pro KSČM). Zbytek 
záleží na jednání těch, kdo konkrétně 
křesla obsadili. Zcela propadly Věci 
veřejné, které měly svou kandidátku 
na primátorku, ale nakonec nemají ani 
jediného městského zastupitele. 

Na rozdíl od minulých voleb se ten-
tokrát do zastupitelstva „velké Prahy“ 
volilo v sedmi volebních obvodech, 
tak, jak si to v červnu prosadila praž-
ská ODS. Správní obvod Prahy 16 spadl 
do dvojky, spolu s Prahou 5, Prahou 13, 
Řeporyjemi a Slivencem. Společně zvo-
lili těchto „svých“ 9 zastupitelů ze tří 
politických stran:
» JUDr. Rudolf Blažek, Mgr. Gabrie-

la Kloudová, MBA a David Zelený 
kandidovali za ODS;

» Ing. Eva Vorlíčková, Ing. Vác-
lav Novotný, Ing. Pavel Richter 
a Ing. Michal Štěpán za TOP 09;

» JUDr. et Ing. Miloslav Ludvík, 
MBA a JUDr. Lenka Teska Arnoš-
tová, Ph.D. za ČSSD.

Procentní zisky jednotlivých politic-
kých stran a uskupení se příliš nelišily 
od celopražského souhrnu, jen KSČM 
tu neuspěla, získala pouze 5,44 % 
(oproti 6,82 % celkovým), u vítěze 
TOP 09 to bylo 32,17 % (30,26 %), pro 
ODS se tu sešlo 23,46 % hlasů (23,10 %) 
a pro ČSSD 15,87 % (17,85 %). Nepatrně 
lepší zisky, než komunisté, měly v tom-
to volebním obvodu Věci veřejné, které 
dostaly 7,35 % hlasů a koalice Strany 
zelených a Evropských demokratů 
s 5,81 %, tedy politické subjekty, které 
nezískaly své zastupitele ani v jednom ze 
sedmi volebních obvodů.

Zvolení zastupitelé v městských částech podle stran
LIPENCE
Občanská demokratická strana
(62,5 %)
1. Michal Popek; 637 hlasů
47 let, starosta MČ Praha - Lipence
2. Ing. Jiří Pavlíček; 620 hlasů 
42 let, manažer, předseda TJ Sokol 
3. Josef Růžička; 594 hlasů
38 let, živnostník
4. Ing. Miroslav Čížek; 592 hlasů
62 let, stavební inženýr
5. Zuzana Jarolímová; 590 hlasů
41 let, odborný taxátor
6. Tomáš Filla; 590 hlasů
34 let, mediální ředitel 
7. Ing. Pavel Pihrt; 576 hlasů
59 let, podnikatel 
8. Petr Váchal; 575 hlasů
49 let, hudebník - podnikatel 
9. Jindřich Kubík; 568 hlasů
64 let, důchodce 

Sdružení pro Lipence (37,5 %)
1. Mgr. Lenka Kadlecová; 395 hlasů
41 let, učitelka 
2. Mgr. Jana Karbanová; 363 hlasů 
38 let, učitelka 
3. Petr Cemper; 359 hlasů 
44 let, ředitel společnosti 
4. Ing. Jaroslav Říšský; 349 hlasů
43 let, manažer 
5. Vlastimil Šimek; 348 hlasů
38 let, makléř 
6. Petr Sýkora; 347 hlasů 
44 let, jednatel společnosti

LOCHKOV
Občanská demokratická strana
(100 %)
1. Eva Filipová; 215 hlasů
49 let, zástupce starosty 
MČ Praha - Lochkov 
2. Ing. Jana Filipová; 201 hlasů
27 let, finanční manažer 
3. Ing. Jiří Rendl; 200 hlasů
51 let, manager 
4. PaedDr. Ivanka Rezková; 200 hlasů
70 let, důchodce 
5. Josef Špánik; 197 hlasů
49 let, autoopravář 
6. Ing. Zdeněk Kubička; 197 hlasů
48 let, technik 
7. Karel Košař; 195 hlasů 
41 let, řezník 
8. František Wais; 192 hlasů
40 let, číšník 
9. Miroslav Dlouhý; 192 hlasů
53 let, autodopravce 

PRAHA 16 (RADOTÍN)
Občanská demokratická strana
(63,2 %)
1. Mgr. Karel Hanzlík; 2293 hlasů
44 let, starosta MČ Praha 16
2. Simona Baráková; 2074 hlasů 
40 let, učitelka
3. Mgr. Miroslav Knotek; 2029 hlasů 
42 let, zástupce starosty MČ Praha 16
4. Mgr. Jan Stárka; 2028 hlasů
48 let, ředitel dětského domova
5. Ing. Milan Bouzek; 1983 hlasů 
62 let, podnikatel
6. Ing. Jan Farník; 1976 hlasů
58 let, informatik
7. Ing. Irena Farníková; 1975 hlasů 
58 let, vedoucí knihovny
8. Ing. Petr Binhack; 1927 hlasů
62 let, důchodce, radní MČ Praha 16
9. Ing. Jaroslav Šindelka; 1906 hlasů
62 let, elektrotechnik
10. Ing. Viktor Krištof, MBA; 1901 hlasů 
31 let, filmový producent

TOP 09 (14,54 %)
1. Mgr. Luděk Sedlák; 767 hlasů
56 let, vydavatel Šemíku
2. Martin Kabyl; 452 hlasů
25 let, student

Česká strana sociálně demokratická 
(12,13 %)
1. MUDr. Lenka Fischerová; 472 hlasů 
53 let, lékařka
2. Ing. Karel Klíma; 466 hlasů 
34 let, ekonomický manažer

Komunistická strana Čech a Moravy 
(5,85 %) 
1. PhDr. František Černohorský; 233 hlasů
60 let, vydavatel

VELKÁ CHUCHLE
Občanská demokratická strana
(37,09 %)
1. Mgr. Lenka Felixová; 400 hlasů 
42 let, právník 
2. Stanislav Fresl; 388 hlasů
62 let, starosta 
3. Ladislav Kadeřábek; 374 hlasů
41 let, lesní 
4. Mgr. Gabriela Dudášová; 362 hlasů
35 let, advokát 

TOP 09 (26,03 %)
1. Mgr. Martin Melichar; 346 hlasů
46 let, provozní manager 
2. Jan Matl; 299 hlasů
39 let, oční optik 
3. Viktor Čahoj; 291 hlasů
23 let, podnikatel 

Česká strana sociálně demokratická 
(17,47 %)
1. Ing. Jiří Petr; 273 hlasů 
52 let, obchodně-technický manažer 
2. Mgr. Oto Linhart; 242 hlasů 
52 let, projektový manažer 

Strana zelených (14,93 %)
1. Ing. arch. David Vokurka
245 hlasů; 39 let, architekt 
2. MUDr. Jana Vrběcká; 175 hlasů 
47 let, dětská lékařka 

ZBRASLAV
NEZÁVISLÍ (21,52 %)
1. Filip Toušek; 920 hlasů 
39 let, technik
2. Mgr. Karel Tejkal, MBA; 900 hlasů
39 let, konzultant 
3. Ing. Aleš Háněl, MBA; 892 hlasů
36 let, IT specialista 
4. MUDr. Martin Charvát; 862 hlasů 
45 let, gynekolog 

Občanská demokratická strana
(20,71 %) 
1. PaedDr. Dagmar Kobylková; 900 hlasů
57 let, starosta 
2. Ing. Václav Ott; 780 hlasů
60 let, ekonom 
3. Ing. Michal Stieber; 735 hlasů
28 let, konzultant
4. Martin Douša; 718 hlasů 
34 let, produkční manažer 

TOP 09 (16,81 %)
1. MUDr. Alexandra Klímová; 699 hlasů 
47 let, manažer 
2. Ing. Petr Hensel; 694 hlasů
48 let, podnikatel 
3. Tomáš Verner; 627 hlasů 
33 let, manažer

Česká strana sociálně demokratická 
(15,45 %) 
1. Jiří Kabát; 663 hlasů 
38 let, manažer neziskové organizace 
2. Mgr. et Mgr. Soňa Hasenkopfová
659 hlasů; 37 let, pedagog, přírodovědec 

Strana zelených (12,88 %)
1. Ing. Ondřej Hofmeister; 636 hlasů
39 let, projektant 
2. Ing. Zuzana Vejvodová; 579 hlasů 
47 let, stavební inženýrka 

Nová Zbraslav - Věc veřejná (7,09 %)
1. Bc. Filip Gaspar; 389 hlasů 
29 let, dopravní pilot

Komunistická strana Čech a Moravy 
(5,53 %)
1. Miroslav Picek; 228 hlasů 
69 let, důchodce 

Dlouhodobé úsilí Letopisecké komise 
Rady MČ Praha 16 o pojmenování nově 
postavených mostů na Pražském okru-
hu přineslo v polovině října své ovoce: 
Do map budou zapsána jména Loch-
kovský, Slavičí a Radotínský most.

Návrh na pojmenování nových 
mostů na jižní části okruhu se od 
počátku vázal na blízké geografické 
názvy lokalit, letopisci tak chtěli 
podpořit snadnou orientaci v této 
části Prahy. Místopisné komisi Rady 
hl. m. Prahy byl již před více než 

rokem doručen materiál na pojmeno-
vání mostů Lochkovského (unikátní 
stavba v k.ú. Lochkov), Slavičího 
(přemosťuje lokalitu Slavičí údolí) 
a Radotínského, případně Radotínské 

estakády – nejdelšího mostu v České 
republice.

Konečný název posledně jme-
novaného, po dohodě starosty 
MČ Praha 16 Mgr. Karla Hanz-
l íka a prvního náměstka pr imá-
tora JUDr. Rudol fa Blažka, zní
„Radotínský most“ v celé své délce, 
ačkoli protíná i území Lahovic, Zbra-
slavi a Komořan.

Současně dostaly své názvy i přilehlé 
klasické tunely – Lochkovský a Komo-
řanský (doposud se o něm mluvilo 
a na dopravním značení je uveden jako 

tunel Cholupi-
ce). Šabatka je 
název 50 metrů 
d louhého eko-
logického tunelu 
na komořanské 
straně nad Vl-
tavou.  

Část trasy byla 
oficiálně přejme-
nována z ulice 
Pod Lochkovem 
n a  P r a ž s k ý 
okruh, jedná se 
o kratičký úsek 
nové  d á l n ic e , 
který kopíruje 
původní komu-
nikaci od ulice 
K Barrandov u 

až po sjezd na Lochkov a Radotín. 
Spolu s dalšími novými jmény ulic 
to vše schválila Rada hl. m. Prahy na 
svém 34. jednání dne 12. října 2010. 

Nová jména mostů
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PRAHY16
Třebaže se nabídka různých aktiv 

pro seniory v poslední době v Praze 
stále rozšiřuje, málokde ji mají tak ši-
rokou a přitom stabilní jako na Zbra-
slavi. Je to díky Klubu aktivního stáří 
Zbraslav, krátce KLASu.

Klub vznikl v roce 2005 jako jedna 
z aktivit ASČR (Asociace Samaritánů 
České republiky), pod níž funguje 
dodnes. Původní prostory v Domě 
s pečovatelskou službou však musel 
brzy opustit, zdejší klubovna nestačila 
pojmout všechny zájemce. 

Městská část proto za symbolický ná-
jem poskytla nové útočiště v domě č. 399 
v ulici Elišky  Přemyslovny. Osm let ne-
užívané místnosti se s pomocí sponzorů 
a členů i příznivců klubu podařilo upra-
vit do podoby vhodného zázemí.

Od počátku byla důležitá možnost 
patro vily pronajímat dalším zájemcům. 
Díky tomu se zde daří „utáhnout“ nákla-
dy na provoz. Kurzy jsou z menší části 
financovány z ročních členských plateb, 
na zbytek je třeba shánět prostředky 
z různých grantových řízení. O tom ví 
své jak ředitel ASČR Jiří Kuncman, 
tak především předsedkyně KLASu 
Miloslava Svobodová, která říká: „Vy-
pisujeme obrovské množství žádostí, 
a když se podaří nějaký grant získat, je 
třeba pak zpracovávat výkazy, zprávy... 
Ale když vidím, co to znamená pro naše 
členy – zblízka to mohu pozorovat na 
své mamince, která je rovněž členkou 
a navštěvuje některé kroužky – tak se do 
toho boje vždy znovu pustím.“

Pro přibližně sto aktivních členů 
klubu se tu každý týden koná kondiční 
cvičení, výtvarný a pěvecký kroužek. 
Počítačové kurzy se pro velký zájem 
konají dokonce dvakrát týdně a každý 
druhý čtvrtek navštěvují zapsaní studen-
ti Univerzitu třetího věku prostřednic-
tvím internetu.

Nepravidelně konané výtvarné kurzy 
jako je škola paličkování, práce se šus-

tím nebo textilem, se střídají s přednáš-
kami o cestování nebo z oblasti sociální 
či zdravotnické. V nabídce jsou i pravi-
delné zájezdy; tradiční je předvánoční 
projížďka starou Prahou pro zdravotně 
postižené občany. Dvakrát do roka se 

také pořádají Společenská odpoledne 
v sále hasičské zbrojnice. Díky postup-
ně doplňovaným lavičkám na zahradě 
(a hřišti na pétanque) je možné konat 
i zahradní slavnosti. 

To vše během loňského týdenního po-
bytu představili členové KLASu hostům 
z Německa a Francie, kteří Zbraslav 
navštívili v rámci evropského projektu 
TRAMP. KLAS k účasti na tomto pro-
gramu přizvala německá organizace Ar-
beit und Leben, která také zorganizovala 
první setkání ve městě Hamm.

Týdenní akce, během nichž senioři 
mohli předávat své zkušenosti a znalosti 

z různých řemeslných oblastí mladým li-
dem, se předtím konaly ve francouzském 
Metzu, německém Hammu a Oberhause-
nu. Tu poslední pomáhali tlumočit studen-
ti z Gymnázia Oty Pavla a spolupracovala 
na něm zbraslavská základní škola. Přes 

podstatně menší zázemí i členskou zá-
kladnu na ní všichni společně zvládli 
zorganizovat stejně nabitý program, jako 
nabízela předchozí setkání.

Letos v září zase KLAS přivítal kraja-
ny z Ukrajiny – účastníky 3. krajanské-
ho festivalu. 

Není divu, že o něm natáčela doku-
ment i Česká televize, protože tomu, co 
se děje zde, opravdu mnohdy nestačí ani 
nabídka mnohem větších částí Prahy.

KLAS Zbraslav

V Radotíně a na Zbraslavi si svou 
první sezónu vyzkoušeli farmářské trhy. 
Zatímco ty radotínské si nyní dávají 
pauzu až do jara, zbraslavské se po roz-
loučení s plody rovnou ze zahrady mění 
v adventní. Nastal čas pro ohlédnutí 
i pro pozvánku.

Jak to vše začalo? V Radotíně si 
trhy vyžádali místní. Radnice jim 
vyhověla – a trhy si brzy našly své 
příznivce, kteří čekali na každý další 
termín konání. Zatím nenabízejí tak 
široký sortiment, jako například za-
vedené tržiště v Klánovicích, ale to se 
snad s časem změní. Organizátoři hle-
dají stále další prodejce (viz níže).

A kamže láká pozvánka? Na 
Zbraslavské náměstí. 27. listopadu 

a 11. prosince od 9.00 do 13.00 hodin tu 
proběhnou Adventní trhy s tradičním 
i netradičním vánočním sortimentem, 
ručně vyráběnými dárky a také levan-
dulovým čajem, horkou čokoládou, 
medovinou, koledami, trochou tvoření 
a spoustou adventní atmosféry…

Pozor! Zvou zde tvůrce, aby přišli 
prodat své výrobky a výtvory na Ad-
ventní jarmarky. Vítáno je především 
oblečení, hračky, doplňky, keramika, 
šperky, svícny, adventní vazby a deko-
race i cokoli jiného s nápadem.
(kontakt: j.handrejchova@pexeso.org, 

724 011 883).
I v Radotíně se hledají prodej-

ci – pro jarní trhy. Hlavním cílem 
Radotínských farmářských trhů je 

zprostředkovat místním přímý nákup 
kvalitních potravin. Umožnit jim 
pravidelně se setkávat se svým pro-
dejcem, jehož zboží mohou důvě-
řovat a který jim k tomu, co nabízí, 
dokáže hodně říct. Aby tu takových 
mohli najít opravdu dostatek, hledají 
organizátoři ještě dodavatele, kteří 
budou nabízet: domácí kečupy, různé 
zeleninové pasty, čalamády, povidla, 
džemy, marmelády, okurky kyselé, zelí 
kysané, houby čerstvé, sušené i naklá-
dané, řezané 
květiny, dře-
viny, bylinky 
čerstvé (petr-
žel, pažitka, 
kopr…) a dal-
ší sortiment vhodný pro potravinový 
trh (kontakt: trhy.p16@volny.cz).

Další posvícení jsou za námi
Jedno v Chuchli, v září, druhé v Ra-

dotíně, v říjnu. Jedno příjemně malé, 
to druhé asi nejnavštívenější v celé své 
historii. Taková byla letošní posvícení. 
Potěšila a stala se minulostí.

Čtvrté chuchelské se odehrálo už 
19. září. Akci, pořádanou DTJ Velká 
Chuchle jako připomínku původních 
mariánských posvícení konaných 
v Chuchli již od 18. století, se děti 
i dospělí již naučili zapisovat do svých 
kalendářů. Netáhnout je sem ani tak 
posvícenské koláčky nebo pečené sele, 
ale hlavně zábavné soutěže pro děti. 
Tou nejoblíbenější je závod v prokou-
sávání posvícenských koláčů. Tento 
rok při něm bylo třeba být trochu opa-
trnější na zuby - v každém koláči byla 
zapečená dvacetikoruna. Pro dospělé, 
ale nejen pro ně, letos poprvé po celé 
odpoledne hrála i živá hudba – count-
ry skupina Tři psi.

A to druhé? Ráno mlhavě chladné, 
přes den teple prosluněné, voňavé, zá-
bavné a pohodové. Tak přesně takové 
bylo XIII. Havelské posvícení, které se 
konalo o víkendu 9. a 10. října. Někdo 
přišel jen na trh, někoho zlákal pro-
gram, někoho burčák...

Trh oblehl ulice kolem radnice 
opravdu důkladně, a tak tu bylo z čeho 

vybírat: od hraček, čepic, přes šperky 
a oblečení až k nejrůznějším mlsům, 

výbornému vínu a letos, oč vzácnější-
mu, o to lahodnějšímu, burčáku.

Hudby tu hrálo hodně a hlavně 
v sobotu přitáhla hodně posluchačů. 
Jak na Beatles revival, tak především 
na koncert Ivana Hlase. A divadla? Ta 
si všechna našla své publikum. Letoš-
ním velmi příjemným překvapením 
bylo vystoupení žáků ZUŠ Klementa 
Slavického  s hříčkou „Tatínku, ta se 
ti povedla“ od Zdeňka Svěráka. Skli-
dilo zasloužený úspěch, stejně jako 
třeba „Tintili vantili“ Divadelního 
spolku Gaudium nebo tanec na chů-
dách divadla Krab.

Po pohlazení krásou a city, které mi-
nulý měsíc přinesla čínská Cesta domů, 
nabízí tentokrát radotínský filmový 
klub dílo mnohem pochmurnější. 

Německý film A tou nocí nevidím 
ani jedinou hvězdu byl natočen podle 
posledních dopisů, které z Litomyšle 
psala umírající Božena Němcová svým 
dětem a přátelům. Zcela pochopitelně 
tedy nepůjde o příliš veselý příběh. 
Zobrazované poslední dny spisovatel-
ky jsou naplněny ne zcela radostnými 
vzpomínkami, z nichž se jen občas vy-
noří světlý závan šťastnějších dní.

Německá režisérka Dagmar Knöpfe-
lová dokázala nahlédnout autorku Ba-
bičky určitě jinak, než jak jsme ji zvyk-

lí vidět optikou učebnic ze základní 
školy. Nabízí portrét ženy, které sudič-
ky přiřkly nebývalou dávku intelektu, 
krásy, talentu a vášně. V maloměstské 
společnosti českých obrozenců to byl 
krutý dar. Ať se okolí Němcové (v čele 
s jejím manželem) snažilo sebevíc, 
nedokázalo ji vtěsnat do škatulky té 
správné poslušné ženušky. Její schop-
nost odolávat  tlaku konvencí sice dala 
vzniknout nesmrtelnému dílu, ale 
co znamenala pro ni osobně? Na to 
možná dokázal odpovědět právě film 
německé režisérky posedlé tématem 
české spisovatelky.

Film uvádí Kino Radotín v pátek 
26. listopadu od 19.00 hodin.

Informace pro členy FK Radotín: 
průkazky do Filmového klubu na 
novou sezonu (2011), budou k vy-
zvednutí po zaplacení členského 
příspěvku (60 Kč) od prosince 2010 
v pokladně kina, v době jejího ote-
vření (vždy hodinu před začátkem 
každého představení).
To platí i pro nově zaregistrované čle-
ny, kteří pošlou vyplněnou přihlášku 
(viz www.praha16.eu).

Městská část Praha 16 zve 8. prosince 
od 15.00 hodin radotínské seniory na 
tradiční odpoledne s programem a po-
hoštěním.

Stejně jako úspěšnými čaji o třetí 
a podobnými akcemi konanými pra-
videlně v domech s pečovatelskou 
službou chce i touto cestou radnice 
poskytnout starším spoluobčanům 
příležitost ke společenskému střetnutí. 

Letos si navíc mohou odpoledne pro-
dloužit a počkat si na večerní Koledy 
v podání Divadelní společnosti Křoví, 
které začnou v 19.00 hodin.

Vítejte v Radotíně Přišlo na ni (nebo spíš bylo donese-
no) celkem 24 nových radotíňáků.

Oslavovalo se ve třech etapách. To 
proto, aby se rodiče s dětmi mohli do 
síně pohodlně vejít a vychutnal si slav-
nostní chvíli prvého uvedení svých 
ratolestí do společnosti. Nechybělo ani 
tradiční vystoupení žáků radotínské 
mateřské školy.

Každé z maličkých starosta Městské 
části Praha 16 Karel Hanzlík přivítal 
jmenovitě a předal mu (či spíš někte-
rému z rodičů) pamětní list a zlatý 
přívěsek, pro maminky pak byly při-
pravené růže.

V obřadní síni Městské části Praha 16 
se ve čtvrtek 7. října konala další slav-
nost vítání nových občánků Radotína.   

Znak z odpadu

Výstava Kruhu 
Tradiční předvánoční výstava tvorby radotínských výtvarníků se uskuteční 
jako vždy ve velkém sále Kulturního střediska Radotín v domě U Koruny 
mezi 21. a 27. listopadem. A jako každý rok, i letos bude prodejní.
Vernisáž proběhne den před otevřením – v sobotu 20. listopadu od 17.00 ho-
din. Od neděle až do následující soboty bude výstava nových děl známých 
autorů přístupná veřejnosti vždy mezi desátou dopolední a šestou večerní. 

V radotínské základní škole mají 
nový znak Radotína –vyrobili si ho z ví-
ček od PET lahví. Co je k tomu vedlo?

Agentura Dobrý den Pelhřimov 
s.r.o. a společnost EKO-KOM uspořá-
daly loni akci, v jejímž průběhu bylo 
výhradně z odpadových materiá-
lů určených ke třídění vyrobeno 34 
znaků obcí a měst Kraje Vysočina. Ta 
se letos rozšířila na celou republiku. 
A po výzvě, aby se také připojili, se 
i v Radotíně rozhodli pustit do výroby 
znaku, který je teď vystaven v budově 
II. stupně ZŠ.

Jako materiál vybrali uzávěry od PET 
lahví, které tu děti třídí již delší dobu 
(od září jich nasbíraly 240 kg). Použitá 
technologie byla dílem náhody – víčka 
zapomenutého poblíž vařiče.

Surovina (roztříděná podle barev 
a seřezaná) se tedy lepila na podklad 
bez použití lepidla, pouze s pomocí 
horkovzdušné pistole. Podle slov učitele 
výtvarné výchovy Mgr. Pavla Netopila 
to nebylo zdaleka tak jednoduché, jak 
se původně zdálo podle zkušebního 
vzorku. Ve větší ploše se celé dílo začalo 
kroutit. Ale povedlo se a znak o velikos-
ti přibližně 120 na 70 cm je již součástí 

galerie na www.znakymestaobci.cz 
mezi dalšími 349.

Dalším registrovaným realizátorem 
znaku z odpadu je ZŠ Charlotty Ma-
sarykové ve Velké Chuchli. Uvidíme, 
kdo ještě přibude, než se všechny 
pražské znaky spolu se svými tvůrci 
16. prosince sejdou na Staroměst-
ském náměstí. Finále pokusu o zápis 
do knihy rekordů by se mělo odehrát 
na veletrhu GO a Regiontour v lednu 
příštího roku.
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STAROCHUCHELSKÁ
192/14

VELKÁ CHUCHLE
PRAHA 5

Tel.:+420 257 221 752
Mob.:+420 733 722 728

Email:
obchod@stikasport.cz

www.stikasport.cz

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY

OTEVÍRACÍ DOBA
říjen – březen

přestávka 14:00-14:30
Po 9–17 h.
Út 9–17 h.
St 9–17 h.
Čt 9–17 h.
Pá 9–18 h.
So 8–12 h.
Ne zavřeno
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Specializovaná prodejna pro psy a ko�ky
nabízí kompletní sortiment kvalitních krmiv 

zna�ek:

EUKANUBA
PURINA PROPLAN

ROYAL CANIN
BOSCH
HILL´S

ROZVOZ KRMIV K ZÁKAZNÍKOVI ZDARMA!!!
Rozvoz zbo�í do 3 pracovních dn�.

OBJEDNÁVKY A KONZULTACE NA TEL.�.
608 90 94 94

KOMPLETNÍ CENÍK KRMIV NA www.svarcava.cz/eukanuba
Prodejna na adrese: U Malé �eky 625, Praha 5 � Zbraslav 

(vedle veterinární kliniky a salonu pro psy) 
Otevírací doba: Po � Pá 10 � 18  
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PRODEJ BYTU 3+kk 
s balkonem, sklepem a gar. stáním

Praha 5 - Zbraslav 
novostavba - Zahradní ètvr

ul. Václava Rady (2. patro ze 3)
velká eurookna, jižní orientace

cena 3.920.000,- Kè
kontakt: 608 066 088

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

SIKA MARTIN
TEL.: 777 055 579

 Informační měsíční periodikum pro 
správní obvod Prahy 16. Vydává

Městská část Praha 16. 
Adresa redakce a příjem inzerce:

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

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

Registrováno pod evid. číslem 
MK ČR E 14517.

Řídí redakční rada. 
Šéfredaktor: Mgr. Karel Hanzlík.

Redaktoři: 
Kateřina Drmlová, Ing. Pavel Jirásek, 

Mgr. Miroslav Knotek,
Věra Peroutková.

Grafická výroba: Emil Souček.
Spolupráce za městské části:  

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

MČ Velká Chuchle Jan Zágler. 
 Redakční uzávěrka 3.11.2010. 

Vychází 15.11.2010. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.12.2010.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 3.12.2010. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

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

a fotografie se nevracejí. 
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MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907
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INSTALATÉRSKÉ POTŘEBYINSTALATÉRSKÉ POTŘEBY
Vinohrady 62, Radotín, tel.: 733 543 453, kucma@atlas.cz, www.kucma.cz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

777 171 206
Petr Kučeratel:

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací





Recenze: Sama v Africe

19. listopadu od 17.00 a 19.30 hodin
Sammyho dobrodružství   70 Kč

20. listopadu od 17.00 a 19.30 hodin
21. listopadu od 17.00 a 19.30 hodin
Román pro muže   80 Kč

26. listopadu od 19.00 hodin
A tou nocí nevidím ani jedinou
hvězdu (FK)      70 Kč

            (členové klubu 50 Kč)

27. listopadu od 17.00 a 19.30 hodin
Tajemství mumie      70 Kč

28. listopadu od 17.00 a 19.30 hodin
Habermannův mlýn      75 Kč

3. prosince od 17.00 a 19.30 hodin
Největší z Čechů      70 Kč

4. prosince od 17.00 a 19.30 hodin
e Doors      70 Kč

5. prosince od 17.00 a 19.30 hodin
Bastardi      70 Kč

10. prosince od 17.00 a 19.30 hodin
Poslední vládce větru      70 Kč

11. prosince od 17.00 a 19.30 hodin
Resident Evil: Aerlife      70 Kč

12. prosince od 16.00 a 19.00 hodin
Pan nikdo      70 Kč

17. prosince od 19.00 hodin
Sen noci svatojánské (FK)      65 Kč

            (členové klubu 45 Kč)

18. prosince od 17.00 a 19.30 hodin
Ilusionista      70 Kč
  

19. prosince od 17.00 a 19.30 hodin
Sama v Africe      70 Kč

od 24. prosince 2010 do 6. ledna 2011
   KINO NEHRAJE

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
21. listopadu Mikeš II.
28. listopadu Kamarád krteček
5. prosince Pohádky pod sněhem
19. prosince         Vánoční pásmo I.

Kino Radotín
Na Výšince 875/4

rezervace vstupenek: 257 910 322
kinoradotin@email.cz

Pokladna otevřena
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

Michal Viewegh – Biomanželka 
„Mojmírovo manželství s Hedvikou 

je moderní so verzí pradávného 
příběhu o Modrovousovi, který 
vraždí své ženy. Jistě jej znáte: 

nezkušená kráska se provdá za chlípné 
bohaté monstrum, které jí naoko 

poskytuje svobodu, ale ve skutečnosti 
zabíjí její přirozenou krásu, talent 

a nespoutanost“ říká dula, vypravěčka.
nakladatelství Druhé město

Louis De Bernieres – Generálova 
šťastná smrt

Nová sbírka vypráví o surreyské 
vesničce, kde se dáma mohla oblékat 
do pumpek jako chlap a brokovnicí 

střílet veverky, penzionovaný generál 
tam mohl chodit nahý a lidem třeba 

připadalo úplně normální svěřovat se 
pavoukovi, který žije v zahradní kůlně.

nakladatelství BB/art

Dagmar Šimková – Byly jsme tam taky
Vzpomínky mimořádně statečné 
ženy, která byla v 50.-60. letech 

20. století vězněná z politických důvodů.
nakladatelství M. Vadasová-Elšíková

Renata Laxová – Dopis Alexandrovi
Okupace: osmiletá Renata je zařazena 
do posledního Wintonova transportu 

68 dětí, který se ještě bezpečně 
dostává do Anglie, kde Renata  prožije 

sedm let v hostitelské rodině.
Vrací  se zpět, ale tady nastupují

k moci komunisté...
nakladatelství Barrister & Principal

Jaroslav Weigel, Kája Saudek 
(ilustrace) – Lips Tullian

Komiksový příběh nejobávanějšího 
náčelníka lupičů vycházel v 70. letech 

na pokračování v časopise Mladý 
svět. Lips Tullian byl historickou 

postavou, která posloužila Friedrichu 
Schillerovi jako reálná předloha Karla 

Moora z jeho slavných Loupežníků 
(1781) a Kájovi Saudkovi zase jako 

námět 59 stran komiksu, jehož scénář 
vytvořil Jaroslav Weigel.

nakladatelství Albatros Plus

Teisingerovi – Človíček a človíčka
Jak se asi žilo pravěkému Človíčkovi, 
když ještě číhali v pralesích pravěcí 

ještěři a praryby plavaly v prařekách? 
nakladatelství Albatros

Místní knihovna Radotín,
Loučanská 1406/1, tel: 234 128 460

e-mail: knihovnaradotin@seznam.cz
www.knihovna-radotin.cz.

do 27.  listopadu
Martin Manojlín – grafika a exlibris

výstavní síň Městského domu 
Zbraslav ve výpůjční době knihovny

15. listopadu
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu 
Zbraslav od 18.30 hodin

16. listopadu
Noc na Karlštejně

zbraslavská inscenace
známého muzikálu

 Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

24. listopadu
Promítání pro seniory:
O západních Čechách

se Zdeňkem Beránkem
Klub KLASu od 15.00 hodin

24. listopadu
Adam stvořitel

komedie bratří Čapků
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

27. listopadu
Zbraslavské jarmarky

Zbraslavské náměstí 9.00-13.00 hodin

27. listopadu
Kaškova Zbraslav

nesoutěžní přehlídka aktovek
Divadlo J. Kašky

30. listopadu
Výročí aneb Řeknu, ale otoč se
situační komedie o manželství

a o všem, co s ním souvisí
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

5. prosince
Zbraslavský běh

terénní běh pro nejširší veřejnost
na Závisti

7. prosince
 Předvánoční setkání seniorů

sál ubytovny Barbora od 14.00 hodin

8. prosince
Výročí aneb Řeknu, ale otoč se
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

11. prosince
Zbraslavské jarmarky

Zbraslavské náměstí 9.00-13.00 hodin

15. prosince
Zbraslavské forbíny

s Rudolfem Křesťanem a učitelkou 
a cestovatelkou PhDr. Olgou 

Vilímkovou (předprodej od 24.11).
Divadlo J. Kašky od 19.00 hodin 

Změna programu vyhrazena!
Info: 257 111 801, 

kultura@zbraslav.cz
 www.mc-zbraslav.cz/kultura

24. listopadu
Prevence a léčba obezity

přednáška prim. MUDr. René Vlasáka
z Centra preventivní medicíny v Praze

vstupné 60 Kč, hlídání 40 Kč
rezervace nutná

17.00-18.30 hodin v Pexesu

25. listopadu
Cesta do ajska, Kambodži a Laosu

promítání Michaely Bernardové
o návštěvě kousku Asie 

s celou rodinou
vstupné 60 Kč, rezervace nutná

19.00-20.30 hodin v Pexesu

26. listopadu
Úprava digitální fotky

workshop pro školáky o PC grafice
14.30-16.00 hodin v Pexoklubovně

26. listopadu
Výroba adventních věnců

vstupné s materiálem na věnec 290 Kč,
svíčky dle výběru k dokoupení

hlídání zdarma, rezervace nutná
17.00-19.00 nebo 19.00-21.00 hodin

27. listopadu
Adventní Zbraslavské jarmarky

s tradičním i netradičním vánoční 
sortimentem, koledami a tvořením

více na www.zbraslavskejarmarky.cz
Zbraslavské náměstí 9.00-13.00 hodin

1. prosince
O látkových plenách

přednáška Dany Drašarové
17.00-18.30 hodin v Pexesu

3. prosince
Experimentální výtvarná tvorba
pro školáky s Danou Rovenskou

14.00-16.00 hodin v Pexoklubovně

8. prosince
Jak předcházet depresi?

přednáška PhDr. Jarmily Cierné
17.00-18.30 hodin v Pexesu

10. prosince
Vyrobte si vlastní animovaný film

workshop pro školáky
15.00-17.30 hodin v Pexoklubovně

11. prosince
Adventní Zbraslavské jarmarky

11. prosince
Tradiční předvánoční veselice

15.00-18.00 hodin v hotelu Barbora

rezervace na recepci: 721 518 248
více na www.pexeso.org

Zdi podchodu pod 
tratí byly 
18. října takto 
„očůrané“. Psí 

loužičku 
spláchne 
déšť, 
s těmi 
ostatními 
bude 
větší 
práce.

U stezky vedoucí 
po břehu Berounky 

přibyly nové lavičky 
a odpadkové koše. 

Vzhledem k tomu, že 
jsou to opravdu těžké 
betonové kousky, lze 

doufat, že tu budou 
dlouho sloužit.

Filmy z černého kontinentu se vyzna-
čují růžovými brýlemi sentimentálních 
vypravěčů a postkoloniálním pocitem 
viny. Zpravidla v nich je hlavní postavou 
krásná ušlechtilá žena, která propadne 
ošlehanému dobrodruhovi, nebo moudrý 
muž, který se za doprovodu tklivých me-
lodií zamiluje do dcery náčelníka a touží 
pomáhat domorodcům, aby byli šťastni 
až do smrti. Dle západních měřítek.

Francouzská režisérka Claire Denis 
ale nikdy neviděla Afriku skrz turis-
tické výjezdy na velbloudy a na slony. 
Ač je rodilou Pařížankou, dětství 
prožila v koloniální Africe, a tenhle 
nešťastný světadíl se pro ni stal i vel-
kým filmovým tématem.

Její africká odyssea je nekompro-
misní, drsná, syrová a surová, v ost-

rém protikladu ke všem romantickým 
ságám. Malé děti se tu mění před 
očima v krvelačné zabijáky ozbrojené 
mačetami, spirála násilí se roztáčí šo-
kující rychlostí. Během několika dnů 
spěje zobrazený svět v krutou anarchii 
bez pravidel.

Tenhle koprodukční snímek Francie 
a Kamerunu k sobě svedl dvě herecké 
legendy, Francouzku Isabelle Huppert 
(Pianistka) a Christophera Lamberta 
(Highlander). Příběh se odehrává 
v nejmenované africké zemi, kde prá-
vě vypukla občanská válka. Maria, 
tvrdohlavá běloška, odmítá opustit 
svou milovanou kávovou plantáž, 
a vyhnout se tak bezprostřednímu 
nebezpečí, které hrozí celé její rodině. 
Ignoruje francouzský megafon a pali-

čatě trvá na tom, že zůstane uprostřed 
minového pole – konfliktu oficiální 
africké armády a povstaleckých gard. 
Její manžel Andre (Lambert) její 
nezdolný (a sobecký) optimismus 
rozhodně nesdílí a pokouší se rodinu 
dostat do bezpečí. Jenže Maria je při-
pravena obětovat vše...

Sama v Africe (přiléhavější je origi-
nální název White Material) je sice na 
rozdíl od předchozích filmů režisérky 
k divákovi vstřícnější a má poměrně 
tradiční děj i hvězdy v hlavních ro-
lích, na ploše 102 minut je však divák 
konfrontován se světem, ve kterém 
není místo pro naději, lásku nebo hu-
manitu. Je to džungle, kde platí právo 
krutějšího, místo, kde se z lidí zcela 
přirozeně stávají zvířata s agresivními 
pudy, obludné lidské safari.

Mrazivost snímku navíc umocňu-
je lhostejně dokumentární kamera, 
která svým odstupem zůstává hluchá 
k utrpení a hrůzám na plátně, ani 
sama režisérka nikomu nestraní a s le-
dovým klidem servíruje onu krvavou 
řež. Jakoby ilustrovala slova geografa 
Kimblea, že nejtemnější věc na Africe 
je naše neznalost a ignorance. Sama 
v Africe rozhodně nechce být filmem 
pro zpestření dlouhých zimních veče-
rů, naopak, uvrhne své publikum do 
hluboké deprese rovníkového pekla. 
A není cesty zpět.

do 20. prosince
Prodejní výstava olejů radotínského 
výtvarníka Ferdinanda Löffelmanna

knihovna v otevíracích hodinách

21. -27. listopadu
Výstava Kruhu radotínských

výtvarníků v KS Radotín (viz str. 4)

25. listopadu
Koncert pěveckého oddělení ZUŠ 
modlitebna Českobratrské církve 

evangelické, Na Betonce v 17.00 hodin

28. listopadu
I. adventní koncert: Štěpán Rak

KS Radotín od 17.00 hodin

1. prosince
Žákovský koncert ZUŠ K. Slavického

KS Radotín od 18.00 hodin

4. prosince
Mikulášská besídka pro děti 

DS Gaudium (rodiče mohou dodat 
dárek pro nadílku při vstupu)
KS Radotín od 15.00 hodin

4. prosince
Oldřich Daněk - Zdaleka ne tak 

ošklivá, jak se původně zdálo
repríza představení DS Gaudium

KS Radotín od 19.00 hodin

5. prosince
II. adventní koncert:

sopranistka Markéta Mátlová
kostel sv. Petra a Pavla od 17.00 hodin

8. prosince
Předvánoční setkání seniorů

KS Radotín od 15.00 hodin
Koledy a vánoční i jiné hity z Křoví

KS Radotín od 19.00 hodin

11. prosince
7. Vánoční dílny (vstupné 80 Kč)

budova 2. stupně ZŠ  9.00-13.00 hodin

12. prosince
III. adventní koncert: Michaela

Stehlíková s doprovodem a Gaudium
KS Radotín od 17.00 hodin

15. prosince
Vánoční koncert ZUŠ K. Slavického

KS Radotín od 18.00 hodin

18. prosince
Vánoce pro děti s MŠ Petrklíč

Kulturní středisko Radotín
od 14.00 hodin

19. prosince
IV. adventní koncert:

smíšený pěvecký sbor SUDOP
kostel sv. Petra a Pavla od 15.00 hodin

info: www.ukoruny.net, praha16.eu



V případě, že se chcete zúčastnit slosování o věcné ceny, zašlete nebo doneste vyluštěné znění tajenky vepsané do 
ústřižku pod křížovkou. Ústřižek odstřihněte a doručte na adresu redakce:  V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín. 
Na obálku napište heslo KŘÍŽOVKA, kontaktní adresu nebo telefonní číslo. Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé tajenky. Výherci si svoji výhru mohou převzít na adrese redakce. Ústřižky s vyluštěným textem bu-
dou zařazeny do slosování, pokud dojdou do redakce nejpozději do 2.11.2010.

Pavla Seidelmannová
Na Viničkách 1422/49

Radotín                                      
Hana Hanová

Slinková 1029/5
Radotín

Hana Jarmarová
Topasová 945/58

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

Pomùcka:
Nola,
ulema Hornina 1. DÍL

TAJENKY
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osoba

Jasná
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Jedna
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SPZ okr.
Sokolov

Jméno
hereèky

Kaèírkové

Nìkdej�í
nájezdník

Tkalcovský
stroj Pøiná�et

Koupací
nádoby

Ohrazený
les

Spodek
nádoby

Bývalá
vládní

politická
strana

Obì
Dietlova
televizní
hrdinka

Latinská
spojka
Orvat

Vyrytá
tisková
deska

Osobní
zájmeno
Objednat
k výrobì

Hasnice

Souhlas
Býv. �véd.
hudební
skupina

Úspìch
Samec
ovce

Pokladna

Likérník
Pardu-
bická

rafinerie

2. DÍL
TAJENKY Nápor

Spojka
podøadící
úèelová

Malicherný
puntièkáø
Kloudná

Chemická
znaèka
rubidia

Pøísný
kritik

Bavlnìná
tkanina

Hazardní
karetní hra

Popìvek
Chemický

prvek

Noèní
dravý pták

Sarmat
Výzva

Úder
�iroèinou

Mìsto
v Itálii

Uzenina
Spojka
(toliko)
Koupì

Usazený
nános

neèistoty

Primáti

Kvìtenství
petrklíèe

Citoslovce
bolesti

�emlovka

Islámský
vykladaè
vìrouky
a práva

Citoslovce
pobídky

Stavební
dílec

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

Ptají se odsouzeného před popravou: „Chcete nám sdělit vaše poslední přání?“
„Ano - chtěl bych si ještě ... (viz tajenka)!“

Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám

Stromovkou do ZOO

Více informací nejen o typech lyží 
naleznete na www.skiservis.cz

V dnešním článku se zaměříme na 
několik tipů, jak pro sebe vybrat ten 
nejvhodnější typ lyží. Je třeba realis-
ticky odhadnout svou lyžařskou úroveň 
a zamyslet se nad tím, v jakém terénu se 
budu na lyžích převážně pohybovat a co 
od lyže očekávám.
Lyže na upravené sjezdovky pro krátký 
až dlouhý oblouk - slalomky a obřačky

Lyže v této kategorii se vyznaču-
j í  ú z k ý m  s t ř e d e m  ( o b v y k l e 
kolem 67 mm),  krojením od 12 – 20 mm 
(dle kategorie)  a různými výztuhami, 
které se starají o dostatečnou tuhost. 
Rychlé přehranění a držení na ledu jsou 
jejich hlavními silnými stránkami. Jedná 
se o vyhraněnější kategorii – hbité, ale 
na lyžaře náročné slalomky a obřačky, 
určené pro zkušenější lyžaře, kteří chtějí 
lyži, která podrží při delším oblouku.
Univerzální modely do každého terénu

Lyže zařazené do této kategorie 
jsou určeny jak pro jízdu na upravené 
sjezdovce, tak na hůře upravené tratě 
nebo odpolední rozježděnou sjezdov-
ku. Jsou většinou širší v oblasti pod 
vázáním (nejčastěji 72-78 mm), což jim 
dává lepší stabilitu při jízdě v měkkém 
terénu. Mezi další vlastnosti patří větší 
důraz na pružnost lyže a snazší ovlada-
telnost. Tyto lyže budou zajisté dobře 
vyhovovat lyžařům, kteří nevyrážejí na 
sjezdovku jako první, ale zato mnohdy 
zůstávají až do konce dne. V této nej-
rozšířenější kategorii naleznete široké 
spektrum lyží, z něhož si vybere jak 
mírně pokročilý, tak i výborný spor-
tovní lyžař.
Dámské lyže na upravenou sjezdovku
   V této kategorii naleznete modely jak 
pro středně pokročilé, tak i sportovní 
lyžařky. Od „pánských“ modelů se vět-
šinou liší mírně nižší hmotností a měkčí 
konstrukcí, třebaže to neplatí naprosto 
stoprocentně. Nejvýznamnější změna 
oproti „pánským“ modelům je ale v po-
zici těžiště lyže. U dámských modelů je 

těžiště posunuto o 15-20 mm dozadu, 
čímž se lyže stává lépe ovladatelná 
a snáze zatáčí. Posledním odlišením je 
jedinečné designové zpracování.
Lyže na freeride/freestyle
   Lyže v této kategorii jsou stále vyhle-
dávanější kategorií lyží. Konstrukčně 
jsou lyže celkově širší, hlavně v oblasti 
pod vázáním. U freestylových se šíř-
ka pohybuje nejčastěji od 80 mm do 
95 mm. U freeridových lyží (od 95 mm 
výše) je velmi oblíbená a nejvíce rozší-
řená šíře  95 mm – 115 mm. Konstrukč-
ně jsou lyže poddajnější v průhybu, vy-
ztužené podle kategorie a velmi často 
se pata i špička od středu zvedá, kvůli 
lepší ovladatelnosti ve volném terénu.
Lyže ze závodního oddělení

V poslední době se často setkáváme 
s lyžemi, které splňují parametry FIS 
(u obřačky rádius min. 27 m). Jedná se 
čistě o klasickou dřevěnou sendvičo-
vou konstrukci, zesílenou titanalovou 
výztuhu a prakticky nejlepší nano 
skluznici, která po správném mazání 
vykazuje nejlepší skluzné vlastnosti.
Jak dlouhé lyže?
   V krátkosti lze říci, že pokud hledáme 
točivou lyži, měla by nám sahat přibliž-
ně k bradě až pod nos, univerzální lyže 
přibližně do úrovně očí a lyže na dlou-
hý oblouk až na výšku postavy. Vždy 
však záleží na schopnostech daného 
lyžaře, jeho požadavcích a představách. 
Často řešený rádius je čistě matematic-
kou hodnotou, kterou ovlivníte vybra-
nou délkou a svým stylem jízdy, jak 
směrem dolů, tak i nahoru.
   Lyžování může být zaměřeno čistě jen 
na výkon, ale nejdůležitější je mít z lyžo-
vání opravdový požitek. Na závěr je třeba 
říci, že neexistuje špatná lyže, ale pouze 
špatně vybraná lyže.

NEŽ VYJEDEME DO HOR
Jaké lyže vybrat?

Sám název napovídá, co máme dnes 
v úmyslu. Vycházka nebude kilometricky 
dlouhá, ale při jejím absolvování se dozvíme 
mnoho faktografických údajů. Proto se nebu-
deme zdržovat nějakým úvodem a MHD se 
rychle dopravíme na stanici tramvají Výsta-
viště, kde procházku započneme. 
   Než však vstoupíme do areálu Výstaviště, 
povíme si něco málo o Královské oboře, 
pro niž se od poloviny 19. století vžil lidový 
název Stromovka. Královská obora byla 
založena na území Bubenče (Ovence) snad 
Přemyslem Otakarem II. v roce 1268. Jako 
královský majetek doznala v průběhu let 
řady změn. V roce 1536 ji Ferdinand I. dal 
obehnat zdí a osadit zvěří. Z lovné zvěře 
tu žili mimo jiné srny, daňci, jeleni, zubři, 
buvoli, kanci, lišky, tetřevi, divoké kach-
ny a podobně. Pro veřejnost byla obora 

zpřístupněna v roce 1804 a od té doby je 
užívána jako park, v němž nalezneme velice 
rozmanitou skladbu dřevin. V roce 1888 
byla její východní část vytipována k výstav-
bě Výstaviště pro Jubilejní zemskou výstavu, 
která byla uspořádána v roce 1891. Tehdy 

byl vytvořen základ Výstaviště, jenž byl poté 
rozšířen při příležitosti konání Národopisné 
výstavy v roce 1895 a v pozdějších letech při 
různých výstavách o další objekty.

Jistý čas bylo Výstaviště přejmenováno na 
Park kultury a oddechu Julia Fučíka. V  sou-
časnosti má rozlohu 36 ha. Do jeho areálu 
pronikneme hlavním vchodem. Čestným 
nádvořím 200 m dlouhým a 70 m širokým 
zamíříme k ústřední stavbě - Průmyslové-
mu paláci. Cestu nádvoří lemují původně 
novorenesanční pavilóny Umění a Historie. 
Dnes jsou to na levé straně budova Mo-
derní galerie AVU, na straně pravé budova 
Lapidária Národního muzea. Obě byly 
postaveny v roce 1891 na návrh architekta 
Antonína Wiehla. Lapidárium, novobarokně 
upravené a rozšířené v roce 1907, ukrývá 
originální sbírky českého kamenosochařství 
z  11. – 19. století sestávající z více něž dvou 
tisíc soch a fragmentů. Návštěvní expozice 
o zhruba čtyř stech kusech se řadí mezi de-
set nejvýznamnějších svého druhu v Evropě. 
V objektu Lapidária je od roku 2002 prezen-
tována unikátní stálá výstava mořských ryb 
a živočichů – Mořský svět. Secesní ocelová 
prosklená konstrukce  Průmyslového paláce 
s věžičkou ve výši 51 m a se dvěma křídly, 
dílo architektů Bedřicha Münzbergera 

a Františka Prášila, pochází 
z roku 1891. Zajímavostí je, 
že obě palácová křídla měla 
být po skončení Jubilejní 
zemské výstavby zbořena. 
O zánik levého křídla se 
v roce 2008 postaral roz-
sáhlý požár.

P ř e d  P r ů my s l o v ý m 
palácem odbočíme vpravo 
ke sportovní hale, dnes 
s názvem Tesla aréna. 
Byla postavena v letech 
1960 – 1962 rekonstrukcí 
Strojírenského pavilónu 
z roku 1907. Otevřena byla 
u příležitosti mistrovství 
světa v krasobruslení 1962, 
čtyřikrát hostila mistrov-

ství světa v ledním hokeji či v roce 1980 
finále tenisového Davis Cupu. Slouží též 
k pořádání koncertů. Od Tesla arény zahne-
me vlevo a sestoupíme po pár schodech na 
nižší parter Výstaviště. Vpravo si všimneme 
novodobé futuristické stavby v podobě 

jehlanu. Je známa jako hudební divadlo Py-
ramida, nyní coby scéna pro muzikály GoJa 
Music Hall. Vlevo pod schody jsou umístěny 
čtyři architektonicky rozporuplné Křižíkovy 
pavilóny, které budeme obcházet zadem. 
O jejich budoucnosti se rozhoduje. Prý by 
měly být buď odstraněny nebo by v nich 
měla být (možná) instalována Muchova Slo-
vanská epopej. Při jejich obcházení mineme 
vpravo válcovitou stavbu - divadlo Spirálu. 
Stejně jako Pyramida i Křižíkovy pavilóny 
byla vystavěna v počátku devadesátých let 
20. století pro účely Všeobecné českosloven-
ské výstavy v roce 1991. 

Na travnaté ploše za pavilóny, v severní 
části Výstaviště, se každoročně od roku 1963 
koná Matějská pouť, přesunutá sem z dejvic-
kých ulic. Jistou tradici momentálně získávají 
i zde pořádané podzimní Václavské poutě. 
Stálými zařízeními lunaparku jsou ruské 
kolo, horská dráha a autodrom. 

Jakmile dosáhneme konce zadního traktu 
Křižíkových pavilónů, stočíme se vlevo ke 
schodům vystupujícím na terasu za Prů-
myslovým palácem. Pod zdobnou terasou 
je umístěna Křižíkova světelná fontána. 
Ta byla velikou atrakcí již na výstavě roku 
1891. Její zrekonstruovaná podoba z ro-
ku 1991 byla doplněna o ozvučení. Sladění 
barev světla z 1248 podvodních reflektorů, 
tónů hudby z 55 elektroakustických zářičů 
a vodních proudů skoro ze 3000 trysek 
vytvářejí působivé efekty. Okolní hlediště 
pojme 6000 diváků. Vpravo vedle schodiště 
je kruhový objekt z roku 1908 vystavěný 
podle projektu Jana Kouly speciálně pro 
panoramatický obraz Bitvy u Lipan od 
Luďka Maroda z roku 1898. U objektu pro-
jdeme brankou v plotě z areálu Výstaviště 
do Stromovky a dáme se cestou vlevo ke 

smyčce historických tramvají 
a k budově Planetária s kopulí 
o průměru 23 m. Jen pár plane-
tárií na světě má kopuli většího 
rozměru. Vnitřek kopule napo-
dobuje nebeskou klenbu, po níž 
se simulačně pohybují planety 
a hvězdy. Svoji odbornou i na-
učně populární činnost zahájilo 
Planetárium v roce 1960. 
   Od Planetária vykročíme 
cestou ve směru tabulek na 
Bubeneč a Rudolfovu štolu, 
mineme dětské hřiště a pak 
se napojíme na hlavní korzo 
parku. Na ní, o kus dál vlevo, 
objevíme nenápadný portál 

Rudolfovy štoly. Štola vznikla na popud 
císaře Rudolfa II. v letech 1584-1596, aby 
přivedla vltavskou vodu do čtyř budova-
ných rybníčků. Začíná na levém břehu Vlta-
vy mezi Čechovým a Štefánkovým mostem 
pod Letnou. Je ražena v délce 1102 m. Od 
funkční štoly pokračujeme v daném smě-
ru. Vpravo se rozprostírají ony rybníčky 
a vlevo zříme bývalý lovecký zámeček, tzv. 
královskou dvoranu, respektive Šlechtovu 
restauraci. Lovecký zámeček vznikl v letech 
1689-1691. V polovině 19. století byl novo-
goticky přestavěn a od roku 1882 v něm 
byla zřízena restaurace, kterou provozovala 
rodina Šlechtova do roku 1950. Po požárech 
v letech 1978 a 1980 objekt zchátral a čeká 
na rekonstrukci. 

Od Šlechtovy restaurace se 
přiblížíme pod Místodržitelský 
letohrádek vynořující se nad 
zarostlým svahem. Historie 
stavby sahá možná až do 
13. století, leč první oficiální 
zpráva o hrádku, z něhož se 
dochovala věž, je doložena na 
přelomu 15. a 16. století. Za pa-
nování Rudolfa II. byl hrádek 
renesančně upraven. Současný 
novogotický vzhled získal 
v roce 1811 po přestavbě na 
letní sídlo královských místo-
držících. Interiéry letohrádku, 
které užívá archiv a studovna 
časopisů Národního muzea, jsou veřejnosti 
nepřístupné. Z pod letohrádku se hlavní 
okružní parkové korzo stáčí o 90 ° vpravo 
k železničnímu viaduktu z let 1846-1849, 
jenž projektoval Alois Negrelli. Od něj nás 
parkové ukazatele navedou na Tróju a ZOO, 
a to tak, že zakrátko podejdeme tunýlkem 

železniční trať, která fakticky přerušila 
kontinuitu obory s Vltavou. Tady zamáváme 
Stromovce o ploše cca 95 ha na rozloučenou 
a chůzí přes most nad  říčním plavebním ka-
nálem se ocitneme na Císařském ostrově. 

Císařský ostrov je s rozlohou 29 ha 
největším pražským ostrovem. I on byl 
do vybudování plavebního kanálu v ro-
ce 1902 do jisté míry součástí Královské 
obory. Ostrov protneme skrze parkurový 
areál jezdeckého oddílu a poté po můstku 
nad sportovním ramenem řeky, který je 
s peřejemi posledním přírodním korytem 
Vltavy v Praze, přeběhneme na pravý břeh, 
kde se ubereme vlevo Povltavskou ulicí mezi 
tokem řeky a zdí zahrady Trojského zámku. 
(O Trojském zámku, botanické zahradě, 
vinici sv. Kláry viz výlet „Přes Zámky na 
zámek“ z čísla 1/2006 Novin Prahy 16“). 
Podél zámecké zdi následně vpravo ulicí 
U Trojského zámku přijdeme k Zoologické 
zahradě Praha. 

ZOO Praha je největší zoologickou zahra-
dou v České republice, zabírá území o veli-
kosti 60 ha, je v ní chováno přes 665 druhů 
zvířat o celkovém počtu kolem 4500 kusů. 
Byla otevřena v roce 1931 a od těch časů 
se pyšní mnohými úspěchy. V roce 2007 
byla vyhodnocena na 7. místě ve světových 
tabulkách zoologických zahrad. Provázet 
vás spletitými cestičkami od klece ke kleci 
a udílet rady, kam a kudy v ZOO jít, nebudu. 
Ono to prakticky ani nejde. Každý si musí 

vybrat sám svoji trasu a klec. Individuální 
prohlídkou zoologické zahrady výlet končí. 
Od ZOO k metru „C“ Nádraží Holešovice  
jezdí bus MHD linky č. 112.
   Absolutně lehká procházka, pochopitelně 
bez započítání vzdáleností v ZOO, měří asi 
4,7 km. 
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Historicky první turnaj v lakrosovém Evropském 
poháru mistryň se konal v Radotíně

Domácí hračky v dramatickém finále porazily favorizované Angličanky 

Děti na kolech trhaly rekordy

Orientační běh do Kosoře po deváté

Chuchelské automobilové závody do vrchu

Sezona badmintonových nadějí se opět naplno rozběhla
Start byl jako v minulých letech na libereckém soustředění

je pět a půl roku, tomu nejstaršímu 13. 
Většina z těchto hráčů se na konci prázd-

nin zúčastnila tradičního soustředění rado-
tínského oddílu dětí a mládeže, které se letos 
pořádalo již po dvanácté, znovu v osvěd-
čeném Liberci. Pro řadu dětí to byla první 
podobná akce v životě - a všechny byly 
nadšené, i když zpočátku dost překvapené 
intenzitou a náplní týdenního pobytu. Ně-
kteří po prvním dnu s překvapením zjistili, 
kolik svalů na těle vlastně mají. 

Někteří z hráčů 
n e d r ž e l i  r a k e t u 
ce l é  dva  měs íce , 
podle toho byl také 
pro g r am zvo l e n . 
Po prvních dnech, 
kdy se hlavně pro-
cvičovaly jednot-
l ivé údery, lepi ly 
se prsty leukoplastí 
pro správné držení 
rakety, přešli ti zku-
šenější již na oprav-
dový badmintonový 

trénink s úderovými kombinacemi, nácvi-
kem pohybu po kurtu a herních situací. 
Jako každoročně hráči absolvovali tradiční 
test - běh, skok z místa, hod míčem, švihadlo 

Po letních měsících se opět naplno rozběh-
la badmintonová sezona. Do dalšího roku 
své činnosti také naskočil mládežnický oddíl 
TJ Sokol Meteor Radotín. Ten je rozdělen na 
dvě části – vinořskou (trénující v základní 
škole ve Vinoři) a radotínskou.

Po loňském přípravném roce v nové 
radotínské sportovní hale se badmintonisté 
po prázdninové pauze sešli s většinou hráčů, 
kteří právě loni začali trénovat. Nábor se 
letos totiž z kapacitních důvodů trenérského 

zabezpečení a také haly nekonal. Přesto se 
oddíl opět rozrostl o několik mladých zájem-
ců, což trenéry jistě velmi těší. Celkový počet 
dětí se tak vyšplhal na 40. Nejmladšímu hráči 

a předklon. Ti, kteří tento test absolvovali 
již v minulosti, si mohli výsledky porovnat 
s výkony z předchozích let. Ti, jenž jej absol-
vovali poprvé, zjistili, že ani švihadlo nemusí 
být nepřekonatelný nepřítel.

Soustředění splnilo svůj účel. Všichni se 
velmi zlepšili, navíc poznali, jak je badmin-
ton nesmírně náročný, ale zároveň krásný 
sport, a všichni dostali ohromnou chuť do 
další tvrdé práce. 

Ostřílenější badmintonisté již začali hrát 
opravdové soutěže. Bylo sestaveno družstvo 
žáků „B“, které se zapojí společně s žákov-
ským „A“ týmem do soutěží družstev po-
řádaných Českým badmintonovým svazem. 
Zatím však bude tým získávat zkušenosti, 
výhry určitě časem přijdou. V průběhu roku 
budou mít hráči možnost účastnit se celo-
ročně probíhajících turnajů jednotlivců, kte-
ré se konají v několika věkových kategoriích, 
takže i ti nejmladší mohou hrát opravdová 
utkání. O průběhu soutěží budou čtenáři 
Novin Prahy 16 průběžně informováni 
během sezony.

Příležitosti zahrát si o ceny pak budou 
mít všichni radotínští hráči již 17. listopadu 
při „Turnaji dětí“, který podruhé pořádá náš 
oddíl pod záštitou Domu dětí a mládeže 
Prahy 5. 

Počtem drah malé, ale akcemi pro veřej-
nost velmi aktivní bowlingové centrum Pati-
um Zbraslav vstoupilo také do letošní sezony 
s pestrou nabídkou turnajů určených pro 
jakékoli spektrum příznivců tohoto sportu. 

Již tradičně nejmasovější akcí je Zbra-
slavská bowlingová liga – dlouhodobý 
turnaj nejméně tříčlenných týmů hraný 
systémem dvakrát každý s každým. Soutěž 
začala v průběhu září a probíhá každé pon-
dělí s výjimkou prvního pondělí v měsíci. 
Při stávajícím počtu 16 týmů má přitom 
toto „zbraslavské mistrovství“ prakticky ce-
lopražský rozměr. Kromě toho odstartovaly 
i další ročníky celkem čtyř typů turnajů, 
kterých se může účastnit kdokoli, koho 
bowling baví.

První pondělí v měsíci se hraje pravi-
delně „Devítka“, turnaj, kdy se nejen všech 
deset, ale i jen devět kuželek sražených 
prvním hodem počítá jako strike. První 
a třetí čtvrtek v měsíci se hraje další turnaj 

jednotlivců – „Zbraslavský dudák“, v němž 
se z pěti odehraných her počítají jen dva 
nejlepší výsledky, což je šance pro hráče 
s nevyrovnanými výkony, a tedy „papírově 
slabší“. Druhé úterý v měsíci je tradičně 
vyhrazeno turnaji dvojic „Chaoz“, nepra-
videlně, obvykle poslední čtvrtek v měsíci, 
pořádá centrum v Patiu „Megachaoz“, opět 
pro dvojice, jejichž složení ale není předem 
dáno, protože se partneři losují z přícho-
zích účastníků turnaje. Zcela nová je soutěž 
o nejvyšší nához určená všem hráčům, kte-
ří se nemusí účastnit žádného z turnajů, jen 
si prostě přijdou zahrát. 

Na závěr snad lze snad jen připomenout, 
že zbraslavské bowlingové centrum stálo 
u zrodu v současné době největší „líhně“ 
juniorů v celé České republice, z nichž mnozí 
se již stali mistry Prahy i republiky či repre-
zentanty i kandidáty reprezentace v junior-
ském bowlingu. V tom se již bowling Patium 
zapsal do historie.

Další sezona v Patiu nabízí
množství bowlingových akcí

Na trati mezi Velkou Chuchlí a Sliven-
cem vyvrcholily 16. října boje 3. ročníku 
Českého mistrovství závodů aut do vrchu. 
Akce přinesla poutavou podívanou velkému 
množství diváků. 

Z jezdců našeho regionu uspěl radotínský 
Eda Patera, který v nejsilnější kategorii zví-
tězil, stejně jako zbraslavský Josef Čermák 
v kategorii do 2000 cm3. Nižborský jezdec 
Ivo Král zvítězil v kategorii veteránů do 
dvou litrů. Ostudu neudělali ani Antonín 
Široký ze Zbraslavi (4. místo), Tomáš Mez-
sároš z Chrustenic (3. místo) či radotínský 
David Patera (3. místo).

Na 120 závodníků se vydalo bojovat se 
záludnostmi 2300 m dlouhé tratě ve všech 
závodních jízdách. Proměnlivé počasí jim 
připravilo dopoledne jízdu na studené 
a mokré trati, pak se objevilo sluníčko, ale 
závěr poslední závodní jízdy už provázely 
provazce deště. Pár závodníků a jedna 
závodnice se s nástrahami tratě vyrovnat 
nedokázalo, svou snahu zajet co nejrychlejší 

čas přehnali a havarovali, naštěstí, i díky 
bezpečnostním opatřením pořadatele, jejich 
extempore skončila bez zranění samotných 
jezdců a bez ohrožení diváků. Velký počet 
startujících zpočátku vyvolával obavy o bez-
problémovou organizaci, ale zkušení pořa-
datelé ve spolupráci se závodníky, jejichž 
disciplinovaný přístup je 
nutno vyzdvihnout, ná-
ročný program obětavou 
prací zvládli. K hlad-
kému průběhu závodu 
velmi přispělo příkladné 
nasazení strážníků Měst-
ské policie hl. m. Prahy.

O závod v Praze na 
kvalitní trati je zájem 
nejen mezi kmenovými 
jezdci seriálu, ale i mezi 
jezdci z jiných disci-
plín či těmi, kteří svou 
úspěšnou kariéru již 
ukončili. Tak zde napří-

klad startoval jeden z nejlepších jezdců naší 
historie Václav Blahna, který se představil na 
Ladě VFTS v autentických barvách Agrote-
amu Slušovice. Závody v Chuchli potvrdily 
vysokou úroveň celého seriálu, díky níž je 
oblíben mezi jezdci i fanoušky a příznivci 
závodních automobilů.

„Když jsme připravovali jubilejní 
pětadvacátou Zbraslavskou osmou, poku-
kovali jsme po předpovědi počasí a tajně 
doufali, že by potřetí v historii mohla být 
překonána stovka účastníků v dětských 
a mládežnických kategoriích. Nakonec 
jistě i díky sluníčku závodilo na Zbraslavi 
v Borovičkách 113 dětí,“  hodnotil spoko-
jeně tradiční cyklistický závod jeho ředitel 
Aleš Háněl.

Lákadlem Zbraslavské osmy, která se jez-

dí na terénním okruhu na jaře a na podzim, 
je možnost startu úplně každého, kdo má 
vlastní kolo, a to včetně sotva chodících dětí 
na odstrkovadlech.  „Nechceme organizovat 
vyhecovaný závod pro vlčáky, ale pohodové 
rodinné závodění, kdy se postavit na start 
nemusí bát vůbec nikdo, už proto, že me-
daile v cíli čeká na všechny, kteří náročný, 
ale zvládnutelný okruh dokončí. Během 
uplynulých let to bylo již 2268 jezdců,“ 

vysvětluje filozofii závodění Aleš Háněl. 
Závod je krom své otevřenosti populární 
jistě i proto, že se neplatí žádné startovné. 
Historicky je to možné díky sponzorské 
pomoci rodinných firem organizátorů, 
v posledních ročnících pak i díky grantové 
podpoře MČ Praha – Zbraslav. Kdo letos na 
podzim zaváhal, může litovat, ale nemusí 
tesknit. Jarní závod se uskuteční na jaře 
2011. Výsledkový servis a fotodokumentace 
je k vidění na www.hsh.cz/osma.

Komu by se však i s nastupujícím pod-
zimem stále chyběl pohyb a závodění, 
má možnost při další tradiční sportovní 
akci, a to při Zbraslavském běhu. Ten je 
na programu v neděli 5. prosince. Děti si 
zaběhají kolem zookoutku na Závisti, do-
spělí se budou škrábat od Vltavy na altánek 
na Hradišti. Detailní propozice najdete na 
stránkách závodu www.hsh.cz/beh.

Letos v docela pozdním termínu, v sobotu 
16. října 2010, se opět sešli u radotínského 
kina. Kdo? Organizátoři a účastníci již 
9. ročníku tradičního Orientačního běhu 
dvojic do Kosoře, který se opět konal s gran-
tovou podporou MČ Praha 16.

Ráno se organizátorky smutně rozhlížely 
po obloze a doufaly, že se počasí smiluje 
a přestane pršet, a vydaly 
se na trasování běhu s tím, 
že snad někdo přijde… Ale 
skalní příznivci nezklamali! 
Na startu závodu se sešlo 
dokonce 18 dvojic.

Na trase na ně čekalo 
16 stanovišť, na každém 
v obálce vystříhané obrázky 
podzimních listů nebo plo-
dů (za každý chybějící se pak 
v cíli připočítávaly 3 trestné 
minuty). V cíli čekal už jen 
lehký úkol – nalepit nasbí-
rané obrázky na stromeček 
podzimníček. Pak se teprve 
stopl konečný čas a závodní-
ci si mohli oddechnout a jít 
se občerstvit teplým čajem 
a oplatkou.

V letošním ročníku se 
podařilo třem dvojicím 
mladší kategorie získat 
stejný čas, a tak se muselo 
o třetí místo dále bojovat. 
Tyto dvojice dostaly za úkol přeběhnout 
fotbalové hřiště tam a nazpátek. Jak to tedy 
nakonec dopadlo?

V mladší kategorii se na 1. místě umístil 
Pavel Jindra, na 2. místě Vojta Tabačík, na 3. 
místě Tomáš Stauch, který bojoval o své mís-
to s Kubou Ledererem a Vojtou Havlíkem. 

Nejmladším účastníkem byl Kuba Havlík.
Ve starší kategorii se na 1. místě umístil 

Kuba Antoň, na 2. místě Aneta Podivínská, 
na 3. místě Nikola Šubrová.

Vyhráli ale všichni – sami nad sebou, 
protože v takovém počasí se opravdu chce 
v sobotu ráno běhat jen silným jedincům! 
(I když na závěr i sluníčko potěšilo.)

Poděkování patří všem příznivcům za 
účast a pohodovou atmosféru, kterou se 
podařilo vytvořit na startu i v cíli, a Daniele 
Benešové za vzornou péči o zmrzlé absol-
venty běhu v hospůdce na hřišti. Na viděnou 
za rok, na jubilejním 10. ročníku.

Hráčky LCC Radotín vybojovaly v neděli 
24. října historicky první titul v lakrosovém 
Evropském poháru mistryň. Prvního roční-
ku nové soutěže, který v Praze - Radotíně  
pořádala pod hlavičkou Evropské lakrosové  
federace společnost Prague  Sports, se kromě 
českých šampionek zúčastnily týmy z Anglie, 
Německa, Rakouska a Nizozemí.

V napínavém finále se radotínský  tým 
střetl s vítězem severoanglické ligy Timper-
ley  LC a přehrál jej v dramatickém závěru 
o jediný gól - 6:5. Finalistky změřily síly 
už v základní skupině, kde domácí celek 
sice vedl po první polovině 3:0, ale zápas 
skončil ve prospěch Angličanek 4:5. Oba 
finalisté rozdílem třídy přehráli zbylé účast-
níky turnaje – německý SC Frankfurt 1880, 
rakouský Graz  Gladiators  a nizozemské 
Amsterdam Lions. Ty se v tomto pořadí 
seřadily na třetím až pátém místě.

Finále mělo opačný průběh než zápas 
obou soupeřů v základní skupině. Už ve 
druhé minutě otevřela skóre Kate Swallowo-
vá  a stejná hráčka zvýšila na 2:0 v desáté mi-
nutě. Radotínské  hráčky měly problémy se 
zakončením a až do 20. minuty, kdy Micha-
ela Srchová  snížila, strefovaly jen anglickou 
brankářku. Angličanky ale záhy přidaly další 

dva góly. Těsně před přestávkou se prosadila 
Marie Šrůtová  a stanovila stav o půli na 2:4. 
Ve druhé minutě druhé půle zvýšila Sophie  
Saundersová  na 5:2. Radotínské  hráčky se 
ale nevzdaly a díky zlepšené obraně a vý-

bornému pohybu 
pomalu začaly mít 
na hřišti převahu. 
Ve 40. minutě zahá-
jila Adéla Blahovco-
vá obrat zápasu. Ra-
dot ínské  h r á č k y 
b y l y  a g r e sivnější 
v soubojích o míč 
a dostaly Angličan-
ky pod velký tlak. 
Ve 48. minutě se pro-
sadila Tereza Karne-
tová a v 56. minutě 
Dagmar Merrellová  
vyrovnala. Následně v klíčovém okamžiku 
dokázala skvělým zákrokem při trestné 
střele udržet vyrovnaný stav brankářka 
Veronika Bernhäuserová. Angličanky v zá-
věru nestíhaly namotivované české hráčky, 
které s podporou početného houfu fanoušků 
pokračovaly v náporu a dokázaly vybojovat 
v podstatě všechny  volné míče po střelách. 
Pouhých 24 vteřin před koncem hrací doby 
pak korunovala převahu domácích zlatým 
gólem opět Merrellová, a tak se na prvním 
štítku putovního poháru pro klubového mis-
tra Evropy bude skvět jméno LCC Radotín.

Radost z výhry 
j e  u m o c n ě n á 
faktem, že téměř 
polovinu celku 
Timperley tvořily 
hráčky skotské 
r e p r e z e n t a c e , 
k t e r é  p ů s o b í 
v severoanglické 
lize. Radotínský 
tým hrál velmi 
kompaktně, ač-
koli v něm spolu 
hrají v podstatě 

tři generace hráček, od zkušených vete-
ránek jako jsou Lenka Pešková a Monika 
Procházková, které jistí obranu spolu s Alicí 
Králíčkovou a Hanou Kneřovou, přes sou-
časné tahounky týmu Dagmar Merrelovou, 

Michaelu Srchovou, Adélu Blahovcovou 
a Markétu Klabíkovou, které tvoří hru, 
útočné duo Terezu Karnetovou a Terezu Se-
bastianidesovou, po výborné juniorky Marii 
Šrůtovou, Olinu Petrákovou, Lucii Martínko-
vou, Terezu Lalákovou, Markétu Vrabcovou, 
Danielu Novákovou a mladičkou brankářku 
Veroniku Bernhäuserovou. Té ve finále kryla 
záda Kateřina Dvořáková. Angličanky ne-
dokázaly od 32. minuty hodinového zápasu 
najít slabé místo v obraně radotínského týmu 
a naopak měly potíže odolávat jeho útokům 
a mohly děkovat své brankářce, která měla 
velkou zásluhu na tom, že byl průběh zápasu 
dramatický až do konce.

Michaela Srchová a Dagmar Merrelová 
spolu s trenérkou Simonou Barákovou pak 
mohly ve vítězné euforii přijmout pohár 
z rukou starosty Radotína Karla Hanzlíka, 
který nad turnajem převzal záštitu, a zástup-
kyně Evropské lakrosové federace a hlavní 
rozhodčí turnaje Dorothy Hirschové.

Cenu pro nejlepší střelkyni turnaje získala 
Kat Swallowová z Timperly s 19 góly, druhá 
byla radotínská Michaela Srchová, která dala 
o gól méně. V kanadském bodování si hráčky 
pozice prohodily. Vítězné tažení radotínských 
děvčat pokračovalo i o víkendu 30.-31.10., 
kdy suverénně zvítězila v minifieldové lize. 
Dominantní postavení klubu z Radotína 
potvrdily i  juniorky LCC, které se umístily 
na druhém místě.  
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Ani z dalšího světového šampionátu se nepřijelo s prázdnou
Stříbrný návrat chuchelského aerobiku z holandského Eindhovenu
V  h o l a n d s k é m  E i n d h o v e n u  s e 

18. – 24. října konal vrcholný závod sezony ve 
sportovním aerobiku a fitness – Mistrovství 
světa. Kromě evropských týmů a závodníků 
se zde představili také zástupci z Jihoafric-
ké republiky, Austrálie a Malajsie. 

V letošním roce měl chuchelský tým ae-
robiček zastoupení hned ve dvou věkových 
kategoriích fitness - aerobik. Mladší tým 
juniorek – letošní Mistryně Evropy – star-

toval ve složení: Eva Bečvářová, Andrea 
Čečrdlová, Kristýna Kudrnová, Matylda 
Malá, Anna Saslíková, Nikola Ševčíková, 
Sarah Vegnerová a Alžběta Vernerová. Po 
úspěchu na evropském šampionátu se druž-
stvo chystalo zabojovat o titul i na světovém 

mistrovství. Příprava byla opravdu náročná 
a dlouhá. Juniorský závod byl na programu 
ve dvou dnech, 20. října čekalo děvčata 
preliminary (předkolo) a o den později pak 
semifinále a finále, do něhož se probojovalo 
pouze šest nejlepších týmů.

V prvním kole naše juniorky trochu 
chybovaly, nervozita v týmu byla veliká, 
a to se projevilo i na výkonu. Po prelimi-
nary se chuchelské juniorky umístily, i přes 

nedostatky v předve-
dení, na druhém místě. 
Semif inálový závod 
se povedl už o něco 
lépe, nicméně pětice 
rozhodčích ponechala 
tým na druhém místě. 
Do finále nastupovala 
děvčata s odhodláním 
zabojovat o mistrovský 
titul, předvedla fantas-
tický výkon podmíněný 
skvělou diváckou at-
mosférou, ale to již na 
mínění rozhodčích nic 
nezměnilo. V letošním 
roce si tak velmi naděj-

ný juniorský fitness tým do Velké Chuchle 
přivezl titul vicemistryň světa.

Seniorský fitness tým byl dodatečně no-
minován Českým svazem aerobiku, takže 
děvčata měla kratší, ale o to vydatnější pří-
pravu. Jejich pozice nováčků v této soutěži 

byla velice obtížná, jejich kategorie byla na-
bitá kvalitními týmy nejen z České republiky, 
ale také z Austrálie a Ruska. Do boje tým ve 
složení Zorka Dušková, Zdena Janoušková, 
Barbora Klepalová, Zuzka Novotná, Dana 
Pochylá, Silvie Řeháková, Markéta Sílová, 
Barbora Vavroňová zasahoval z pozice 
„třetího“ z České republiky. Po preliminary 
obsadila děvčata na výsledkové listině páté 
místo. První kola jsou vždy hodně nervózní, 
musíte se sžít s pódiem, které je na každé 
soutěži jinak stavěné.

Semifinálový závod byl na pořadu v pátek 
22. října. S jistotou a odhodláním se děvčata 
vydala na závodní plochu a „vystřihla“ se-
stavu s fantastickým drivem. Mezinárodní 
panel rozhodčích to ocenil a posunul chu-
chelský seniorský tým na čtvrtou příčku. Ve 
finálovém závodě, který byl na programu 
v sobotu 23. října večer, se pořadí týmů na 
prvních čtyřech místech nezměnilo, takže 
v celkovém hodnocení se chuchelská děv-
čata z Aerobic Teamu Veroniky Vrzbové 
umístila na výborném čtvrtém místě.

„Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem, kteří nám umožnili výjezd na mi-
strovství světa a podporovali naše týmy 
nejen finančně. Poděkovat musím i svým 
děvčatům za výbornou reprezentaci nejen 
České republiky, ale také našeho malého 
chuchelského týmu,“ dodává na závěr 
trenérka. 

Amatérská volejbalová liga ve své čtvrtině
Letošní Radotínská volejbalová liga má 

za sebou teprve devět sérií. V celkových po-
čtech je to však již celá čtvrtina všech zápasů. 
Nastal tedy čas na stručné vyhodnocení její-
ho  dosavadního průběhu.

O vysoké sportovní kvalitě této soutěže 
už nemůže být pochybností. Není slabých 
týmů. I momentálně poslední může sehrát 
vyrovnaný souboj s vedoucím a překvapit 
dobrým výsledkem. Příjemným zjištěním 
je stoprocentní herní nasazení všech druž-
stev do každého zápasu. Všechna odehraná 
utkání měla svoji dramatičnost. Hraje se 
obětavě, tvrdě, ale fér. A to je další, dlou-
hodobě pěstované pozitivum Radotínské 
volejbalové ligy.  Naprostá většina hráčů 
dobrovolně přizná a nahlásí doteky sítě, 
přešlapy, či jiné chyby. Sporné míče na 
čarách se běžně řeší novou výměnou. Už 
dávno zde neuvidíte žádné vyhrocené 
hádky, či dokonce vzájemnou nevraživost. 
Každá série probíhá spíše v přátelském du-
chu s cílem – jdeme si to užít. Snad i proto 
je tato soutěž u zúčastněných týmů tolik 
oblíbená.

A jaké výsledky přinesl dosavadní prů-
běh? Liga je velmi vyrovnaná. V podstatě 
každý může uspět proti komukoliv. Přesto 
se již začíná formovat náznak výsledkové 

tabulky v horní a spodní části. V té horní 
si svoji pozici již tradičně upevňují tři 
týmy s nejstabilnějšími výkony. Vidláci 
z Vraného, Gymnázium Oty Pavla a Kou-
zelníci z Černošic. K této trojici se letos 

překvapivě přidružili hráči Ekont Eagles. 
Po jejich neslaném nemastném tápání 
v minulých letech je to příjemné překva-
pení. Do čelních pozic však ještě určitě 
promluví další dva silné týmy - Modřan-

ské Torpédo a radotínský Old Stars Team. 
Druhou  část tabulky prozatím vyplňují 
letošní a lonští nováčci. Pražští Tygříci, 
chvojkovický Morgan Team a radotínský 
GoodLight.cz. Vzhledem k jejich rostou-
cí formě je však možná důležité slůvko 
prozatím.

Současnou tabulku zakončují dvě druž-
stva se ziskem jedi-
ného bodu. Zástupci 
Jižního Města Primi-
tives jsou nejmladším 
týmem ligy. Právě oni 
nejvíce demonstrují, že 
se ligová soutěž dá hrát 
opravdu pro radost. 
Ale dřímá v nich veliký 
potenciál, který časem 
určitě zúročí. Největ-
ším překvapením prv-
ní čtvrtiny ligy je však 
poslední příčka Vá-
lečníků. Zvláště, když 
v loňském ročníku byli 
štikou, která si brousila 
zuby na medaile.

Liga má před sebou 
ještě třicet dlouhých sérií a na jejím konci 
může být všechno jinak. 

Radotínští soballisté zpět na výsluní
S prvními říjnovými dny letošního 

roku skončila softballová sezona pro ra-
dotínský mužský elitní tým. Po dvou slab-
ších letech, kdy mužstvo obsadilo příčky 
v druhé polovině tabulky Extraligy mužů 
a zůstalo tak poněkud za očekáváním 
výsledků z roku 2006, kdy se v Radotíně 
slavil titul Mistra republiky, přinesl tento 
rok návrat mezi nejlepší. 

Za poslední rok tým doznal značných 

změn, stejně jako realizační tým, který 
v tomto roce pracoval pod vedením nově 
angažovaného hlavního coache Miroslava 
Matuny. Ten přinesl řadu moderních prvků 
zejména do útočné fáze hry, což se projevi-
lo ve výrazném nárůstu dlouhých a razant-
ních odpalů, stejně jako počtu získaných 
bodů oproti roku předchozímu. 

Radotín se ovšem po celou sezonu pre-
zentoval kvalitním a vyrovnaným týmo-
vým výkonem, což vyvrcholilo v drama-
tickém čtvrtfinálovém klání v rámci zápasů 
play-off, kdy soupeřem nebyl nikdo jiný 
než loňský mistr Eagles Praha. Do posled-
ního odpalu vyrovnaná série skončila v po-

měru 3:2 na zápasy ve prospěch Radotína, 
a zrodilo se tak největší letošní překvapení 
v českém soballe. V semifinále bohužel 
radotínští již nestačili na pozdějšího mistra 
z Chomutova, ačkoliv z pohledu skóre po 
velmi vyrovnaných utkáních, a podlehli 
v poměru 1:3 na zápasy. Tato série byla 
řadou soballových odborníků prohla-
šována za „předčasné“ finále, dokladem 
toho budiž jednoznačná vítězství Chomu-

tova nad Spectrem Praha ve finálové sérii. 
V zápase o třetí místo nezůstali radotínští 
nic dlužni své znovunabyté pověsti nekom-
promisních ranařů, kdy díky spolehlivé 
obraně v čele s Jaroslavem Breníkem na 
nadhozu, ale především drtivému útoku 
vybojovali bronzové medaile, jakož i právo 
účasti v evropském Poháru Vítězů Poháru 
v příštím roce. 

Pokud radotínští muži nevybočí z letos 
nastoupeného trendu, mohli bychom se 
v příští sezoně dočkat cennějšího kovu, 
jakož i úspěchu na evropské klubové scéně 
tak, jak byli domácí fanoušci zvyklí v letech 
minulých.

Žokej Chaloupka vítězem Ceny prezidenta republiky
dostih na druhém místě zhruba délku za 
vodičem a Chaloupka trpělivě čekal na 

svou chvíli. Ta při-
šla 400 metrů před 
cílem, kde Mariydi 
přišel s drtivým 
zrychlením a oddě-
lil se od soupeřů. 
V závěru se sice na 
něj pokusili zaúto-
čit Omnibus a Taro, 
nepřiblížili se mu 
ale na více než 2 1/2 
délky. „Tempo bylo 
akorát, měli jsme 
pohodový průběh 
a Mariydi zabral 
v cílové rovině, jak 
měl. Naše hlavní 
soupeře jsem viděl 

blízko sebe, ale neměl jsem obavu, protože 
mému koni dnes síly nedocházely,“ vysvět-
loval Chaloupka.

optimálně. Po pomalejším úvodu postupně 
zrychloval, ale ne příliš dramaticky, takže 

naservíroval hnědákovi Mariydimu doko-
nalé podmínky.

Stájový favorit absolvoval prakticky celý 

Dokonalá odveta se vším všudy se v ne-
děli 31. října povedla čtyřletému hnědákovi 
Mariydimu, který na chuchelském závodiš-
ti obhájil loňské vítězství v Ceně prezidenta 
republiky a po nešťastné sérii tří porážek se 
opět vrátil na výsluní.

V sedle hřebce ze stáje Dr. Charvát byl 
žokej Jiří Chaloupka, pro něhož to bylo 
páté vítězství v tomto dostihu. Další místa 
obsadili tříletí hřebci Omnibus a Taro. 
Zaplněná tribuna viděla jeden z nejpo-
hlednějších ročníků v historii prezidentovy 
ceny. Realizační tým majitele Jiřího Char-
váta a trenéra Tomáše Šatry poslal kromě 
Mariydiho na start také zkušeného Con-
nexe v roli vodiče a zrežíroval si průběh 
3200 metrů dlouhého dostihu doslova na 
míru. „Vyšlo to přesně, jak jsme si předsta-
vovali,“ liboval si po doběhu Charvát, který 
letos zažil i opačný scénář v klasickém 
St. Legeru, když nosič vody pro stájového 
favorita nesplnil svou roli. Jezdec nedělní-
ho vodiče Petr Foret však odhadl tempo 

Více informací o Radotínské volej-
balové lize na www.radotin.tym.cz

Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc říjen se stal lakrosový tým 
LCC Girlz Radotín. Radotínský „A“ tým žen dokázal zvítězit v historicky vůbec 
prvním turnaji Evropského poháru mistryň. Jedná se o sportovní konfrontaci ví-
tězů národních lig podobnou obdobným a divácky oblíbeným soutěžím v jiných 
sportovních disciplínách, Ve finále porazily radotínské hráčky anglického mistra 
z Manchesteru, tým Timperley. Severoanglické družstvo bylo plné hráček, které 
na vrcholných akcích reprezentují Skotsko. Girlz dokázaly otočit zápas 24 vteřin 
před koncem zlatým gólem nejzkušenější hráčky Dagmar Merrellové. Svou vyni-
kající formu potvrdily hráčky LCC i následující víkend, kdy zvítězily v minilize.

 Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete návrh 
na udělení titulu 
Sportovec měsíce 
Prahy 16 na emai-
lovou adresu novi-
ny@p16.mepnet.cz. 
Přihláška do soutěže 
o udělení titulu 
musí  obsahovat celé 
jméno navrženého 
sportovce, ročník 
narození, sportovní 
disciplínu, v níž bylo 
výjimečného výko-
nu dosaženo, včetně 
přesného data (den 
a měsíc) a v rámci 
jaké soutěže bylo vý-
konu dosaženo. Dů-
ležitá 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 sou-
hlasu k medializaci výkonu v Novinách Prahy 16. Podněty zasílejte v termínu 
do 4. prosince 2010. Ze zaslaných tipů bude do užšího rozhodování zařazen 
sportovec jednak na základě došlého množství návrhů s jeho jménem a také na 
základě mimořádnosti výkonu v daném sportu a věkové kategorii. Vítěz obdrží 
čestnou listinu  se jmenováním sportovce měsíce a věcnou cenu. Těšíme se na 
Vaše podněty.


