
ROČNÍK 9                     ČÍSLO 1/2011                         WWW.PRAHA16.EU                      ZDARMA

Boj s ledem

Jaké bude nové centrum Velké Chuchle?
Tvrdit, že tady dosud neexistuje 

žádné centrum, by asi bylo pomýlené. 
Rozhodně však nevypadá a hlavně 
nefunguje tak, jak by si chuchelští 
přáli. A jaká by tedy měla být cesta 
ke změně?

Pro první krok se ve Velké Chuchli 
rozhodli jít stále častěji používanou 
cestou veřejné anonymní architekto-
nickourbanistické soutěže. Do jejích 
podmínek zapracova l i zák ladní 
soubor požadavků, které měli na 
prostor, jehož by se stavební činnost 
měla do budoucna týkat (náměstí 
Chuchelských bojovníků od zastávky 
autobusu směrem k potoku a místo 
po zbořených objektech za potokem). 
Tím základním bylo rozdělení budou-
cí investice do tří samostatných fází. 
V té prvé by se s výstavbou nového 
centra mělo začít právě na nevyužíva-
ných pozemcích za potokem - na mís-

tě bývalého autoservisu, kde by měly 
vzniknout nové prostory pro služby, 
obchod a bydlení. Hlavním důvodem 
pro tuto podmínku je potřeba udr-
žet po celou dobu stavby v Chuchli 
přístupné služby pošty, restaurace 
a obchodu.

Už to jistě architektům ztížilo práci 
na projektech, hlavním zkušebním 
kamenem všech soutěžních návrhů 
však bylo vkomponování existujících 

pětipatrových činžáků, které nepři-
měřeně vyčnívají nad okolní zástavbu 
rodinných domků. Jde o ryze měst-
skou hmotu, osaměle čnící uprostřed 
víceméně vesnické zástavby, která dál 
přechází ve vilové čtvrti.

Dvě kola soutěže přinesla celkem 
2 1  n á v r h o v ý c h 
studií. Druhé kolo 
proběhlo ve dnech 
7. a 8. října 2010 
a bylo následová-
no výstavou všech 
soutěžních prací . 
Součástí té byla an-
keta, jež měla zjistit 
názory občanů na 
to, který projekt by 

byl přínosem pro Chuchli.
A jak soutěž dopadla? První příčka 

zůstala neobsazena, nezávislá odborná 

Akce TV Viničky
V listopadu 2010 byla zahájena vý-

stavba technické vybavenosti v oblas-
ti Viniček, která zahrnuje vybudování 
kanalizace, vodovodu, plynovodu 
a zřízení nových komunikací a chod-
níků v ulicích Na Viničkách, Kolové 
a Příbramské. Rozpočtové náklady 
stavby jsou cca 120 milionů Kč. 

V listopadu a prosinci byla prove-
dena splašková a dešťová kanalizace 
v části ulice Kolové (od křižovatky 

s ulicí Na Viničkách po ulici Deh-
tínskou a v ulici Na Viničkách (od 
křižovatky s ulicí Kolovou k ulici 
Zadovské). Před vánočními svátky 
byly ulice Na Viničkách a Kolová 
provizorně zprůjezdněny, aby občané 
bydlící v domech dotčených stavbou 

měli přístup ke svým objektům. Na 
křižovatce v ulici Kolové a Dehtínské 
byla vybudována těžní šachta pro raž-
bu štoly pod schodištěm mezi ulicemi 
Na Viničkách a Dehtínská pro polože-
ní kanalizace.

Stavba bude v zimních měsících 
2011 pokračovat ražbou štoly pod 
schodištěm do ulice Na Viničkách 
a v závislosti na povětrnostních pod-
mínkách výkopovými pracemi v uli-
cích Na Viničkách a Kolové.

Pod robný ha rmonog ra m pr ů-
běhu stavby bude zpracován během 

1 .  č t v r t l e t í  2 011, 
neboť další postup 
bude záviset na jejím 
průběhu v zimních 
měsíc ích .  Předpo-
kládá se, že stavba 
bud e  p ok r a č ov a t 
dá le u l ic í  Na Vi-
n i č k á c h  s m ě r e m 
k Příbramské a ulicí 
Kolovou směrem ke 
Zderazské s postup-
ným prov izorním 
zprůjezdňováním již 
vybudovaných úse-
ků. Současně budou 

prováděny práce v ulici Na Viničkách 
mezi ulicí Kolovou a Příbramskou. Celá 
akce by měla být ukončena realizací in-
ženýrských sítí v ulici Příbramské. 

S t a v b a  m á  k o n e č n ý  t e r m í n
listopad 2011. Radotínská radnice 

Konec mávání

Od konce listopadu se na Česko vy-
datně sype sníh. A když zrovna nesněží, 
tak mrzne, a v tom úplně „ideálním“
případě ve dne zbytky sněhu odtávají 
a v noci opět přimrzají. Výborné pod-
mínky pro tvorbu ledu na komunika-
cích, které se neošetřují chemicky.

Vedle bitvy se sněhem a ledem ale 
probíhá „soupeření“ také v úřední 
rovině. Již v prosincových Novinách 
Prahy 16 jsme informovali o stavu 
úklidu (či spíše nesjízdnosti) Zderaz-
ské ulice, kde v loňských sezónách 

Městská organizace ROPID přistou-
pila od začátku ledna ke změnám na 
zastávkách na znamení. Už není nutné 
mávat, pokud má autobus zastavit, ale 
naproti tomu do této kategorie mnoho 
nových zastávek přibylo.  

Nový systém, který úspěšně funguje 
také v okolních evropských zemích, má 
přinést zvýšení plynulosti a rychlosti 
dopravy a také zlepšení tepelné pohody 
v autobusech v zimních měsících.

Jak se tedy chovat na zastávkách na 
znamení? Pro nastupování není nutné 
na řidiče mávat, stačí stát na zastávce 
tak, aby mě řidič viděl (řidič je povi-
nen zastavit v zastávce vždy, nachází-

-li se v jejím prostoru viditelně jedna 

Srdečně Vás vítám na stránkách 
lednového vydání Novin Prahy 16. 
Letos společně vstupujeme do de-
vátého ročníku tohoto periodika vy-
dávaného pro oblast Prahy 16. Sice 
nejde o nějaké bilanční „jubileum“, 
ale stojí za to připomenout si, jak 
dlouho tento informační zpravodaj, 
zahrnující oblasti Lipenců, Lochko-
va, Radotína, Velké Chuchle a Zbra-
slavi, vlastně existuje a proč.

Za tu dobu jsme pro Vás, oby-
vatele jihozápadního okraje Prahy, 
připravili stovky, ne-li tisíce článků, 
shromáždili řadu fotografií, přinesli 
pozvánky na mnoho kulturních, spo-
lečenských či sportovních akcí, pora-
dili i nabídli prostor pro zamyšlení. 
Za tu řádku let, co noviny vydáváme, 
pracuje redakční rada jen s malými 
personálními obměnami. To už 
je kumšt, když všude okolo se vše 
mění jak na běžícím pásu… Leckdo 
také může namítnout, že kdyby byly 
takovéto „oběžníky“ k dostání za 
peníze, nikdo by si je nekoupil. Do-
mnívám se, že tomu tak není. Cílem 
radotínské radnice je informovaný 
občan a tomu se snažíme přizpůsobit 
nejen web Městské části Praha 16 na 
www.praha16.eu, ale i noviny. A prá-
vě jen obeznámený člověk může 
využít všech služeb, které městská 
část, její organizace a společnosti či 
zájmové spolky nabízí. Nechceme 
v Novinách Prahy 16 bagatelizovat 
jakoukoliv činnost, polemizovat nad 
názory pisatelů či chovat se jako bul-
vární plátky. Na nic si nehrajeme. 
   A teď už z jiného soudku. Přesně 
před rokem jsem na tomto místě psal 
o tom, co nás čeká v roce 2010. Byly 
to volby a zase volby. Tedy rok, kte-
rému se v médiích moderně říká su-
pervolební. A na co se můžeme „tě-
šit“ letos, kdy letopočet končí dvěma 
jedničkami? Můžeme konstatovat, 
že nás v tomto roce nečekají žádné 
volby. Naopak nás po deseti letech 
čeká sčítání lidu, domů a bytů, které 
se připravuje na konec března. To je 
ale ještě za dlouho a jistě se k tomu 
v některém z příštích čísel vrátíme.
   Do nového roku Vám za sebe i za 
celou redakční radu přeji hodně štěs-
tí a pochopitelně i zdraví, neboť to je 
základem každého úspěchu ať již 
v pracovním nebo osobním životě.

S úvodními dny 
nového roku snad 
každého z nás ale-
spoň jednou na-
padne otázka, jaký 
bude nový rok 
a co nám přinese 
nových tři sta še-
desát pět dní. Ved-
le osobních přání 

budou možná myšlenky v mnoha přípa-
dech směřovat k otázkám vztahujícím se ke 
globálnímu či národnímu společenskému 
dění a ekonomické situaci. S napětím bu-
deme například sledovat stav na Korejském 
poloostrově či na Blízkém východě. Bude-
me vyhledávat zprávy o průběhu a předpo-
vědích vývoje celosvětové recese. Uvidíme, 
zdali předpokládané oživení ekonomiky 
v letošním roce opravdu nastane, nebo zda 
doběh negativních hospodářských mecha-
nismů bude mít stále navrch.

Budeme sledovat i reformní kroky 
a snahy naší vlády. Nechceme-li následovat 
Řecko či Portugalsko, musí nastat. Asi by se 
ale nám všem úsporná opatření přijímala 
lépe, kdyby zde nebyla pachuť miliardo-
vých prohraných arbitráží či podivných 
veřejných zakázek, za kterými jsou pode-
psáni naši vrcholoví politici parlamentních 
stran. Možná si kladete i otázku, zda vedle 
ekonomické krize tu souběžně není i krize 
společnosti v morální rovině a zda v tom 
není ten „zakopaný pes“ všeho problema-
tického, s čím se musíme vypořádat.

Kladu si otázku, jestli je vše tak špatné, 
jak se nás dennodenně naše periodika 
v mnoha případech až nechutně bulvár-
ně snaží přesvědčit. Že je vše předem 
dojednané a zmanipulované, aby z dané 
záležitosti měl ten nebo onen profit. Že 
ten, kdo je úspěšný a má i majetek, tak 
toho dosáhl pouze tím, že někoho pod-
platil a vše nakradl. Ano, i to je možné, 
dělo se to ve všech společnostech a dít se 
to bude i dál, jelikož to záleží na morální 
kvalitě lidí. Ale nějak mi v každodenních 
záplavách zpráv chybí články či reportáže 
o lidech, kteří si každodenně vzorně plní 
svoje povinnosti, úkoly.  Kteří pracují den-
ně i více jak dvanáct hodin a jejich úspěch 
a majetek jsou vykoupeny tvrdou dřinou. 
Jsou nezajímaví? Dáme v touze po senzaci 
raději přednost zprávě o nějaké katastrofě, 
dopravní nehodě a nebo bankovní loupe-
ži? Jsem rád, že kolem mne jsou především 
spolupracovníci a lidé, kteří mají zdravý 
a reálný náhled na svět a dění v něm, 
kteří mají svoje konkrétní cíle, vize, ale 
i optimismus. Je to obohacující. Obklopte 
se podobnými lidmi. Uvidíte, že rok 2011 
bude hned lepší. 



Nejčastější otázky

Rozumné zadlužení? Jde to

Komunikace jako zdroj hluku
V souvislosti se zprovozněním části 

silničního okruhu, jež se dotýká území 
správního obvodu Prahy 16, došlo k vý-
raznému hlukovému zatížení občanů 
žijících v těsném sousedství komunika-
ce tvořící dopravní tranzitní tepnu.

Zvuky vnímané jako hluk jsou 
jedním z faktorů životního prostředí, 
na který si lidé právem stěžují. Každý, 
kdo se setkává běžně s hlukem, ač ten 
zdaleka nepřekračuje hlukové limity, 
ví, že je to okolnost značně obtěžující.

Ochrana před hlukem je obsahem 
řady právních předpisů, jež by měly 
být ve veřejném zájmu dodržovány. 
Tyto předpisy na ochranu zdraví určují 
maximální intenzitu hluku z určitého 
zdroje, například hlukové limity jsou 
stanoveny pro okolí komunikací, želez-
nic nebo letišť. Pro velké zdroje zatížení 
platí různé přípustné hodnoty, přičemž 
nejsou zcela dostatečně známé skutečné 
dopady intenzity nebo délky působení 
hluku na celkové zdraví člověka. Vý-
sledky z výzkumů v této oblasti nejsou 
totiž dostatečně zdokumentovány. 
Jeden z rozsáhlejších projektů byl pro-
veden Státním zdravotním ústavem 
v České republice a prokázal souvislost 
hlukové zátěže s pravděpodobností 
výskytu alergických onemocnění, vře-
dových chorob, infarktu či onemocnění 
horních cest dýchacích u lidí dlouhodo-
bě žijících v hustě osídlených oblastech, 
kde existuje silnější hlukový balast. 

V návaznosti na rostoucí životní 
úroveň dochází k nutnému navýšení 
dopravy, a tím i k zatížení životního 
prostředí. Předpisy stanovující způsob 
hodnocení mezních hodnot hluku 
jsou v jednotlivých zemích Evropské 
unie velmi rozdílné. V roce 2002 byla 
přijata společná evropská legislativa, 
která stanovila základní principy ome-
zování hlučnosti. Dosud provedená 
monitorování dokazují, že zvýšenému 
hlukovému zatížení je vystavena značná 
část obyvatel v silně osídlených aglome-
racích. Ve zprávě o životním prostředí 
České republiky z roku 2008 se uvádí, že 
hlukové zátěži je po celý den vystaveno 
245 385 obyvatel a v nočních hodinách 
314 396 obyvatel. Stanoveným cílem je 
dosáhnout takového stavu, aby hluk 
byl omezen na co nejpřijatelnější míru. 
K řešení mohou přispět investice vlože-
né do nové infrastruktury nebo technic-
ká opatření na odhlučnění staveb, jež by 
měli zajistit jejich provozovatelé. 

Nezastupitelnou úlohu v ochraně 
před hlukovou zátěží má územní 
plánování. Respektování principů pre-
vence před hlukem by mělo vést k vyšší 
životní pohodě občanů dotčených 
silniční či jinou dopravou. Územní 
plánování je ve své podstatě základním 
předpokladem pro hospodářský rozvoj 

území, ochranu přírody a související 
zásadu dodržení kvalitního prostředí 
pro bydlení a potřeby obyvatel. I přes 
existenci množství právních předpisů, 
jejichž účelem je ochrana před hlukem, 
je třeba si uvědomit, že obecně vzato 
správné naplňování zákonů je vždy na 
těch, kteří jim dávají praktický smysl. 
Pojem pohoda bydlení není ve vyhlášce 
č. 501/2006 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, v platném 
znění, definován. 

Při praktické aplikaci se za pohodu 
bydlení považuje souhrn vlivů, které 
přispívají k příjemné a klidné atmosfé-
ře obyvatel. Jde tedy například o níz-
kou hladinu hluku z dopravy, čistotu 
ovzduší, přiměřené množství zeleně, 
nízké emise prachu apod. V ustanovení 
§ 25 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
se mimo jiné uvádí, že vzájemné od-
stupy staveb musí splňovat požadavky 
urbanistické, architektonické a také 
zachování kvality prostředí. Znamená 
to tedy prevenci a omezení škodlivých 
či jiných obtěžujících faktorů ve ven-
kovním prostředí. 

Monitorování negativního vlivu 
hluku na životní prostředí by měly 
zajistit hlukové mapy, jež by určovaly 
míru intenzity hluku v zájmové loka-
litě. Tyto mapy by se měly stát jedním 
z podkladů územního plánování a na-
pomoci nápravě již stávajícího stavu 
nadměrné hlučnosti v návaznosti na 
vzrůstající dopravní požadavky. Na 
základě zjištěných informací by byly 
přijaty plány na zlepšení akustické situ-
ace tam, kde hluková zátěž může ohro-
žovat kvalitu života. Samotné hlukové 
mapy situaci sice zlepšit nemohou, ale 
měly by poskytnout potřebné údaje pro 
rozhodování správních orgánů a přijetí 
takových technických opatření, která 
by hluk odstranila, či alespoň snížila. 
Důležité by bylo, aby plány na elimi-
naci hlučnosti v okolí frekventovaných 
komunikací byly doplněny i o časový 
postup realizace jednotlivých stavebně 
technických opatření. Uvedené po-
žadavky obsahuje evropská směrnice, 
která byla do právního řádu ČR zakom-
ponovaná během roku 2006.

Vyhláška č. 523/2006 Sb., o hlukovém 
mapování, v platném znění, stanovuje 
mezní hodnoty hlukových ukazatelů, 
jejich výpočet, základní požadavky na 
obsah strategických hlukových map 
a akčních plánů a podmínky účasti 
veřejnosti na jejich přípravě. Zpraco-
vatelem strategické hlukové mapy pro 
území Prahy byla na základě výběrové-
ho řízení vypsaného zadavatelem Mi-
nisterstvem zdravotnictví ČR určena 
společnost Akustika Praha, s.r.o. 

Opilec na Strakonické
Hlídka městské policie chytila v neděli 7. listopadu ve 21.40 hodin opilce, který 
se pohyboval v jízdním pruhu v ulici Strakonická za Velkou Chuchlí. Strážníci 
muže bezpečně doprovodili na zastávku MHD v Lahovičkách, kde nastoupil do 
autobusu a odjel směrem na Zbraslav. 
Obtěžoval zákazníky, strážníci ho vyprovodili
V pátek 12. listopadu ráno, už v 8.25 hodin, musela hlídka městské policie zklidnit 
podnapilého bezdomovce, který v obchodním domě Albert v Radotíně pokřikoval 
a obtěžoval zákazníky při nakupování. Strážníci opilce z obchodního domu vyká-
zali a nechali přepravit na záchytnou stanici. 
Po pejscích se musí uklízet
Pokutu pět set korun dostal od strážníků 23. listopadu před osmou hodinou večer-
ní majitel psa, který nechal svého volně pobíhajícího mazlíčka znečišťovat veřejné 
prostranství v lesoparku Havlín na Zbraslavi. 
Chtěli krást, „zadržely“ je kamery
Téhož dne v 1.40 hodin nahlásil operátor městského kamerového systému pohyb 
dvou podezřelých osob v okolí zaparkovaných vozidel na parkovišti v Radotíně. 
Hlídka městské policie vyrazila oznámení prověřit a následně v ulici Na Betonce 
zadržela a Policii ČR předala dva podezřelé. Ti se pohybovali okolo dvou zaparko-
vaných a otevřených motorových vozidel. Při prohlídce okolí strážníci s policisty 
na místě nalezli schované zabalené nářadí a rukavice. 

V jaké výši jsou stanoveny správní 
poplatky při vydávání živnostenských 
oprávnění?

Snižováním zátěže podnikatelů do-
šlo i na správní poplatky, jejichž počet 
a výše se snížily. Za ohlášení živnosti 
při vstupu do podnikání platí začínají-
cí živnostník rovných 1000 korun, pět 
set korun za další ohlášení živnosti 
bez ohledu na to, zda je ohlašována 
jedna či současně více živností. 

Pokud se provádí v živnostenském 
rejstříku změna, je při vydání „Výpisu“  
stanoven poplatek ve výši 100 Kč. Při 
změně rozhodnutí o udělení koncese 
či vydání rozhodnutí o schválení 
odpovědného zástupce pro konceso-
vanou živnost je poplatek 500 korun. 
Vydání úplného nebo částečného 
výpisu ze živnostenského rejstříku 
na žádost je zpoplatněno částkou 

20 Kč za každou 
i započatou strán-
ku. Poplatek se 
vybírá pouze jed-
nou, pokud bylo 
ohlášeno současně 
více živností nebo 
pokud je současně 
ohlášena živnost 
a podána žádost 
o koncesi .  Je-l i 
u č i n ě n o  v í -
ce úkonů podléhající poplatku, vybe-
re správní úřad ten nejvyšší.  

Nebude-l i  poplatek z aplacen, 
správní úřad úkon neprovede. Po-
platek je možno uhradit v hotovosti 
v místě sídla obecního živnostenské-
ho úřadu nebo poštovní poukázkou, 
případně bankovním převodem. Za 
samotné přijetí podání na některém 
z kontaktních míst veřejné správy 
pak podnikatel zaplatí ještě dalších 
50 korun navíc.

Další informace naleznete na
www.obcanskeporadny.cz

Projekt je realizován ze státního roz-
počtu České republiky a spolufinancován 
Evropským společenstvím, v rámci Ev-
ropského roku boje proti chudobě a soci-
álnímu vyloučení v České republice.

Výkonem služby v okrsku č. 29 – Baně 
je pověřen strážník specialista okrskář 
Roman Daubner. Práci vykonává 
při denních a nočních směnách, které 
jsou nepravidelně rozděleny podle 
potřeby související s aktuální bezpeč-
nostní situací v okrsku. 

Hranice okrsku tvoří spojovací komu-
nikace pod areálem „Správy Středočes-
kého kraje Policie ČR“, ulice Na Baních, 
Nad Kamínkou, jižně podél bezejmen-
né komunikace k lomu, západní okraj 
kamenolomu „Kámen Zbraslav“ k lesu 
na Baních, lesem ke starému vysílači, 

jižně ke hranici 
h lavního města 
Prahy a dále uli-
ce St ra konická , 
Za Dálnicí a Stra-
konická.

Hlavním úko-
lem okrskáře je 
na základě místní 
znalosti zabezpe-

čovat záležitosti veřejného pořádku 
a zlepšovat bezpečnostní situaci ve 
svěřeném okrsku. Vzhledem k jeho 
rozloze a členitosti terénu je pro okrs-
káře naprosto nepostradatelné služební 
horské kolo, které má od jara do podzi-
mu k dispozici. Z hlediska pořizování 
fotodokumentace a mnohdy důkazního 
materiálu je okrskář vybaven digitálním 
fotoaparátem a kamerou.

Městská policie věnuje značnou po-
zornost zahrádkářské kolonii na Ba-

n í c h .  P ř i 
p r a v i d e l n é 
pre vent iv n í 
k o n t r o l n í 
činnosti se okrs-
kář zaměřuje na 
kontroly zahradních chatek z důvodu 
opakujících se případů vloupání a vy-
krádání zejména v zimních měsících, 
kdy je zahrádkářská kolonie prakticky 
opuštěná. Několik pokusů bezdomov-
ců o vybudování stanového městečka 
nad kolonií v lese se díky pravidelné-
mu monitoringu celé oblasti podařilo 
ihned v počátku zastavit.

Dále je při denních a nočních smě-
nách kontrolní činnost zaměřena na 
nově vystavěnou lokalitu „Zahradní 
čtvrť“, kde opakovaně dochází k vy-
krádání a poškozování parkujících 
motorových vozidel.

V posledním období byl v ulicích 
„Zahradní čtvrti“, zejména v okolí 
stanovišť kontejnerů na komunální 
odpad, zjištěn zvýšený výskyt divo-
kých prasat v nezvykle vyšších po-
čtech. K „návštěvám“ dochází převáž-
ně ve večerních a nočních hodinách. 
Městská policie v několika případech 
za využití služebních motorových vo-
zidel „vyhnala“ nezvané návštěvníky 
mimo obydlenou oblast zpět do lesa. 
V letních měsících došlo v součinnosti 
s mysliveckým sdružením k odstřelu 
několika kusů divokých prasat v lese 
nad ulicí Na Baních. 

nebo více osob, zároveň musí zastavit, 
pokud již v zastávce zastavil jiný auto-
bus a cestující by mohl být přehlédnut).

Pro výstup je nutné stisknout tlačít-
ko „znamení k řidiči“ umístěné na při-
držovacích tyčích, a to dostatečně včas, 
aby řidič stihl bezpečně zastavit (před 
každou zastávkou na znamení na ni 
upozorňuje akustický hlásič; v případě, 
že hlášení zastávek z nějakého důvodu 
nefunguje, je řidič povinen v takové 
zastávce zastavit vždy).

Na základě nových pravidel byl 
současně výrazně rozšířen seznam za-
stávek na znamení po celé Praze. V naší 
oblasti se to týká například všech 
stanic v ulici K Cementárně, zastávek 
Přeštínská či Vrážská. Zastávka Škola 
Velká Chuchle je od ledna na znamení 
od 20 do 4 hodin a celodenně ve dnech 
pracovního klidu.

Konec mávání

Příspěvek na péči v I. stupni. Na základě 
zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s úspornými 
opatřeními v působnosti MPSV, došlo 
od 1. ledna 2011 ke snížení příspěvku na 
péči z 2000 Kč na částku 800 Kč měsíčně 
osobám starším 18 let, jejichž dlouhodobě 
nepříznivý zdravotní stav odpovídá I. stupni 
závislosti na pomoci jiné osoby. Příjemci to-
hoto příspěvku obdrží v měsíci lednu 2011 
písemné sdělení o změně výše příspěvku.
Vánoční stromky nepatří do popelnic. 
Vyhozené vánoční stromky nepatří do 
nádob na směsný odpad, protože tím sni-
žují jejich kapacitu. Stačí je odložit vedle 
nádoby či kontejneru na směsný odpad 
a Pražské služby, a.s. je odvezou. Lze je také 
odvézt do sběrných dvorů, jejichž seznam 
je na webových stránkách této společnosti 
(www.psas.cz). Volně odložené vánoční 
stromky u nádob se směsným komunálním 
odpadem jsou odváženy při pravidelném 
svozu od až do 28.2.2011. V žádném případě 
nepatří na stanoviště separovaného odpadu 
a na stanoviště nádob směsného komunál-
ního odpadu umístěných v domech, popří-
padě vnitroblocích, kde se provádí vynáška 
přes prostory objektu. V tomto případě se 
stromky odkládají před objekt, na místo 
přistavení nádob k výsypu. Doslouží-li 
umělý vánoční stromek, rozhodně nepatří 
do kontejneru na tříděný či směsný odpad, 
ale do sběrného dvora.
Přeprava lyží a snowboardů. Zimní sezóna 
je v plném proudu, jak s nimi ale cestovat za 
zimními radovánkami? Lyže a snowboardy 
se na všech linkách Pražské integrované 
dopravy přepravují bezplatně. Cestující si 
s sebou smí vzít maximálně dva páry lyží 
včetně lyžařských holí v jednom obalu. Lyže 
bez obalu se nepřepravují, nutná je také 
maximální ohleduplnost při přepravě takto 
rozměrných předmětů. Dopravní prostřed-
ky často poskytují poněkud stísněný prostor 
a při vyšší obsazenosti vozidla je nutné brát 
ohled na okolní spolucestující, zejména při 
nástupu a výstupu. 
Ceny jízdenek pro jednotlivou jízdu. Na 
základě rozhodnutí Středočeského kraje 
došlo od 1. ledna k navýšení cen jízdného 
PID v mimopražských tarifních pásmech. 
Jednotlivé jízdenky jsou dražší cca o 20 % 
a sjednocují se s cenami jízdného ve Stře-
dočeské integrované dopravě při hotovostní 
platbě. Vzhledem k těmto změnám již ne-
platí staré jízdenky s původními cenami, ale 
až do 1. července 2011 je možné je vyměnit 
zpět za peníze v budově centrálního dispe-
činku DP v Praze 2 v ulici Na Bojišti. Ceny 
jednotlivých jízdenek pro vnitroměstské 
cesty na území Prahy se nemění.

Úplný seznam nových zastávek 
„na znamení“ najdete na www.dpp.cz

Nabídky na spotřebitelské úvěry se na 
člověka doslova hrnou. Jak ale vybrat 
v té záplavě ten nejvýhodnější? A jak 
si spočítat splátky tak, abych zjistil, zda 
podmínky úvěru odpovídají mým mož-
nostem v poměru k  příjmům? 

Na internetu lze najít řadu kalku-
laček, kde si můžeme spočítat výši 
splátek. Problém je, že informace jsou 
často neúplné a nejsou tedy zárukou 
spolehlivosti. Některé takové kalku-
lačky zahrnují pouze úrokovou sazbu, 
jiné zase pouze RPSN, někde není do 
výpočtu zahrnuté pojištění. Podmín-
ky institucí nabízejících úvěry jsou 
rozdílné, proto není možné se řídit 
nějakým univerzálním pravidlem či 
měřítkem, které nám jasně určí vý-
hodnost úvěru. Nezbývá než si nechat 
zpracovat nabídky více společností 
a porovnat je nejlépe ve spolupráci 
s finančním poradcem. 

Úvěry v sobě mnohdy zahrnují další 
poplatky, na které je dobré si dát po-
zor. Jsou to především tyto:
> Poplatky při podpisu smlouvy
 > Poplatky za vedení účtu
> Poplatky za posouzení žádosti
> Poplatky za převod peněz
> Poplatky za pojištění (např. pro 

     případ nemoci nebo invalidity)
 >   Sankce za předčasné splácení úvěru
 > Různé druhy sankcí a úroků při
    porušení smluvních podmínek

Jak tedy postupovat, aby se míra 
zadlužení při poskytnutí úvěru pohy-
bovala v rozumných mezích a nepře-
kročila naše možnosti? Je dobré před 
takovým rozhodnutím dobře zvážit 

svou celkovou finanční situaci. Do-
cela dobrým vodítkem pro posouzení 
přijatelného zadlužení je kalkulačka 
Poštovní spořitelny na stránkách 
www.rozumnezadluzeni.cz. Na těchto 
stránkách si lze vypočíst koeficient, 
který nám určí naší finanční kondici. 
Principem výpočtu je odhadní cena 
našeho majetku plus veškeré pří-
jmy, dělená průměrným počtem let 
do splatnosti dluhu. 

Hodnota koeficientu tvoří základ-
ních pět kategorií, které nám určí, 
v jaké finanční situaci se domácnost 
nachází. Škála začíná od nejnižší hra-
nice 0-1,5, kdy je situace domácnosti 
hodnocená jako nevyvážená s nízký-
mi příjmy a absencí finanční rezervy. 
Protipólem je výsledek nad 20, kdy 
je finanční situace naopak hodno-
cena jako nadstandardní. Koeficient 
rozumného zadlužení má samozřejmě 
pouze orientační hodnotu, protože 
faktorů, které ovlivňují celkovou fi-
nanční situaci domácnosti, je daleko 
více. Můžeme ho však použít jako 
dobrého pomocníka při hodnocení 
stavu našich financí a rozhodování, 
jaká výše úvěru je pro nás ještě do-
stupná a rozumná.

http://www.rozumnezadluzeni.cz


Jaké bude nové... Akce TV Viničky

Objektiv

 č
as

u

Vila v Bartoňově 
ulici postavená

asi 1885.
Na prvním snímku 

původní stav (asi 
1890), dále po 

rozšíření (asi 1925), 
v polovině 90. let 
a dnešní podoba

Vila zbraslavského 
právníka v Žitavského
ulici postavená
asi v roce 1890

Soubor vil na pozemcích mezi 
Zbraslaví a Záběhlicemi z počátku
20. století a v první čtvrtině
20. století

Soubor vil na Závisti na počátku 20. století

Vila vrchnostenského úředníka v ulici 
Elišky Přemyslovny s klasicistními prvky. 
Postavena ve 40. letech 19. století. 
Druhý snímek zachycuje dnešní stav

Archivní snímky ze své sbírky zapůjčil a textem doprovodil František Kadleček, foto: Souček

ZBRASLAVSKÉ VILY III

porota složená z uznávaných architektů 
a urbanistů vybrala společně se zástupci 
obce z předložených návrhů dva, jimž udě-
lila druhé zvýšené ceny. V obou případech 
šlo o řešení, která se se zadaným úkolem 
vyrovnala nejlépe. Další čtyři práce pak 
získaly odměnu.

Proč byly vyhlášeny pouze dvě ceny? 
Podle názoru poroty nebyla ostatní řešení 
zcela přiměřená požadavkům vyhlašovatele 
či velikosti obce, případně mohla v koneč-
ném důsledku přinést investorovi značné 
vlastnické, realizační či provozní kolize.

Neznamená to však, že by soutěž nespl-
nila svůj úkol. Podle architektky Markéty 
Cajthamlové, předsedkyně nezávislé od-
borné poroty, se všichni její členové „jed-
nomyslně shodli na tom, že oba nejvýše 
oceněné návrhy jsou velmi kvalitní a mají 
velký potenciál pro zhodnocení dané 
lokality.“ Proto doporučili vyhlašovateli, 
aby s autory těchto dvou oceněných prací 
vstoupil do dalšího jednání. Realizace 
některého z níže popsaných projektů 
znamená investice 100 až 120 milionů Kč. 
Takovou částku bude muset Velká Chuchle 
získat, a to buď formou grantů, dotací nebo 
spojením s vhodným developerem.
Vítězné projekty

Soutěžní návrh autorů atelieru DAM 
navrhuje severní hranici zadaného úze-
mí na hraně ulice Na Mrázovce zastavět 
drobnými solitérními objekty podlouh-
lého půdorysu vesnického charakteru, 
v jejichž přízemí by měly najít své místo 
i lékařské ordinace. Prostor mezi těmito 
domy a potokem s brodem by se změnil 
v zelenou rekreační plochu s dětským 
hřištěm. V západním cípu území je 

v projektu budova nové pošty, policie 
a knihovny, pracovně nazvaná obecní 
pastouška (která v podobné pozici upro-
střed náměstí kdysi stávala). Tento dům 
by stínil nádvoří nového centra od silnice. 
Aby je zcela neoddělil, je v něm plánován 
průchod. Na severu nádvoří směrem 
k potoku je v plánu budova hospody 
a sálu/tělocvičny. Slepou fasádu bytového 
objektu z dvacátých let by měly překrýt 
bytové věže s obecními byty a obchodem 
v parteru. Mezi novou a starou „bytovkou“ 
je naprojektována obslužná komunikace 
podzemních garáží a zásobování.

Soutěžní návrh atelieru Plans architekti 
navrhuje vytvořit frontu domů podél se-
verní strany areálu. Pod obytnou částí by 
měla být v rámci této výstavby realizována 
prodejna potravin a další komerční pro-
story. Na stávající obytné činžáky v plánu 
navazuje novostavba víceúčelového spor-
tovního a společenského sálu s poloza-
hloubeným parkovištěm. V další etapě 
by po demolici stávající prodejny vznikla 
novostavba spolkového domu s restaurací, 
knihovnou, galerií, poštou, klubovnami, 
ordinacemi lékařů a policejní stanicí 
uzavírající vnitřní blok bytových domů. 
Poslední etapou by mělo být zadláždění 
celého nádvoří a výstavba altánu v parčíku 
při Starochuchelské.

Tolik k nejlepším návrhům. Co s nimi 
bude dál? Na to odpovídá Ing. arch. David 
Vokurka, zástupce starosty Městské části 
Praha - Velká Chuchle: „Vybrané dva ná-
vrhy, které získaly druhé místo, jsou dosti 
odlišné, nyní bude zajímavé, kterým smě-
rem se budeme na základě těchto návrhů 
ubírat. Soutěž je teprve začátkem dialogu 
obce, občanů, autorů, potažmo i možných 
spoluinvestorů.“

Více informací na www.chuchle.cz

ve spolupráci se zastupujícím investorem 
stavby firmou ZAVOS s.r.o. a zhotovitelem 
EKIS s.r.o bude radotínské občany, kterých 
se stavba bezprostředně dotýká, zvát v zá-

vislosti na aktuálním harmonogramu na 
informativní schůzky, na nichž se občané 
dozví všechny potřebné informace ohledně 
postupu stavby a potřebných kroků, které je 
třeba zajistit pro zdárný průběh díla. 

Protože se jedná o značně rozsáhlou 
a komplikovanou stavbu, která v roce 
2010 znepříjemnila a v roce 2011 bude 

Boj s ledem
radotínské Technické služby vše zvlá-
daly, avšak se změnou dodavatele z roz-
hodnutí Technické správy komunikací 
hl. m. Prahy (TSK) nastávaly opakované 
problémy. Místní občané i obyvatelé 
okolních obcí si oprávněně stěžovali na 
radikální změnu k horšímu.

Radnice Prahy 16, ač jí řešení problé-
mu nepřísluší (nejde o komunikaci v její 
správě), narychlo svolala jednání na 
13. prosince. Pozváni byli všichni, kteří 
o údržbě rozhodují, zástupci dodavatel-
ských firem (Pražské služby a.s., Prostor 
a.s.) i okolních obcí (Třebotov, Kosoř) 
a hlavně Správy Chráněné krajinné ob-
lasti Český kras (SCHKO) – prioritním 
bodem jednání totiž bylo udělení výjimky 
nutné pro změnu posypového materiálu 
z inertního na chemický na komunikaci 
částečně procházející chráněným územím 
(nad vodárnou). 

Vzhledem k tomu, že Zderazská ulice 
je opatřena dešťovou kanalizací svedenou 
mimo chráněné území, zástupce SCHKO 
neměl k návrhu námitek. Naopak si na 
místě vyžádal písemný souhlas zástupců 
samospráv obcí, jejichž katastrem komu-
nikace prochází (tedy MČ Praha 16 a Ko-
soře), díky čemuž se správní řízení výrazně 
zkrátilo. Ještě týž den byla výjimka ze zá-

kazu provádět chemický posyp udělena pro 
Zderazskou ulici až k odbočce na Kosoř. 
Stejně SCHKO přistupovala i k obdobné 
žádosti na ulice Na Cikánce a K Zadní 
Kopanině procházející Radotínským 
údolím (výjimka vydána 20. prosince). 

Díky tomu se zkrátila i doba od vyhláše-
ní výjezdu do pluhování a solení vozovek, 

protože vozy dodavatele TSK s chemickým 
posypem vyjíždějí přímo z Radotína, za-
tímco sypač naplněný inertním materiá-
lem vyrážel až z Prahy 9. To se skutečně 
potvrdilo již o pár dnů později. „Jsem 
rád, že se nám podařilo operativně vyřešit 
sjízdnost jedné z důležitých radotínských 
komunikací. Ještě před Vánocemi byla 

Snímky z odvozu sněhu na 
www.praha16.eu
(Městská část – Fotogalerie – 2010) 

znepříjemňovat život značné části rado-
tínských občanů, omlouvá se Městská 
část Praha 16 i investor a zhotovitel stavby 
za vzniklé nepříjemnosti a komplikace 
a doufá, že vzájemným konstruktivním 
přístupem v roce 2011 přispějeme společně 
k zdárnému průběhu stavby.

vozovka ve Zderazské ošetřována chemic-
ky a od té doby nemáme jedinou stížnost,“ 
pochvaluje si starosta Mgr. Karel Hanzlík.

V prosinci však byly svedeny ještě dvě 
sněhové bitvy. Podle dohody z jednání, na 
němž byly osloveny kvůli pomoci s odvo-
zem sněhu soukromé subjekty, pracovaly 
10. prosince stroje firem Českomoravský 

cement, EKIS a F. Vlk 
na odklízení bí lého 
nadělení z Prvomájové 
ulice a ulice Na Betonce 
u nového sídliště a z ob-
lasti kolem vlakového 
a autobusového nádraží.

Další dějství probí-
halo se zodpovědnými 
p r a c o v n í k y  f i r m y 
Prostor, a . s . ,  kdy se 
pře s  sna hu r ad n ic e 
chodníky podél hlav-
ních radotínských ulic 
změnily v kluziště beze 
stopy jakéhokoli posy-
pu a snahy s tím něco 
udělat. Po opakovaných 

urgencích byly konečně krátce před svátky  
zprůchodněny pěší cesty především podél 
Karlické ulice, pokračujícího úseku na ná-
městí Osvoboditelů i ve Výpadové ulici.

http://www.praha16.eu


Adventní koncerty, zvoněné koledy i ohňostroj...
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PRAHY16
Zbraslavská kulturní společnost

Sedmáci z Radotína ovládli ZOO Praha

Více informací hledejte na
www.zks.cz

Co se dělo v Klubu Radotín

Vánoční setkání bývalých učitelů

Dne 30. března 1844 píše vrchní 
Hrdlička krajskému úřadu, že „syn 
zdejšího cukerního fabrikanta zamýšlí 
v městečku Zbraslavi několik českých 
a německých divadelních představení 
uspořádati…“ Povolení přišlo – a za-
čala se psát historie zbraslavského 
ochotnického divadla. Dnes ji má plně 
v režii občanské sdružení Zbraslavská 
kulturní společnost (ZKS).

Ta se od svého vzniku v roce 1991 
aktivně (díky nadšené a čistě dobro-
volnické práci svých členů) podílí na 
organizování společenského a kultur-
ního života na Zbraslavi: organizuje 
akce pro děti (karnevaly, dětské dny, 
vánoční besídky) i pro dospělé (taneč-
ní zábavy), pořádá výstavy s regionál-

ním zaměřením, spolupořádá různé 
kulturní akce (divadelní přehlídka 
jednoaktových her Kaškova Zbraslav), 
ve spolupráci s Asociací divadelních 
amatérů zajišťuje Pražskou přehlíd-
ku amatérského divadla, podílí se na 
zajištění festivalu dechových hudeb 
Vejvodova Zbraslav a dalších akcí na 
Zbraslavi (Zbraslavské Vánoce, Zbra-
slavské forbíny, Svátek sousedů). Ale 
hlavně hraje divadlo!

L o u t k o v é  a  č i n o h e r n í  k u s y 
pro děti i dospělé připravují dva 
soubory – celkem logicky jsou to 
loutkářský a činoherní.

Loutkářský soubor Rolnička, který 
v roce 1983 navázal na léta přerušenou 
tradici, funguje v rámci ZKS dodnes. 
Přitom to ne vždy měl zrovna jedno-
duché. V roce svého vzniku převzal 
torzo vybavení zapůjčeného v roce 

1968 do Třebotova. 
Tehdy někdo začal 
opravovat loutky, 
další se pustili do 
přestavby nepou-
žívaného dřevěné-
ho pavilonu letní 
jídelny bývalého 
hotelu Praha na 
divadélko. Uspěli 
a hráli - dokud 
divadlo stálo.

Významný po-
sun nastal v roce 
1988, kdy v rámci 
akce „Pražané své-

mu městu“ na místě starého pavilonu 
vyrostlo nové divadlo. Na výstavbě 
této budovy se projekčně i fyzickou 
prací podíleli všichni tehdejší členové 
loutkářského souboru. I díky tomu je 
toto divadlo projektované již jako uni-
verzální, umožňující inscenovat nejen 
loutková představení všemi druhy 
loutek, ale i představení činoherní. 
A tak mohl vzniknou druhý soubor 
a současně s tím ZKS...

Radost trvala až do roku 2002, 
kdy povodně Divadlu Jana Kašky 
daly pořádně zabrat. Rekonstrukce 
nebyla jednoduchá, a tak se před dal-

ším představením rozhrnula opona 
až 16. října 2004.

Od té doby divadlo opět těší každé-
ho, kdo k němu najde cestu. Ať už do 
hlediště, nebo do jeviště.
Současný repertoár

Pro dospělé: VÝROČÍ aneb Řeknu, 
ale otoč se. (situační komedie ze sou-
časnosti), Adam Stvořitel (komedie 
bratří Čapků o sedmi obrazech), Noc 
na Karlštejně (muzikál J. Vrchlic-
kého), Trojčlenka (tři jednoaktové 
detektivní hry A. Christie) 

Pro děti: Šíleně prolhaná princez-
na (činoherní pohádka s písničkami 
o 4 jednáních), Kocour v botách (ma-
ňásci), Budulínek (maňásková hříčka 
ve 2 jednáních), Červená Karkulka 
(maňásková groteska ve 2 jednáních), 
Kašpárkova strašidla (veselá mario-
netová pohádka ve 4 jednáních), Kaš-
párek na cestách (Tři veselé příběhy 
pro marionety), Ostrov splněných 
přání (Pohádka o 3 jednáních s mezi-
hrou – marionety), Zvířátka a loupež-
níci (Hra pro maňásky ve 2 jednáních), 
Povídání o pejskovi a kočičce (Klasic-
ká maňásková pohádka ve 3 obrazech 
podle knihy J. Čapka), O zlém vlkovi 
a nezbedných prasátkách (akční ma-
ňáskový triller), Perníková chaloupka 
(Marionetová hříčka ve 2 jednáních), 
chystá se: Barnabáš (maňásci), O Šíp-
kové Růžence (činohra).

Pražská zoologická zahrada or-
ganizuje během celého roku velké 
množství akcí pro veřejnost i pro školy. 
Jednou z nich byla i soutěž pro žáky 
tříd 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií 

,,Přineste starý mobil – podpořte strážce 
pralesa“, která proběhla 12. října.

Pokud přihlášené třídy přinesly 
alespoň dvacet starých mobilů, měly 
do ZOO vstup za symbolickou jednu 
korunu a mohly se zapojit do soutěže, 
která prověřila jejich vědomosti i fy-
zickou kondici. Za každý starý mobil 
obdrží ZOO 10  Kč, výtěžek z této 
akce putoje na zakoupení potřebného 
vybavení pro strážce goril nížin-
ných v přírodní rezervaci v africkém 
Kamerunu. Do soutěže se zapojilo 
41 tříd, které přinesly 1 132 telefonů, 
do Kamerunu tak putovala částka 
11 320 Kč. Pro vítěznou třídu pak byla 
připravena netradiční odměna – stát 
se na jeden den ošetřovatelem, krmi-
čem, veterinářem, ale třeba i fotogra-
fem, tiskovou mluvčí nebo dokonce 
ředitelem v ZOO Praha.

S nástrahami celé soutěže se nejlépe 
vypořádaly děti ze 7.A z radotínské zá-
kladní školy a svoji výhru si jely užít na 
konci listopadu. Počasí sice ten den ná-

vštěvě ZOO moc nepřálo, ale nikdo si 
tím radost z vítězství nenechal pokazit. 
Hned po příjezdu si děti rozebrali jejich 
patroni a společně se pak rozešli do 
jednotlivých pavilonů. Rozhodně nešlo 
jen o to, podívat se, jak to chodí v záze-
mí. Všichni se hned zapojili do běžné 
práce - pomáhali s úkli-
dem výběhů i vnitřních 
prostor, chystali po-
travu, krmili zvířata 
(některá i z ruky), zastu-
pující veterinářka se po-
dílela i na pitvě několika 
uhynulých zvířat a na 
očková n í  t ěch z d ra-
vých. Shodou okolností 
byla na tento den svo-
lána tisková konference, 
na které si nová ředi-
telka i tisková mluvčí 
vyzkoušely, jaké to je vystupovat před 
mnoha cizími lidmi a komunikovat 
s novináři.

V průběhu celého dne se pak děti 
od svých patronů dozvěděly i mnoho 
zajímavostí z říše zvířat, seznámily 
se s různými záchrannými programy, 
podívaly se do míst, kam se běžný 
návštěvník nikdy nemá šanci dostat, 

mnohá zvířata si mohly i pohladit 
(dokonce i levharta). Všichni, počí-
naje panem ředitelem, přes jednotlivé 
kurátory i ošetřovatele, se dětem ten 
den věnovali naplno a snažili se jim 
toho ukázat co možná nejvíce. Na zá-
věr celého dne děti zhlédly vystoupení 

trenéra (i své spolužačky trenérky) zví-
řat, dostaly drobné dárky a certifikáty 
o absolvování určité profese.

Všichni si z tohoto dne odnášeli neza-
pomenutelné zážitky a mnoho nových 
vědomostí. 

…to vše je v Radotíně už neodmyslitel-
ně spjato s měsícem prosincem. Akce or-
ganizované Městskou částí Praha 16 si 
už našly své publikum, a není divu.

Kytara mistra Štěpána Raka, sop-
rán Markéty Mátlové, poezie hraná 

i psaná v režii 
DS Gaudium 
i Rybova Čes-
ká mše vánoč-
ní přednesená 
hned dvěma 
sbory dohro-
mady, takové 
byly letošní 
předvánoční 
koncerty.

Pražská mobilní zvonohra se v Ra-
dotíně o druhém svátku vánočním 
zastavila již podeváté. Koncert si 
navzdory hodně mrazivému počasí 
přišlo poslechnout nemálo poslucha-

čů. Věděli proč. Koledy a další známé 
skladby totiž znějí v podání zvonů, 

zvonků a zvo-
ne č k ů pově-
domě, a přesto 
docela jinak. 
Naslouchá-l i 
č l o v ě k  z v o -
n ě n í  z  b e z -
p r o s t ř e d n í 
blízkosti, vní-
má ho doslova celým tělem a chápe, 
že k rozeznění tohoto nástroje slouží 

„srdce“. Srdeční záležitostí jsou zvoně-
né koncerty zcela jistě i pro carillonéra 
Radka Rejška. Ten celé představení 
odehrál s chutí - a bez rukavic. 

A ohňostroj – to je prostě nádhera 
okamžitě prožívaného okamžiku!

Projekt 100
Loni znovuzrozený radotínský filmo-

vý klub se letos připojil k celorepubliko-
vé putovní filmové přehlídce Projekt 100.

I sem se tak dostane svátek filmu 
určený všem, kteří mají rádi kvalitní 
kinematografii a zajímají je i slavná 
díla minulosti. Určitě to ocení 
každý, kdo nemá čas nebo chuť 
jezdit na filmové festivaly po 
různých místech republiky.

Podstatou Projektu 100 je 
již od roku 1995 každoroč-
ní distribuce kolekcí mimořádně 
kvalitních a oceňovaných filmů ve 
vybraných kinech a v limitovaném 
termínu (od poloviny ledna do konce 
května). K jeho cílům patří podpora 
vzniku artových kin (většina z nich 
vznikla na základě úspěšné organiza-

ce přehlídky Projektu 100), udržení 
a prohlubování tradice putovních 
filmových festivalů, vydávání Filmo-
vých listů, které obsahují kvalitní ori-
ginální a poměrně rozsáhlé recenze 
všech nově uváděných filmů, a pod-
pora projektu Film a škola, zapojují-
cího film do vyučovacího procesu.

V tomto roce bude v přehlídce 
menší počet titulů, i Projekt 
100 zasáhly důsledky finanční 
krize. Vybrané téma ovšem 
slibuje emočně silné zážitky. 
Jak říká umělecký ředitel Aso-
ciace českých filmových klubů 

Pavel Bednařík: „Letos výběr filmů 
pojí vnitřní, efemerní a nekategorické 
pouto – láska a vášeň v rozmanitých 
podobách – romantické vzplanutí, ab-
sence lásky, vášeň a intriky bonvivá-
nů, láska spasitelská, ochranitelská, 
falešná i spirituální.“

Podzim a začátek zimy byly v „klu-
bíku“ opravdu pestré. Probíhaly zde 
výtvarné dílny, sportovní turnaje 
a filmová odpoledne, zopakoval se REP 
a nechyběla ani mikulášská párty. 

Hlavní akcí druhé poloviny roku byl 
„Radotínský Happening“: v krásném 
podzimním odpoledni byl na hřišti 
v areálu ZŠ Loučanská připraven zají-
mavý program pro mladší i starší rado-
tínskou mládež. Začínalo se výtvarnou 
dílnou, pak se mohli malí „výtvarníci 
rozpohybovat na velké trampolíně nebo 
si zahrát kroket. Starší se dozvěděli, co 
je to sítotisk, a touto technikou si mohli 
potisknout trička. Ti, kteří se zajímají 
o graffiti, dostali možnost si sprejování 
vyzkoušet na připravené desky. Podve-
čer patřil hudbě, na podiu před budovou 
klubu vystoupily tři kapely: Transwag-
gon, Gegen Wind a Ro-Sham-bo. 

Jako každý rok proběhl i letos 
tzv. REP – resocializační výjezdový 
program pro děti a mládež ve věku 

13 až 18 let. Obsahem byla především 
skupinová práce, která je učí řešit pro-
blémové situace, a to nejen na úrovni 
rozmýšlení, rozhodování se a volby 
určitého postupu, ale i na úrovni 
praktického zvládání takových situací. 
Program realizovaný ve spolupráci 
s kurátorem pro mládež MČ Praha 16 
se skládal z bloků zaměřených na roz-
voj a nácvik sociálních dovedností, 
zážitkové techniky pozitivně ovliv-
ňující skupinovou normu a prevenci 
sociálně nežádoucích jevů. 

Na závěr roku se Klub Radotín 
připojil k dalším pražským nízkopra-
hovým klubům a přijal pozvání na 
mikulášskou párty ve smíchovském 
kulturním centru Meet Factory, kde 
byl pro všechny připraven pestrý hu-
dební program, výtvarná dílna a mi-
kulášská nadílka.

Klub Radotín má prostě co nabíd-
nout a na jeho návštěvnosti je to znát.

Zase po roce se v Základní škole 
Praha – Radotín opakovalo milé setká-
ní těch, kdo zde v minulosti působili.

Poprvé se toto setkání podařilo 
uskutečnit v loňském roce díky inici-
ativě paní učitelky Nebeské, která se 
letos, bohužel, již nemohla ze zdravot-

ních důvodů zúčastnit. Pozdravila své 
kolegy alespoň dojemným dopisem, 
který na uvítanou přečetl ředitel školy 
Z. Stříhavka. 

Ve čtvrtek 16. prosince tak přišlo 
posedět do své bývalé sborovny přes 
dvacet učitelů. Setkání zahájil dra-
matický kroužek učitelky Matrasové 

divadelním představením „Veselé 
kočičí hody“. A hned po něm se před-
stavili žáci 5. C pod vedením učitelky 
Černohorské s vtipným nastudováním 
českých pověstí „O svatém Prokopovi“ 
a „O Bivojovi“ a dvěma vánočními 
písněmi. Žáci z prvního stupně vytvo-

řili se svými učitelkami mnoho malých 
dárečků, které všechny mile potěšily.

Poté se rozproudila živá debata, 
všichni bývalí kolegové si měli roz-
hodně co říct. Od slavnostní tabule se 
hosté rozcházeli s příslibem, že se opět 
za rok před Vánocemi sejdou. 

Nový ceník pronájmů
Ten, kdo si bude chtít pronajmout radotínské kino nebo některou část Kulturního 
střediska U Koruny, musí od 1. ledna roku 2011 počítat s novou, o něco vyšší 
hodinovou sazbou této služby. To proto, že v půli prosince byl na 3. schůzi Rady 
městské části Praha 16 (dne 15.12.2010) schválen nový ceník na pronájem 
zmíněných prostor. Nový ceník najdete na www.ukoruny.net a www.praha16.eu.

Radotínský filmový klub opět zve do kina

Rok 2011 zahájí klub dne 28. ledna 
filmem Další rok (GB), který je součástí 
filmové přehlídky Projekt 100. Režisér 
Mike Leigh, šestkrát nominovaný na 
Oscara, občas přezdívaný .„antropolog 
s kamerou“, přichází s další skvělou 
studií lidských osudů. Režisér ve svém 
zbrusu novém filmu vymodeloval 
jemný příběh, který diváka zavede i ke 
zpytování vlastní duše. Hlavní postavy 
filmu Gerri a Tom jsou pohodovým 

manželským párem. Jejich pohoda 
a poklidný život přitahuje jako světlo 
můru jejich příbuzné a přátele, kteří 

takové štěstí nemají. Mír a klid panují 
v typickém anglickém domku v poklid-
né části Londýna ale jen do té doby, než 
se Gerriina kamarádka Mary upne na 
jejich syna Joea…

Přihlášky do klubu na r. 2011 jsou 
k dispozici v pokladně kina a na: 
www.praha16.eu

Další filmové lahůdky na cestě k filmu-
milovné radotínské veřejnosti! Výbor 
Radotínského filmového klubu na svých 
zimních sezeních pečlivě zvažoval mož-
nosti a nabídky, které jsou k dispozici. 
A věren dramaturgické náročnosti při-
pravil na první pololetí roku 2011 filmy, 
které budou znamenat vrcholné kultur-
ní zážitky! Diváci, máme se na co těšit! 

Více fotografií najdete na
www.skola-radotin.cz
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 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

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

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

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

  titul 260 x 70 11,880.00 10,098.00



 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 5.1.2011. 

Vychází 17.1.2011. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.2.2011.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 3.2.2011. 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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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



Recenze: Social Network

15. ledna
Beseda a autogramiáda s tvůrci 

filmu Občanský průkaz
hosty budou Petr Šabach, Petr 
Jarchovský a Vladimír Barák –

po večerním představení (od 19.00 
hodin) v Kině Radotín 

15. ledna
Myslivecký ples

pořádá Myslivecké sdružení Radotín
v Sokolovně Radotín

od 20.00 do 3.00 hodin,
vstupné 150 Kč

22. ledna
Maškarní bál pro děti

na téma Draci, dračice a jiné 
pohádkové bytosti

a Čtyři pohádky o drakovi
v podání Divadelního spolku 

Gaudium
velký sál Kulturního střediska 

Radotín od 15.00 hodin

22. ledna
Zdeněk Jirotka – Saturnin

v podání ochotnického divadelního 
spolku Netopýr z Týnce nad Sázavou

velký sál Kulturního střediska 
Radotín od 19.00 hodin

5. února
Zlatá rybka

divadlo pro děti
v podání Pepina von Dracek

velký sál Kulturního střediska 
Radotín od 15.00 hodin

12. února
15. radotínský bál

pořádá Městská část Praha 16
v Sokolovně Radotín,

k tanci zahraje hudební skupina Smeč
Vstupenky bude možné zakoupit 
v Kulturním středisku „U Koruny“ 
vždy v pondělí a ve středu od 8.00 
do 12.00 hodin a od 13.00 do 18.00 

hodin, cena vstupenky  je 130 Kč, 
místenky 20 Kč, v den bálu lze lístky 

zakoupit přímo v Sokolovně

19. února
Oldřich Daněk – Zdaleka ne tak 
ošklivá, jak se původně zdálo…

v podání Divadelního spolku 
Gaudium

velký sál Kulturního střediska 
Radotín od 19.00 hodin

Bližší informace:
Kulturní středisko Radotín
náměstí Osvoboditelů 44/15

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

www.ukoruny.net

14. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Kuky se vrací                            60 Kč

15. ledna od 16.00 a 19.00 hodin
16. ledna od 16.00 a 19.00 hodin
Občanský průkaz                     80 Kč

21. ledna od 18.00 hodin
22. ledna od 15.00 a 18.00 hodin
Harry Potter a relikvie smrti - část 1. 
                                                           75 Kč
23. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Dívka, která si hrála s ohněm    75 Kč

28. ledna od 19.00 hodin
Další rok (FK)                           70 Kč
Projekt 100 (členové FK 60 Kč)

29. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Rejkjavík                                   70 Kč
   
30. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Ondine                                      70 Kč

4. února od 17.00 a 19.30 hodin
Kouzelný kolotoč                     60 Kč

5. února od 17.00 a 19.30 hodin
Tacho                                         70 Kč

6. února od 17.00 a 19.30 hodin
Submarino                                70 Kč

11. února od 17.00 a 19.30 hodin
Rodinka                                     75 Kč

12. února od 17.00 a 19.30 hodin
e Runaways                           70 Kč

13. února od 17.00 a 19.30 hodin
e Social Network                  70 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
neděle v 15.00 hodin, vstupné 40 Kč

23. ledna Broučci – A byla zima
30. ledna Mach a Šebestová k tabuli
 (celovečerní pásmo)
6. února Kamarádi z televize II. 
13. února Krakonošovy pohádky II. 

Rezervace vstupenek je možná
telefonicky na čísle 257 910 322

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

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,

Pokladna otevřena
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

John Irving – Poslední noc
na Klikaté řece

Úzkostný dvanáctiletý chlapec 
si splete přítelkyni místního 

konstábla s medvědem... V příběhu 
překlenujícím pět desetiletí

je vykresleno poslední půlstoletí ve 
Spojených státech jako

„živá replika okresu Coos, kde se 
smrtelným nenávistem obvykle 

nechával volný průběh“.
Nakladatelství Odeon

Markéta Baňková –
Straka v říši entropie 

Kniha bajek pro dospělé i děti. 
Zvířata v nich luští záhady existence 

a fungování světa. Zjistíme, proč 
se hroch udrží na vodní hladině 
i proč někteří samci nepohrdnou 

samičkou z igelitu. Proč nemá smysl 
bojovat proti nepořádku a jak zatočit 

s jezevcem notorikem. Jak může 
notorik pád ze schodů omluvit 

zakřivením časoprostoru a že i myši 
mají určitý názor na kvantovou 

neurčitost. Kniha humornou formou 
přibližuje klasické fyzikální zákony, 

které pochopí malé děti, ale dotýká se 
i náročných témat fyziky moderní doby.

Nakladatelství Petr Prchal

Katharina Hagen –
Chuť jablečných jadýrek

Po Berthině smrti zdědí Iris její dům. 
Ocitne se tak znovu po mnoha letech 
ve starém domě své babičky a ocitá se 
ve světě, který nepodléhá běhu času, 
kde se červený rybíz přes noc mění 

v bílý a připravuje se z něj marmeláda 
slz, kde stromy kvetou dvakrát do 

roka, vesnice mizí a ženám
od prstů srší jiskřičky.
Nakladatelství Host

Václav Větvička –
Poutník okouzlený rodnou zemí 
Autorovou inspirací byla oblíbená 
trasa cestovních kanceláří, zvaná 

Zámky na Loiře. Proč se ale trmácet 
do daleka, když si můžete dopřát 

něco podobného, navíc originálního: 
Zámky na Mrlině.

Nakladatelství Vašut

František Nepil –
Štuclinka a Zachumlánek

Zimní příběh o dvou šikovných 
dětech, které si dokáží samy poradit, 
když kmotřínek, který se o ně stará, 

nečekaně onemocní, protože mu 
došel česnek, a musí do nemocnice...

Nakladatelství Knižní klub

do 10. února
Salon Prahy 9 

výstava představující výtvarnou 
tvorbu autorů z Prahy 9

výstavní síň Městského domu
ve výpůjční době knihovny 

  
15. ledna

Budulínek, Červená Karkulka 
dvě maňáskové pohádky pro 

nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

  
15. ledna

Reprezentační ples školy 
předprodej u hospodářek v obou 

školních budovách
sál hotelu Barbora

od 19.00 do 24.00 hodin
  

22. ledna
Kašpárkova strašidla 

veselá marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

  
26. ledna
Výročí 

aneb Řeknu, ale otoč se.
situační komedie o manželství

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

  
29. ledna

Kašpárek na cestách 
tři veselé Kašpárkovy příhody 

v marionetové pohádce
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

5. února
Ostrov splněných přání  

Kašpárkovo mořské dobrodružství
v marionetové pohádce

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
 

12. února
 Zvířátka a loupežníci

maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

Změna programu vyhrazena!

Informace, rezervace: 
kulturní oddělení Úřadu městské 

části Praha-Zbraslav
U Malé řeky 3

Telefon: 257 111 801
kultura@zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz/kultura

do 31. ledna
Nedělní volné herny

nejen pro tatínky s dětmi
9.00-12.00 hodin, vstup 1. dítě 30,

2. 20, 3. 0  Kč, dospělý doprovod zdarma

úterky od 18. ledna do 22. března
Kurz efektivního rodičovství

témata výchovy, dětského zlobení, 
sourozeneckých vztahů, alternativy 

k trestům a pozitivní motivaci, 
dětské i rodičovské sebehodnoty… 
cena 2200 Kč/9 setkání, rezervace 

nutná, 18.30-21.30 hodin

19. ledna
Cestujeme do Rumunska

audiovizuální show z krajiny hor 
a Dunajské delty přírodovědce

M. Krajíčka, vstup 60 Kč, rezervace 
nutná 19.00-20.30 hodin

21. ledna
Sebeobrana pro školáky

workshop – malé povídání 
o bojových uměních a nácvik 

sebeobrany a bezpečného chování, 
vstup 50 Kč, rezervace nutná

15.00-17.00 hodin

21-23. ledna
Divadelní workshop pro dospělé

nastudování hry Tulení žena od Sue 
Glover zakončené představením 

24. ledna od 19 hodin, vstup 500 Kč
rezervace nutná, pá 17.00-20.00

so 9.00-20.00, ne 13.00-20.00 hodin

22. ledna
1. plesotančírna Pexesa

kapela a repro ze starých vinylů
 malá výuka tance, tombola, profi 

catering, vstup 120 Kč
předprodej v Pexesu a pak na místě

20.00-01.00 hodin v sále hotelu Barbora

26. ledna
Přednáška o partnerských vztazích
vstup 60 Kč, hlídání 50 Kč, rezervace 

nutná, 17.00-18.30 hodin

28. ledna
Výtvarné experimentování pro školáky

neobvyklé způsoby výtvarného 
tvoření, které se ve škole neučí, vstup 

zdarma, rezervace nutná
15.00-17.00 hodin

hledáme lektory powerjogy a pilates 
info: lenka.klimova@pexeso.org

Rezervace: 721 518 248
Žabovřeská 1227, Praha-Zbraslav

více na www.pexeso.org

Žijeme ve světě online. Pokud jste 
čekali analytickou sondu do tajného 
světa sociálních sítí nebo společenský 
komentář k tomu, jak soukromí mizí 
rychleji než deštné pralesy v Amazonii, 
budete překvapeni. Social Network 
není laboratorní zprávou o tom, jak 
internetové generaci změnil život fe-
nomén sítě, která je nazývána „třídní 
sraz každý večer“ a  dělí své světoobča-
ny do dvou kategorií ‒ exhibicionistů 
a voyeurů. 

„Ten film o facebooku“ totiž vůbec 
není o Facebooku. Vypráví o mladí-
kovi, který podobně jako Alexander 

Makedonský vytáhl na tažení a 
(nikoli v daleké Persii, ale z bezpečí 
svého počítače) stvořil virtuální svět 

přátel a konexí, tagů, zdí a statusů, 
v němž se stal nakonec absolutním 
monarchou. A protože mu dialogy 
píše nejlepší scenárista současného 
Hollywoodu Aaron Sorkin, tvůrce 
West Wing či Studia 60, a na režijní 
sesličce sedí geniální chameleon 
David Fincher, vznikla jedna z nej-
lepších dramedií posledních let. Co 
k tomu přispívá?

Sofistikovaný a vyspělý humor 
Sorkina, který s jemnou ironií měst-
ského intelektuála nemilosrdně črtá 
charaktery z elitní univerzity i práv-
nické zákulisí, absolutní koncetrace 

Finchera, jenž 
každým tahem 
post i huje at-
mosféru a tep 
prchající doby 
a maličkostmi, 
jako například 
r y t mem mu-
ziky, dosahuje 
s t r h u j í c í h o 
t e m p a ,  p e r -
fektní casting 
p o n ě k u d 
aut i s t ického 
E i s e n b e r g a 

i světáckého Timberlakea.
Charaktery nejsou uzavřeny v tra-

dičních karikujících škatulkách, ale 

volně dýchají a posunují příběh jed-
noho (ukradeného) nápadu takovou 
rychlostí, že se těm všem komickým 
narážkám a chytrým nápadům ne-
stíháte obdivovat. Ale nemá smysl 
pitvat jednotlivé úspěšné díly filmové 
mozaiky, v případě Social Network 
stoprocentně platí, že celek je víc než 
suma částí.

Dvě hodiny strávené v kině v člo-
věku ještě hodně dní po projekci 
rezonují nebývalou silou a intenzitou. 
Stále vidí šifry, které neumí rozluštit, 
vzpomíná na detaily, které ho vytr-
hují z klidu spokojené konzumace 
filmového zážitku, neustále ho udržují 
v onom neklidu, který pudí diváka na 
opakovanou projekci.

Social Network má navíc to štěstí, 
že není generačním filmem o obrov-
ské proměně světa online, ve kterém 
stále větší částí svých bytostí žijeme, 
ale nadčasovým snímkem, který 
nezapadne ani v budoucnu, kdy sa-
motný Facebook bude klinicky mrtvý 
a z Zuckerberga se stane starý podi-
vínský miliardář, který byl kdysi ve 
správný čas na správném místě.

Ačkoli jsem nikdy neměla účet na 
všemocném bigbrotherovském Face-
booku, Zuckerbergovi jsem vděčná, 
že inicioval jedno z nejúžasnějších 
tvůrčích partnerství mezi Aaronem 
Sorkinem a Davidem Fincherem. Slá-
va jejich filmovému dítěti.

V noci z 8. na 
9. prosince 2010 firma 

Prostor prohrnula 
Strážovskou ulici 
v Radotíně tak, že 

chodcům zbyla jen 
vozovka. Technické 

služby Praha – Radotín 
pak měly s následky 
nevítané „výpomoci“ 

nemálo práce.

Nově nastavený systém zimní údržby komunikací změnil 
Zderazskou ulici s příchodem zimy v ledový tobogán. Díky 
rychlému jednání radotínské radnice s Technickou správou 
komunikací hl. m. Prahy, zástupcem CHKO a odborem 

životního prostředí 
se podařilo dojednat 
výjimku a na 
vozovku opět smí 
chemický posyp. 
Zderazská je znovu 
sjízdná – fotografie je 
pořízena 27. prosince 
chvíli poté, co po 
celodopoledním 
sněžení vysvitlo slunce.



Miluše Cibulková
Věštínská 1328/7

Radotín      
Anna Boleslavská
Zderazská 1021/16

Radotín
Květa Bartůšková

Ke štěrkovně
 Lipence

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

Sudoku poskytlo
Vydavatelství Balzám

Výherci z minulého čísla:

Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

NEŽ VYJEDEME DO HOR

Amigos - Tex-Mex restaurant
adresa: Horymírovo náměstí 1416,
Praha-Radotín (u viaduktu)
www.amigos.cz
otevírací doba:
neděle až čtvrtek 11.00-23.00 hodin 
pátek a sobota     11.00-24.00 hodin

   Důležité je umět správně zařadit nej-
dříve sebe. Jiné lyže si zvolím jako turis-
ta-začátečník, pokročilý lyžař a zcela 
odlišné lyže si vybírám jako výkonnost-
ní nebo zkušený závodník. Věřte, že i do 
vybavení na běžky se dají investovat 
nemalé prostředky, ale to nejdražší ne-
musí znamenat to nejlepší. 

Od vaší lyžařské vyspělosti se odvíjí 
i délka vašich lyží. Delší lyže jsou hůře 
ovladatelné, ale zase mají lepší skluzné 
vlastnosti. Pro klasiku se obvykle doporu-
čuje o 20-30 cm vyšší než je délka postavy, 
pro bruslení je vhodné mít lyže shodné 
s výškou postavy či o 5-10 cm delší. Je však 
důležité vzít v úvahu ještě jeden parametr 

– a tím je váha, kterou budete lyži při jízdě 
zatěžovat. Váha je rozhodujícím činitelem 
při výběru běžek a je proto důležité na tuto 
skutečnost myslet při volbě toho správného 
modelu. Pod vázáním by měl při zatížení 
vzniknout „oblouček“ - mazací komora, 
do níž aplikujeme stoupací vosky. Správ-
ná velikost stoupací zóny je důležitá pro 
výsledný zážitek z jízdy. U lyží na bruslení 
toto pravidlo neplatí, jelikož je odraz veden 
z celé hrany lyže.

Je vždy vyrobena z polyethylenu, ale 
může mít různé příměsi. Síla skluznice je 
zhruba 1-1,5 mm a co se týče její struktury, 
je rozdílná dle výrobce a modelu, ale s při-
hlédnutím k co nejuniverzálnějšímu pou-
žití. U turistických modelů jsou v oblasti 
stoupací komory zářezy neboli „šupiny“. 
Těmto šupinám se říká např. multigrip či 
no wax (záleží na výrobci). Skluznice se 
šupinami se nemusí mazat stoupacími 
vosky a je vhodná pro sváteční lyžaře, kteří 
upřednostní nenáročnost přípravy lyže 
před kvalitou skluzu.

Dle nejčastěji provozovaného způsobu 
jízdy je vhodné si vybrat i typ lyží: na 
bruslení (skate), klasiku, combi a back 
country - lyže pro pohyb ve volném, neu-
praveném terénu.

   
Poznáme je hlavně podle špičky, která je 
u těchto typů lyží jen velmi málo prohnu-
tá, protože přes ni není veden skluz. Lyže 
pro bruslení nemají po celé délce výrazné 
prohnutí, jako je tomu u “klasiček”, neboť 
prošlápnutí lyže nehraje roli.

   Mají výraznou špičku s ostřejším vrcho-
lem, přes kterou je veden správný skluz 
a “odšvihnutí” nohy po odrazu. Další fak-
torem je výrazné klenutí lyže v oblasti ma-
zací komory, které umožňuje při přenesení 
váhy na lyži přilnutí mazací komory s vos-
kem k povrchu sněhu, což zajišťuje odraz. 
Technické zvládnutí odrazu při klasice není 
jednoduchou záležitostí, proto méně zdatní 
lyžaři mají oblast mazací komory mnohem 
širší, než je tomu u těch pokročilejších, ne-
boť nedokáží lyži správně zatížit.

   
Combi lyže se velmi podobají lyžím na kla-
siku, jelikož jsou určeny, vlastně musí být, 
z velké části hlavně na tento styl, ale jsou 
o něco tvrdší, a proto si můžete vzít o něco 
kratší délku než u klasických lyží, která 
Vám při bruslení bude méně „překážet“. Na 
combi lyžích si občas zabruslí i “zaklasikuje” 
sportovně založený turista. Problém je také 
s mazáním. Nepočítejte s tím, že combi styl 
použijete při jednom výletu. Pokud na lyže 
nanesete stoupací vosk, už si na nich ne-
zabruslíte, a naopak, bez vosku se klasikou 
téměř nepohnete z místa. Combi lyže jsou 
vhodné pro ty, co se jeden den rozhodnou 
bruslit a druhý jet klasicky a podle toho 
lyže náležitě připraví.

   

Jsou širší, pevnější, pohodlnější a stabil-
nější. Někdy se vyrábí v provedení s oce-
lovými hranami, které usnadňují pohyb 
po neupraveném, např. zmrzlém povrchu. 
Nutno podotknout, že v tomto případě se 
nejedná o nějaký stylový pohyb, ale spíše 
o chůzi na lyžích.

Délka lyží

Skluznice

Bruslení

Klasika

Combi

Back country

Quesadilla 
[kesadíja]

Vážení čtenáři,
dovolte nám představit naši novou rubri-
ku - průvodce po zajímavých restauracích 
našeho regionu Prahy 16. Pokaždé zde také 
naleznete recept na typické jídlo představo-
vaného podniku. Věříme, že se vám nová 
rubrika zalíbí a budeme od vás dostávat 
tipy na vaše oblíbené hospůdky, které stojí 
za povšimnutí.
Napoprvé zamíříme do mexické restaurace. 

Historie Amigos se začala psát v září 
roku 1996, necelý rok poté, co se zakla-
datel podniku Jan Kutina vrátil ze Spo-
jených států, kde prožil plodných sedm 
let (o nichž napsal dvě knihy). Ač v USA 
hodně pracovně cestoval, vracel se pravi-
delně každý rok na podzim do jedné a té 
samé mexické restaurace „Pancho Villa“ ve 
státě Maryland, kde „přezimovával“ jako 
číšník. Tu ale po pěti letech její stařičký 
majitel prodal.

Tehdy se panu Kutinovi podařilo pře-
svědčit šéuchaře Pepina, aby spolu s ním 
vyrazil po Spojených státech s mexickým 
trailerem vybaveným jako kuchyně. „Tak 
jsem se naučil mexická jídla nejenom baš-
tit, ale i vyrábět. Byl to ten nejlepší mexic-
ký kuchař, jakého jsem kdy poznal. Mohu 
to tvrdit, protože kdekoliv jsem předtím 

i potom byl, všude 
jsem si zašel do nějaké 
mexické restaurace, ale 
takové dobré domácké 
jídlo, jako uměl Pepino, 
jsem nikde nenašel. 
Postupně jsem si uvě-

domil, jaké know-how jsem získal. Má 
vize byla jasná. Až se jednou vrátím domů, 
musím otevřít mexickou restauraci,“ říká 
pan Kutina.

Po návratu domů tedy vyhledal svého 
dlouholetého kamará-
da a skvělého kuchaře 
Richarda, který v roce 
1992 vyhrál 2. místo 
na evropské soutěži 
šéfkuchařů a prošel 
mnoha slavnými praž-
skými hotely jako šéf 
kuchyně. Slovo dalo 
slovo, a tak 9. 9. 1996 
vzniklo Amigos.

Nasnadě je ovšem 
otázka, proč se nyní 
ocitli právě v Radotí-
ně. „Já i Richard jsme 
oba z Krče. Jako kluci 
jsme na kolech snad 
tisíckrát jeli do Ra-
dotína nebo přes něj dál do Řevnic či na 
Karlštejn. Je to prostě naše štace a zároveň 
kus dětství… Ať je to jak chce, když jsme 
objevili inzerát na pronájem této restau-
race v Radotíně, neváhali jsme ani vteřinu. 
Rádi jsme po 14 letech opustili Vinohrady 
a tady jsme proto, abychom zůstali,“ od-
povídá pan Kutina.

Mex ická  kuchy ně 
je jedna z nejpopu-
lárnějších světových 
ku chy n í . Je  b oh at á 
a variabilní. Tak jako se 
stejná jídla od různých 
kuchařů liší u nás, liší 
se i v Mexiku. Základy 
jsou dané, ale variabilita 
je nekonečná. Po celých 
USA je nejpopulárnější 
takzvaná tex-mex ku-
chyně z Texasu, která 
báječně vyhovuje i na-
šim zmlsaným evrop-
ským jazýčkům. 

V Amigos jídla při-
pravují dva šéuchaři, 
Filip a Roman, kteří jsou 

v podniku od samého začátku a mexické 
receptury se jim dostaly až do morku kostí. 
Vše, co lze vyrobit podomácku, si ve zdejší 
kuchyni tvoří sami a recepty od Pepina dě-
lají své. Jasně o tom svědčí následující maji-
telova historka: „Jednou se starší manželský 
pár z Texasu, který cestoval po Evropě, ocitl 
i u nás v Amigos. Po jídle si mě nechali 
zavolat, aby mi řekli: ,,Pane, takovou quesa-
dillu neuměla ani naše babička!“

Nevaří tu ale jen mexickou kuchyni, 
pochutnat si lze i na různých steacích, smě-

sích… Jídelní lístek se zdá na první pohled 
velký, ale vše má svůj řád a logiku a za 
chviličku je velice snadné se v něm orien-
tovat. Pokud ne, vždy jsou tu servírky, které 
vše rády vysvětlí, poradí a doporučí.

Při návštěvě lze získat výhodné věr-
nostní kartičky na oběd i večeři. Jan Kuti-
na všechny zve slovy: „Nejsme žádní „zla-
tokopové“, ceny máme mírné, porce veliké, 
k tomu nepřeberné množství nápojů od 
cocktailů až po pivo jako křen.“ A dodá-
vá: „Rozhodně není třeba se bát, že by po 
mexických jídlech člověku uhořela pusa. 
Naopak – tyto pokrmy jsou příjemné, 
šimravé, zdravé, čerstvé a velmi chutné.“
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V případě, že se chcete zúčastnit slo-
sování o věcné ceny, zašlete nebo 
doneste vyluštěné sudoku na adre-
su redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu 
nebo telefonní číslo a přiložte lehčí 
i těžší variantu sudoku s vyplněným 
jménem, adresou a tel. spojením. 
Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé. Výherci si svoji 
výhru mohou převzít na adrese re-
dakce. Správná řešení, zasílejte do 
redakce nejpozději do 2.2.2011

Děkujeme luštitelům křížovky za účast v soutěži 
a přejeme všem hodně zábavy  při luštění sudoku.

Správné řešení křížovky z minulého čísla zní:
„JÁ MÁM ŽLOUTENKU“

V příštím čísle zde naleznete správné řešení sudoku.

Recept je upravený tak, aby si ho z do-
stupných surovin mohl každý sám snadno 
a rychle doma připravit  (cca 10 minut):

Rozpalte pánev s lžící oleje, vložte 
na ní maso nakrájené na malé kou-
síčky a restujte. Když je maso skoro 
hotové, tak jej osolte, okořeňte a při-

dejte nakrájenou cibuli. Ještě půl mi-
nuty smažte. Vmíchejte drcená rajčata 
a pánev odstavte. Vaše masová náplň 
je hotova. Vezměte si druhou pánev, 
která musí být tak velká, aby se na ni 
pohodlně vešla vaše 25 centimetrová 
moučná tortilla. Není vhodné použít 
kukuřičnou tortillu, jelikož při opé-
kání ztvrdne a vzniknou  z ní drob-

né chi-
psy. Pá-
n e v  m u s í 
být suchá. Za-
palte mírný oheň pod suchou pánví, 
na níž máte jednu tortillu. Na tu na-
sypte rovnoměrně a rychle strouhaný 
sýr a na sýr masovou směs. Vše při-
klopte druhou tortillou a dlaní svou 
quesadillu pootáčejte a každou chvil-
ku obracejte. Nikoliv však hodem jako 
palačinku, nýbrž přes dlaň. Žádná 
tortilla se vám nesmí připálit. Za pár 
minut jste hotovi. Sýr vevnitř se roztál, 
ani jedna tortilla není připálená, ale 
jsou zabarvené mírně dohněda. Que-
sadillu rozřezejte na 8 dílů a podávejte 
se zakysanou smetanou.

P.S.: U nás v Amigos dostanete que-
sadillu velmi podobnou, ale přeci jen 
trošku jinou. To jen díky některým 
surovinám, které se běžně nevysky-
tují v obchodě. (Např. jalapeňo pap-
ričky, tekutý cheddar a hlavně koře-
ní…) Podáváme ji ještě navíc s domá-
cí salsou a domácím guacamole.

2x moučná tortilla (průměr 25 cm) 
150 g strouhaného sýra
1⁄2 cibule
125 g čerstvého masa
špetka soli
špetka mexického koření nebo
koření Texas-grill
1 polévková lžíce drcených
rajčat (z konzervy)
1 polévková lžíce oleje

Článek na základě rozhovoru s majite-
lem restaurace připravila 



Badmintonista Bitman v plné přípravě
Obhajoba se blíží

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

Mnozí z nás mají jistě ještě v paměti 
loňský domácí šampionát badmintonistů, 
který se konal v krásném prostředí nové 
sportovní haly. A určitě si mnozí pamatují 
i dvojnásobný zlatý úspěch Jakuba Bitma-
na, člena domácího oddílu TJ Sokol Rado-
tín, a v posledních letech jeho nejlepšího 
badmintonisty.
   Vzpomínky jsou samozřejmě pěkné a je 
příjemné si je oživit. Nicméně pro každého 
aktivního sportovce je důležitější přítom-
nost a budoucnost. Stejně tak i pro Jakuba, 
který si jako jeden z hlavních cílů pro novou 
sezonu vytyčil opět zisk mistrovského titulu. 
Jak se tedy připravuje na obhajobu dvou zla-
tých a jedné bronzové medaile nejúspěšnější 
hráč loňského šampionátu?

Především opět podepsal roční hostování 
v rakouské nejvyšší badmintonové lize, kde 
již druhým rokem hájí barvy WBH Wien. 
Za druhé - přerušil vysokoškolské studium 
a stal se profesionálním badmintonistou. Sa-
motná příprava začala jako obvykle již v létě 
tvrdou, téměř dvouměsíční, fyzickou přípra-
vou. Začátkem podzimu se naskytla obrov-
ská příležitost v podobě tréninku s bývalým 
vynikajícím indonéským hráčem, který 
přijel do Prahy na pozvání, což v prvé řadě 
znamenalo zejména sehnat finance. A jako 
mnohokrát předtím pomohla rodina. Dále 
bylo třeba skloubit náročný trénink s tur-
najovým kolotočem evropského okruhu, 
kde je nutné sbírat body do světového 

žebříčku, a ligovými zápasy v Rakousku. 
Všechny tréninky na kurtu probíhaly ve 
vysokém tempu, tak jak trénují asijští 
badmintonisté, a k tomu odpolední fáze 
fyzické přípravy v posilovně. Každý týden 
tak dostal téměř identickou podobu. Pon-
dělí až čtvrtek příprava s Budym Santosem, 

zatímco druhá polovina týdne znamenala 
cestování na turnaje a samotnou účast Více info na www.jakubbitman.cz

v soutěžích, v Rakousku pak vše doplněné 
kvalitními tréninky se spoluhráči z Vídně 
a s rakouskou reprezentací.

Zpočátku se výsledky nedostavovaly. 
Byla znát únava z náročného programu, 
kde prakticky nebylo místo na odpočinek. 
Nicméně herní projev se postupně zlepšo-
val a systematická příprava s indonéským 
trenérem se začala projevovat na konci lis-
topadu, což se ukázalo na posledních dvou 
turnajích – Scotish a Welsh Open.
   Celá příprava se zaměřila na vrchol první 
poloviny sezony, kterým je pro mladého 
badmintonistu lednové Mistrovství České 
republiky. „Rád bych obhájil minimálně 
jeden titul v párových disciplínách a po-
kusil se o zlepšení svého dosud nejlepšího 
výsledku ve dvojhře mezi dospělými. Tím 
je bronzová medaile z loňska,“ říká Jakub 
Bitman. Druhým cílem radotínského hráče 
je snaha o účast na mistrovství světa, které 
se bude konat v srpnu v Londýně. „Je to 
moje velké přání zahrát si ve Wembley, na 
kurtech, kde se v roce 2012 bude konat 
olympijský badmintonový turnaj,“ dodává 
a připojuje: „vyžaduje to další náročnou 
přípravu, chtěl bych dál pokračovat ve spo-
lupráci s Budym, indonéským trenérem. 
Všechno však záleží na zdraví a na tom, zda 
se mi podaří sehnat finanční prostředky. 
Nejen na přípravu, ale i na účast na turna-
jích tak, aby se mi podařilo dostat co nejvýš 
na světovém žebříčku a tím se kvalifikovat. 
Bez peněz to bohužel nelze.“ Nenašel by 
se někdo, kdo by chtěl mnohonásobnému 
mistru republiky pomoci?

Hokej - Popelka zbraslavského sportování
  Nasyceni vánočními pohádkami o prin-
ceznách, princích, kouzlech a čárách jsme 
se vydali za Popelkami. Ne těmi televizní-
mi, ale sportovními. Jednou z nich je tým 
zbraslavského hokejového oddílu HC Slavoj 
Zbraslav.
   Domovským stadiónem hokejistů je už 
mnoho let Zimní stadion Nikolajka na praž-
ském Smíchově, kde sportovci trénují a hrají 
domácí zápasy. „Bohužel zimní stadion na 
Zbraslavi je pouhou utopií, neboť žádný 
z představitelů města za posledních dvacet 
let nenašel chuť se poprat za dostavbu ro-
zestavěného sportoviště, byť to mnohý ve 
volebních programech sliboval,“ říká před-
seda hokejového oddílu Karel Míka. A snad 
i díky tomu hraje v dresech Zbraslavi pouze 
osm chlapců, kteří zde bydlí.
   Oddíl je v posledních dvaceti letech za-
měřen výhradně na práci s mládeží. V sou-
časné době se tu hokeji učí okolo dvou set 
chlapců od 4 do 19 let, od náboru až po 
juniory. Pro ty, kteří mají chuť hrát hokej, 
se připravuje celoroční program. Mimo 
hlavní období, od září do konce dubna, 
kdy příprava probíhá na ledě, se v květnu 
a v červnu trénuje na suchu. Poslední srp-
nový týden se pak jezdí za ledem na zimní 
stadiony do Strakonic, Nymburka, Sedlčan 
či Jindřichova Hradce. V průběhu roku 
se pořádají několikadenní soustředění na 
lyžích nebo kolech. Síly se pak měří na 
soutěžních utkáních a turnajích.

   O chod oddílu se stará více než třicet do-
spělých od trenérů, vedoucích mužstev po
vedení. Všichni pracují ve svém volném čase 
a za práci nejsou nijak honorováni. „Díky 
dobré práci trenérů se nám daří vychovávat 
kvalitní hokejisty, kteří nyní hrají i nejvyšší 
soutěže dospělých, juniorů i dorostu,“ říká 

Míka. Jen namátkou: v extralize působí Do-
minik Furch, brankář HC Slavia Praha, nebo 
Radek Míka, obránce PSG Zlín. Pozvánku 
do reprezentace 16letých hokejistů dostal 
v loňském roce Petr Janeček (HC Kladno). 
„Za úspěchy našich odchovanců jsme rádi. 

Dokazují, že i v malém oddíle lze vychovat 
kvalitní hráče. Naší prioritou jsou ale nej-
mladší věkové kategorie, tady je budoucnost 
našeho hokeje,“ dodává Míka.

Do náboru proto zbraslavští přijímají 
chlapce (a pozor, i dívky!) ve věku od čtyř 
do osmi let. Umět bruslit nemusí. „Jsme 

radši, když udělají první krůčky u nás,“ 
uklidňuje rodiče Karel Míka, předseda 
HC Slavoj Zbraslav. Tréninky náboru jsou 
až do konce dubna vždy v úterý a čtvrtek
od 16 do 17 hodin na Nikolajce.

Golfový klub v Lahovicích má
nového provozovatele

Společnost Prague Diamond Invest s.r.o., 
která se stala po zahájení zimní sezony 
novým provozovatelem golfového klubu 
v Lahovicích, zahájila nábor nových členů 
klubu  a připravila pro členy a návštěvníky 
resortu zlepšené podmínky pro uspokojení 
jejich sportovních potřeb a větší radost ze 
hry. Současně došlo ke změně názvu klubu 
z Aurum Pacific Golf Club na Prague Dia-
mond Golf Club. 

Společnost si dala za cíl vytvořit zde nejen 
centrum golfového sportu, ale i centrum 

businessu a prostředí pro setkávání pod-
nikatelů a golfistů. Za tímto účelem bylo 
v první etapě zmodernizováno Golf café, 
které v současné době splňuje podmínky 
nejen pro pracovní a obchodní jednání, 

a le i  podmínky 
pro  ne for má ln í 
společenská setkání. 
Byla prodloužena 
otevírací doba in-
door centra, které návštěvníkům poskytuje 
služby na nejmodernějších 3D golfových 
simulátorech až do 23 hodin. Tomu je při-
způsobena i provozní doba Golf Café. 

Prague Diamond Golf Club výrazně rozší-
řil nabídku služeb svým členům, a to nejen 
o celou řadu bonusů, o možnost využití hry 

na partnerských hřištích, 
ale i poradenskou činnost 
v oblasti podnikání, financí 
a investic. Většina těchto 
produktů bude členům 
poskytována s výraznými 
slevami či zdarma. Velkou 
pozornost bude vedení klu-
bu věnovat i programům 
a bonusům pro celé rodiny. 

 S novinkami se setkají 
návštěvníci klubu i při za-
hájení letní golfové sezóny, 
o tom budeme však ještě 
informovat. 

Staňte se i Vy členem 
prestižního a rychle se roz-

víjejícího golfového klubu!

Prague DiamondGolf Club

Novinky z bowlingových klání
   Závěr loňského roku přinesl v juniorských 
bowlingových ligách pod hlavičkou České 
bowlingové asociace další úspěchy junior-
ských týmů. Jejich členy jsou hráči a hráčky, 
jež svou sportovní kariéru v bowlingu začí-
nali ve zbraslavské herně Patium. 
   Podzimním vítězem nejvyšší 1. juniorské 
bowlingové ligy se stal tým BC Rabbits Pra-
ha A ve složení Jaroslav Daněk, Josef Kašpar, 
Michal Janovský a Tomáš Plechata. Velkým 
dílem k tomuto úspěchu přispěl právě 
prvně jmenovaný Jára Daněk 
s výkony často nad hranicí 250 
kuželek v jedné hře. Ze třetího 
místa v druhé lize si vybojovalo 
právo baráže o první ligu céčko 
BC Rabbits Praha. O účast 
v nejvyšší soutěži bude kromě 
toho bojovat i B tým stejného 
oddílu, za který hraje Domi-
nika Křenková a Patrik Pechar. 
Pokud oba týmy v baráži uspějí 
(a není to nereálné), pak budou 
v jarní části nejvyšší juniorské 
soutěže v ČR bojovat z osmi 
týmů z celé republiky tři týmy, 
jejichž základnu tvoří junioři z Prahy 16 
a okolí. To zatím nemá v historii našeho 
bowlingu obdoby.
   Do druhé poloviny se také přehoupla 
Zbraslavská bowlingová liga organizova-
ná centrem Patium již pátým rokem. Na 
řadě jsou odvety prvních kol, které zatím 

přinesly nejedno překvapení. 
   Na zatím nepostupovém devátém místě je 
tým Kaplička 1905, někdejší vítěz této sou-
těže. Naopak v elitní osmičce se drží loňský 
nováček Oldies Goldies či týmy Hero nebo 
Pohodáři, které v minulém ročníku skončily 
ve druhé polovině startovního pole. Jarní 
část Zbraslavské bowlingové ligy, která se 
tradičně hraje v pondělí večer a která vyvr-
cholí v průběhu dubna letošního roku, tak 
bude ještě hodně zajímavá. Dosavadní vý-

sledky jsou nicméně důkazem, že se v této 
stále populárnější „regionální lize“ mohou 
uplatnit všichni, které bowling baví a jež 
dokáží ve prospěch svého týmu zabojovat 
a předvést tak někdy možná překvapivé, 
o to však cennější výkony.

Konkrétní informace o prezentovaných
produktech najdou zájemci na webových 
stránkách klubu www.golf-lahovice.cz.



MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907
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Spolupráce s obyvateli Velké Chuchle
Velice náš potěšil zájem místních obyvatel o udržování pořádku kolem komunikace Na Hvězdárně. 
Bohužel v tuto chvíli je tato lokalita rájem pro bezohledné občany, kteří nejsou schopni vyvážet odpad 
na sběrné dvory. Na podzim minulého roku nás z vlastní iniciativy oslovilo sdružení občanů Osada 
Lahovská s prosbou o výpomoc při zajištění úklidu černé skládky. Po dohodě s městským úřadem, 
byl zajištěn sběrný kontejner a  spol. KSF která buduje komunikaci Na Hvězdárně ochotně zapůjčila 
nakladač. Samotnou likvidaci provedli dobrovolníci sdružení občanů Osada Lahovská a dobrovolníci 
z řad obyvatel Velké Chuchle za což jim děkujeme. V minulém roce jsme tyto skládky nechali likvidovat 
celkem třikrát včetně zmiňované iniciativy. Bohužel k tomuto datu musím konstatovat, že černá skládka 

podél komunikace opět začíná rozrůstat. Doufáme, že tento neutěšený 
stav skončí po zahájení výstavby, která se spustí během pár měsíců.

Projekt VILY CUCHLE má opět několik novinek, které bychom Vám rádi v Novém roce představili. Již 
minulý rok na podzim jsme získali změnu územního rozhodnutí o umístění stavby, které nás přiblížilo 

k samotnému zahájení výstavby projektu. První fáze výkopových prací bude zahájena nejpozději na jaře 2011. Dokončení prvních vil je plánováno 
na konec roku 2012. Aktuální stav popsal prodejní manažer projektu Miroslav Němec: V létě minulého roku jsme zahájili prodej jednotlivých vil ve 
dvou prodejních etapách. Největší zájem projevili klienti o vily TYP 4 s užitnou plochou do 350 m2. Většina těchto typových vil je umístěna v druhé 
prodejní etapě, kde nabízíme již poslední vilu této velikosti. Tímto však nechceme tento typ z nabídky vyškrtnout a vyhlásit stav „VYPRODÁNO“. 
Hned na začátku projektu jsme počítali s tím, že může tato situace nastat a tak nabízíme klientům možnost sloučení vybraných pozemků s možností 
stavby větší typové vily. Jako další alternativu nabízíme změnu typové vily na konkrétním pozemku. V současné době vnímáme variabilitu projektu 
jako velice důležitou a výhodnou hlavně pro samotného klienta.

Jedinečné umístění se musí umět využít
Již od první chvíle kdy jsme začali přemýšlet nad celkovým konceptem projektu VILY CHUCHLE nám bylo jasné, že budeme chtít využít veškerých 
výhod, které nám jedinečné umístění na kopci nad Velkou Chuchlí nabízí. Samozřejmou dominantou je krásný panoramatický výhled na Prahu, ale svým 
severovýchodním umístěním není zcela ideální pro umístění pobytové terasy a obývací části. Z několika předložených řešení od ateliéru A69 architekti 
s.r.o. splňoval naše požadavky koncept kdy obývací část směřuje jak na severovýchodní výhledovou část tak je propojen s jihozápadní pobytovou terasou. 
Kuchyňská část navazující na jídelnu je směřována na menší „snídaňovou terasu“ která je předurčena ke klidné snídani při východu slunce. Ložnice rodičů 
pak nabízí v kombinaci s francouzským oknem jedinečný pohled na panorama Prahy. Nerušeným výhledům napomohlo umístění vil ve svažitém terénu, 
kdy z patra přehlídnete níže položenou vilu. Tento základní koncept byl doplněn funkční a promyšlenou dispozicí s možností výběru z několika typových 
uspořádání. Samotná lokalita však nabídne i možnost umístění vily v bezprostřední blízkosti lesa s větší mírou soukromí.

Jedinečné umístění se musí umět využít
Již od první chvíle kdy jsme začali přemýšlet nad celkovým konceptem projektu VILY CHUCHLE nám bylo jasné, že budeme chtít využít veškerých 
výhod, které nám jedinečné umístění na kopci nad Velkou Chuchlí nabízí. Samozřejmou dominantou je krásný panoramatický výhled na Prahu, ale svým 
severovýchodním umístěním není zcela ideální pro umístění pobytové terasy a obývací části. Z několika předložených řešení od ateliéru A69 architekti 
s.r.o. splňoval naše požadavky koncept kdy obývací část směřuje jak na severovýchodní výhledovou část tak je propojen s jihozápadní pobytovou terasou. 
Kuchyňská část navazující na jídelnu je směřována na menší „snídaňovou terasu“ která je předurčena ke klidné snídani při východu slunce. Ložnice rodičů 
pak nabízí v kombinaci s francouzským oknem jedinečný pohled na panorama Prahy. Nerušeným výhledům napomohlo umístění vil ve svažitém terénu, 
kdy z patra přehlídnete níže položenou vilu. Tento základní koncept byl doplněn funkční a promyšlenou dispozicí s možností výběru z několika typových 
uspořádání. Samotná lokalita však nabídne i možnost umístění vily v bezprostřední blízkosti lesa s větší mírou soukromí.

                                       Vybavení dotváří komfortní celek
Vybavení vil jednoznačně dotváří kompaktní celek kvalitního a útulného bydlení. Standardy zahrnují nejenom širokou škálu komfortních prvků jako 
je například klimatizace, předokenní polohovatelné žaluzie, rekuperační jednotka, příprava pro centrální vysavač, ale také je kladen důraz na kvalitu 
použitých materiálů včetně provedení veškerých detailů. Ve vile tak najdete kvalitní sádrové omítky, desingové schodiště s dřevěnými nášlapy, zapuštěné 
sokly v líci s omítkou, bezúdržbové okna v provedení hliník/dřevo, videotelefon umístěný ve dvou podlažích, ale i praktické centrální vypínače žaluzií 
a světel celé vily. Pro vytvoření útulného bydlení bude každá solitérní vila vybavena krbem na tuhá paliva, kvalitní třívrstvou dřevěnou podlahou 
a zařizovacími předměty předních značek. Samozřejmě bylo myšleno i na bezpečí budoucích majitelů a tak je každá vila vybavena alarmem s možností 
připojení na centrálně umístěnou ostrahu v rámci projektu. Dále je pro vyšší bezpečnost vila vybavena bezpečnostními skly s úpravou CONEX. Další 
nedílnou součástí je samotná zahrada, která bude standardně osázena již vzrostlým stromem a v rámci oddělení ulice od soukromé zahrady bude 
vytvořen živý plot z habrových keřů se zakomponovaným pletivem pro zamezení prostupu. Naším záměrem je nepředávat klientům jen holou pláň, ale 
již částečně osázenou zahradu vhodnou pro další případné úpravy s dostatkem zeleně směřující k ulici, čímž bude dosaženo příjemného veřejného 

Spolupráce s obyvateli Velké ChuchleJak trávit volný čas?
Samotné umístění projektu v zeleni 
nabízí hned několik možností spor-
tovního vyžití. Blízkost Chuchelského 
háje a trasa cyklostezky je jednou 
z variant jak sportovně strávit volný 
čas. Pro naše klienty jsme však při-
pravili další možnost sportovního vyži-
tí a to ve spolupráci s nedalekým gol-
fovým hřištěm PCGC Zbraslav. Jako 
standardní vybavení vily bude členství 
v golfovém clubu a předplatné něko-
lika hodin kursu s instruktorem. Více 
informací o PCGC Zbraslav naleznete 
nawww.preguecitygolf.cz.

Mnoho úspěchů v novém roce 2011 Vám přeje za společnost
VILY CHUCHLE a.s. a REFLECTA  Development a.s.

celkem třikrát včetně zmiňované iniciativy. Bohužel k tomuto datu musím konstatovat, že černá skládka 
podél komunikace opět začíná rozrůstat. Doufáme, že tento neutěšený 
stav skončí po zahájení výstavby, která se spustí během pár měsíců.

Miroslav Němec
REFLECTA Development a.s.
miroslav.nemec@refl ecta.cz
mob: 725 775 717

    ANGLIČTINA V RADOTÍNĚ   
Nové učebny: nám. Osvoboditelů 69

Praha 16 - Radotín
                            Od ledna 2011 nabízíme:

          

Více informací: www.anglictina-radotin.cz
Tel.č. 777 057 013, e-mail: verakunt@yahoo.com 

         ·     fi remní vyuku angličtiny 
· volná místa v kurzech pro děti a dospělé
· individuální i skupinovou výuku
· přípravu na novou maturitu
· překlady z anglického do českého jazyka
· konverzaci s rodilou mluvčí

Nové! SOBOTY S ANGLIČTINOU - příprava k maturitě
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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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