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244: Experiment skončí v březnu

Fórum nahradily
Otázky a odpovědi

Elektronické očiRadnice ušetřila 7 milionů

Na základě schůzky, která se uskuteč-
nila 19. ledna na Magistrátu hl. m. Prahy 
za přítomnosti pražského radního pro 
dopravu Radovana Šteinera, ředitele or-
ganizace ROPID Pavla Procházky, sta-
rosty Městské části Praha 16 Mgr. Karla 
Hanzlíka a jeho zástupce Mgr. Miroslava 
Knotka, dojde 8. března 2009 k obnovení 
linky MHD číslo 244 v celotýdenním 
provozu a v celé trase.

Toto datum se vztahuje k celostát-
ním změnám jízdních řádů a vynuce-
né změně licence. Původně avizovaný 
únorový termín změny nebyl z těchto 
technických důvodů možný. „Výsledek 
je pro nás velmi pozitivní. Obě strany 
se k problému postavily vstřícně a do-
šlo k přijetí koncepčního návrhu naší 
městské části,“ říká starosta Hanzlík. 

Městská část navrhla zrušit linku 
204 a posílit tak intervaly linky 244 
v celotýdenním provozu. Po konzul-
tacích s Městskou částí Praha - Velká 
Chuchle je součástí opatření změna 
vedení linky 172, která se vrátí do 

původní trasy tak, jak tomu bylo 
přede dvěma lety. Pouze bude jezdit 

obráceně – po Strakonické dojede 
až k přístavu a dále projede klíčové 
body trasy: ulice Přeštínskou, Rado-

tínskou, náměstí Omladiny a přes 
Malou Chuchli se bude vracet zpět 
na Smíchov. Dosavadní půlhodinové 
intervaly 172 se zkrátí na 20minutové 
a trvale bude obsloužena hromadnou 
dopravou oblast Přeštínské ulice 
i chuchelského zahradnictví.   
   Důležitou informací je, že vlaková 
spojení zůstanou zachována v podobě 
zavedené od poloviny prosince. „Kom-
binace vlaku a linky 244 přinese opět 
optimální spojení s centrem. Velká 
část občanů Prahy 16 bude využívat 
vlakové spojení a lidé bydlící v oblasti 
Sídliště, Viniček nebo Přeštínské se 
budou moci opět dostat po celý týden 
na páteřní kolejovou dopravu nebo 
pokračovat linkou 244 na Smíchov,“ 
dodává starosta Hanzlík.  

Městská část Praha 16 děkuje touto 
formou všem občanům za podporu 
petice, která 16. ledna obsahovala 
téměř 900 podpisů. Byla tak dalším 
argumentem v prosazování návrhů na 
obnovení linky 244. 

   Městská část Praha 16 skončila hos-
podaření roku 2006 výsledkem –13,9 
mil. Kč. Jako prvopočátek a hlavní pří-
čina nesouladu mezi příjmy a výdaji 
byl identifikován výkon státní správy, 
který byl MČ svěřen v roce 2001. 
   Jen v roce 2006 zatížila tato položka 
stranu výdajů rozpočtu částkou 20,2 
mi l. Kč, přičemž dotace státu na 

výkon státní správy za stejné období 
činila pouze 8,8 mil. Kč. Rozdíl je 11,4 
milionu, tedy 82 % záporného hos-
podářského výsledku. Zbylých 18 % 
tvořily výpadky některých dalších 
plánovaných příjmů. O vážné situaci 
jsme podrobně informovali v Novi-
nách Prahy 16 č. 8/2007.
   Vzhledem k tomu, že schodek byl 
způsoben strukturálními problémy 
celého rozpočtu a v dalších letech 
by bez zásadních změn došlo ještě 
k výraznějším propadům financí, 
byl v prvním pololetí 2007 nastar-
tován proces ozdravění financí MČ. 
Zahrnoval řadu opatření ke zefek-

tivnění chodu úřadu městské části, 
organizačních složek i příspěvkových 
organizací spočívajících především 
v těchto hlavních krocích:
» přehodnocení všech stávajících čin-
--ností a agend a z nich vyplývajících 
--příjmů a výdajů,
»-rozhodnutí, které činnosti mohou 
--být zajišťovány jinak a efektivněji,
» zjednodušení struktury ÚMČ a or-
--ganizačních složek,
» snížení počtu zaměstnanců.

Dalším bodem bylo snížení počtu 
budov úřadu a řešení některých dal-
ších provozních záležitostí. Zároveň 
byl v roce 2007 nastaven zvláštní 
režim výrazných omezení položek 
výdajové strany rozpočtu, a to na nej-
nutnější platby. 

K 30.6.2007 prošel reorganizací 
Úřad městské části Praha 16: zanikly 
všechny malé odbory, a to spojením 
agend s podobnou náplní činnosti do 
větších celků. Vznikl největší odbor 
úřadu – výstavby, dopravy a životní-
ho prostředí se dvěma samostatnými 
odděleními, nástupcem odboru 
sociálního a zdravotního byl odbor 
sociální se začleněným pracovištěm 

V roce 2008 přibyla v hlavním městě 
další třicítka kamer, z toho dvě v Rado-
tíně. Nová stanoviště jsou opět na frek-
ventovaných a z hlediska bezpečnosti 
rizikových místech.

Větší bezpečnost obyvatel i ná-
vštěvníků metropole, ochrana vybra-
ných historických památek či iden-
tifikace ukradených vozidel: to jsou 
hlavní úspěchy metropole dosažené 
mj. díky Městskému kamerovému 
systému (MKS). Jen v předminulém 
roce, za nějž jsou statistiky k dispo-
zici, využila Policie ČR informace 
z MKS při řešení 4320 případů 

Na oficiálních webových stránkách 
Městské části Praha 16, fungujících 
na adrese www.mcpraha16.cz, bylo 
27. ledna 2009 zrušeno diskusní fórum. 

Důvodem tohoto nepopulárního 
kroku je nárůst vulgarismů, převážně 
anonymních, gradujících do arogant-
ních a nepodložených tvrzení proti 
zaměstnancům Úřadu městské části 

Vážení spolu-
občané, vánoč-
ní a novoroční 
čas hojnost i 
je pomalu ale 
jistě za námi 
a podle křes-
ťanských zvy-
ků se zvolna 
blíží  období 
masopustní-

ho odříkání, které trvá čtyřicet dní a je 
ukončeno velikonočními svátky. V ča-
sech dávno minulých bylo odříkání nut-
ností, ovšem dnešní spotřební společnost 
zcela jistě nedá obchodním řetězcům 
důvod k rozmrzelosti z úbytku tržeb.

Stejně jako stoupají nároky obyva-
telstva na služby, zvedá se také potřeba 
kvalitní infrastruktury a občanské vy-
bavenosti i v městských částech, které 
kdysi bývaly a v očích mnohých ještě 
zůstávají vesnicí. Mezi ně patří i Lipence. 
Úkolem místní samosprávy je přiblížit 
komfort bydlení průměru Prahy. Ne 
vždy a ne všude se v rámci rozlehlého 
katastru daří. 
   V minulém roce překročil počet oby-
vatel druhou tisícovku. Více než desetinu 
tohoto stavu tvoří stálí obyvatelé osady 
Kazín, kteří objevují „kouzlo“ celoroční-
ho chataření. Zcela jistě je lukrativní pro-
najmout byt v centru Prahy a přesunout 
rodinu na chatu. Sice se zvětší dojezdové 
vzdálenosti a zhorší dostupnost veške-
rých potřeb všech jejích členů, ale každá 
koruna je dobrá a náklady tak minimál-
ní… Zde je otázkou, zdali není na místě 
iniciovat legislativu k ustanovením, 
která by omezila možnosti některých 
dobrodruhů přihlásit k trvalému bydlení 
do provizorní stavby bez hygienického 
vybavení o pár metrech čtverečních 
malé děti jen proto, že má evidenční číslo 
a majitel disponuje vlastnickým listem…

Naopak řady obyvatel Lipenců ne-
mohou, ač by si to velmi přáli, rozšířit 
vlastníci některých novostaveb. Tito ne-
mají možnost zkolaudovat svůj rodinný 
domek jenom proto, že jsou závislí na 
soukromém investorovi, který nedo-
stavěl v ulicích několik lamp veřejného 
osvětlení. Dvě kolaudační řízení, která 
zdánlivě nesouvisí, přesto jejich soulad 
je podmínkou řádného užívaní stavby.  
   Přejme si do budoucna co nejméně 
kolizí se záhadami v ustanoveních vy-
hlášek a zákonů. Pokud nám nebude 
štěstí přát, doufejme tedy, že narazíme 
na moudrého a zodpovědného úřední-
ka disponujícího zdravým rozumem. 

Výpadová 2313,
Praha 5 - Radotín
Tel.: 257 812 027

Koncem ledna přistoupila radotínská 
radnice k logickému kroku, zrušení diskus-
ního fóra na webových stránkách Městské 
části Praha 16. Toto rozhodnutí následo-
valo po eskalaci anonymních arogantních 
až vulgárních a nepodložených tvrzení, 
kterými neznámý tazatel či tazatelé v po-
slední době osočovali pracovníky úřadu 
a zástupce samosprávy. I přes počáteční 
opakované snahy o asertivní, věcné a raci-
onální odpovědi na dotazy od kompetent-
ních pracovníků bylo patrné, že protistrana 
vlastně žádnou odpověď ani nechce slyšet 
a prakticky tímto pro mne, a myslím, že pro 
celou řadu slušných lidí velice zvláštním 
způsobem, si pouze dokazuje svoje ego. 
   V duchu jsem si modeloval člověka, který 
jedná tímto způsobem. K jaké věkové či 
sociální skupině asi patří, co ho vede k po-
dobným činům, jaký je cíl jeho jednání…? 
Došel jsem k závěru, že se bude jednat 
o člověka velice konzumního, který po spo-
lečnosti pouze vyžaduje, ale pro naplnění 
některých svých představ neudělá zhola nic. 
Je pasivní, ale kritičnost k dění mu nechybí. 
Jeho pravděpodobné nedocenění a frustra-
ce ho pak vede k vytváření negativních 
nálad. Možná dotyčný podlehl bulvárnímu 
masírování médií, které vytvářejí denno-
denně atmosféru, že v naší společnosti je 
vše zmanipulované a zkorumpované. A ne-
bo soudí okolí podle sebe? Velice rád bych 
se s podobným člověkem sešel a jednal 
s ním bez roušky anonymity z očí do očí. 
Rád bych si vyslechl jeho konkrétní fakta 
a důkazy, které ve svých příspěvcích mimo 
osočování žádné nepředložil.

Ale pro klid duše všech pánů a dam xy. 
V rámci činnosti úřadů funguje povinný 
systém nezávislých auditorských kontrol. 
Tato kontrola právě od listopadu minulé-
ho roku na Úřadu Městské části Praha 16 
probíhá a bude souvisle trvat až do břez-
na. Týká se jak záležitostí procesních, tak 
i obsahových, včetně kontroly výběrových 
řízení, hospodaření atd. Závěrečnou 
zprávu, ať bude kladná či negativní, 
zveřejníme. Vážení neznámí, mohu Vám 
i poradit. V případě, že se bojíte o ztrátu 
své anonymity, existují i protikorupční 
linky, kam svůj podnět můžete předat, ale 
bez podložených tvrzení se obávám, že 
neuspějete ani tam.
   Pro slušné lidi, i třeba s kritickým názo-
rem, bude dále sloužit nová sekce Otázky 
a odpovědi. Samozřejmě občané mohou 
využít i další možnosti, jako je účast na 
veřejných zasedáních zastupitelstva, osob-
ní návštěvou dotčeného pracovníka státní 
správy či zástupce samosprávy atd. Na 
začátku února se ze stejných důvodů k po-
dobnému kroku, zrušení diskusního fóra, 
rozhodla i MČ Praha – Velká Chuchle.
     



Mostní stavby v našem regionu

Klidné Vánoce a Nový rok

Změny v sociální oblasti

Představení oddělení

Těžko si dnes můžeme představit 
dopravu obyvatel Prahy 16 bez mostů 
spojujících břehy řek Berounky a Vlta-
vy. Lidé odjakživa hledali to, co je spo-
juje, nikoli rozděluje. Právě mosty toto 
poslání naplňují. V našem obvodě mají 
tyto stavby význam pro všechny druhy 
dopravních komunikací.    

Bezesporu vhodně zapadající do 
okolní krajiny je  radotínská pěší lávka 
přes Berounku postavená v roce 1995 
za 14,5 milionu korun. Po technické 
stránce ji tvoří ocelo - betonovo - 
dřevěná konstrukce, která má rozpětí 
80 metrů a šíři 3 metry. Tato stavba, 
nahrazující původní pontonovou láv-
ku, má dřevěnou mostovku ve tvaru 
paraboly mírně zakřivené směrem 
nahoru. Z  konstrukce lávky je patr-
né, že symbolizuje žerď plachetnice. 
Původním záměrem bylo lávku zavěsit 
na zbraslavské straně pouze na jednu 
podporu tak, aby se na protější stra-
ně  dotkla jen lehce břehu Berounky. 
Následně došlo ke konstrukční změně 
a ze strany Radotína byla vybudovaná 
konzola, pod níž vede cyklistická trasa 
Černošice – Velká Chuchle. 

Zajímavým a významným doprav-
ním mostem je zbraslavská železobe-
tonová mostní stavba přes řeku Vltavu, 
13 km jižně od centra Prahy, která je 
po proudu řeky prvním mostem na 
území Prahy. Jde o most Závodu míru, 
který je používán od roku 1964 a je-
hož investiční cena v době realizace 
přesáhla 21 milionů korun. Má délku 
210 metrů a jeden oblouk o rozpětí 75 
metrů s třemi pilíři na každé straně. 
Jedná se o silniční most s chodníky 
pro pěší a cyklisty. Vozovka má šíři 9 
metrů a je ve výšce 12 metrů nad řekou 
Vltavou. Tato stavba je unikátní v tom, 
že jde o první obloukový most na světě 
postavený metodou samonosné sva-
řované výztuže bez potřeby bednění. 
Výztuž tvoří pevné ocelové síťové ple-
tivo navržené tak, aby uneslo značnou 
zátěž. Původně stál ve stejných místech 
železný most z roku 1896, který měl tři 
pole a stál tehdy 136 tisíc zlatých, což je 
na dnešní poměry asi 7 milionů korun.   

Další dopravně důležitou mostní 
stavbou je lahovický silniční most tvo-
řící výraznou krajinnou dominantu. 
Výstavba proběhla v letech 2001 až 
2005 a stála 620 milionů korun. Nový 
most nahrazující dřívější přemostění 
Berounky zachoval původní směrové 
i výškové vedení komunikace. Zmen-
šení tloušťky konstrukce na levém 
břehu řeky umožnilo zvýšit niveletu 
podjíždějící komunikace nad padesáti-
letou vodu. Nově je umožněn i průjezd 
po pravém břehu Berounky. Jedná se 
vlastně o dvě samostatné konstrukce 
v délce 216 metrů, přičemž každá má 
tři jízdní pruhy, cyklistickou stezku 
a chodník. U pravé konstrukce mostu 
byly využity historické základy původ-
ního starého mostu. Železobetonové 
pilíře jsou částečně obloženy kamenem, 
nosnou konstrukci tvoří spojitý nosník 
z předpjatého betonu. Ve směru do 

centra Prahy jsou nad prvním párem 
pilířů umístěny dvě 9 metrů vysoké 
vyhlídkové věže poskytující pohled na 
soutok Berounky s Vltavou.     

Barrandovský most je po proudu řeky 
Vltavy třetím mostem na území města 
Prahy. Je to největší, nejširší a nejšik-
mější mostní stavba v Praze. Výstavba 
byla zahájena v roce 1978, jižní polovi-
na mostu byla pak zprovozněna v roce 
1983 a severní polovina v roce 1988. 
Most zabírá plochu 33 tisíc m2, jeho 
největší šířka je 50 metrů, nejmenší pak 
40 metrů. Délka dosahuje 352 metrů. 
Pro most je charakteristické složité 
mimoúrovňové křížení, které spojuje 
tzv. Jižní spojku s ulicí K Barrandovu. 
Snahy o přemostění Vltavy v těchto 
místech jsou staré více jak dvě stě let. 
Myšlenka na vybudování přemostění 
byla aktuální po roce 1918 a v roce 1938 
existovalo 21 soutěžních návrhů na tuto 
stavbu. Dnes má most osm jízdních 
pruhů s mostovkou ve výšce 15 metrů 
nad hladinou Vltavy. Konstrukci před-
stavuje spojitý nosník o šesti polích 
s proměnnou výškou i šířkou. Investič-
ní náklady na postavení převýšily 483 
milionů korun. Z architektonického 
hlediska zde bylo úspěšně použito po-
hledového betonu, který umožnil řešit 
i estetickou stránku železobetonové 
konstrukce.   
   Z historického hlediska je kuriózní, 
že objev železobetonu má počátky 
v zahradnictví francouzského pěstitele 
Josepha Moniera, který v roce 1849 
zpevňoval své první betonové květi-
náče železnými pruty. Jeho nápad vnesl 
ohromný rozmach do stavitelství ob-
loukových mostních konstrukcí a roku 
1873 na tuto metodu získal patent. 
Mosty ze železobetonu splňují široké 
spektrum různorodých kritérií a po-
žadavků ve stavebnictví,  kterými jsou 
zejména životnost, bezpečný silniční 
provoz a funkčnost stavby při zajištění 
výtvarného a estetického vzhledu. Růz-
ně vysoké náklady na výstavbu mostů 
odrážejí vždy aktuální hodnotu staveb-
ního díla podle doby vzniku a realizace 
v návaznosti na projektovou složitost 
stavby, její rozsah a konstrukční řešení.     
   Ze současnosti nelze nezmínit mosty 
budované v rámci silničního okruhu, 
které se bezprostředně týkají obvodu 
Prahy 16. Součástí nyní realizované-
ho úseku v délce 6 kilometrů bude 
přemostění Lochkovského a Slavičího 
údolí, mostní estakáda přes údolí 
Berounky a dvě mimoúrovňové kři-
žovatky Lahovice a Lochkov. V místě 
odbočky ze Strakonické na Zbraslav 
vznikne jedna z největších a nejkom-
plikovanějších mimoúrovňových kři-
žovatek. Úkolem výstavby pražského 
silničního okruhu je odlehčit přetížené 
síti městských komunikací a propojit 
dálnice a rychlostní silnice s trasami, 
které se z Prahy radiálně rozbíhají. 

Opilec na Kazíně
Opilý muž seděl 1. ledna na lesní cestě v chatové osadě Kazín. Vracel se z oslavy 
a byl zmatený, nevěděl kudy jít. Hlídka městské policie muže odvezla na autobus 
a muž již sám odjel domů.

Podivná dáma 
Dne 7. ledna seděla ve vestibulu Úřadu městské části Praha 16 už od ranních 
hodin žena a stále něco zapisovala na papír. Úřad odmítla opustit. Strážníci ji 
požádali o doklady a informovali o ubytování pro lidi bez domova na lodi HER-
MES. Poté žena odešla.

Nalezené auto  
Strážníci Prahy 16 potěšili 11. ledna majitele odcizeného vozidla, které odhalili na úze-
mí Prahy 16. Místo nálezu zajišťovali až do příjezdu Policie České republiky.

Zlom loňského a letošního roku 
v Praze 5 a 16 přinesl klidnější Vánoce 
a silvestrovské oslavy.
   Podle obvodního ředitele Městské 
policie v Praze 5 Zdeňka Hejny, pod 
něhož spadá i šestnáctka, řešili stráž-
níci mnohem méně přestupků než ob-
vykle, a to v oblasti veřejného pořádku 
i dopravy. „Nejčastěji museli strážníci 
řešit například vozidla zaparkovaná 
na zákazu zastavení či drobné kráde-
že,“ shrnul Hejna. Hlídky také podle 

něj byly během svátků benevolentní 
a řada dopravních přestupků skončila 
jen napomenutím. 

Oslavy přelomu starého a nového 
roku s sebou tradičně přinášejí i vyšší 
počet opilých lidí. Pokud strážníci našli 
na ulici alkoholem příliš zmoženého 
člověka, zavolali speciální vozidlo Měst-

ské policie hlavního města Prahy, které 
opilce dopravilo na záchytnou stanici. 

Klidné byly svátky podle vedoucí-
ho okrsku Městské policie v Praze 16 
Bc. Michala Vocetky i v Praze 16. „Nej-
větší koncentrace lidí byla 25. prosince 
ve Velké Chuchli a 26. prosince v Ra-
dotíně, v době, kdy probíhalo předsta-
vení pojízdné zvonohry,“ poznamenal 
Vocetka. V ulicích bylo také podle něj 
mezi svátky nasazeno méně strážníků 
než v běžných dnech. Naopak na Sil-
vestra hlídky posílily.

Celkem se v ulicích Prahy 5 a 16 
během vánočních a novoročních 
svátků pohyboval stejný počet měst-
ských policistů jako obvykle. Pouze 
v průběhu silvestrovské noci strážníci 
pomohli hlídkám v centru města 
a na Nový rok se podíleli na zabez-
pečování slavnostního ohňostroje. 
  V pohotovosti byli během svátků 
a oslav Silvestra strážníci na celém 
území metropole. Právě v centru, kde 
se tradičně očekával největší nápor 
lidí, kteří se chtěli se starým rokem 
rozloučit velkolepě, zajišťovalo bez-
pečnost 110 policistů, stejný počet 
strážníků městské policie se čtyřmi 
veliteli a dvěma psovody a několik 
hasičských vozidel. Nechyběla ani 
zdravotnická záchranka. „Oslavy 
konce roku a vánoční svátky se obešly 
v hlavním městě, i díky městské poli-
cii, bez větších komplikací. Ošetřeno 
muselo být během Silvestra přibližně 
190 lidí. Většina případů měla sou-
vislost s konzumací alkoholu,“ uvedl 
náměstek primátora JUDr. Rudolf 
Blažek, do jehož kompetence bezpeč-
nost v metropoli spadá.

   Od ledna 2009 je v sociálním systému 
řada novinek. Výrazné změny jsou v zá-
koně o pomoci v hmotné nouzi. Týkají 
se především dvou oblastí: výše příspěv-
ku na živobytí a způsobu výplaty dávek 
pomoci v hmotné nouzi.

U osob, které pobíraly příspěvek na 
živobytí déle než 6 kalendářních měsíců, 
se od sedmého měsíce stanovuje částka 
živobytí ve výši existenčního minima. 
Toto ustanovení se nevztahuje na: 
» osoby, u kterých se nezkoumá 

snaha zvýšit si příjem vlastní 
prací,

» osoby pobírající podporu v neza-
městnanosti,

» osoby pobírající podporu při re-
kvalifikaci,

» osoby, které mají příjem z výdě-
lečné činnosti,

» osoby, které vykonávají dob-
rovolnickou a veřejnou službu 
v rozsahu alespoň 20 hodin v ka-
lendářním měsíci.

Přechodné ustanovení uvedené 
v čl. VI novely zákona o zaměstnanos-
ti stanovuje, že doba 6 kalendářních 
měsíců po sobě jdoucích se pro uvede-
né ustanovení počítá od 1. ledna 2009. 
Znamená to, že se poprvé orgány po-
moci v hmotné nouzi budou uvedenou 
sankcí zabývat v červenci 2009.

Příspěvek na živobytí se vyplácí 
v kalendářním měsíci, na který náleží, 
v pravidelných měsíčních lhůtách ur-
čených plátcem příspěvku. Způsob vý-
platy určuje plátce dávky tak, že bere 
v úvahu schopnosti a možnosti osoby 
v hmotné nouzi s dávkou v hmotné 
nouzi hospodařit a využít k účelu, ke 
kterému je určena. Způsob výplaty 
příspěvku na živobytí a mimořádné 
okamžité pomoci může určit plátce 
dávky tak, že nejméně 35 % a nejvýše 
65 % přiznané dávky bude poskytnuto 
ve formě poukázky opravňující k ná-
kupu zboží ve stanovené hodnotě.

Oddělení evidence obyvatel 
a osobních dokladů Úřadu městské 
části Praha 16 sídlí na adrese náměstí 
Osvoboditelů 21/2a, Praha - Radotín, 
v 1. patře budovy. 

Pro občany hlášené k trva lému 
pobytu na území katastrů Radotína, 
Zbraslavi, Lahovic, Malé a Velké 
Chuchle, Lipenců a Lochkova zajišťuje 
vydávání občanských průkazů 
a cestovních dokladů, poskytuje 
na základě jejich písemné žádos-
ti údaje z informačního systému 
evidence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů.

Pracoviště dále přijímá hlášení 
o ztrátě, odcizení, poškození ne-
bo zničení a též i nálezu občan-
ského průkazu a ces-

tovního dokla-
du a následně 
provádí úkony 

ke zneplatnění 
těchto dokladů 

v  i n for mač n í m 
s y s t é m u 
e v i d e n c e 
občanských 
p r ů k a z ů 

a cestovních dokladů. 
Další agendou je vyři-

zování změny trvalého 
pobytu občanů v Pra-
ze – Radotíně, přijí-
mání žádostí a vedení 
správního řízení ve 
věci zrušení údaje 

o místu trvalého pobytu občanů hlá-
šených k trvalému pobytu v Radotíně.

Případné dotazy zodpovíme na e-mai-
lové adrese: spravni@p16.mepnet.cz 
nebo telefonních číslech: 234 128 247, 
234 128 229 (občanské průkazy 
a evidence obyvatel), 234 128 244, 
234 128 246 (cestovní dok lady) 
a 234 128 245 (vedoucí oddělení).

Uzavírka Josefa Houdka. V rámci 
I. etapy stavby č. 0113 – TV Lipence, 
rekonstrukce komunikací a stavby 
inženýrských sítí, dojde v termínu 
od 24.2.2009 do 30.6.2009 k uzavírce 
ulice Josefa Houdka (v úseku: Jílo-
višťská – K Topolům). Objízdná trasa 
pro automobilovou dopravu včetně 
linek autobusů MHD je navržena ná-
sledovně. Směr Lipence: Josefa Houd-
ka – Jilovišťská – Na Bambouzku – Ji-
říčkova – Českého červeného kříže – 
V Alejích – Černošická. Směr cent-
rum: Černošická – V Alejích – Čes-
kého červeného kříže – Štemberova – 
U Lip – Jílovišťská – Josefa Houdka. 
Zároveň budou zrušeny zastávky 
BUS MHD „U kapličky“ a „Lipence“, 
náhradní provizorní zastávky budou 
zřízeny v ulicích Jílovišťská, Na Bam-
bouzku, Štemberova a u křižovatky 
ulic Černošická - V Alejích. Zhotovi-
telem akce je společnost Stavby silnic 
a železnic a.s.
Skalní sesuv. Z důvodu sesuvu skal-
ního masivu v Malé Chuchli, lokalita 
Vyskočilka, je  uzavřena cyklotrasa 
v ulici Zbraslavská. Veškeré práce 
spojené s likvidací horniny a odstra-
něním uvolněných a pádem hrozících 
balvanů se předpokládají do konce 
května 2009. Jako náhradní trasu je 
možné využít cyklotrasu vedenou 
podél Vltavy (v úseku: Barrandovský 
most – Malá Chuchle).
Příspěvek na provoz vozidla. Od 
1.1.2009 je možné čerpat na Odbo-
ru sociálním Úřadu městské části 
Praha 16 (nám. Osvoboditelů 732, 
kancelář č. 5) příspěvek na provoz 
motorového vozidla pro rok 2009. 
Vzhledem k častým dotazům a ke 
skutečnosti, že výše uvedený příspě-
vek se týká občanů těžce zdravotně 
postižených, převážně s onemocně-
ním pohybového (nosného) aparátu, 
rádi bychom držitele průkazů ZTP, 
ZTP/P informovali o možnosti čerpat 
výše uvedený příspěvek v průběhu 
celého kalendářního roku 2009, tzn. 
od 1.1.2009 do 31.12.2009, přičemž 
výše nárokové částky plynoucí z dr-
žení průkazů mimořádných výhod 
II. a III. stupně zůstává nezměněna. 
Výše příspěvku na provoz motoro-
vého vozidla činí v případě držitelů 
průkazů ZTP (mimořádné výhody 
II. stupně) 6000 Kč, pro držitele 
průkazu ZTP/P (mimořádné výhody 
III. stupně) 9900 Kč. Potřebné for-
muláře si občané mohou vyzvednout 
přímo na Odboru sociálním ÚMČ 
Praha 16 nebo na internetových 
stránkách www.mcpraha16.cz v od-
kazu Úřad - Formuláře. K podání žá-
dosti o příspěvek je potřeba zároveň 
doložit velký technický průkaz mo-
torového vozidla, občanský průkaz 
a průkaz ZTP či ZTP/P.  
Uzavírka stezky. V rámci akce „Pro-
tipovodňová opatření na ochranu hl. 
m. Prahy“ bude do 31.3.2009 uzavře-
na cyklistická stezka na levém břehu 
Berounky, a to v úseku od ulice 
K Přívozu cca 80 m směr do centra. 
Zhotovitelem stavby je společnost 
Stavby silnic a železnic a.s.
Upozornění pro ZTP a ZTP/P. České 
dráhy poskytují pro držitele průkazů 
ZTP a ZTP/P 75% slevu na jízdné ve 
druhé vozové třídě osobního vlaku 
a rychlíku ve vnitrostátní přepravě. 
To znamená, že pro přepravu vla-
kem českých drah mezi zastávkami 
Praha - Radotín a Praha - Smíchov 
platí výše uvedená 75% sleva, niko-
li však doprava zdarma, jako je to 
u přepravy MHD.
Charita v Radotíně. Pro charita-
tivní účely lze darovat odložené 
šatstvo a další textil z domácností, 
obuv, sportovní potřeby a hračky. 
Sběr je prováděn Diakonií Broumov 
v suterénu modlitebny Sboru církve 
československé husitské  v Radotíně, 
Prvomájová 7, v úterý, středu a čtvr-
tek vždy od 11.00 do 17.00 hodin. 
Současně žádáme občany, aby tyto 
věci neodkládali ke kontejnerům na 
směsný komunální odpad v domnění, 
že mohou být ještě někomu k užitku. 
Výsledkem pak je znečištění kon-
tejnerových stání a také veřejného 
prostranství, jejichž úklid si vyžaduje 
značné finanční prostředky.
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Elektronické očiRadnice ušetřila...
státní sociální podpory (tato agenda 
byla od 1.1.2009 převedena pod Úřad 
práce hl. m. Prahy). Odbor občansko 
správní předal některé své agendy 
mimo úřad: bytovou na Domovní 
správu Radotín a agendy „hřbitovní“ 
a obecně prospěšných prací na Tech-
nické služby Praha - Radotín. Vznikl 
odbor místního hospodářství s výko-
nem správy obecního majetku včetně 
budov a zařízení úřadu. 
   Od července 2007 bylo do té doby sa-
mostatné stravovací zařízení v Domě 
s pečovatelskou službou začleněno pod 
Pečovatelskou službu Praha – Radotín. 
Na základě výběrového řízení jej od 
dubna 2008 provozuje soukromá fir-
ma Ivo Synek, hostinská činnost. Další 
kroky se týkaly jeslí (pro malý zájem 
radotínských občanů ukončily v červ-
nu 2007 svůj provoz) a Klubu mládeže 
Radotín (převedení činnosti z MČ na 
občanské sdružení Proxima Sociale, 
a to s účinností k 1.1.2008).

V návaznosti na reorganizaci úřa-
du a dalších složek došlo ke snížení 
počtu zaměstnanců: u úřadu z pů-
vodního počtu 87 (leden 2007) na 72 
(leden 2009) a u organizačních složek 
MČ z původních 26 (leden 2007) na 
16 (leden 2009). Celkem tedy jde o 25 
pracovních úvazků (úbytek o 22 %). 
Reorganizace se dotkla i Technických 
služeb Praha – Radotín, kde se počet 

zaměstnanců snižoval v návaznosti na 
úsporná opatření a pokles roční dota-
ce MČ o více než 1 milion korun.
   Ke snížení nákladů přispěly rovněž 
realizované přesuny mezi budovami 
a opuštění objektu čp. 1379 v ulici 
U Starého stadionu. Prostory v pří-
zemí jsou nyní využity jako stálá 
služebna Městské policie hl. m. Prahy 
(velitelství okrsku pro oblast Prahy 16) 
a místnosti v 1. patře komerčně prona-
jímány.

Všechna provedená opatření byla 
vedena snahou o zásadní úsporu 
v rozpočtu MČ, avšak bez znatelné-
ho vlivu na občany, tj. při zachování 
všech nabízených činností a bez sní-
žení komfortu. Celková každoroční 
úspora je v reálném vyjádření ve výši 
7,34 mil. Kč (při srovnání roku 2008 
s rokem 2006). 

Navíc politika státního rozpočtu 
vůči městům a obcím vykonávajícím 
přenesenou působnost se nezměnila 
a příspěvek na výkon státní správy 
bez ohledu na neustále narůstající 
výdaje se mezi lety 2006 a 2008 na-
výšil o pouhých 538 tis. Kč (celkem 
9,348 mil. Kč. ročně) a nadále po-
krývá méně než polovinu skutečných 
nákladů. Služby občanům se naproti 
tomu podařilo zajistit v nezmenšeném 
rozsahu, a navíc se neustále  rozšiřují 
(pečovatelská služba, kulturní akce, 
Czech POINT, vybavení jednotky 
dobrovolných hasičů atd.).   

(nárůst oproti předchozímu období 
o 90 %). „Elektronické oči“ přispěly 
k zadržení 132 pachatelů a pomohly 
například i při řešení devíti vražd. 
   První stanoviště MKS střeží Měst-
skou část Praha 16 již od konce roku 

2003, kdy byly nainstalovány celkem 
4 kamery: na stožár u železniční-
ho přejezdu Na Betonce (Vrážská) 
sledující rovněž celý autobusový 
terminál, na obytný dům na Sídlišti 
a 2 kamery na objekty obchodního 
centra u nového sídliště (zaměřují se 
na především na prostor pěší zóny, 
obchodů a parkovišť).

„Vzhledem k tomu, že se kamery 
osvědčily a v jejich blízkosti pokleslo 
páchání nezákonných aktivit, požá-
dala radotínská radnice v roce 2005 
o rozšíření o další dvě vytipovaná 
stanoviště,“ říká starosta Mgr. Karel 
Hanzl ík . Současně městská část 
vyčlenila 150 tisíc korun ze svého 
rozpočtu, zbylé náklady na přípravu 

a realizaci (cca 
450 tis. Kč) 
hradí hlavní 
město.

N a  k o n c i 
roku 2008 se 
po několika 
o d k l a d e c h 
konečně za-
čalo se stav-
b o u  vč e t n ě 
k a b e l ové h o 
připojení na 
s távajíc í  s í ť 
MKS. První 
kamera s le-
du j e  o b l a s t 
Pr vomájové 
ulice a křižo-
vatky s ulicí 

Na Betonce (místo častých útoků na 
parkující automobily a dopravních 
nehod), druhá umístěná na nádražní 
budově prostor železniční stanice, 
výstupní autobusové stanice a křižo-
vatky Vrážská – Matějovského.
   Občané tak mohou mít zase o něco 
klidnější spánek. 

Povstání Tibetanů
   V rámci 50. výročí povstání Tibeťanů 
proti čínské okupaci ve Lhase organi-
zuje občanské sdružení LUNGTA dne 
10.3.2009 celosvětovou akci „Vlajka 
pro Tibet“, ke které se Česká republika 
pravidelně připojuje od roku 1996. 
   V loňském roce na akci participova-
lo již 349 měst, obcí, městských částí 
nebo krajů. Stejně jako v předchozích 
letech zavlaje 10. března tibetská vlaj-
ka na budovách městských a obecních 
úřadů po celém světě jako přímé 
vyjádření podpory zemi, kde jsou již 

několik desítek let porušována základ-
ní lidská práva a opakovaně uplatňo-
vány metody násilného potlačování 
svobody. 

V rámci šestnáctky bylo do uzá-
věrky tohoto čísla Novin Prahy 16 
rozhodnuto o vyvěšení tibetské vlaj-
ky v městských částech Praha 16 (na 
hlavní budově radnice v ul. Václava 
Balého 23), Lipence a Lochkov. Chu-
chelské zastupitelstvo mělo záležitost 
projednat na svém zasedání v pondělí 
9. února.  
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PRAHY16
Lochkovská keramika

Klub získal ocenění kvality

Beer Sanatorium uvítá jaro

Po dlouhé době přinášíme zpravo-
dajství z  keramické dílny, která se na-
chází v Cementářské ulici v pražském 
Lochkově, ve stejné budově jako místní 
knihovna. Co vše se v uplynulém roce 
odehrálo a jaké jsou plány do budouc-
na, nastiňuje vedoucí keramického 
centra Vladimíra Schwabová.

Nových změn doznala dílna v let-
ních měsících minulého roku, kdy 
jsme celou dílnu vymalovali a provedli 
drobné opravy. Největší naší chloubou 
a potěšením je instalace nové keramic-
ké pece od firmy BVD. A to se nám to 
pálí…

Naše kurzy navštěvuje celkem 25 dětí 
z mateřské školy, dvacet dětí školního 
věku a dospělí ve večerních kurzech. 
Náplň jednotlivých hodin je uzpůso-
bena věku a schopnostem jednotlivých 
keramiků. U dětí preferujeme indivi-
duální přístup, u dospělých necháváme 
prostor jejich fantazii a samostatné 
tvorbě. K práci využíváme různé dru-
hy hlíny (šamotka, červenice, burelka 
i s různou hrubostí zrn), glazury, engo-
by, chystáme se též využít i dekorování 
voskem. Velkým hitem poslední doby 
jsou vánoční andělé a keramické betlé-
my těch nejmenších. 

A plány do budoucna? V létě to bude 
tradiční letní výstava v parku v centru 
obce. Ve spolupráci s chráněnou kera-
mickou dílnou Jany Kabelkové v Ko-
lodějích chystáme další expozici (ve 
dnech 19. – 21. června 2009). Součástí 
akce budou i workshopy uměleckého 
projektu s charitativním přesahem 

LOUKAMOSAIC na podporou ne-
vidomých. Pořádajícím subjektem je 
Ateliér Femancipation, o. s. a bližší 
informace získáte na internetové adre-
se www.femancipation.com. Na tento 

podnik se velmi těšíme a již nyní vás 
srdečně zveme. 

V prostorách keramicko – výtvar-
ného studia probíhají dvakrát týdně 
výtvarné kroužky pro děti z mateřské 
školy. Obsahem těchto kurzů je sezná-
mit děti s malířskými, kreslířskými 
a grafickými technikami využívající-
mi při práci nejrůznějších výtvarných 
materiálů. Dětské výrobky z těchto dí-
len můžete také vidět na letní výstavě.
   Hlavní část budovy zaujímá místní 
knihovna s internetovým zázemím 
pro nejširší veřejnost. Návštěvnost 
knihovny je velká a každé úterý 
a čtvrtek je v obci vidět mnoho ma-
lých i velkých spokojených čtenářů. 
Internetu využívají převážně studenti 
a dospělí. V odpoledních hodinách 
navštěvují knihovnu i děti z mateřské 
školy v rámci kulturně historického 
kroužku „Dýchánek u babiček“. 

Na závěr článku nám dovolte, 
abychom vás co nejsrdečněji do centra 
pozvali. 

Fórum nahradily...

Praha 16, ale i vůči voleným zastupite-
lům místní samosprávy. Původní účel, 
pro který bylo diskusní fórum vytvo-
řeno, tedy přehledný a neformální 
způsob komunikace občanů s úřadem 
nebo samosprávou, pominul. 
   Obyvatelé Městské části Praha 16 či 
správního obvodu mohou i po zrušení 
diskusního fóra využít běžné úřední 

postupy, osobní schůzky, telefonické 
či e-mailové dotazy směřované na 
jednotlivé zaměstnance úřadu, odbory 
nebo využít elektronickou podatelnu. 
Radotínští občané se mohou též zú-
častnit zasedání zastupitelstva atd. 
   Diskusní fórum již na začátku února 
nahradila nová sekce s názvem „Otáz-
ky a odpovědi“. 
   Všem slušným občanům se za toto 
opatření omlouváme a děkujeme za 
pochopení.

Radotínský nízkoprahový klub pro 
děti a mládež v Loučanské ulici získal 
v lednu ocenění Standardů ČAS.

Toto hodnocení vydává Česká 
asociace streetwork a slouží jako zá-

kladní materiál pro posouzení kva-
lity v jednotlivých nízkoprahových 
zařízeních.
   Standardy pak popisují, jak hodnot-
né služby tyto organizace poskytují. 
Posuzují se podle mnoha kritérií. 
O jakých měřítcích je řeč, vysvětluje 
koordinátor nízkoprahových progra-
mů občanského sdružení Proxima 

Sociale, o. s. Jindřich Exner: „Jde na-
příklad o to, jak jednáme se zájemcem 
o službu, jakým způsobem chráníme 
jeho práva, jaká je dohoda o posky-
tování služby, její průběh, případné 

stížnosti, personál-
ní zajištění služby, 
informace o službě, 
dostupnost služby 
a da lší kritéria, 
která posoudí, zda 
organizace skuteč-
ně nabízí kvalitní 
sociální služby“.

V rámci dosavad-
ních auditů patří 
uvedené občanské 
s d r u ž e n í  m e z i 
ně ko l i k  or ga n i -
zací z celé České 
republ i k y,  k teré 
cenu získalo bez 
dalších podmínek. 

„Radost máme samozřejmě i z počtu 
získaných bodů v auditorské zprávě,“ 
dodává Exner. Jedná se o 186 ze 192 
možných. 

Více informací o činnosti občan-
ského sdružení Proxima Sociale, o. s. 
a dalších projektech najdete na webo-
vých stránkách www.proximasocia-
le.cz.

Před dvěma lety dal dohromady 
radotínský hudebník a textař Petr Neu-
man alias Man Petty skupinu Beer Sa-
natorium. Společně pak nahráli hudeb-
ní CD s deseti písničkami, jež se svým 
zaměřením pohybují mezi boogie, blues 
a českým pivním bigbítem. První akce 
spojená se křtem alba se uskutečnila 
v březnu 2007. Protože šlo o úspěšnou 
akci, letos půjde o třetí ročník.
   Setkání, které organizátoři na-
zvali Vítání jara, se koná v sobotu 
14. března od 16 
hodin kde jinde 
než v radotínské 
restauraci Pivní 
sanator ium ve 
Štěrkové ulici. 

Nepůjde ale jen 
o hudební podnik, 
př i němž bude 
k tanci a poslechu 
hrát Beer Sanato-
rium, nýbrž o akci 
hudebně literární. 
Pozváni jsou totiž 
i spisovatelé Jo-
sef Frais (1946), 
autor desítek 
románů a novel, 
který žije od roku 1989 v Radotíně, 
a Jiří Odvárka (1948). Druhý jmeno-
vaný si pro tuto příležitost přichystal 

čtení z knihy Auvajs, Mejlo, zachy-
cující dění v Břevnově v šedesátých 
letechještě před vznikem kultovní 
kapely e Plastic People of the Uni-
verse. 

Zahájení akce se v Pivním sana-
toriu zúčastní starosta Městské části 
Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík. Pořa-
datelé slibují, že ani ženy nepřijdou 
zkrátka, bude pro ně připravena malá 
pozornost. A protože akci organizují 
muži, půjde nejspíš o květinu. 

Pojďme se seznámit
S kým? S výtvarníky radotínské 

základní školy, konkrétně se svěřenci 
paní učitelky Venduly Polákové. 

Během minulého školního roku 
jsem totiž oslovila Mgr. Romana 
Krále, ředitele místní školy, zda by 
nám neposkytl pro výzdobu fádních 
chodeb Úřadu městské části Praha 16 
nějaké malby od svých žáků. 
   Byla jsem proto odkázána na Ven-
dulu Polákovou, které tímto děkuji 
za její vstřícnost a pomoc při výběru 
z velkého množství maleb a výtvar-
ných děl studentů. Opravdu nebylo 
lehké vybrat! Nakonec se nám 
společně podařilo dát dohromady 

Knihovny jsou tradičně významným 
protagonistou akce „Březen - měsíc in-
ternetu“ (škoda jen, že to není „Měsíc 
knihy a internetu“). Letos se uskuteční 
již dvanáctý ročník tohoto projektu, 
k němuž se naše knihovna každoročně 
hlásí. I letošní březen nabídne zájem-
cům aktivity, jejichž cílem je nejen 
prezentovat internet jako takový, ale též 
upozornit na význam četby.
    Zejména mezi radotínskými seniory 
slavila loni největší úspěchy školení 
počítačové a informační gramotnosti 
pro začátečníky i po-
kročilé a instruktáže 
v orientaci na in-
ternetu. Tyto lekce 
plánujeme i na tento 
březen. Zájemci si 
budou moci práci 
s internetem vy-
zkoušet zdarma, a to 
vždy ve čtvrtek do-
poledne. K dispozici, 
a hlavně po ruce, 
budou mít pracov-
nici knihovny, která 
poradí a pomůže. 
Letos bychom se rádi 
zaměřili zejména na 
stránky a portá ly, 
které nabízí veřejná 
správa a samospráva, na využívání 
webových stránek města, elektronické 
podatelny apod. Pro veřejnost máme 
k dispozici šest počítačů připojených 
na internet, na třech z nich budou mít 
radotínští senioři možnost pokračovat 
v těchto lekcích i po skončení Měsíce 
internetu, vždy dopoledne každý prv-
ní čtvrtek v měsíci.

V rámci akce „Březen - měsíc in-
ternetu“ vyhlašuje SKIP (Sdružení 
knihovníků a informačních pracov-
níků) pravidelně i soutěž o nejlepší 

knihovnické webové stránky. Cílem 
tohoto klání je zvýšit kvalitu inter-
netových stránek knihoven tak, aby 
knihovnické weby sloužily nejen 
jako spolehlivý zdroj informací 
o knihovně a jejích službách, ale také 
aby přilákaly nové čtenáře. Svými 
stránkami, které naleznete na adrese 
www.knihovnaradotin.cz, se pokusí-
me v této soutěži uspět.
   Jednou z dalších aktivit, na které se 
můžete těšit, bude 30. března večer 
poezie „Kainarova blues“ v podání 
Divadelního souboru Gaudium. Ten 
mohou Radotíňáci dobře znát napří-

klad z vystoupení na Havelském po-
svícení či u příležitosti Královského 
průvodu z Prahy na Karlštejn. Gau-
dium bývá i pravidelným a milým 
hostem v naší knihovně. Návštěvníci 
si mohou prohlédnout i výstavy foto-
grafií Ireny Helmové, členky Prvního 
českého klubu fotografů amatérů 
Nekázanka, a fotografií Ing. Martina 
Bouzka z cest po Indii, Nepálu i Čes-
ké republice. Na vaši návštěvu se těší 
Místní knihovna Radotín.

Zbraslavský
salon 2009

V letošním roce bude uspořádán 
druhý Zbraslavský salon. Stejně jako 
v minulém ročníku jde o výstavu, je-
jímž cílem je představit široké laické 
a odborné veřejnosti výtvarné umělce 
a fotografy, kteří žijí nebo tvoří na 
Zbraslavi a věnují se výtvarným obo-
rům profesionálně.

Podzimní termín připravované 
výstavy v Galerii Zbraslav je od 
18. října do 21. listopadu 2009. Naroz-
díl od předchozího  ročníku uskuteč-
něného v roce 2007 dochází k několi-
ka významným změnám. Tou první 
je navýšení účastnického poplatku na 

kolekci, jíž vám tímto nabízíme ke 
zhlédnutí ve dvou budovách úřadu - 
na radnici v ulici Václava Balého 23 
a na náměstí Osvoboditelů 21. 

Věřím, že malby výtvarníků 
okrášlily chodby a občanům zpří-
jemní pobyt strávený na úřadě. 
Pouze namátkově mohu jmenovat 
autory předmětných dílek, kte-
rými jsou Stanislav Veselý, Anna 
Tůmová, Kamila Hradecká, Pavla 
Švehlová, Zuzana Honzková a jiní. 
Ještě jednou velké díky Vendule 
Polákové a všem jejím žákům za 
pěkné obrázky. 

300 korun. Další, a jistě příjemnější, 
je ta skutečnost, že letošní Zbraslav-
ský salon 2009 bude poprvé reprízo-
ván! Díky navázané spolupráci s Ga-
lerií 9 (sídlící ve vysočanské radnici) 
budou mít účastníci salonu v prosinci 
možnost spo-
lečně vystavo-
vat ještě také 
v této galerii 
Městské části 
Praha 9. Vě-
ř í m e  t o m u , 
že právě tato 
novinka bude vystavujícími umělci 
kladně přijata. Zbraslavský salon 
2009 tak dostal šanci překročit hra-
nice naší městské části nejen obrazně, 
ale i doslova.

Vyzýváme proto všechny zbra-

slavské výtvarníky, malíře, grafiky, 
sochaře a fotografy ke společné účasti 
na této reprezentativní přehlídce. 
Zájemci o účast si budou moci již od 
poloviny února vyzvednout přihláš-
ku se všemi podrobnostmi v Kultur-

ním oddělení 
Úřadu městské 
č á s t i  P r a -
ha - Zbraslav, 
M ě s t s k ý 
dům, U Malé 
řeky 3, telefon 
257 111 801. 

Zde je také možnost odevzdat vypl-
něnou přihlášku s fotodokumentací 
a uhradit účastnický poplatek. Pro-
síme, abyste tak učinili nejpozději do 
30. dubna 2009.

Blíží se Březen – měsíc internetu?
   Pravděpodobně každý se již někdy 
někde setkal s kampaní na podporu 
čtení Celé česko čte dětem. Především 
díky České televizi, která se stala pro 
rok 2009 mediálním partnerem celé 
akce, se nyní tento projekt dostává do 
podvědomí široké veřejnosti.

Podpořit v dětech vztah ke knize 
a čtení je cílem všech veřejných kniho-
ven. Stejně tak snaha zapojit rodiče, 
protože právě oni jsou těmi, kteří jako 
první mohou děti s knížkami sezná-
mit. A je škoda, pokud tak neučiní.
   Akcí na podporu čtení se v knihov-
nách pořádá bezpočet, takže ani 
zbraslavská knihovna nezůstává po-
zadu. V loňském březnu tu proběhl 
například první ročník celostátní 
akce Týden čtení. A i když již několik 
let byl březen spojován v knihov-
nách s měsícem internetu, bude ten 
letošní ve zbraslavské knihovně pře-
devším o knížkách a čtení. Pro děti 
je připraveno předčítání pohádek 
a dobrodružných příběhů, povídání 
o knihovně, knížkách a čtení. Bude 
vyhlášena výtvarná soutěž, ve  které 
se inspirací dětem stanou pohádkový 
hrdinové z jejich oblíbených knížek. 
A samozřejmě nebude chybět ani Noc 
s Andersenem, noc plná zábavy, čtení, 
her a dobrodružství. Letos se bude ko-
nat 3. a 4. dubna.
   Na konci března se také opět usku-
teční výtvarné dílny, kdy si děti mo-
hou samy nebo s rodiči či prarodiči 
vyrobit netradiční velikonoční a jarní 
dekorace. A na začátek dubna je pro 
dospělé čtenáře připraveno autorské 
čtení zbraslavského rodáka Františka 
Pondělíčka, který bude číst ze svého 
rukopisu zbraslavských pověstí. 

Radotín
Zbraslav

Bližší informace o připravovaných 
akcích získáte v knihovně nebo na 
www.mc-zbraslav.cz/knihovna



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

Informace
pro inzerenty

FORMÁT
ROZMĚRY 
INZERCE

(výška x šířka)
CENA

1/64  27 x 50 mm   320 Kč

1/32  60 x 50 mm   610 Kč

1/16       60 x 105 mm 1190 Kč

1/8     125 x 105 mm    2320 Kč

1/4     125 x 160 mm    4520 Kč

1/2     190 x 260 mm    8810 Kč

1/1     385 x 260 mm    17 180 Kč

titul       70 x 260 mm     11 880 Kč

Ceny inzerátů zahrnují 19% sazbu DPH 
a platí při dodání inzerce v souboro-
vém formátu: 
DOC, PDF, AI, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP.

ADRESA REDAKCE
Úřad městské části Praha 16
Václava Balého 23/3
153 00 Praha 5 – Radotín

PŘÍJEM INZERCE
kontaktní osoba: Miloslava Černá 
tel.:  234 128 102
fax.: 234 128 105
e-mail: noviny@p16.mepnet.cz
http://www.mcpraha16.cz

Vážení inzerenti, 
informační měsíční periodikum Noviny 
Prahy 16 pro správní obvod Prahy 16 
(Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle, 
Lipence a Lochkov) vydává Městská 
část Praha 16 v nákladu 10 000 
výtisků.

Rádi bychom vás upozornili, že je 
poskytována služba výroby a úpravy 
celobarevných inzerátů zcela zdarma. 
V případě zájmu budou informace 
o vaší fi rmě uveřejněny na webových 
stránkách MČ Praha 16 na adrese 
www.mcpraha16.cz, kde je právě 
pro vás zprovozněn portál inzerentů, 
a to přímo v hlavním menu na horní 
liště pod odkazem Firmy.

Informace o inzerujícím subjektu 
budou na webu vystaveny vždy na 
dobu 12 měsíců od uveřejnění posled-
ního inzerátu v Novinách Prahy 16. 
Při opakování inzerce je i nadále po-
skytována 15 % sleva z původní ceny 
inzerátu. Těšíme se na spolupráci!

                              Vaše redakce

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907



OPRAVY 
CHLADNIČEK A MRAZNIČEK

ROZENSKÝ ALEŠ
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

www.rozensky.qmenu.net

Novinka:
Centrujeme brzdové kotouče
až na max. výchylku 0,05 mm
50 - 150 Kč
Centrujeme také kola se
speciálními i dutými náboji
na výchylku až 0,2 mm
90 - 360 Kč
Kontrola výpletu tenzometrem

(staré) Sídliště 1082
153 00 Praha 5 - Radotín
Do 1.3. zkrácená prac. doba
po - st, pá do 16 hodin
čt do 18.30 hodin, so nepravidelně
tel.: 723 603 807
www.trikolka.cz
poblíž zdravotnického střediska
konečná BUS 244

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

PRONÁJEM KANCELÁŘSKÝCH 
PROSTOR A SKLADU

„RADOTÍNSKÝ SPORTOVNÍ KLUB“
pronajme ve svém objektu U Starého stadionu 2094 

v Radotíně 4 kanceláře = 81 m2, kuchyňka 4,2m2

a 2 skladové místnosti = 22m2,
včetně  4 parkovacích stání před objektem.

Cena k jednání je 185 Kč/m2/měsíc včetně elektřiny, 
topení, vody a svozu odpadu. 

V případě zájmu volejte:
Boris – 775 267 471      Rosťa – 602 220 462



OK a KO Prahy 16

20. února od 17 a 19.30 hodin
21. února od 17 a 19.30 hodin
Sněženky a machři 
po 25 letech 80 Kč

22. února od 17 a 19.30 hodin
Čas umírat 70 Kč
Režie: Dorota Kedzierzawska
   Černobílé komorní monodrama 
polské režisérky je burcujícím sním-
kem o lidské důstojnosti, vzepření se 
osudu, intrikách a bezmoci. 
   Role Aniely, která se rozhodne 
vzkřísit slávu svého rozpadajícího se 
honosného domu navzdory vlastní 
rodině i zlovolným sousedům, byla 
napsána pro třiadevadesátiletou ex-
celentní Danutu Szaflarskou. 
   Její intenzivní osobní zápas o zacho-
vání rodinného sídla a schopnost smí-
řit se s vlastními životními limity jsou 
pozitivním poselstvím o neutuchající 
naději, umanutosti a lidské vůli. 

27. února od 17 a 19.30 hodin
Star wars: Klonové války 70 Kč

28. února od 17 a 19.30 hodin
Repo – Genetická opera! 70 Kč

1. března od 17 a 19.30 hodin
Podzimní zahrady 70 Kč

6. března od 17 a 19.30 hodin
Cesta na Měsíc 3D 75 Kč

7. března od 17 a 19.30 hodin
Falco 70 Kč

8. března od 17 a 19.30 hodin
Umírající zvíře 70 Kč

13. března od 17 a 19.30 hodin
Vy nám taky, šéfe 80 Kč

14. března od 17 a 19.30 hodin
Kauza Litviněnko 70 Kč

15. března od 17 a 19.30 hodin
Ocas ještěrky 75 Kč

Dětská představení
22. února O hloupém peciválovi
1. března Pasáček vepřů 
8. března Perníková chaloupka 
15. března Krtkova dobrodružství V. 

Neděle od 15 hodin. 
Vstupné 40 korun.

 
Kino Radotín,

Na Výšince 875/4,
telefon: 257 910 322,

e-mail: kinoradotin@volny.cz
Pokladna otevřena 

1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

Do 20. února
Irena a Irena Helmovy – 

Letem světem
Výstava fotografií 

v Kulturním středisku „U Koruny“.
Otevřeno: pondělí a středa 8 – 12, 

13 – 18 hodin, úterý a čtvrtek 
9 – 12 hodin, sobota 14 – 16 hodin.

  
Do 31. března

Martin Bouzek – fotografie 
nejen z okolí řeky Berounky, 

ale i z cest po Indii. 
Místní knihovna Radotín,

Loučanská 1406/1. Otevřeno vždy 
v pondělí, středu a čtvrtek od 9 do 18 
hodin s výjimkou polední přestávky 

mezi 12. a 13. hodinou.

18. února
Pódiová zkušenost

Koncert mladších žáků  Základní 
umělecké školy  Klementa Slavického. 

Kulturní středisko Radotín. 
Začátek v 18 hodin. 

20. února
Bubnovací kruh 

s Dennisem Lammasem
Vhodné pro muže, ženy, dospívající

 i starší děti.
Pro každého, kdo udrží pozornost 

(mohou i děti okolo 10 let) 
a chce se poddat i jinému rytmu 
než v jakém mu běží hodinky. 

Rezervace na telefonu 
604 146 163 nutná.

Kulturní středisko „U Koruny“, 
začátek v 18 hodin. 
Vstupné 150 korun. 

7. března
Zima ještě nekončí

Výtvarná dílna pro dospělé. 
Kulturní středisko „U Koruny“, 

začátek ve 14 hodin. 
Bližší info na telefonu 604 146 163.

18. března
Žákovský koncert

Koncert žáků 
Základní umělecké školy

 Klementa Slavického. 
Kulturní středisko Radotín. 

Začátek v 18 hodin. 

Zápisy do kurzů
Rodinného centra Korunka, o.s.
Přihlášky, informace a ceny kurzů 

na www.korunka.net.

Bližší informace a přihlášky 
v Kulturním středisku Radotín, 

nám. Osvoboditelů 44/15,
tel.: 257 911 746, 604 146 163, 

e-mail: ksradotin@seznam.cz, 
www.ukoruny.net.

Změna programu vyhrazena! 

15. února
Zbraslavští divadelníci čtou dětem 

s Pexesem
Již třetí setkání v duchu hesla: 
„Čtenářem se člověk nerodí, 

čtenáři musíme ukázat cestu“.
Hlasité předčítání si vezmou na

starost členové
Zbraslavské kulturní společnosti. 

Sehrají také pohádku 
„O pejskovi a kočičce“.

Pro děti je připraveno i vyhlášení vel-
ké čtenářské soutěže o dětské knížky. 

Vhodné pro děti od 3 do 11 let. 
Aula ZŠ Nad Parkem, 

od 15.30 do 17.30 hodin. 
Vstupné 30 korun. 

19. února
Tvůrčí dílna – 

Vyrobte si korálkový šperk
Odpočinout si při výrobě

originální bižuterie
ze skleněných korálků a drátků 

pod vedením Míly Lukášové 
můžete v prostorách Pexesa

od 15 do 17 hodin. 
Rezervace na telefonním čísle 

721 518 248. 
Hlídání dětí za úhradu 

30 korun/dítě je zajištěno. 
Vstupné 150 korun (včetně materiálu). 

19. února
Minikurz první pomoci dětem

Minikurz v rámci volné herny na 
téma „Nejběžnější otravy u dětí“ 

vede zkušená záchranářka 
Ladislava Kalašová. 

Dozvíte se, co dělat, když vaše
dítě pozře 

jedovatou rostlinu, houbu 
či chemikálii z domácnosti. 

Kurz se uskuteční 
v prostorách Pexesa od 9 do 9.45 hodin. 

Po skončení následuje
volná herna do 11 hodin. 

Vstupné 30 korun. 

12. března
Jsou vaše děti zralé do školy?

Přednáška speciální pedagožky 
Mgr. Ivany Vlkové.

V prostorách Pexesa.
Začátek v 15.30 hodin.

14. března 
Burza dětského odívání

V prostorách Pexesa od 10 do 12 hodin. 

Zápisy do kurzů
I nadále probíhají zápisy do kurzů

 pro děti i dospělé 
na nové pololetí.

Rodinné centrum Pexeso, o.s. 
Kurzy se konají v budově 

ZŠ, U Lékárny, Praha – Zbraslav.
Přihlášky a informace 

na www.pexeso.org.
Změna programu vyhrazena!

Do 27. února
Výstava výtvarných prací žáků

Základní školy Vladislava Vančury 
v Praze – Zbraslavi. 

Výstavní síň Městského domu.
Otevřeno ve výpůjční době 

knihovny a při akcích:
pondělí a středa od 8 do 18 hodin, 
úterý a čtvrtek od 12 do 18 hodin.
Dobrovolné vstupné bude použito
na další výtvarné aktivity žáků. 

18. února
Promítání 

s Vojtěchem Lindnerem
Albánie II.

Promítání je určeno pro seniory.
Klub KLASU.

Začátek v 15 hodin.

19. února
Ženitba

Repríza muzikálové úpravy klasiky 
N. V. Gogola. 

Divadlo Jana Kašky.
Začátek v 19.30 hodin.

21. února
Ostrov splněných přání

Kašpárkovo mořské dobrodružství 
v marionetové pohádce.

Divadlo Jana Kašky.
Začátek v 15 hodin. 

28. února
O princezně Zubejdě solimánské

Marionetová pohádka.
Divadlo Jana Kašky.
Začátek v 15 hodin. 

7. března
Kašpárkův Drak Pudivítr

Obnovená premiéra 
marionetové pohádky. 
Divadlo Jana Kašky.
Začátek v 15 hodin. 

14. března
Kašpárkův Drak Pudivítr

Obnovená premiéra 
marionetové pohádky. 
Divadlo Jana Kašky.
Začátek v 15 hodin. 

14. března
Taneční večer

Klubu amatérského tance Zbraslav. 
Sokolovna Zbraslav.
Začátek v 17 hodin. 

Informace, rezervace, vstupenky:
Kulturní oddělení

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

Stieg Larsson – 
Muži, kteří nenávidí ženy

První díl kriminální trilogie Milé-
nium, která sklidila ihned po svém 

vydání mimořádný úspěch u čtenářů 
i kritiky, představuje novou

nesourodou dvojici „detektivů“,
populárního novináře 

a mladou svéhlavou ženu,
nepřekonatelnou hackerku. 
Vydalo nakladatelství Host.

Jiří Pernes, Jaroslav Pospíšil,
Antonín Lukáš - Alexej Čepička

Se jménem Alexeje Čepičky je spjato 
utrpení tisíců mladých lidí nucených 

sloužit v pomocných technických 
praporech neboli PTP, 

u tzv. „černých baronů“. 
Tehdy stál Čepička, jako ministr 

národní obrany, 
v čele Československé lidové armády. 
Během své politické kariéry zastával 

však celou řadu dalších funkcí,
zásadním způsobem se zasloužil 

o provedení komunistického převratu 
v únoru 1948, patřil k hlavním před-

stavitelům československého
stalinismu. Kniha pojednává také 

o Čepičkově soukromém životě, neboť 
jako zetě Klementa Gottwalda jej jeho 
komunistický radikalismus katapul-

toval do netušených politických výšin.
Vydalo nakladatelství Brána.

Petr Nikl - Jělěňovití
Nová kniha lesní lyriky, atlas po-
zoruhodných bytostí obklopených 

snovou noční atmosférou tajuplného 
lesa, je souborem básní (písňových 

textů) a drobných próz. 
Navíc je doplněna i hudebním CD 

s nezaměnitelným autorským před-
nesem písní složených na texty 

z knihy. Kniha, navazující na přede-
šlé Lingvistické pohádky a Záhádky, 
je určena nejen dětem od pěti let, ale
i dospělým, zvláště pak těm, kteří si 

libují v absurdních, hravých 
a fantazijních obrazech.

Stejně jako předešlé knihy i tato
vychází v nakladatelství Meander.

Ivana Pecháčková – 
Legenda o svatém Václavovi

Kniha dětem vypráví o životě svatého 
Václava, o skutcích, které vykonal, 
a také o zázračném palladiu země 

české, které kníže Václav 
nosíval při sobě.

Vychází jako 3. svazek edice Pražské 
legendy v nakladatelství Meander.

Místní knihovna Zbraslav,
U Malé řeky 3,

telefon: 257 111 802 – 5,
e-mail: knihovna@zbraslav.cz,
www.mc-zbraslav.cz/knihovna.

   Sobotní poledne 10. ledna 
ukázalo, jak nebezpečné jsou 
kamiony v centru Městské 
části Praha 16. Právě při 
průjezdu pod viaduktem 
trati Praha – Beroun neda-
leko Horymírova náměstí ve 
směru do centra se krátce po 
dvanácté hodině převrátil 
tahač s návěsem. Likvidace 
havárie byla profesionál-
ním způsobem vyřešena 
jednotkami integrovaného 
záchranného systému.

Granty pro rok
2009 vyhlášeny
Rada městské části Praha 16 svým 

usnesením č. 854/2009 ze dne 21. 1. 2009 
vyhlásila Pravidla pro udělení grantů 
pro rok 2009. Ta se vztahují na poskyto-
vání příspěvků z rozpočtu městské části 
nestátním obecně prospěšným organi-
zacím, fyzickým a právnickým osobám 
a školním klubům působících na území 
Městské části Praha 16 (Radotín) v ob-
lastech volného času, sportu a kultury.
   Předepsaný formulář Žádosti o grant 
je k dispozici na úřední desce (před 
radotínskou radnicí v ulici Václava 
Balého), na internetových stránkách 
Městské části Praha 16 www.mcpra-
ha16.cz nebo přímo u Miloslavy Černé, 
referentky Kanceláře úřadu (kancelář 
č. 12 v prvním patře budovy radnice 
Václava Balého 23), tel.: 234 128 102.

Projekty zpracované ve dvou 
vyhotoveních se přijímají prostřed-
nictvím podatelny Úřadu městské 
části Praha 16, Václava Balého 23, 
do 27.2.2009 do 12 hodin pro akce 
konané od 1.1.2009 do 31.12.2009. 
Obálka s materiály bude zřetelně ozna-
čena heslem ,,Grant”. Žádosti podané 
po uplynutí lhůty budou z grantového 
řízení vyřazeny.

Mezinárodní den průvodců
U příležitosti mezinárodního dne 

průvodců pořádají členové Asociace 
průvodců České republiky prohlídky 
Prahy. Konají se v sobotu 21. února a 
začnou ve 13 hodin od Muzea Karlova 
mostu na Křížovnickém náměstí. 

Pro zájemce je připraveno několik 
prohlídkových tras. Školám nabízí 
průvodci celý týden bezplatné pro-
hlídky města s výkladem v češtině 
nebo cizím jazyce. Školy musí prohlíd-
ku nahlásit nejpozději do 13. února 
Ing. Hejdukovi na telefonním čísle 
235 356 904, a to ve večerních hodi-
nách mezi 20. a 22. hodinou.

Další informace:
Asociace průvodců ČR o.s.
Vinohradská 46
120 00  Praha 2

Soutěží o Zlatý erb
Pouze dvě městské části naše-

ho správního obvodu, Praha 16 
(www.mcpraha16.cz ) a Velká Chuchle 
(www.chuchle.cz), poslaly svá ohlášení 
do Zlatého erbu 2009.  

Cílem soutěže o nejlepší webové 
stránky je 
p o dp o ř i t 
m o d e r -
n i z a c i 
m í s t n í 
i regionál-

ní veřejné správy prostřednictvím 
rozvoje informačních služeb po-
skytovaných občanům i specific-
kým skupinám uživatelů s využi-
tím internetu a ostatních elektro-
nických médií a přispět k rozvoji 
kvality života ve městech, obcích 
a krajích naší republiky. Hlasovat 
můžete přímo z odkazů zveřejně-
ných na obou webech městských 
částí do 19. února 2009.

Další informace: 
http://zlatyerb.obce.cz

   Vzrostlý platan umístěný 
v parčíku v ulici Václava 

Balého nedaleko lávky přes 
Berounku byl na konci 

ledna pokácen. 
   K bezpečnostní prořezáv-
ce došlo u několika dalších 

stromů v téže lokalitě. 
Radotínská radnice se tak 

snaží předejít situaci, která 
se odehrála 22. ledna ve 

Zlíně. Padající strom zde 
zabil dva chlapce. Příčinou 

pádu byl zřejmě narušený 
kořenový systém stromu. 



Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám

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 4.3.2009.

1. Blanka Růžičková
Vápenná 538

Radotín                                       
2. Helena Macková

V úvoze  
Velká Chuchle

3. Vlasta Borovská
Sídliště 1065

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

Na dohled Botiče

„Jeníčku, kolikrát jsem ti říkala, že si nemáš hrát se zápalkami,“ říká matka své desetileté ratolesti. 
„Ale mami, já si přeci nehraju, potřebuju si jen ... (viz tajenka).“
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ratolesti. �Ale mami, já si pøece nehraju, potøebuju si jen ... (viz tajenka).�

Není mnoho zajímavých lokalit 
v Praze, které jsme ještě na svých 
toulkách nenavštívili. Ale některé 
takové přeci jen existují. Do jedné 
z nich se vypravíme na dnešním 
výletě. Výchozím bodem je vlakové 
nádraží Praha - Hostivař. Odtamtud 
se totiž  po opuštění drážní budovy 
dáme vpravo ulicí U Hostivařského 
nádraží, načež vbrzku zatočíme do 
Hostivařské ulice, která nás přivede 
na světelnou křižovatku u byvšího 
náměstí J. Marata. A protože od 
nádraží až sem jsme nic zvláštního 
k vidění nezaznamenali, vycházku 
lze zahájit i tady, na zastávce  MHD 
Hostivařská (0,5 km). 

Křižovatku přejdeme na druhou 
stranu. Kolem hostince U Jeníčka 
a restaurantu Karolina pokračujeme 
po Hostivařské ulici šikmo vpravo. 
Takto se dostaneme na Hostivařské 

náměstí, kde se nasměrujeme vlevo do 
ulice V Horkách. V té nás jistě upou-
tá hotel Selský dvůr a naproti němu 
sídlo společnosti Euroagentur. Jedná 
se o barokní objekty z konce 18. a po-
čátku 19. století, neklamnou známku 
toho, že se ocitáme na území původní 
vsi Hostivař. Je zmiňována již v Kos-
mově kronice v roce 1068. Následně 
mírně vystoupáme silnicí a před za-
táčkou odbočíme prudce vpravo do 
ulice Selská, jíž půjdeme po uzoučkém 
chodníčku, abychom se dostali do cen-
tra staré Hostivaře. 

Stará Hostivař je památkovou zónou 
se souborem zlidovělé architektury 
venkovského typu, soustředěné poblíž 
kostela Stětí svatého Jana Křtiltele 
(0,8 km). Kostel pochází ze 13. století, 
ale v 19. století byl klasicistně upraven. 
Vedle něho stojící dřevěná zvonice je 
z 18. století. Za kostelíkem postupu-
jeme prodloužením Selské ulice mezi 
domky k novodobé škole v Kozinově 
ulici. Vlevo od ní zdoláme schody 
pnoucí se k návrší, na němž se ve dru-
hé polovině 14. století tyčila tvrz; po 
roce 1541 pozdně goticky rekonstru-
ována. V 19. století byla změněna na 
hospodářský dvůr, jehož majitelem byl 
též jistý Toulec. Po něm se nyní jmenu-
je Toulcův dvůr (0,4 km). V současné 
době je objekt obecním majetkem a je 
využíván jako středisko ekologické 
výchovy hlavního města. Středisko tu 
pořádá výstavy, přednášky a programy 
pro všechny věkové kategorie, avšak 
zejména pro školy. Součástí Toulcova 
dvora kromě gotického špýcharu či 
barokní stáje je farma s chovem domá-
cích zvířat. V oploceném areálu dvora 
absolvujeme krátký místní okruh na-
učné stezky (1,0 km). Vede mokřadem 
Botiče a sadem. Z Toulcova dvora pak 
vyjdeme traktem u koňského výběhu 
při sídlišti Košík a okamžitě vyhledá-
me pěšinku s otisky koňských kopyt 

přimykající se vpravo k drátěnému 
oplocení. Skrze plot lze pozorovat pár 
druhů chovaných zvířat. Cestička se 
záhy níže spojí s asfaltovým chodníč-
kem, který, ledva ho zaregistrujeme, 
se odkloní vlevo. My po pěšince do-
kráčíme rovně ke břehu potoka Botič 
(0,5 km). 
   Botič je nejdelším pražským po-
tokem. Jeho tok měří 32,6 km a pod 
Hostivaří vytváří přirozené zákruty, 
meandry. Navíc je tu lemován bře-
hovými porosty s výskytem vodního 
ptactva a společenstvím vodních 
živočichů. Tato oblast je tudíž chrá-
něna jako přírodní park Hostivař- 
Záběhlice. Poté mašírujeme pěšinou 
souběžně s proudem potoka a u bý-
valého koupaliště se střetneme znovu 
s asfaltovým chodníkem, leč ani nyní 
jej příliš nevyužijeme, jelikož se stále 
přidržujeme Botiče a mezi ním a ple-
chovou ohradou dorazíme cestičkou 
vpravo k lávce přes potok. Za ní je 
vpravo areál firmy Lesy hl. m. Pra-
hy. Jeho součástí je Práčský zámeček 
vyrostlý v roce 1740 na místě dřívější 
tvrze připomínané LP 1407 (0,8 km). 
Ves Práče je doložena k roku 1352. 
Areál firmy je neprůchodný, a tak se 
za lávkou obloukem dostaneme na 
Práčskou silnici v Záběhlicích. Po 
silnici se ubereme vlevo. U budovy 
staré záběhlické školy a u silničního 
přechodu sestoupíme z komunikace 
vlevo na cestičku. Ta nám umožní 
znovu se setkat s Botičem, jenž zde 
opět meandruje. Tok překonáme po 
můstku, za kterým nepůjdeme nikam 
po břehu, nýbrž vnikneme do srdce 
zahrádkářské kolonie. Pěšina lomící se 
mezi zahrádkami je na konci opatřena 
brankou, jež je běžně průchozí. Za 
brankou odbočíme vpravo na cestu 
podél dlouhé budovy. Zprava máme 
Botič, který se zde rozšiřuje v malý 
rybníček.

Objekt nalevo od něho je Záběh-
lický zámek (0,9 km). Vznikl přiči-
něním malostranských dominikánů 
ve 2. polovině 17. století přestavbou 

starší tvrze za-
znamenané roku 
1389. Současná 
podoba zámku je 
novorenesanční 
z konce 19. stole-
tí. Je ve vlastnic-
tv í společnost i 
D. I. Seven a je 
nepřístupný. Od 
zámku vyrazíme 
v le vo  p o  u l i c i 
U Záběhlického 
zámku. Nejprve 
mineme vpravo 
bý va lý pivovar 
a potom řadu 
řemes l n ick ých 
provozoven. Za poslední z nich, před 
ulicí Ke Spořilovu, ostře uhneme 
vpravo na nenápadnou stezku tisk-
noucí se k plechové ohradě. Nevábný, 
asi dvousetmetrový úsek, se naštěstí 
coby nevidět změní u sportovišť TJ  
ČAFC v příjemnou procházku. Za 
tenisovou halou se cesta stočí vpravo 
a zanedlouho rázujeme po břehu Ha-
merského rybníka ke kostelu Naroze-
ní Panny Marie (0,9 km). Románský 
kostel z první poloviny 12. století 
doznal časem četných stavebních 
obměn. Nejvíce se ho dotkly barokní 
a novorománské úpravy.  
   Kostel patří do koloritu starých 
Záběhlic, jenž ještě lehce dýchá 
v okolních uličkách. Záběhlice jsou 
připomínány roku 1088. Ve vsi byly 
dvě tvrze. O jedné již víme. Ta druhá 
byla královská a v letech 1407 - 1408 
ji užíval král Václav IV, než si postavil 
Nový hrad u Kunratic. Tvrz byla roku 
1420 dobyta pražany a rozbořena. 
Rozkládala se v prostoru Hamer-
ského rybníka, jenž byl napuštěn na 
náhonu botičského potoka roku 1770 
v souvislosti se zřízením hamrů na 
zpracování mědi. V roce 1912 se na 
místo nich do objektu pod hrází na-
stěhovala První pražská parostrojní 
prádelna. Od kostela ťapeme kolem 
rybníka a u výklenkové kapličky na 

hrázi vyběhneme po pěšince nízkým 
svahem do Zárybnické ulice. Jí jdeme 
vlevo nad rybníkem ke garážím na 
konci ulice. Za garážemi vstoupíme 
vpravo do parku u spořilovského 
sídliště. Sídliště bylo vybudováno 
v letech 1961 - 1967. 

Přes park šlapeme šikmo vpravo 
k autobusové zastávce l. č. 118  Na 
Chodovci, respektive ke konečné 
tramvaje l. č. 11. Vhodnější dopravní 
spojení k návratu domů je však ještě 
o kousek dál. Proto ulicí Na Chodovci 
dojdeme k podchodu pod Spořilov-
skou spojkou a za podchodem v ulici 
Severní I vyhledáme autobusovou 
zastávku Spořilov, odkud jezdí šest 
linek různými směry (0,8 km). A po-
kud máme čas, což asi máme, může-
me se podívat letmo na Spořilov. Je 
jedním z nejstarších zahradních měst 
na území Velké Prahy. Název čtvrti 
odkazuje k Městské spořitelně, jež se 
roku 1924 podílela na jejím založení. 
Pojmenování ulic je inspirováno ame-
rickým systémem. Na Roztylském 
náměstí stojí za pozornost funkcio-
nalistický kostel Svaté Anežky České 
ze třicátých let 20. století. Toliko 
ke Spořilovu i ke dnešnímu výletu.
 Trasa měří 6,6 km (bez Spo-
řilova) a je opravdu lehoučká.
 

   Strava moderního člověka 21. století je bo-
hužel příliš jednostranně orientovaná -  vel-
ký a nezdravý podíl tvoří pšeničné produkty 
a kravské mléko. 
Proč bychom měli uvažovat o zařazení ko-
zího mléka a produktů z něj vyrobených 
do našeho jídelníčku? 
   Kozí mléko a produkty z něj se konzu-
movaly i ve starém Egyptě, o čemž hovoří 
nálezy v hrobkách faraonů. Oblíbené byly 
i ve starém Římě a Řecku, konzumoval je 
Hypokrates i Paracelsus, kozí mléko bylo 
i vyhlášenou medicínou na plicní tuber-
kulózu.

V dnešní době je v celosvětovém měřítku 
překvapivě spotřeba kozího mléka vyšší než 
spotřeba mléka kravského - to je rozšířené 
především v západní Evropě a severní Ame-
rice, kde je současně sváděn boj s potravi-
novými alergiemi a dalšími problémy, které 
nám naše strava přináší. 

Až 70 % alergiků nemá problém s kozím 
mlékem, stojí za to ho vyzkoušet, pokud 
trpíte ekzematickým onemocněním kůže, 
sníženou imunitou nebo častými záněty 
dutin. Tuk z kozího mléka rovněž dokáže 
pomoci lidem, kteří trpí onemocněním 
kloubů. Kozí mléko a produkty z něj jsou 
velmi lehce stravitelné (tuky jsou rozptýleny 
podobným způsobem jako v mateřském 
mléce) a obsahuje velmi cenné látky z bylin, 
které koza spásá (známé pořekadlo „mlsný 
jako koza“). Má své místo i v prevenci nádo-
rových onemocnění.
Které významné látky způsobují výjimeč-
nost kozího mléka?
Kozí mléko je velmi cenným zdrojem 
bílkovin (odlišné složení esenciálních 
aminokyselin způsobuje jeho lehkou stra-
vitelnost, šálek kozího mléka obsahuje až 
18% kvalitní bílkoviny), minerálních látek, 
především vápníku (250 ml hrnek kozího 
mléka obsahuje až 30 % denního příjmu). 
Právě vápník je nedocenitelný pomocník 
pro ty, kteří se chtějí zbavit svých tuko-
vých zásob – pomáhá našemu metabolis-

mu urychlovat štěpení tuků.
Kozí mléko je i významným zdrojem ri-

boflavinu (vitamín skupiny B), který pomá-
há uvolňovat energii a chrání buňky. Hořčík 
obsažený v kozím mléce hraje významnou 
roli při ochraně srdce proti kardiovasku-
lárním chorobám a pomáhá snižovat krevní 
tlak, což dokazují různé studie.

Pokud Vás fakta o kozím mléce přesvěd-
čila a vydáte se do obchodu, ujistěte se, že 
veškeré výrobky nepřekročily expirační 
dobu a doma je skladujte v chladničce, po 
otevření obal znovu uzavřete.

Nevíte, jak naložit s kozím
sýrem – pár oblíbených receptů:
» Jogurt z kozího mléka s bylinkami 

vytvoří velmi chutný základ pro 
„dipy“ – jednoduše smíchejte jogurt 
s oblíbenými bylinkami a místo chip-
sů nakrájejte různé druhy zeleniny

» Rozdrobte kozí sýr na salát (např. 
polníček s rukolou), přidejte dýňová 
semínka, pro gurmány i hrušku

» Vyzdvihněte chuť tradiční hráškové 
polévky trochou kozího sýra (přidejte 
až na závěr, na povrch polévky)

» Chutnou svačinu může vytvořit ce-
lozrnný sedvič právě s kozím sýrem 
(bílkovina v něm obsažená pomůže 
snížit glykemický index konzumo-
vaných sacharidů, nezapomeňte na 
zeleninu)

» Roztíratelný kozí sýr se hodí na celo-
zrnné krekry nebo i nakrájené plátky 
zeleniny či ovoce

» Místo tradiční kombinace rajčat 
a mozzarely vyzkoušejte kozí sýr s ba-
zalkou a doplňte panenským olivo-
vým olejem a balzamikovým octem.

Kozí mléko a sýry jako vítaná změna
v jídelníčku moderního člověka



Vítězkou Miss aerobik 2008 členka chuchelského 
sportovního týmu

Brunetka Táňa Bednářová okouzlila všechny porotce i diváky

Motocyklový závodník Patrik Vostárek postoupil do vyšší ligy
Radotínský talent se svými výkony dostal do světového seriálu

Mistrovství juniorů v Praze 
ovládla mládež z šestnáctky

Šťastnou tečku měl průběh 13. ročníku 
soutěže Miss aerobik České republiky pro 
pětadvacetiletou Táňu Bednářovou, členku 
chuchelského Aerobic Teamu Veroniky Vrzbo-
vé. Ve finále soutěže, které se konalo v sobotu 
24. ledna v Ostravě v nové aule Vysoké školy 
báňské, nejvíce přesvědčila porotu a stala se 
novou Miss aerobik České republiky za rok 
2008. Titul první vicemiss získala osmnácti-
letá studentka Michaela Benková z Třebíče, 
třetí místo obsadila třiadvacetiletá Alena 
Pšejová z Uničova. Účastí v populární sou-
těži musela Táňa oželet start s chuchelským 
týmem na prosincovém Mistrovství světa 
v ruské Dubně, ze kterého děvčata přivezla 
stříbrné medaile.

Finále Miss aerobik 2008 však málem ani 
nebylo, a to z důvodu menšího zájmu spon-
zorů. Nakonec k zachování populární soutě-
že pomohlo město Ostrava a místní agentury, 
a tak nebyla naplněna pověra o smolné tři-
náctce a brunetka Táňa Bednářová, studentka 
tělesné výchovy plzeňské univerzity, mohla 
na závěr programu, který moderoval Pavel 
Poulíček a první vicemiss z roku 1998 Kamila 
Havelková, převzít korunku a věcné ceny. Ale 
tomu předcházelo soutěžní klání.

Finálový program, který byl uveden v de-
vadesátiminutovém záznamu na programu 
Nova Sport (v pátek 30. ledna – pozn. red.), za-
čal v 18 hodin. Finalistky se nejdříve v první 
soutěži představily v šatech návrháře Lukáše 
Šmída z Frýdku - Místku. Následně předved-
ly svou sestavu aerobiku. Další disciplínou 
byl závod na trenažéru. Součástí programu 
bylo i provedení improvizovaného rozhovo-
ru se sportovní osobností, kde se Bednářové 
stal patronem házenkář Jan Filip, který při 
soutěžní konverzaci splnil její přání a provedl 
na budoucí miss útočnou akci. Členka úspěš-

ného chuchelského týmu má sice z házené 
zápočet, ale nejedná se o její oblíbený sport. 
Raději zůstane u aerobiku. Závěr soutěžního 
večera gradoval promenádou v plavkách.

„Doufala jsem, že se umístím v popředí, ale 

první místo jsem opravdu nečekala,“ řekla po 
soutěži šťastná Táňa Bednářová. „Titul je pro 
mne významným krokem v kariéře. Chtěla 
bych se i nadále věnovat závodění a trénování 
malých dětí,“ dodala vítězka.

Čtyřiadvacetičlenná porota v čele s ostrav-
ským náměstkem primátora Ing. Trejbalem 
se shodla na absolutním vítězství Táni Bed-
nářové - dívky se startovním číslem 6. Titul 

třinácté Miss aerobik krásné tmavovlásce 
s ideálními mírami  90-63-90, výškou 166 
centimetrů a váhou 57 kilogramů náleží 
právem. Vyhrála jak promenádu v plavkách, 
tak volnou sestavu v aerobiku, kde zúročila 

svoje zkušenosti z vrcholných světových 
akcí (mistryně světa ve fitness týmech z Běle-
hradu 2007 a držitelka dalších medailí z ME 
a MS – pozn. red.). Společně s dalšími dvěma 
soutěžícími zvládla nejlépe i minutovou jíz-
du na rotopedu.  ,,Táňa podala úžasný výkon 
a titul je ve správných rukou,“ zhodnotila 
finále ředitelka soutěže Miss aerobik Mgr. 
Jana Čejková.

Skvělé úspěchy motocyklového silničního 
závodníka Patrika Vostárka dosažené v půl-
ce minulého roku, kdy zvítězil třikrát v řadě 
v závodech evropského šampionátu supers-
tocků do 600 cm3, znamenaly pro devatenác-
tiletou naději z Radotína posun a vstupenku 
do vyšší ligy. Vedení týmu K+L Intermot 
Czech – pánové Jiří Látr a Joska Kubíček – se 
rozhodli obsadit ve světovém seriálu super-
sportů uvolněné místo po stále zraněném Wil-
liamovi de Angelisovi talentovaným jezdcem, 
a to až do konce sezóny 2008. 

Patrik jezdil od počátku loňské sezóny 
evropský pohár, kde do poslední chvíle 
bojoval o titul šampióna s Francouzem 
Lorisem Bazem. Vedení týmu se k tomuto 
kroku rozhodlo po konzultaci s Patrikovým 
manažerem a otcem Oldou Vostárkem a sa-
mozřejmě s přihlédnutím k vynikající formě 
jeho syna. „Patrik si svými dosavadními vý-
bornými výsledky nepřímo řekl o možnost 
startovat mezi nejlepšími jezdci na světě, 
a tak jsme se rozhodli mu tuto šanci dát. 
Náš tým si klade vysoký cíl, a to dostat se 
mezi nejlepších deset týmů v pořadí kate-
gorie Supersport, a právě Patrik by mohl 

stupňů vítězů ho po drtivém finiši dělilo 
pouhých 0,171 vteřiny. Matt musel po 
celý závod volit přiměřenou míru rizika, 
na jedné straně měl na dosah další skvělý 
výsledek v podobě pódia, na druhou stra-
nu musel za každou cenu dovézt pro tým 
solidní body. Patrik Vostárek se při svém 

Celkem čtyři ze sedmi titulů ve vypsaných 
kategoriích juniorského mistrovství regionu 
Praha získali hráči oddílu BC Rabbits Praha 
(Králíci). Kromě toho se v dalších dvou ka-
tegoriích stali hráči tohoto oddílu vicemistry 
svých kategorií.

Většina mládeže z tohoto oddílu přitom své 
první bowlingové kroky spojila v minulosti se 
Zbraslavskou hernou PATIUM. 
A kromě kategorie juniorů do 
18 let se také ve všech ostatních 
umístili hráči a hráčky Prahy 16 
ve všech kategoriích „na bedně“. 
Markantní to bylo především 
v soutěžích juniorek. V kategorii 
do 15 let zvítězila Dominika 
Křenková (jinak dvojnásobná 
mistryně ČR) před Magdalénou 
Jiráskovou a Terezou Marešovou, 
což je 1. a 3. místo pro Prahu 16. 
Stejně tak v kategorii dívek do 18 
let stanuly na všech medailových 
pozicích hráčky BC Rabbits Pra-
ha, v pořadí Veronika Nováková, 
Barbora Hájková a Michaela Ne-
žerná – také zde šlo kromě druhé-
ho místa o děvčata z Prahy 16. Mistrem Prahy 
se stal v kategorii do 9 let Patrik Pechar, mezi 
chlapci do 15 let byl druhý Jaroslav Daněk. 
I v těchto případech jde o zástupce Prahy 16. 

Pro oddíl BC Rabbits pak ještě získala titul 
mezi juniorkami do 12 let Natálie Jedlanová, 
která sice z Prahy 16 není, ale na zbraslavské 
herně před dvěma lety začínala.  

Všichni uvedení hráči budou samozřejmě 
také vyslanci hlavního města na celostátním 
mistrovství republiky v juniorském bowlingu, 
které proběhne na konci jara. Áčko a Béčko 

BC Rabbits Praha je také ve hře o titul mistra 
ČR v juniorských družstvech. Nadstavbová 
soutěž o titul bude rozehrána v březnu. 

Dostihová sezóna se blíží
Do startu nové dostihové sezóny ve Vel-

ké Chuchli zbývají necelé dva měsíce. Vše 
vypukne první dubnovou neděli. Celkem je 
naplánováno opět 21 dostihových nedělí, na 
cenách a prémiích dostihů bude rozděleno 
20 miliónů korun. Pořadatelé na většinu 
odpolední připravují také doprovodný pro-
gram. Divácká návštěvnost v posledních le-
tech mírně stoupá a tento trend by v Chuchli 
rádi udrželi.

Stěžejními body každé sezóny jsou tzv. 
klasické dostihy pro tříleté koně a první 
kolo přihlášek do nich už bylo s předstihem 
uzavřeno. Do čtyř chuchelských „klasik“ 
(Jarní cena klisen, Velká jarní cena, České 
derby a St. Leger) bylo podáno celkem 209 
přihlášek. Vedle „už tradičních“ německých, 
slovenských či polských zástupců se na 
soupisech objevila také jména britských tre-
nérských legend Prescotta a Stouteho a při-
hlášky dorazily i z další evropské dostihové 
velmoci, Francie.

Podle očekávání na přihláškách nechybí 
nikdo z tuzemské špičky, včetně hlavních 
uchazečů o tituly nejlepších letošních dvou-
letých koní Maribora, Arcibalda, Bleska, 
Magmy, Rabbit Zamindar, či Princess of 
Gracie. Do všech dostihů je možné další 
koně dohlásit (což bývá velice interesantní 

především vzhledem k posilám domácích 
stájí ze zimních zahraničních dražeb). Nej-
bližší termín k dohlášením je 26. únor. 

pomoci ziskem 
svých prvních 
s v ě t o v ý c h 
bodů,“ blíže po-
pisuje představy 
Joska Kubíček, 
manažer týmu.

Sázka na Pa-
trika Vostárka, 
který byl zvolen 
p o  č e r ve nc o-
vém v ítězs t v í 
na brněnském 
M a s a r y k o v ě 
o k r u h u  h i s -
t o r i c k y  p r v -
n í m  v í t ě z e m 
a n k e t y  S p o r-
t o v e c  m ě s í -
ce Prahy 16, se manažeru Kubíčkovi velice 
záhy vyplatila. Jeden z největších úspěchů 
v historii týmu se zrodil na francouzském 
okruhu Magny Cours na začátku října. 
Matt Lagrive, jednička týmu, se po startu 
z 13. místa perfektním výkonem posunul 
postupně až na čtvrtou příčku v cíli. Od 

Jak se zrodil nápad zúčastnit se soutěže Miss 
Aerobic a co vše to pro Vás obnášelo? 
Úplnou náhodou. Jednou jsem šla do solária, 
kde se na mne recepční podívala a říkala, že 
mám něco v sobě a měla bych se přihlásit 
do soutěže miss, nejlépe miss aerobik. Bylo 
to v Plzni, kde jsem v té době studovala ba-
kalářský program tělesné výchovy. Nakonec 
mi paní sdělila, že její dcera obsadila v této 
soutěži v roce 2005 třetí místo. Začala jsem 
proto o účasti uvažovat. S kamarádkou jsme 

se rozhodly, že se zkusíme přihlásit do po-
stupového kola v Mladé Boleslavi, a když 
to nevyjde, tak si alespoň pěkně zacvičíme. 
Z dvanácti postupových kol (z jednotlivých 
měst) postoupilo celkem šedesát semifina-
listek, z toho jich pak v Praze postoupilo do 
finále deset. 
Na účast v tomto finále jste se nějak speciál-
ně připravovala? 
Stále trénuji u Veroniky Vrzbové sportovní 
aerobik. V současné době se připravuji na 

soutěž jednotlivkyň. V přípravě jsem si jen 
několikrát vyzkoušela finálovou sestavu miss, 
se kterou mi pomáhala právě Veronika. Jinak 
jsem trénovala svou závodní sestavu. Samo-
zřejmě byl nutný speciální jídelníček. (smích)
Nepřijde o Vás díky ostravskému úspěchu 
Aerobic Team Veroniky Vrzbové? Jak dlouho 
v této formaci působíte? 
U Veroniky trénuji od roku 2003. Prošla jsem 
tu několik kategorií: aerobik team show, fitness 
aerobik, sportovní aerobik týmy. Ještě mě čeká 
závod jednotlivců, na který se velice těším. Ur-
čitě bych chtěla působit v oddílu i nadále, jako 
závodnice i jako pomocná trenérka.
Jaké jsou Vaše další plány a životní cíle? 
Věnovat se ještě aerobiku, dokončit magis-
terské studium FTVS, najít si dobrou práci 
a mít spokojenou a zdravou rodinu.
A cíle v soutěžní podobě aerobiku? 
Jelikož je mi již 25 let, tak bych ráda odzá-
vodila možná svou poslední sezónu a pak 
již jen trénovala pro radost. Chtěla bych 
se co nejlépe umístit na mistrovství České 
republiky. Řídím se heslem: „Docvičit ve 
zdraví“. (smích)w
Co byste doporučila případným zájemky-
ním, nejen z Prahy 16, o Váš sport? Čeho se 
vyvarovat a co naopak nepodcenit? 
Určitě bych doporučila začít co nejdříve. 
Pokud se vám tento sport líbí a máte chuť 
na sobě pracovat, nebojte se a jděte do 
toho. Do začátku je dobrá gymnastická 
průprava. Tento sport je opravdová dřina, 
která posílí vaše tělo i vůli.

Výsledkový servis
PRAŽSKÁ BASKETBALOVÁ SOUTĚŽ: 
MUŽI - 1. třída - sk. A: 12. kolo Radotínský SK – PSK Union 58:56, 13. kolo VŠTJ Technika strojní A – 
Radotínský SK 76:86, 14. kolo Radotínský SK – Sokol K. Vinohrady 77:55. Radotínský SK je po 14 kolech 
na 3. místě (10 výher, 4 prohry, skóre 1003:969, 24 bodů), v těsném kontaktu postupového místa.
MUŽI – 2. třída – sk. C: 12. kolo SK Zbraslav – TJ Podolí 50:60, 13. kolo TJ Ruzyně B – SK Zbraslav 72:40, 
14. kolo SK Zbraslav – VŠSK MFF B 54:87. Mizérie zbraslavských basketbalistů pokračuje. Po 14 kolech 
jsou na 11. místě (2 výhry, 12 proher, skóre 777:984, 16 bodů) s existenčními problémy. 
ŽENY – 2. třída – sk. B: 6. kolo Sokol D. Počernice C – SK Zbraslav 44:59, 7. kolo SK Zbraslav – BK DE 
Prosek C 0:20. Zbraslavské ženy jsou po 7 kolech na 4. místě (5 výher, 2 prohry, skóre 366:298, 12 bodů).
FLORBAL: 
MUŽI - 10. kolo SK Bruisers Dejvice – Fbk Buldoci GOP Radotín 2:3, 11. kolo Fbk Buldoci– Fbk Sokol 
Bubeneč 6:4, 12. kolo Fbk Buldoci – FbK Vlci B 14:0, 13. kolo FBC Hornets Praha - Fbk Buldoci 3:9, 14. 
kolo Fbk Buldoci – Pallotaikurit B 5:3. Fbk Buldoci GOP Radotín mají i po 12 zápasech  na 2. místě (11 
výher, 1 prohra, 33 bodů) velkou šanci dotáhnout svoje postupové ambice k vytouženému cíli.

druhém účinkování mezi supersportovou 
elitou předvedl ve formě, jakou měl v zá-
vodech třídy superstock. Po startu se pohy-
boval těsně za bodovanou patnáctkou. Po 
pádu tří jezdců se posunul až na 13. příčku. 
O tu si to pak rozdal se zkušeným Italem 
Clementim na Triumphu, kterého ve finiši 
těsně porazil. K vlastnímu závodu na webo-
vých stránkách www.klintermoto.cz Patrik 
konstatoval: „Ze závodu jsem měl respekt, 
cítil jsem odpovědnost k týmu. Po výsledku 
z Vallelungy jsem se chtěl tentokráte pro-
bojovat do nejlepší dvacítky a tajně jsem 
doufal v bod. Šel jsem do toho tvrdě a tři-
nácté místo je pro mě velkým úspěchem. 
Ještě jsem neukázal úplně všechno!“ 

Na konci minulého roku byla ve špa-
nělské Cartageně podepsána smlouva pro 
aktuální sezónu světového šampionátu 
supersportů mezi týmem K+L Intermoto 
Czech a italským pilotem Massimem Roc-
colim (v roce 2006 vyhrál závod MS su-
persportů v italském Misanu a v ročnících 
2006 a 2007 skončil v celkovém hodnocení 
na 6. místě), který nastupuje na uvolněné 
místo po Lagrivovi. Spolu s českým jezd-
cem bude bojovat o nejlepší umístění týmu 
v historii. Momentálně tým v novém jez-
deckém složení absolvoval i první letošní 
testy v portugalském Portimau. Třídenní 
testování bylo kvalitní rozcvičkou na první 

ostrý start, který se bude konat 1. března na 
australském okruhu Phillip Island.  

Patrikovo předstartovní 
soustředění

Rozhovor s Miss aerobik  České republiky 2008 - Táňou Bednářovou



 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.mcpraha16.cz.

Registrováno pod evid. číslem 
MK ČR E 14517.

Řídí redakční rada. 
Šéfredaktor: Mgr. Karel Hanzlík.

Redaktoři: Jana Černá, Miloslava Černá,
Ing. Pavel Jirásek, 

Mgr. Miroslav Knotek.
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 4.2.2009. 
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Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 16.3.2009.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 4.3.2009. 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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  domů, bytů,
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- fasády
- ploty, zámkové dlažby
- veškeré ostatní
  stavební práce

SIKA MARTIN
TEL.: 777 055 579

PRODEJ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ VŠECH ZNAČEK

přijímáme platební kartynejlepší ceny elektra

PRODEJ NA SPLÁTKY Home Credit
Do 20 tisíc stačí pouze 2 doklady: OP plus jeden další doklad

Sportovcem měsíce ledna 2009 se stává Miss aerobik Táňa Bednářová

Kuželkáři v novém roce opět koulí
hý jarní turnaj dorostu se uskuteční 
v únoru právě v Radotíně.

V průběhu jarní části budou hráči 
z Prahy 16 také startovat na Mistrovství 
Prahy jednotlivců, kde se bojuje o po-
stup na Mistrovství ČR. V konkurenci 
reprezentantů a ligových hráčů bude 
mít Radotín zastoupení v kategoriích 
mužů, žen, seniorů, seniorek a žáků.

Po skončení mistrovských soutěží 

pořádá oddíl v květnu, jako již tradičně, 
dva turnaje, kam jsou zváni hráči z celé 
České republiky. Tím prvním je Májový 
turnaj mládeže, který se letos koná po 

Kuželkáři SC Radotín, kteří mají své 
zázemí v tribuně fotbalového stadionu 
v ulici Ke Zděři, vstoupili do nového 
roku lednovým oddílovým mistrov-
stvím jednotlivců. V hlavní kategorii 
mužů se stal vítězem Jaroslav Krůta 
s výborným výkonem 1778 bodů.  Na 
konci ledna pak byla zahájena jarní 
část mistrovských soutěží, v nichž mají 
radotínští kuželkáři tři družstva mužů, 
jedno družstvo žen a dorost. 

A mužstvo obhajuje 
loňský bronzový stupínek 
v divizi, a také letos patří 
mezi nejžhavější kan-
didáty na postup do ligy. 
Také radotínské ,,béčko“ si 
v soutěži MP II vede jako 
nováček velmi dobře a drží 
si na 2. místě stále šanci na 
postup do nejvyšší pražské 
soutěže. C mužstvo, složené 
ze zkušených i začínají-
cích hráčů, hraje v soutěži 
MP V a v jarní části ho čeká 
boj o postup do play - off, 
kam se dostane prvních 
8 družstev po základní části. Dorost 
bude na jaře startovat na pěti turnajích 
Mladé Prahy, po kterých ty nejlepší 
čeká závěrečné finále na Slavii. Dru-

dvacáté třetí. Dalším turnajem je již 
22. ročník turnaje Old Boys pro hráče 
nad 55 let. A také tento turnaj má již 
v kuželkářském kalendáři své místo. 

V závěru jarní části soutěže při-
pravuje oddíl nábor hráčů, a to nejen 
mezi mladými zájemci, ale i dospělými. 
Dveře v kuželně v areálu městského 
stadionu jsou však pro všechny zájem-
ce otevřeny po celý rok. Všichni jsou 
vítáni. V letní přestávce je pro hráče 
zajištěno tradiční soustředění a přípra-
va v Rokytnici a ,,áčko“ se opět chystá 
na turnaj v Litovli, kde bude obhajovat 
svoje loňské vítězství.

Oddíl momentálně žije přípravami 
na kulaté výročí 40 let kuželek v Rado-
tíně, a i když si na oslavu musíme po-
čkat ještě více než rok, členové oddílu 
již dnes chystají řadu akcí a překvape-
ní. Aktivitu především zaměřují na 
realizaci nového sportoviště, o kterém 
radotínští kuželkáři sní již dlouho, 
ale od roku 2002, kdy byla dráha při 
záplavách pod vodou, se záměr zatím 
nedaří. Nová čtyřdráha by umožnila 
další rozvoj tohoto sportu a zejména 
pak i účast v ligové soutěži, kterou si 
v minulosti již radotínští vyzkoušeli. 

Zcela jednoznačně se první vítězkou ankety v novém 
roce stala pětadvacetiletá členka chuchelského Aerobic 
Teamu Veroniky Vrzbové Táňa Bednářová, která 24. 
ledna okouzlila svým výkonem a vystupováním všechny 
přítomné porotce v ostravské aule Vysoké školy báňské. 
Ti ji následně zvolili v pořadí již 13. Miss aerobik České 
republiky. Sympatická tmavovláska s tělesnými míra-
mi, které by jí mohly závidět mnohé modelky, trénuje 
v chuchelském týmu od roku 2003. Pod vedením bývalé 
reprezentantky Veroniky Vrzbové získala spolu se svými 
kolegyněmi z družstva mnohé mezinárodní úspěchy 
z vrcholných akcí, mezi nimiž je i titul mistryně světa ve 
fitness týmech z Bělehradu v roce 2007. V současné době 
se studentka Fakulty tělesné výchovy a sportu v Plzni 
připravuje na mistrovství republiky v kategorii jednotliv-
ců a pozvolna přemýšlí o konci sportovní kariéry. Svému 
sportu chce však zůstat věrná i do budoucna, a to jako 
trenérka mládeže. 

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Pra-
hu 16, zašlete návrh na udělení titulu Sportovec měsíce 
Prahy 16 na e-mailovou adresu noviny@p16.mepnet.cz. 
Přihláška do soutěže o udělení titulu musí obsahovat celé 
jméno navrženého sportovce, jeho ročník narození, spor-
tovní disciplínu, v níž bylo výjimečného výkonu dosaže-
no, včetně přesného data (den a měsíc) a v rámci jaké 
soutěže bylo výkonu dosaženo. Důležitá je i informace, 
z jaké městské části dotyčný je nebo koho reprezentoval. Rovněž prosíme o poskytnutí tel. 
kontaktu jak na navrhovatele, tak i na navrženého sportovce pro zjištění případného sou-
hlasu k medializaci výkonu v Novinách Prahy 16. Podněty zasílejte v termínu do 4. března 
2009. 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. 

Informace o oddílu naleznete na 
stránkách http://radotin-kuzelky.wz.cz. 
Zahrát si můžete přijít i jen tak pro zá-
bavu s rodinou nebo svými přáteli.


