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Již tradiční součástí Radotínského 
Pábení, série jarních kulturně spole-
čenských akcí, je návštěva Karla IV. 
a jeho družiny v Radotíně, kde se za-
stavují při cestě z Prahy na Karlštejn, 
kam bývaly ukládány císařské koru-
novační klenoty. Letošní program však 
byl v mnoha ohledech výjimečný a plný 
překvapení.

Jeho císařská milost nechala druhý 
červnový den své radotínské pod-
dané čekat přeci jen déle, než jak 
jsou jeho věrní zvyklí. Nikdo však 
neodešel, proč také? Šermíři (Rotyka) 
předváděli své umění, dobová hudba 
(Antiquarius) se linula celým pro-
stranstvím mezi kostelem a základní 
školou, lahodný mok z révy vinné 
provoněl celý nově pojmenovaný rynk 
Sv. Petra a Pavla, a tak nebyl důvod ke 

spěchu. Před půl čtvrtou odpolední se 
několik stovek přihlížejících dočkalo: 
Karel IV., z boží milosti císař římský 
a král český (opět v nezapomenu-
telném podání Vladimíra Čecha) 

doprovázen svou chotí 
Eliškou Pomořanskou 
(Debora Štolbová), bra-
trem Janem Jindřichem 
(Petr Bendl) a počet-
nou družinou vjíždí 
do bran radotínských 
a po uvítání rychtářem 
Karlem, předávajícím 
císaři k l íč od bran 
Radot ína, obnovuje 
městská práva. Dobrý 
rozmar panovníkův se 
projevil hned vzápětí, 
kdy se nenechal pře-

mlouvat a přidal se do reje tanečnic 
a tanečníků (Gaudium).

Odjezdem Karla IV. a jeho průvo-
du však program nekončil, naopak.

V šesti městských částech slouží od 
poloviny května nové speciální dodáv-
kové automobily Ford Tranzit. Vozy 
určené pro obměnu požární techniky 
jednotek Sboru dobrovolných hasičů 
(SDH), mj. v Radotíně a Lochkově, 
zakoupilo hlavní město Praha. 

Letos je v městském rozpočtu 
vyčleněno na nákup nové požární 
techniky, na její opravy, na nákup 
speciální výstroje a výzbroje a také na 
rekonstrukce a výstavbu hasičských 
zbrojnic téměř 34 milionů korun. 

„Jsem rád, že se nám daří vybavovat 
postupně pražské dobrovolné hasiče 
novou technikou. Berte to jako po-
děkování za práci, kterou ve svém 
volném čase, bez nároku na odmě-
nu, děláte pro město. Přeji vám, aby 
nový vůz sloužil k vaší spokojenosti,“ 

poděkoval dobrovolným hasičům 
pražský primátor Bohuslav Svoboda 
při slavnostním aktu na Mariánském 
náměstí. 

Nové vozy, každý v ceně 1,12 milio-
nu korun, si byli za šestnáctku osobně 
převzít starostové městských částí, za 
Prahu 16 Karel Hanzlík a za Loch-
kov Jiří Rendl. Dalšími jednotkami 
s novou technikou jsou dobrovolní 
hasiči v Chodově, Březiněvsi, Dubči 
a Letňanech.

Tyto speciální automobily jsou 
u r č e n y  z e j m é n a 
pro technické zá-
sahy a přispějí ke 
zkvalitnění požární 
obslužnost i měst-
ských částí a zvýšení 
požární bezpečnosti 
v daných lokalitách. 
„Navíc třeba v pří-
padě Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů 
Radotín, která je zří-
zena a financována 
přímo radnicí, bude 
vůz sloužit i pro vý-

cvik dětí a mládeže, tedy nové dorůs-
tající generace požárníků,“ upřesnil 
velitel jednotky František Drož.    

Pražské jednotky sborů dobro-
volných hasičů jsou postupně vy-
bavovány požárními dopravními 

S 1. červencem letošního roku vy-
vrcholí elektronizace veřejné správy. 
Spouštějí se základní registry, tedy ce-
lostátní, všem příslušným úřadům pří-
stupné údaje o lidech, podnikatelích, 
nemovitostech a úřadech samotných.

Pokud vše klapne tak, jak si plánují 
architekti základních registrů, má 
jít o největší změnu ve správě věcí 
veřejných od dob Marie Terezie. Rea-
lita ale může být bohužel jiná, zvláště 
v prvních týdnech a měsících. Ač je 
vše chystáno několik let, skutečně 
intenzivní přípravy probíhají až po-
slední půlrok. 

Asi mnozí se mnou budete sou-
hlasit, když si dovolím měsíc červen 
označit za jeden z nejkrásnějších 
v ročním cyklu. Příroda nám opě-
tovně ukázala neskutečné kouzlo 
sv ý m k a ž doročn í m přerodem 
a procesem, kdy se vše již definitivně 
probralo ze zimního spánku a svět 
kolem nás je zčistajasna krásně 
zelený, kvetoucí a vonící. Se všemi 
svršky, různými svetry, bundami 
a čepicemi postupně zaklízenými do 
šatníků odkládáme i některé problé-
my a starosti a najednou cítíme, že 
celou řadu věcí dokážeme řešit s vět-
ším nadhledem a energií. I ty různé 
„nenálady“ jsou najednou pryč. Ně-
kdy si říkám, škoda, že tento měsíc 
nemáme celý rok, spousta záležitostí 
by byla jednodušších.

Měsíc červen je krásný i z pohledu 
velkého očekávání letních prázdnin 
a dovolených, v očekávání zážitků 
a bezstarostných radovánek. Chvíle 
společných plánů pro toužebně oče-
kávané dny příští. Okamžiky výprav 
prstem po mapě, ze kterých prozatím 
nohy nebolí. Ani se není třeba hádat, 
kdože to na minulé křižovatce špatně 
odbočil... Ono ale krásné budou i ty 
hádky. Znamenají totiž, že člověk 
skutečně a naplno prožívá dny se 
svými blízkými. Není třeba ukrádat 
jen chvilky při snídani a pár okamži-
ků večer. Ráno není poznamenané 
křikem budíku, probuzení má na 
svědomí sluneční paprsek na nose 
a chuť užít si ten vlastní kousek svo-
bodného života, kdy člověk může, ale 
nemusí. Může si vyzkoušet, kam až 
dojde, vyleze, dojede, zda si pamatuje 
alespoň něco ze všech hodin jazykové 
výuky – nebo také nemusí. A má čas 
si to pokaždé rozmyslet. Letní dny 
jsou tak nádherně dlouhé – zrovna 
takové, jaké si je pamatujeme z dět-
ství. Září a slibují spousty zábavy 
a dobrodružství...

Jménem redakční rady je vám, 
všem čtenářům Novin Prahy 16, 
přeji právě takové, plné příjemného 
odpočinku. Ať načerpáte co nejvíce 
sil a energie. Vám, kteří se vydáváte 
na prázdniny a dovolenou nějakým 
dopravním prostředkem, přeji šťast-
nou cestu a návrat. A na závěr – co 
nejlepší počasí dle představ a pokud 
možno žádný déšť, který by udělal 
čáru přes prázdninové plány vám, 
rodině i příbuzným. 

Radotín má náměstí Sv. Petra a Pav-
la, jehož „křest“ proběhne v poslední 
červnový pracovní den.

Rada hl. m. Prahy rozhodla koncem 
června o pojmenování 22 veřejných 
prostranství, z toho je 18 v šestnáctce. 
Jedná se o dosud bezejmenné ulice 
v osadě Lahovská na pomezí Radotína 
a Velké Chuchle a dále o přejmeno-
vání části dosavadní ulice Václava 
Balého u radotínské radnice – vzniká 
náměstí Sv. Petra a Pavla a ulice Nad 
Berounkou. Slavnostní „křest“ nové-
ho náměstí se uskuteční 29. června 
v prostoru mezi kostelem a starou bu-
dovou základní školy od 17.30 hodin 
(od 18.00 hod. bude celebrována slav-
nostní mše).

Takřka prav idelně 
máme možnost ve vše-
možných sdělovacích 
prostředcích registrovat 
i n f o r m a c e  o  s l o ž i t é 
celosvětové ekonomické 
situaci a potřebě úspor-
ných opatření. V někte-
rých případech se nás 

výše uvedené okolnosti již bytostně dotýkají. 
Nebudu ve svém slově rozebírat příčiny tohoto 
stavu, který do určité míry souvisí s morálním 
úpadkem společnosti, ani posuzovat správnost 
některých rozhodnutí politiků a ekonomů, 
která by měla vyvést hospodářství z krize. 
Chtěl bych Vás informovat, že potřeba a řešení 
úsporných opatření dopadá i na zástupce mu-
nicipalit a Městskou část Prahu 16 nevyjímaje. 
Velice prozíravě se ukazuje fakt nastolených 
optimalizačních kroků v roce 2007, které ved-
ly z hlediska provozních nákladů radotínské 
radnice k meziročnímu snížení o osm miliónů 
korun z rozpočtu, který byl tehdy necelých 
70 miliónů Kč. Úsporné kroky se daří realizovat 
i dále, např. elektronickou aukcí služeb a dodá-
vek, vyjednáváním lepších smluvních podmínek 
atd. To vše znamenalo či znamená v následují-
cích letech snížení nákladů o další cca 2 milióny 
korun. Paradoxně je hospodaření Městské části 
Praha 16, v porovnání s celopražským či repub-
likovým, v daleko lepší kondici než před šesti 
lety, kdy bylo nutno si k ufinancování tehdej-
ších potřeb sjednat kontokorentní úvěr. Vše se 
nakonec podařilo stabilizovat, ale jasnou cestou 
rozpočtové kázně.

Ús p o r ný m i  k r o k y  mu s í  p r o c h á -
z e t  i hl. m. Praha. Snižují se sumy na dotační 
vztahy k městským částem, je méně prostředků 
na investiční záměry, které se dostávaly do 
městských částí prostřednictvím rozpouštění 
rezervy hl. města. Vypadá, že letošní přidělo-
vání, které z hlediska objemu bylo „jen“ ve výši 
200 miliónů (pětinové v porovnání s rokem 
2007), bylo poslední. S nelibostí jsme asi mnozí 
pražští starostové přijali zprávu z konce května 
o vládním rozhodnutí změny rozpočtového 
určení daní, které bude příští rok znamenat pro 
hl. m. Prahu i přes kompromisní řešení, ztrátu 
650 miliónů Kč. Při dlouhodobých závazcích, 
které Praha má, je to další problém, již v tak 
dosti složité situaci. Nastaly tak oprávněné 
obavy, zda-li se tento deficit nebude řešit na 
úkor městských částí. Na jednání s primátorem 
hl. m. Prahy bylo garantováno, že se tento pro-
pad pražských municipalit nedotkne. 

Na jednu stranu chápu snahu vlády o akt so-
lidarity, kdy prostředky z obecního rozpočtového 
určení daní čtyř největších měst ČR půjdou do 
ekonomicky neprosperujících lokalit republiky, 
ale zapomíná se na fakt, že Praha je centrem 
kulturním, výchovně vzdělávacím, institucionál-
ním, je zde největší koncentrace obyvatel a s tím 
samozřejmě spojené enormní potřeby. Praha řeší 
za stát celou řadu investic (komunikace, protipo-
vodňová opatření atd.) a podle aktuální informa-
ce vytváří skoro 50 procent HDP. Ano, souhlasím 
se solidaritou, ale ať je solidarita i v tom, že 
Praha a její městské části budou mít rovnoprávné 
podmínky při čerpání prostředků z evropských 
a státních fondů a pro hl. m. Prahu bude aloko-
vána spravedlivá částka jako pro krajské progra-
my. Bohužel, a tuto zkušenost jako Městská část 
Praha 16 máme, to zatím tak není. 



Silniční motorová dopravaDobré rady pro seniory
niční motorová doprava – nákladní 
vnitrostátní provozovaná vozidly o nej-
větší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 
nebo nákladní mezinárodní provozo-
vaná vozidly o největší hmotnosti nad 
3,5 tuny“ a hodlají po nabytí účinnosti 
tohoto zákona provozovat živnost 
silniční motorová doprava v rozsahu 
předmětu podnikání „Silniční moto-
rová doprava nákladní provozovaná 
vozidly nebo jízdními soupravami 
o největší povolené hmotnosti přesahu-
jící 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě 
zvířat nebo věcí“, jsou do 1 roku ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona povinni 
požádat o změnu rozsahu předmětu 
podnikání a doložit doklady podle záko-
na č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona a zá-
kona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Žadatelé, kteří hodlají zažádat od 
1. června 2012 o koncesovanou živnost 
„Silniční motorová doprava nákladní 
provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmot-
nosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li ur-
čeny k přepravě zvířat nebo věcí“ (do-
prava tzv. velkými vozidly), k žádosti 
o koncesi vedle náležitostí stanovených 
živnostenským zákonem připojí: 
a) doklad o odborné způsobilosti (vydá 
na základě úspěšně složené zkoušky 
dopravní úřad v ČR nebo orgán jiného 
členského státu EU, čl. 8 nařízení), 
b) doklad osvědčující právní důvod užívá-
ní prostor pro splnění podmínky usazení 
podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie (podmínky týkající se 
požadavku usazení jsou konkretizová-
ny v čl. 5 nařízení),
c) doklady prokazující splnění pod-
mínky finanční způsobilosti (kapitál 
a rezerva ve výši nejméně 9000 EUR 
pro jedno vozidlo, 5000 EUR každé 
další vozidlo, čl. 7 nařízení),
d) osvědčení o splnění podmínky dobré 
pověsti, bylo-li žadateli nebo jím ustano-
venému odpovědnému zástupci vydáno 
podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie (posuzuje dopravní úřad, 
konkretizuje čl. 6 nařízení),

Podnikatel v silniční dopravě provozo-
vané velkými vozidly musí provozovat 
živnost prostřednictvím odpovědného 
zástupce. Odpovědný zástupce musí spl-
ňovat podmínku dobré pověsti, odbor-
né způsobilosti a musí mít k podniku 
skutečnou vazbu (tj. působí v postavení 
zaměstnance, ředitele, vlastníka nebo 
akcionáře nebo podnik spravuje).

Pokud je podnikatel v silniční dopra-
vě fyzickou osobou a splňuje výše uve-
dené podmínky, může odpovědným zá-
stupcem ustanovit sám sebe. Podmínky 
týkající se odpovědného zástupce jsou 
konkretizovány v čl. 4 nařízení. 

Silniční motorová doprava v praxi 
živnostenských úřadů po účinnosti na-
řízení Evropského parlamentu a Rady 
1071/2009 a po novele zákona o silniční 
dopravě doznává řady změn.

Od 4. prosince 2011 je ve všech 
členských státech Evropské unie zá-
vazné a přímo použitelné nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1071/2009, kterým se zavádějí spo-
lečná pravidla týkající se závazných 
podmínek pro výkon povolání podni-
katele v silniční dopravě a zrušuje se 
směrnice Rady 96/26/ES.

Od 1. června 2012 nabyl účinnosti 
zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění 
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopra-
vě, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony.

Podmínky pro výkon povolání pod-
nikatele v silniční dopravě stanovené 
nařízením se nevztahují na podnikate-
le, kteří provozují silniční motorovou 
dopravu pro vlastní potřeby a silniční 
motorovou dopravu pro cizí potřeby 
prostřednictvím tzv. malých vozidel 
(vozidla nebo jízdní soupravy, jejichž 
největší přípustná hmotnost nepřesahu-
je 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zví-
řat nebo věcí, a vozidla určená pro pře-
pravu nejvýše 9 osob včetně řidiče), tedy 
na provozovatele koncesované živnosti 
„Silniční motorová doprava v rozsahu 
do 3,5 tuny včetně a taxislužba“. Změna 
názvu předmětu podnikání bude pro-
vedena hromadně všem podnikatelům 
a výpis ze živnostenského rejstříku bude 
vydán na žádost nebo při první ohlá-
šené změně. Nařízení se též nevztahuje 
na podnikatele provozující dopravu vý-
hradně vozidly, jejichž nejvyšší povolená 
rychlost nepřesahuje 40 km/hod. 

Podnikatelé, kteří byli ke dni účin-
nosti tohoto zákona oprávněni provo-
zovat koncesovanou živnost v rozsahu 
předmětu podnikání „Silniční motorová 
doprava - vnitrostátní příležitostná 
osobní, - mezinárodní příležitostná 
osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - 
vnitrostátní zvláštní linková, - meziná-
rodní linková, - mezinárodní kyvadlo-
vá“ a hodlají po nabytí účinnosti tohoto 
zákona provozovat koncesovanou 
živnost v rozsahu předmětu podnikání 
„Silniční motorová doprava – osobní 
provozovaná vozidly určenými pro 
přepravu více než 9 osob včetně řidiče“, 
jsou do 1 roku ode nabytí účinnosti to-
hoto zákona povinni požádat o změnu 
rozsahu předmětu podnikání a doložit 
doklady podle zákona č. 455/1991 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, a zákona č. 111/1994 Sb., 
ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

Podnikatelé, kteří ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona byli oprávně-
ni provozovat koncesovanou živnost 
v rozsahu předmětu podnikání „Sil-

Senioři patří k jedné z nejvíce ohrože-
ných skupin osob zejména v souvislosti 
s majetkovou trestnou činností. Starší 
lidé, lidé se zdravotním handicapem, 
lidé důvěřiví či žijící osamoceně se často 
stávají obětí podvodníků a zlodějů, kte-
ří se pod různými záminkami dostávají 
do jejich blízkosti a velmi často přímo 
do jejich obydlí. 

Trendem poslední doby se stává 
způsob, kdy podvodníci nejdříve za-
volají vytipovaným starším osobám na 
pevnou linku domů, po telefonu získají 
jejich důvěru a následně je navštíví pří-
mo v jejich bytě či domě, kde již mají 
doslova otevřené dveře. Podvodem 
nebo krádeží je připraví mnohdy o ce-
loživotní úspory. Při náhodném odha-
lení jejich skutečné činnosti přistupují 
pachatelé nezřídka k použití násilí. 

Právě informační seminář „Jak 
se nenechat napálit“, který se konal 
4. dubna v prostorách radotínského 
Domu s pečovatelskou službou v ulici 
K Cementárně, pořádaný Městskou 
částí Praha 16 ve spolupráci s Policií 
České republiky, měl upozornit na 
nebezpečí spojené s telefonáty od 
neznámých osob a další způsoby, 
které pachatelé používají při podvo-
dech. Zároveň policisté z Informačně 
preventivního oddělení Obvodního 
ředitelství Praha II, por. Bc. Michaela 
Reichertová a npor. Jiří Havel, DiS. 
vysvětlili, jak se proti těmto podvod-
níkům bránit, a přidali i pár velmi 
dobře míněných rad, jak se vyvarovat 
možných útoků podvodníků.

Možná i vám zavolá někdo, koho 
neznáte. A možná rovnou přijde zvo-
nit k vám domů. Jestliže si nejste jistí, 
kdo je na druhé straně telefonu nebo 
za dveřmi, nesvěřujte se mu. Můžete 
si uchránit svůj majetek a hlavně své 
bezpečí. V případě jakéhokoli pode-

Jak se chránit před přepadením
» Peníze, doklady i klíče noste v pří-

ruční uzavřené tašce nebo kabelce 
vždy odděleně. Berte si jen tolik 
peněz, kolik skutečně potřebujete. 

» Peněženku uložte na dno nebo do 
spodní části kabelky nebo nákup-
ní tašky. 

» Kabelku nebo tašku přes rameno 
nenechávejte viset na zádech, ale 
mějte ji stále na očích a chraňte ji 
rukama na boku nebo na břiše. 

» Kabelku nebo tašku nepokládejte 
v obchodech na police a nenechá-
vejte ji v nákupním vozíku. Nikdy ji 
neodkládejte s oděvem v šatně kina, 
divadla, restaurace, ani v čekárně 
u lékaře či na úřadech. 

» Vyhýbejte se návalům mnoha 
lidí, tlačenice nahrává zlodějům 
a okradení může proběhnout bez 
povšimnutí. 

» Čtete-li si v dopravním prostředku 
(MHD), mějte své příruční zavaza-
dlo pořád pod kontrolou. 

» Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už 
sedí další cestující, a nenechávejte 
svá zavazadla bez dozoru. 

» Při výběru peněz z bankomatu si 
hlídejte soukromí. Dávejte pozor, 
jestli vás někdo nesleduje příliš 
zblízka. Vybírání z bankomatů 
uvnitř bank či spořitelen je spoleh-
livější. Na ulici vybírejte peníze za 
asistence někoho, koho znáte a dů-
věřujete mu. 

» Nikdy se před nikým nechlubte 
svými úsporami nebo cennostmi, 
nepůjčujte cizím lidem peníze, 
neplaťte žádné zálohy podomním 
prodejcům.

Prodával bez povolení
Dne 27. dubna v 11.25 hod. provedla hlídka strážníků při běžné hlídkové činnos-
ti kontrolu prodejního stánku s balicím papírem v ulici K Radotínu proti vjezdu 
do Velkotržnice Lipence. Muž prodávající ve stánku neměl povolení příslušného 
úřadu městské části (ÚMČ) k záboru veřejného prostranství. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o podezření ze spáchání jiného správního deliktu, byla celá záležitost 
předána na ÚMČ Praha-Zbraslav k dalšímu dořešení. 
Zloděje chytili při činu
V sobotu 19. května prověřovala hlídka Městské policie hl. m. Prahy v 18 hodin 
telefonické oznámení o probíhající krádeži kovového materiálu v lokalitě V Ná-
klích proti Modřanskému jezu ve Velké Chuchli. Strážníci na místě zjistili, že 
oznámení se zakládá na pravdě: na pozemku se nacházel muž s vozidlem bobcat, 
se kterým z objektu vyhrabával a převážel železné traverzy. Hlídka se spojila 
s majitelem rozebíraného objektu (oznamovatelem), který uvedl, že mu tímto 
způsobem krade železné díly z jeho objektu. Proto byl muž na místě předán 
Policii ČR k dořešení. 

zření neváhejte a ihned volejte tísňo-
vou linku Policie ČR 158.
POLICIE ČR RADÍ (NEJEN) SENIORŮM

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné zase-
dání Zastupitelstva městské části Praha 16 
se koná ve středu 20.6.2012 od 17.30 hod. 
v radotínském Kulturním středisku, nám. 
Osvoboditelů 44.
Finanční způsobilost dopravců nově. 
Dne 1. června 2012 nabyl účinnosti zákon 
č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon 
č. 111/1994, o silniční dopravě, ve znění poz-
dějších předpisů, a další související zákony. 
Tímto zákonem dochází ke změně doklá-
dání finanční způsobilosti u dopravců, kteří 
provozují dopravu velkými vozidly, a to tak, 
že se nově prokazuje na každý kalendářní 
rok nejpozději do 31. července daného roku. 
V případě, že podnikatel požádá dopravní 
úřad před uplynutím uvedené lhůty, má 
možnost prokázat trvání finanční způsobi-
losti nejpozději do 31. srpna daného roku.
Dotace na přeměnu topení.  Rada 
hl. m. Prahy schválila Program Čistá energie 
Praha pro rok 2012 – dotace na přeměnu 
topných systémů a využití obnovitelných 
zdrojů energie v bytech a v rodinných či 
bytových domech na území hl. m. Prahy, 
a to jak fyzickým, tak i právnickým 
osobám. Podporovány jsou výměny do-
žívajících plynových kotlů za moderní, 
podstatně účinnější, zrušena je ale pod-
pora fotovoltaických elektráren. Možnost 
získání dotace se týká všech fyzických 
osob s trvalým pobytem na území České 
republiky a právnických osob se sídlem na 
území České republiky, které vlastní nebo 
užívají na území hl. m. Prahy byt nesloužící 
k podnikání a které zprovozní ekologic-
ký zdroj v bytě v termínu od 1.9.2011 
do 31.10.2012. Formuláře pro podání 
žádosti a veškeré informace najdete na 
http://envis.praha-mesto.cz v sekci Ener-
getika a ŽP. Další informace a formuláře 
žádosti Vám rovněž poskytne Oddělení ži-
votního prostředí ÚMČ Praha 16 (Ing. Jar-
mila Nováková, tel.: 234 128 430).
Uzavírka ulice Dostihová. V rámci vý-
stavby protipovodňových opatření je až 
do 1. října 2012 realizována úplná uzavírka 
v ulici Dostihová (v úseku: Strakonická – 
Starolázeňská) ve Velké Chuchli. Objízdná 
trasa je vedena přes Malou Chuchli ulicemi 
Strakonická, Zbraslavská, Paroplavební, 
Mezichuchelská, Dostihová (případně přes 
Radotín ulicemi Strakonická, Výpadová, 
Přeštínská, Radotínská, Dostihová). 
Uzavírka v Josefa Houdka a K Peluňku. 
V rámci výstavby vodovodního přivaděče 
a rekonstrukce komunikace se vrací úplná 
uzavírka do ulice Josefa Houdka (v úseku: 
K Peluňku – Jílovišťská), s dobou trvání 
cca do konce září, a dále je až do 10. čer-
vence realizována úplná uzavírka v ulici 
K Peluňku (v úseku: Josefa Houdka – 
Výzkumníků). Objízdná trasa do Lipenců 
je vedena obousměrně ulicemi Strakonic-
ká, Ke Krňovu, Zbraslavské náměstí, Elišky 
Přemyslovny, Na Baních a Jilovišťská. 
Zároveň se změnily trasy a zastávky auto-
busových linek č. 241 a 243.
Uzavírka silnice Strakonická. Z důvodu po-
řádání sportovní akce „Czech Bigman 2012“ 
dojde dne 6. července 2012 k uzavírce jízd-
ního pásu v ulici Strakonická, pro směr do 
centra Prahy, v úseku: hranice Prahy – pře-
mostění do Malé Chuchle. Objížďka je 
vedena po trase Strakonická, Na Baních, 
Elišky Přemyslovny, Zbraslavské náměstí 
a dále směrem na Komořany po trase 
Žitavského, most Závodu míru, Komořan-
ská; pro směr do centra je možné využít 
Pražský okruh nebo ulicí K Přehradám, 
Strakonická (odbočovací pruh), Výpadová, 
Přeštínská, Radotínská, Mezichuchelská, 
nadjezd nad Strakonickou a Strakonická.
Omezení průjezdu Radotínem. Z dů-
vodu konání sportovní akce (cyklistický 
závod) „Praha – Karlštejn Tour České 
spořitelny 2012“ budou dne 21. července 
v době od 12.00 do 16.30 hodin úplně uza-
vřeny ulice K Cementárně a Pod Klapicí 
(v úseku V Sudech - náměstí Osvobodite-
lů) a dále ulic Vrážská, Přeštínská a Rado-
tínská (v úseku: U Jankovky – Dostihová). 
Provoz BUS MHD nebude akcí omezen. 
Objížďka je vedena po trase Výpadová, 
Strakonická a Pražský okruh. 
Výkopové práce u škol. Z důvodu obnovy 
kabelů VN a NN v rámci výstavby nové 
trafostanice budou v průběhu červen-
ce a srpna realizovány výkopové práce 
v radotínských ulicích Václava Balého 
a Loučanská. Práce se dotknou zejména 
chodníků, překop vozovky bude prováděn 
po polovinách. 
Uzavírka ulic na Zbraslavi. V rámci pře-
kopu vozovky z důvodu opravy kabelu vy-
sokého napětí dojde v termínu od 25.6. do 
27.6. k uzavírce v ulici Pelzova (v prostoru 
křižovatky s ulicí Paškova) a dále od 2.7. do 
4.7. k uzavírce bezejmenné účelové komu-
nikace za supermarketem Albert.

Pravomoc Policie ČR Obecní /Městská 
policie

Soukromá bezpečnostní služba Občan

Zadržení osoby podezřelé 
ze spáchání trestného činu

ANO
§ 76 odst. 1 Trestního řádu 
(zákon č. 141/1961 Sb.)

NE NE NE

Omezení osobní svobody osoby  
přistižené při trestném činu nebo 
bezprostředně po té 
(ke zjištění její totožnosti, 
k zamezení útěku nebo k zajištění 
důkazů (§ 76 odst. 2 Trestního řádu)

ANO
Situaci lze chápat tak, že omezení osobní 
svobody osoby je součástí zadržení
podezřelého (§ 76 odst. 1 Trestního řádu)

ANO 
Může předvést osobu na 
Policii ČR dle § 13 zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii

ANO
§ 76 odst. 2 Trestního řádu

ANO
§ 76 odst. 2 Trestního řádu

Oprávnění požadovat prokázání 
totožnosti

ANO
§ 63 zákona č. 273/1991 Sb.,
o Policii ČR

ANO
§ 12 zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii

ANO
Přenesená působnost na SBS od majitele objektu 
(klienta) se zvýšeným bezpečnostním opatřením – 
povoleno zákonem o ochraně  osobních údajů 
(z. č. 101/2000 Sb.)

NE

Oprávnění požadovat vysvětlení ANO
§ 61 zákona  č. 273/1991 Sb.,
o Policii ČR

ANO
§ 11 zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii

NE NE

Oprávnění předvést osobu na 
Policii ČR

ANO
Zákon č. 273/1991 Sb.,
o Policii ČR. Dále
může předvést osobu k určitému trestně 
procesnímu úkonu např. ve smyslu § 98 
Trestního řádu, může provést předvedení 
svědka, nedostaví-li se k výslechu, ač se 
řádně neomluvil apod.

ANO
§ 13 zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii

NE NE

Oprávnění zakázat vstup na určená 
místa

ANO
§ 43 zákona č. 273/1991 Sb.,
o Policii ČR

ANO
§ 15 zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii

ANO
V rámci plnění povinností při ostraze objektu dle 
požadavků majitele objektu.

ANO
ve smyslu Ústavy ČR a  Listiny základních práv a svo-
bod (Nedotknutelnost obydlí), Ústavní zákon č. 1/1993 
Sb., čl. 3, 4 (Ústava ČR) a Usnesení předsednictva 
ČNR č. 2/1993 Sb., čl. 12

Oprávnění otevřít byt nebo jiný 
prostor

ANO
§ 40 zákona  č. 273/1991 Sb.,
o Policii ČR

ANO
§ 16 zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii

ANO
Pouze pro překažení trestného činu (§ 367 
Trestního zákoníku),
v krajní nouzi (§ 28 Trestního zákoníku, 
z. č. 40/2009 Sb.)

ANO
Pouze pro překažení trestného činu (§ 367 Trestního 
zákoníku), v krajní nouzi (§ 28 Trestního zákoníku,
z. č. 40/2009 Sb.)

Oprávnění odebrat zbraň ANO
§ 35 zákona  č. 273/1991 Sb.,
o Policii ČR

ANO
§ 14 zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii

NE
 

NE

Kompetence bezpečnostních subjektů v rámci prevence kriminality
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V sobotu 19. května kolem 16. hodiny začalo hořet u radotín-
ské Výpadové ulice za Penny Marketem. Požár, 
založený pravděpodobně bezdomovci (evakuo-
vány 4 osoby), 
ohrožoval při-
lehlou výrobní 

halu. Tu se třem 
profesionálním 

a třem dobrovol-
ným jednotkám 
hasičů podařilo 
po více než ho-

dinovém zásahu 
zachránit.

Po řadě odkladů se 
konečně v polovině 
května podařilo 
obnovit cestu 
podél Berounky 
od radotínských 
Říčních lázní na 
hranici s katastrem 
Černošic, která 
byla poškozena 
začátkem roku 
při údržbě zeleně 
objednané 

Povodím Vltavy, s.p. Městská část Praha 16 
v současnosti řeší s pražským Magistrátem možnost odklonění 
cyklotrasy A1 do ulice K Lázním tak, aby na cestě podél řeky 
v budoucnu odpadly kolizní situace chodec vs. cyklista.   

V srpnu právě před deseti lety zasáhly Čechy rozsáhlé povodně, které zdevastovaly i území na soutoku Vltavy a Berounky, naši 
šestnáctku. Tomuto smutnému výročí se Noviny Prahy 16 budou věnovat v novém seriálu Objektivu času, kdy pro srovnání přinese-
me i fotografie stejných míst, jak vypadají dnes. V prvním díle začínáme souhrnnou Zprávou o letní povodni 2002 na území správního 
obvodu Praha 16 a obrazově Velkou Chuchlí.  

Svým rozsahem a intenzitou překonala tato 
povodeň vše, co obyvatelé tohoto území dosud 
zažili. Byla překročena všechna dosud známá 
maxima dosažených průtoků a výšek hladin.

Příčinou vzniku této katastrofy byly příva-
lové deště vyvolané dvěma po sobě násle-
dujícími tlakovými nížemi. První, ve dnech 
6. a 7. srpna, postihla nejvíce oblast jižních 
Čech. Druhá, ještě výraznější, postupovala 
svým středem přes Čechy 12. srpna. Půda 
v povodí Vltavy již ztratila schopnost coko-
li vsakovat a vodní nádrže Vltavské kaskády 
nebyly schopny další přívaly vod zadržet.

Stav bdělosti (I. stupeň povodňové aktivity) 
a stav pohotovosti (II. stupeň povodňové aktivi-
ty) byly vyhlášeny 8. srpna. K vyhlášení III. stup-
ně, tj. stavu ohrožení, došlo 12. srpna. Ve všech 
městských částech byly aktivovány povodňové 
komise (PK) a následně krizové štáby. Jejich 
činnost byla od tohoto data nepřetržitá.

Obyvatelstvo bylo varováno sirénami, 
hlášeními městského rozhlasu a megafony 
z mobilních prostředků. Po výzvách byla 
12. srpna zahájena evakuace občanů v ohro-
žených oblastech. Jednotlivé městské části 
evakuovaly celkem 370 osob (Lipence 90, 
Radotín 80, Velká Chuchle 50, Zbraslav včet-
ně Lahovic 150).

Bohužel si na území tohoto obvodu, v cha-
tové oblasti U Dvou Topolů (k.ú. Lahovice), 
povodeň vyžádala i jednu lidskou oběť, a to 
55letého muže z Prahy 8. K dalším ztrátám 
či vážnějším zraněním během této akce ani 
v dalším průběhu povodně nedošlo.

K zaplavení objektů došlo v tomto rozsahu: 
Lipence 55 bytových a podnikových objektů 
a 23 chat, Radotín 198 objektů a 70 chat, Velká 
a Malá Chuchle 85 bytových a podnikových 
objektů a Zbraslav včetně Lahovic 414 objektů 
a 71 chat. Odstraněno bylo 21 objektů 
a 64 chat na Zbraslavi a v Lahovicích, 35 chat 
v Radotíně a 2 chaty v Lipencích.

K úplnému, eventuálně částečnému zapla-
vení ulic došlo v Lipencích u 7 ulic (Černošic-
ká - část., Dolnočernošická, Josefa Houdka 
- část., Kazín - část., Na Bluku, Nad Jezem 
a Hudební). 

V Městské části Praha 16 (Radotín) bylo 
zaplaveno 18 ulic (Horymírovo nám., Chro-
bolská, K Berounce - část., K Lázním, K Pří-

vozu, Kraslická - část., Loučanská - část., 
Na Benátkách, Na Rymáni, Přěštínská, 
Šárovo kolo, Tachovská - část., U Jankovky, 
V Parníku, Václava Balého - část.,
Věštínská - část., Vrážská, Výpadová). 

V obou Chuchlích byly zaplaveny ulice Do-
stihová, Drážní, K Sádkám, Podjezd, Rado-
tínská, Starolázeňská, Strakonická, U Křižo-
vatky, U Skály, U Zahradnictví, U Závodiště, 
V Lázních - část., V Uličce, Za Ploty a Zbra-
slavská (celkem 15). 

Nejvíce, 26 ulic, bylo zaplaveno na Zbra-
slavi a v Lahovicích - Cisterciácká, K Belve-
deru, K Novým domkům, K Přístavišti - část., 
K Radotínu, K Řece, K Zahradám, K Závo-
dišti, Ke Dračkám, Ke Stanici, Lahovská, 
Na Staré, Opata Konráda - část., Ottova, 
Pod Spravedlností, Pod Studánkou - část., 
Pod Špitálem, Spodní, Spojařů, Strakonická, 
Šůrova, U Hudební školy, U Malé řeky, U Ná-
rodní galerie - část., Závist, Žitavského - část.

Rozsah dosud evidovaných škod na ma-
jetku města, městských částí, soukromých 
a podnikatelských objektů a komunikacích. 

Majetek městských částí celkem: 
73 098 000 Kč (MČ Praha Lipence 
6 500 000, MČ Praha 16  17 343 000, 
MČ Praha Velká Chuchle 28 570 000, 
MČ Praha Zbraslav 20 685 000). 

Objekty soukromé, podnikatelské a ostatní 
celkem: 1 017 025 000 Kč (Lipence - dosud 
nevyčísleno, Praha 16  749 117 000, Velká 
Chuchle 65 146 000, Zbraslav 202 762 000). 

Komunikace celkem: 15 300 000  Kč 
(Lipence 4 500 000, Praha 16  800 000, Velká 
Chuchle 10 000 000, Zbraslav – nevyčísleno).       

Ostatní mimořádné výdaje celkem: 
4 669 000 Kč (Lipence 370 000, Lochkov 
34 000, Praha 16 812 000, Velká Chuchle 
138 000, Zbraslav 3 315 000).

Rozsah škod způsobených těmito povod-
němi je obrovský, nejvíce ztráta života spo-
luobčana a ztráty domovů. Za to, že nedošlo 
k ještě větším škodám, je nutno poděkovat 
členům povodňových komisí a krizových štá-
bů městských částí, dobrovolníkům, profesio-
nálům Integrovaného záchranného systému, 
Krizovému štábu hl. m. Prahy, příslušníkům 
ČA, humanitárním organizacím, dárcům 
a dalším, které není možné všechny vyjme-
novat. Celá společnost projevila s postižený-
mi spoluobčany nesmírnou solidaritu.

Ulice U Zahradnictví je 
opět věrná svému názvu

10 LET PO POVODNI

Voda se valila takovou silou přes Dostihovou i Strakonickou 
ulici, obě na náspu, že je zcela zdevastovala. Na aktuálních 
snímcích je vidět nejen 
výstavba protipovodňových 

opatření, ale také zásadní 
proměna modřanského 

břehu Vltavy z průmyslového areálu na moderní bytové domy

dodávkovými automobily určenými 
k technickým zásahům. Cí lem je 
dovybavit těmito vozid ly všechny 
jednotky SDH. Nákupem nových 
automobilů tohoto typu dochází k po-
stupné obměně již málo spolehlivých 
požárních dopravních automobilů 
Š – 1203 a skříňových Avií, což je opět 
případ Radotína.

Co to vlastně ty registry jsou? 
S nadsázkou řečeno je v nich vše, 
co dosud jeden úřad věděl, ale bál 
se to druhému říct. Proto občané 
a firmy museli třeba jen změnu 
adresy trvalého pobytu (sídla) hlásit 
na všechny instituce, které je vedly 
v databázích, počínaje registrem 

živnostenského podnikání a ob-
chodním rejstříkem, přes katastr 
nemovitostí až po zdravotní pojiš-
ťovnu nebo banku. Brzy už bude 
stačit nahlásit změnu na evidenci 
obyvatel a všechny ostatní veřejné 
instituce („orgány veřejné moci“, 
OVM) se to nejpozději v den ná-
sledující dozví. A pokud občan má 
svou vlastní datovou schránku, 
bude si moci nastavit ohlašování 
takové změny třeba své bance, do-
davateli elektřiny, plynu, tepla atd., 
které pak už nebude muset, tak jako 
dosud, jednotlivě obíhat.

Klíčové základní registry jsou 
čtyři: Registr obyvatel (ROB), Re-
gistr osob (ROS) obsahující údaje 
o všech právnických osobách a pod-
nikatelích, Registr územní identifi-
kace, adres a nemovitostí (RÚIAN) 
a Registr práv a povinností (RPP) 

obsahující zejména údaje o vyko-
návaných agendách OVM. Poslední 
jmenovaný je úplnou novinkou, 
která právě vzniká a jež zpřehlední 
veřejnou správu v zemi (stát dosud 
nikdy v souhrnu nevěděl, které úřa-
dy vykonávají jaké státem nařízené 
agendy!).

Hlavním smyslem je ale propojení 
dat v různých, dosud 
zcela samostatných 
státních evidencích, 
a jejich zpřístupnění 
všem OVM, ale pouze 

do té míry, do jaké jsou tyto instituce 
ke konkrétnímu řízení oprávněné. 
Rovněž samotné propojení bude 
probíhat prostřednictvím různých 
převodníků (identifikátorů), které 
ale nebudou dosud tak oblíbeným 
rodným či identifikačním číslem, 
aby byla data lépe chráněna před 
zneužitím.

Pro občana přinese spuštění sys-
tému jednoznačně pozitivní změny, 
některé na veřejnost uváděné sku-
tečnosti jsou ale zavádějící. Mýtem 
například je, že nově bude stačit 
přijít na úřad s občanským průkazem 
a vše ostatní udělá úředník – to není 
pravda; občan se i nadále bude mu-
set identifikovat a prostřednictvím 
formuláře požádat o vyřízení kon-
krétní věci. Rovněž původní idea, že 
žadatel už nebude nic dokládat, také 
není přesná – pokud zvláštní právní 

předpis stanoví, že žadatel dokládá 
žádost například výpisem z katastru 
nemovitostí, a nedojde-li s 1.7.2012 
k účinné změně zákona, tak i nadále 
bude tato povinnost na občanovi, 
ne na úřadu (který si v takové věci 
ani nemůže ze základních registrů 
informaci vyžádat, neboť k ní není 
oprávněn).

Do budoucna by ale mělo platit 
základní pravidlo: obíhá informa-
ce. Ne papír. A hlavně ne občan. 
Věřme, že vše bude fungovat a lidé 
i firmy budou na úřadech zase o ně-
co spokojenější a oproštěni zbytečné 
byrokracie. Povedlo se to v případě 
skvěle fungujících Czech POINTů 
a částečně i u datových schránek, 
tak uvidíme, jak rychle se to poda-
ří i u nejzásadnější změny systému 
a vlastně i myšlení.         

Základní registry - revoluce na úřadech?

Hasiči mají...

Informace o základních registrech 
naleznete na www.szrcr.cz



Na Královský průvod dorazili dva Čechové

Radotínské české ručičky

Nejvěrnější čekala celé odpoledne 
řada hudebních vystoupení (Beer 
band Rock revival, Bílá nemoc), která 
vyvrcholila večer Edie Stoilowem, je-
hož program uváděl jako „kapelu roku 
2011, s níž si zabubnoval i Petr Čech“. 

Jaký šok to byl pro organizátory i celý 
lid radotínský, když pár minut před 
sedmou večerní vystoupil z jednoho 

z vozů sám jeden z nejlepších bran-
kářů světa, opora české reprezentace 
a letošní vítěz Ligy mistrů – na jih Pra-
hy zavítal den po přípravném utkání 
s Maďarskem a v předvečer odjezdu na 
Euro 2012. A byl zde nejen jako divák 
a obrovská celebrita (společnou fotku 
a podpis chtělo snad celé náměstí), ale 
opravdu si v průběhu koncertu sednul 
za bicí a nutno dodat, že stejně jako ve 
svém zaměstnání, tak i zde podal vyni-
kající výkon, kterému společně s kape-
lou Edie Stoilow aplaudovali všichni.

Ač se po jeho odjezdu večer pře-
houpl do noci, zábava pokračovala, 
a to v podání elektroinstrumentál-
ní skupiny U-prag (jejíž frontman si 
pochvaloval, že takového předskokana 
na koncertě ještě neměli), k níž se při-
dala, opět zcela neplánovaně, operní 
pěvkyně Markéta Mátlová. Závěr 
celého programu obstarala tradiční 
laser show, ostře se zařezávající do tmy 
sobotní noci.           

V Radotíně pracuje jedno ze zaříze-
ní, které jako sociální službu provozuje 
křesťanská organizace Naděje o.s. Mož-
ná o něm mnozí ani nevědí, nesnaží se 
zviditelňovat. Přesto se nyní na jeden 
den otevře všem, kdo mají zájem se 
o jeho provozu dozvědět víc.

Tento azylový dům pro muže po-
skytuje v rámci integrač-
ního programu ubytová-
ní, možnost přípravy teplé 
stravy, osobní hygieny, 
praní prádla, sociálně-
právní a psychologické 
poradenství, křesťanské 
společenství.

Sídlí v Otínské ulici 
v rodinném domě, jehož 
prostředí navozuje u kli-
entů touhu znovu najít 
své kořeny, dát do po-
řádku rodinné, finanční 
či zdravotní záležitosti. Za pomoci 
všech zaměstnanců jsou motivováni 
k tomu, aby se zorientovali ve své 
životní situaci, postavili se „čelem“ 
k realitě a našli z ní východisko, pře-
vzali zodpovědnost za svůj život a vše, 
co s ním souvisí. Jsou povzbuzováni 
k překonávání těžkostí při uplatnění 
na trhu práce, k zodpovědnosti za své 
minulé i současné jednání (řešení své 
zadluženosti, či závislostí, tolerance 
mezi sebou navzájem, dobré soused-
ské vztahy). Klienti se snaží, aby ne-
vyčnívali jako „bezdomovci“, ale byli 
bráni jako občané, kteří jen různými 
životními okolnostmi ztratili střechu 
nad hlavou a snaží se najít reálné ře-
šení. Sociální pracovník má možnost 
pracovat s nimi individuálně pro po-
stupné naplnění jejich cílů. Zařízení 
přibližuje atmosféru běžného života 

(rodinný dům se zahradou v klidné 
lokalitě, kde je kladen důraz na dobré 
mezilidské vztahy) při zachování pod-
pory klientům a profesionální sociální 
služby všech zaměstnanců.

„Jsme malé zařízení s 20 lůžky, kde 
si klienti platí 110  Kč na den. Přesto 
nebo právě proto je tento příjem pro 

provoz nedostačující. Jsme tedy závislí 
na státních dotacích, které jsou rok od 
roku menší, a darech od lidí, kteří jsou 
ochotni přispět jakoukoli částkou,“ říká 
Jitka Blažková, vedoucí azylového 
domu Dům Naděje Praha Radotín 
a dodává, „chtěla bych poděkovat všem, 
kteří nás do dnešního dne jakýmkoli 
způsobem podpořili, a jmenovitě panu 
Peřinovi, s jehož svolením jsme mohli 
v prodejně Elektro v ulici Věštínské 
umístit kasičku pro sbírku povolenou 
Magistrátem hlavního města Prahy.“

Den otevřených dveří v Domě Naděje

Den otevřených dveří v Domě Na-
děje se koná ve čtvrtek 21. června 
2012 mezi 10.00 a 18.00 hodin, 
přispět tomuto azylovému zařízení 
je možné buď přímo na účet Naděje, 
nebo formou zaslání DMS - více na 
www.nadeje.cz

V Radotíně děti slavily s předstihem
A rády! Jak by také ne, když se spous-

ta lidí v čele s těmi z Městské částí Praha 
16 dala dohromady, aby jim připravily 
opravdu velkolepou a zábavnou oslavu. 
A tak malí oslavenci mohli soutěžit 
a řádit opravdu dosyta a ještě k tomu 
tu pro ně byly připravené nejrůznější 
odměny a když měli štěstí, i výhry.

Na jednotlivých stanovištích na děti 
čekaly zábavné hry připravené ma-
teřskou školou, školním klubem Klíč, 
Turistickým oddílem mládeže, Petr-
klíčem, městskou policie hl. m. Prahy 
či Sborem dobrovolných hasičů.

Opět bylo možné se projet s vo-
dáckým oddílem na rau, s Proxi-
mou sociale si zahrát stolní fotbálek, 
vyzkoušet si svůj um na cyklodráze 
připravené firmou Ski a Bike Cent-

rum Radotín, také tu bylo skákání na 
trampolíně, skluzavka v nafukovacím 
hradě i v balónkovém království, ma-
lovalo se na obličej...

Letos navíc přibylo i focení v kostý-
mech zapůjčených Divadelním soubo-
rem Křoví. Akce měla takový úspěch, 
že ji dámy z Koruny přislíbily zopako-
vat na podzim v termínech zdejších 
představení (avízo se včas objeví na 
www.praha16.eu).

Na hlavním pódiu bavili kouzelník 
a klaun, chvíli také mistr světa ve fo-
otbagu Honza Weber a kousek odtud 
v nafukovacím stanu Matěj Kodeš  
s bublinovou show. Nejlepší byly ovšem 
následující bublidílny, na které děti do-
staly sdostatek bublifukového roztoku 
a tvořítka bublin k tomu. Bubliny byly 

Základní škola Radotín pořádala 
společně se Školním klubem KLÍČ 
15. května popáté humanitární akci 
v rámci Skutků naděje – Běh naděje. 
Ve skutečnosti šlo o již 11. ročník, neboť 
tento běh plynule navázal na celosvěto-
vě známější Běh Terryho Foxe, jehož li-
cence byla v České republice ukončena.

V 11.00 výstřelem odstartovala 
paní učitelka Hurábová první start 
a účastníci se vydali na trať dlouhou 
1,5 km – během, pěšky, na koloběžce 
nebo na kole. Polední start svorně 
zahájili ve 12.00 místostarosta Mi-
roslav Knotek a ředitel školy Zdeněk 
Stříhavka a starší účastníci se vydali 
na trať dlouhou asi 3 km. Na odpo-
lední start ve 14.00 přijelo 60 žáčků 
zbraslavské školy, kteří nás přišli, 

jako již několikátým rokem, podpo-
řit. Vybrali mezi sebou obrovskou 
částku – 4. 611 Kč! Celkem se tedy 

na letošním Běhu naděje sešlo 496 
účastníků z Radotína a ze Zbraslavi. 
Všichni, kteří se na start postavili, 
přispěli na výzkum a léčbu onkologic-

kých onemocnění částkou 12.817 Kč.
Běh naděje se podařilo uspořádat 

díky grantu MČ Praha 16 a daru firmy 
Českomoravský cement, 
a.s., kteří finančně přispěli 
na nákup propagačních 
předmětů s logem Běhu 
naděje. Poděkování pak pa-
tří pedagogům z radotínské 
a zbraslavské školy – doká-
zali svým osobním přístu-
pem k této vysoce humánní 
akci přivést děti na start 
a podpořit v nich lidské cí-
tění se všemi, kteří pomoc 

potřebují a čekají na ni. Velký dík 
patří také Městské policii za pomoc 
při zajištění dopravní bezpečnosti celé 
sportovní akce.

Žáci radotínské a zbraslavské školy společně
podpořili výzkum proti rakovině

najednou všude a v pozdně odpoled-
ním slunci se nádherně leskly.

Není divu, že letos do lázní za-
mířil rekordní počet dětí. Všichni 
tu pro připravovali oslavu s chutí 
a bylo to znát.

aneb I. radotínská nevšední, polodrama-
tická nákupní módní přehlídka zaplní novou 
Klubovou scénu Radotín v domě U Koruny 
21. června od 19.00 hodin.

Bude to akce mnoha velkých M: Modely 
(oblečky ze salonního obchůdku Giorgina 
Bukiniho), Mistrné ozdoby (šperky a plete-
niny z rukou Renee Brollové), Modelkami 
jsou dámy ze spolku Ivany Hanové, z Koruny 
a Křoví, ani Modelové chybět nebudou, Mo-
delově dobrou hudbu Muzica Giusta (Hana 
Duová a Milan Čejka) nazvučí Momen-
tální audio trio P.R.S.: Peroutková, Radová, 
Stráník, Moderuje: Mischa Bernardi z Pexesa, 

„ Ženy po čtyřicítce jsou v nejlepších letech, 
ale muži po třicítce jsou moc staří, aby to ro-
zeznali.“                       Jean-Paul Belmondo

Neviditelné modelky

Kniha radotínského autora Josefa 
Fraise Fackovaní andělé byla slavnost-
ně pokřtěna 24. dubna v Literární ka-
várně Knihkupectví Academia na Vác-
lavském náměstí.

Kmotrou nového titulu nakladatel-
ství Petrklíč se stala Dagmar Patrasová, 
slovem (tentokráte jenom jím) ji na ces-
tu ke čtenářům popostrčil i Felix Slo-
váček. Za nakladatelský dům Petrklíč 
promluvil Juraj Himal a vše moderoval 

Pokřtění Fackovaní andělé

Možnost nalíčení zdarma pro ty, které to 
doma nestihly,  je od 18.00 hodin.

 Prostě, bude to zážitek vizuální, hudební, 
divadelní, nevšední a hlavně s možností 
vyzkoušet si vybrané modely v kabince s li-
chotícím zrcadlem, v kultivovaném prostředí, 
beze spěchu, s kamarádkou či s partnerem 
u sklenky dobrého vínka.

Každá vstupenka (100 Kč) bude slosovatel-
ná a ke každé vstupence je k dispozici slevový 
poukaz na kosmetické služby.

Kmotra a autor knihy na slav-
nostním křtu v Academii

knihkupec Vráťa Ebr. Ten také autora 
pozval 5. června do Salmovské literární 
kavárny do pořadu Ebroviny, aby tu 
z Fackovaných andělů předčítal.

Sám autor uvedl svou knihu na křtu 
hlavně písničkami, které v 60. letech 
hráli v divadle. Přiblížil tak atmosféru 
alespoň části období, v němž se ro-
mán odehrává (ten zachycuje osobní 
zážitky J. Fraise od let padesátých do 
současnosti).

Ve čtvrtek 3. května odpoledne se 
v KS U Koruny konalo vyhodnocení po-
slední celostátní soutěže odborných do-
vedností žáků středních škol, tentokrát 
v oboru: Opravář zemědělských strojů. 

V termínu 2.-3. května ji uspořá-
dalo SOU Praha-Radotín, radotínské 
Střední odborné učiliště Pod Klapicí, 
organizace této části soutěže České ru-
čičky na ně připadla, protože jeho žák 
Patrik Autrata se při loňském ročníku 
této soutěže pořádané v SOŠ a SOU 
Sušice umístnil na 1. místě.

Byla to výzva, jednotlivé soutěže 
mají ohlas i v odborných kruzích, 
v porotách zasedají zástupci profes-

ních cechů, asociací, sdružení a od-
borníci z praxe, a  SOU se toho zhosti-
lo velmi dobře. To ocenili a všem sou-
těžícím i vítězům popřáli vše dobré 
a hlavně dobré uplatnění na trhu práce 
například Ing. Josef Dvořák z Minis-

terstva zemědělství, z České zeměděl-
ské univerzity Praha prof. Ing. Milan 
Slavík CSc, za Agrární komoru se 
přidala ing. Jaroslava Nekvasilová, za 
rodiče promluvila Kateřina Poludová –
předsedkyně školské rady SOU, Praha - 
Radotín, PaedDr. Miloslav Holakovský 
z odboru školství, mládeže a sportu na 
pražském magistrátu a samozřejmě ra-
dotínský starosta Mgr. Karel Hanzlík.
Ocenění si odnesli krásné poháry 
a ceny a vítěz soutěže Jiří Rymel ze 
SOŠ Bruntál pojede nyní v červnu 
do brněnské Reduty na slavnostní 
galavečer, na němž budou oceňo-
vány odborné dovednost i  ž á ků 
vybraných oborů a vítězům soutěží 
zde budou předány zlaté plakety.

Sympatickým příspěvkem k 880. výročí 
první zmínky o Chuchli je neprodejná pu-
blikace Malá Chuchle ve vzpomínkách.

Z vlastní iniciativy ji sestavili a na 
začátku května vydali rodáci a přátelé 
Malé Chuchle za redakce Marie Karlic-
ké, Jany Klímové a Heleny Kuzníkové.
Publikace je výsledkem mnohaleté 
tradice přátelských setkávání rodá-
ků z Malé Chuchle, která se konají 
vždy v září - v období chuchelského 

posvícení. Je to úžasně svěží dílko, za 
kterým je vidět láska, úcta a pečlivost. 
Vzpomínky jsou prodchnuté nostalgií 
a prostou čistotou myšlenek, které ve 
čtenáři evokují dobu dávno minulou, 
která se sice nevrátí, ale zůstane navždy 
v paměti nás všech. Ať už jde o školní 
léta, volný čas, rodinný život, či další 
události příjemné nebo méně příjemné, 
které rodáci v Malé Chuchli zažili.

Rodáci vzpomínají na dětství v Malé Chuchli 

FestFouk 2012 je pokračováním 
dřívějšího HarmonicaFestu, a tedy již 
5. ročníkem přehlídky kapel různých 
hudebních žánrů s hráči na foukací 
harmoniku, který proběhne 30. června 
v Říčních lázních Radotín.  

Jde o jedinečnou možnost v jed-
nom dni uslyšet, co vše lze zahrát 
na tento malý hudební nástroj nejen 
ve stylu country, blues, rock, soul, 
funky či jazz.

V době od 15.00 do 23.00 hodin vy-
stoupí: Charlie Slavik & Johnny Steh-
lík, Jaromír Hůla v duu Four Horses, 
Daniel Suchý s karlovarskou kapelou 
BOOGER (soul, funky, blues), Otakar 
Studnička s táborskou kapelou Když 
uš, tak uš (country, western swing), 
Václav Spurný s pražskou kapelou 
In Check GP (acoustic blues), Karel 

Pazderka v kladenském 
duu Pazderka+Dvo-
řá k=Blues ,  Ja romír 
K r y š to fov ič  s  k a r-
l o v a r s k o u  k a p e -
lou B.B.B. - Bernard 
Blues Band (rockblues), 
Tomáš Hádek s čer-
n o š i c k o u  k a p e l o u 
BLUESJADE (blues), 
Petr Trpák s pražskou 
kapelou Malá Pokrok
ová Hudba II/55 (mix) 
a Zbyněk Cukr s praž-
skou kapelou BYZONI 
(country).

Po skončení progra-
mu začne veřejnosti 
přístupný jam session.

Den pro foukací harmoniku a její doprovod
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 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

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

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

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

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

 Vyrábíme levně a kvalitně:
-  klasické i automatické brány - vrata
-  mříže do sklepů panelových domů
-  dveře ocelové - vchodové
-  vchodové branky a vrátka
-  ploty dle vašeho výběru
-  regály - vinotéky
-  okrasné mříže
-  schodiště

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

Instalace,
dodávky, opravy.

Zajištění HD příjmu
Skylink, CS Link.

ING. HORSKÝ
TEL.: 602 435 328 NON - STOP

WWW.ANTENY-HORSKY.CZ
ANTENY.HORSKY@ SEZNAM.CZ

Právě teď
za nejnižší cenu!

Hyundai i20
již od 204 990,-

záruka 5 let bez omezení km
asistenční služby zdarma

NOVÝ
Hyundai i30
již od 289 990,-
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Kočárky, autosedačky a výbavička pro miminko.

Obchod 600 m2

Věštínská 17, Praha 5 - Radotín

Věrnostní karta
dáme vám věrnostní kartu

na trvalé slevy 
v našem obchodě



(staré) Sídliště 1082
153 00 Praha 5 - Radotín

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

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

Elektrokola CYCLESTAR

 Informační měsíční periodikum pro 
správní obvod Prahy 16. Vydává
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V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín,
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MČ Lipence Michal Popek,

MČ Velká Chuchle Jan Zágler. 
 Redakční uzávěrka 1.6.2012. 

Vychází 15.6.2012. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.8.2012.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 3.8.2012. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

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

a fotografie se nevracejí. 

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

KUPON NA 20 % SLEVU NA JAKÉKOLIV JÍDLO PRO CELÝ STŮL

Platnost od 15.6. 2012 do 15.8. 2012

České a mexické speciality
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MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907



Kino Radotín, Na Výšince 4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.Praha16.eu/kino

17. 6. 16.45 CARMEN – záznam opery (více v min. č. novin) 300 Kč
   ZTP, studenti, senioři vstupné 250 Kč                           

19. 6. 17.30 Divoké safari (předfilm Prokletý hrad)  3D    Belgie 100 Kč
 20.00 Hodný syn  Finsko 90(RFK 60) Kč
20. 6. 17.30 e Artist  Francie 80 Kč
 20.00 Vrtěti ženou  Anglie/ Francie 90 Kč
21. 6. 17.30 Muži v černém 3   3D  USA 150 Kč
 20.00 Příběh z periferie  ČR 80 Kč
22. 6. 17.30 Madagascar 3   3D  USA 160 Kč
 20.00 Jak porodit a nezbláznit se  USA 90 Kč
23. 6. 14.30 Twilight sága – maraton USA (více str. 8) 150 Kč
26. 6. 17.30 U 2 – záznam koncertu   3D  Anglie 150 Kč
 20.00 Jak porodit a nezbláznit se  USA 90 Kč
27. 6. 17.30 Divoké safari (předfilm Prokletý hrad)  Belgie 100 Kč
 20.00 Železná lady  Anglie                                                         
28. 6. 17.30 Prométheus   3D  USA 170 Kč
 20.00 Marieke, Marieke  SRN 80 Kč
29. 6. 17.30 Doba ledová 4: Země v pohybu  3D USA 160 Kč
 20.00 Le Havre  Francie 70 Kč
30. 6. 17.30 Příběh z periferie  ČR 80 Kč
 20.00 Muži v černém 3   3D  USA 150 Kč
  3. 7 17.30 Avengers  USA 90 Kč
 20.00 Něžnost  Francie 100 Kč
  4. 7. 17.30 Doba ledová 4: Země v pohybu  3D  USA 150 Kč
 20.00 Okresní přebor: Poslední zápas Pepíka Hnátka  ČR 80 Kč
  5. 7. 17.30 Líbáš jako ďábel  ČR 100 Kč
 20.00 Nedotknutelní  Francie 90 Kč
  6. 7. 17.30 Madagascar 3   3D  USA 150 Kč

20.00 Něžnost  Francie 100 Kč
  7. 7. 17.30 Pařmeni  Austrálie 90 Kč
 20.00 2 dny v New Yorku  USA 100 Kč
10. 7. 19.00 Vějíř lady Windermerové  Anglie  (více str. 8) 80(RFK 50) Kč
11. 7. 17.30 Pařmeni  Austrálie 90 Kč
 20.00 Královská aféra  Dánsko                                                  
12. 7. 17.30 Doba ledová 4: Země v pohybu   3D  USA 150 Kč

20.00        Bez kalhot  USA                                                                 
13. 7. 17.30 Konfident  ČR 100 Kč
 20.00 Iron Sky  Finsko/Německo/Austrálie 90 Kč
14. 7. 17.30 Jana Eyrová  Anglie  (více strana 8) 80 Kč
 20.00 U 2 – záznam koncertu  Anglie 150 Kč
17. 7. 17.30 2 dny v New Yorku  USA 100 Kč
 20.00 Faust  Rusko 80 Kč
18. 7. 17.30 Tady to musí být  Francie 80 Kč
 20.00 Bez kalhot  USA 90 Kč
19. 7. 17.30 Iron Sky  Finsko/Německo/Austrálie 90 Kč
 20.00 Bastardi  ČR 50 Kč
20. 7. 17.30 Všemocný  USA 70 Kč
 20.00 Biutiful  Španělsko 70 Kč
21. 7. 17.30 Doba ledová 4: Země v pohybu   3D  USA 150 Kč
 20.00 Do Říma s láskou  USA 90 Kč
24. 7. 17.30 Konfident  ČR 100 Kč
 20.00 Bajkonur  Kazachstán/SRN 80(RFK 50) Kč
25. 7. 17.30 Lovci hlav  Dánsko 70 Kč

20.00        Faust  Rusko                                                                         80 Kč
26. 7. 17.30 Temný rytíř povstal  USA 100 Kč
 20.00 Do Říma s láskou  USA 90 Kč
27. 7. 17.30 Iron Sky  Finsko/Německo/Austrálie 90 Kč
 20.00 Kůže, kterou nosím  Španělsko 80 Kč
28. 7. 17.30 Divoké safari (předfilm Prokletý hrad)  Belgie 100 Kč
 20.00 Temný rytíř povstal  USA 100 Kč
31. 7. 17.30 U 2 – záznam koncertu  GB (poslední představení) 150 Kč
 20.00 Moje letní prazdniny  USA 80 Kč
 1. 8. 17.30 Mezi vlky  USA 80 Kč
 20.00 Dům  Slovensko/ČR 80 Kč
 2. 8. 17.30 Láska je láska  ČR 70 Kč
 20.00 Melancholia  Dánsko 70 Kč
 3. 8. 17.30 Doba ledová 4: Země v pohybu 3D  USA 150 Kč
 20.00 Nedotknutelní  Francie 90 Kč
 4. 8. 17.30 Hunger Games  USA 90 Kč
 20.00 Meteora  Řecko 80 Kč
 7. 8. 19.00 Sedmikrásky  ČR   FK (více str. 8) 80(RFK 50) Kč
 8. 8. 17.30 Příliš mladá noc  ČR 70 Kč
 20.00 Andělský podíl  Anglie 80 Kč
 9. 8. 17.30 Madagascar 3   3D  USA 140 Kč
 20.00 Meteora  Řecko 80 Kč
10. 8. 17.30 Signál  ČR 80 Kč
 20.00 Cosmopolis  Kanada 90 Kč
11. 8. 17.30  Abraham Lincoln – lovec upírů   3D  USA 150 Kč
 20.00 Bourneův odkaz  USA 110 Kč
14. 8. 17.30 Věra 68  ČR 70 Kč
 20.00 Cosmopolis  Kanada 90 Kč
15. 8. 17.30 Rok konopí  ČR 70 Kč
 20.00 Občanský průkaz  ČR 80 Kč
16. 8. 17.30 Lov lososů v Jemenu  Anglie 90 Kč
 20.00 Sněhurka a lovec  USA 80 Kč
17. 8. 17.30 Amazing – spider man  3D  USA                                  
            20.00 American translation  Francie                                          
18. 8. 17.30 Doba ledová 4: Země v pohybu  USA                               

20.00 Nevěrníci  Francie                                                             

V letním programu ještě může dojít ke změnám,
sledujte aktuálně: www.mcpraha16.eu/kino

Cestovní agentura
KLUB

K Přístavišti 607,
156 00 Praha 16 - Zbraslav

Tel./fax:
257 921 964
602 378 593

e-mail: 
caklub2@gmail.com
www.caklub.com

    VIDEOSTUDIO
                 PÁTEK

603 277 383, 257 811 063 / Radotín

PŘEPISY

SKENOVÁNÍ

SLUŽBY

 ●  rodinného videa všech formátů
         na DVD
 ●  starých filmů 8 mm, 9,5 mm, 16 mm
       na DVD a HDD

 ●  diapozitivů, negativů a fotografií

 ●  kamera, foto, střih

www.studiopatek.cz

INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,

opravy, rekonstrukce, nové montáže.
Václav Císařovský
Ke Zděři 244/23

153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868

15. června
Burza knížek a komiksů

v Pexoklubovně
půjčování, výměna 14.00-17.00 hodin

20. června
 Sourozenecké vztahy

přednáška dětské psycholožky: příchod 
sourozence do rodiny, sourozenecká 

rivalita, hádky, rvačky
vstupné 80 Kč, hlídání 50 Kč

rezervace nutná 16.00-17.30 hodin

22. června
Pohádkový les v Břežanském údolí 

akce pro celou rodinu s drsnými 
piráty i milými Šmouly – lanové 

centrum, výtvarná dílna, plnění úkolů 
a překvapení na závěr

vstup 30 Kč/os., 100 Kč/2+2 os.
start restaurace U Chladů 15.00 hodin

23. června
Letní tančírna s Pexesem

pod širým nebem v restauraci U Chladů
vstup 80 Kč, předprodej v Pexesu

20.00-24.00 hodin

Letní příměstské tábory:
30. 7.-3. 8. 6-8 let „Olympijské hry“

6.-10. 8. 8-12 let „Mimozemšťané jsou 
mezi námi“, denně 8.00-17.00 hodin
1. týden – 1890 Kč (v ceně celodenní 
výlet, nápoje, teplé obědy, dvě svačiny 

denně, doprava, vstupné, veškerý materiál, 
odměny a lektoři)

rezervace do 8.6. na recepci Pexesa

Žitavského 497, Praha-Zbraslav 
recepce: 721 518 248 www.pexeso.org

Do 25. června
Affection

výstava fotografií Jindřicha Lípy
v Místní knihovně Radotín
v otevírací době knihovny

18. června
Pasování na čtenáře

žáků prvních tříd ZŠ Radotín
velký sál Kulturního střediska Radotín

od 18.00 hodin

19. června
Něco ze Saturnina

představení dramatického oboru ZUŠ 
Radotín pro gymnázium a školy

velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 10.00 hodin

19. června
Závěrečný koncert

vystoupení žáků Základní umělecké školy 
Klementa Slavického

velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin

25. června
Čaj o třetí pro seniory a seniorky

české a světové evergreeny i lidové písně 
zahraje duo Muzica Giusta

velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 15.00 hodin

30. června
RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ

Fest Fouk 2012
festival hry na foukací harmoniku

od 15.00 hodin v areálu Říčních lázní
(více viz str. 4)

12. července
Zpívaná

jamsession, aneb setkání přátel muziky
od 20.00 hodin v areálu Říčních lázní

15. července
Léto v Provence

turnaj v pétanque v ulici K Lázním
(více viz str. 9)

KLUBOVÁ SCÉNA
v suterénu domu U Koruny

(vchod ze dvora)

21. června
Neviditelné modelky

módní přehlídka a hudba
od 19.00 hodin (více viz str. 4)

Kulturní středisko Radotín
nám. Osvoboditelů 44/15

telefon: 257 911 746
více na www. Praha 16.eu

do 23. srpna
Výstava prací žáků ZŠ Zbraslav

výstavní síň Městského domu Zbraslav ve 
výpůjční době knihovny a při akcích

15. června
Markéta Lazarová

projekce filmu podle V.  Vančury 
Divadlo J. Kašky od 19.00 hodin

16. června
Zbraslavské farmářské trhy

Zbraslavské náměstí 8.00-13.00 hodin

16. června
VANČUROVSKÉ DNY 2012
odpoledne pro celou rodinu:
13.00 Naučná stezka Rozmarné léto
start Městská zahrada
13.30 Naši furianti – projekce filmu 
Divadlo J. Kašky 
15.00 Kubula a Kuba Kubikula – 
loutková pohádka  – Městská zahrada
16.00 Marijka nevěrnice – projekce filmu, 
Divadlo J. Kašky
17.30 V. Vančura očima J. Seiferta
literárně hudební pásmo, Městský dům
19.30 Rozmarné léto – činoherní 
představení, Městská zahrada

20. června
Zvony mého kraje 

školní literární akademie v Divadle
J. Kašky 10.00, 14.00 a 18.00 hodin

21. června
Koncert žáků ZUŠ 

obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin

23. června
Zbraslavské farmářské trhy

Zbraslavské náměstí 8.00-13.00 hodin

30. června
Zbraslavské farmářské trhy

Zbraslavské náměstí 8.00-13.00 hodin

7. července
Zbraslavské farmářské trhy

Zbraslavské náměstí 8.00-13.00 hodin

21. července
Zbraslavské farmářské trhy

Zbraslavské náměstí 8.00-13.00 hodin

4. srpna
Zbraslavské farmářské trhy

Zbraslavské náměstí 8.00-13.00 hodin

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

Stephen King pod pseudeonymem 
Richard Bachman – Zhubni

Billy Haleck má všechno, co si může 
přát - drahý dům, hezkou rodinu 

a výnosné zaměstnání v advokátní 
kanceláři – a také silnou nadváhu. Ve 

chvíli nepozornosti za volantem přejede 
cikánku. Její starý otec vysloví podivnou 

kletbu: „Zhubni“...
nakladatelství BETA-Dobrovský

Joy Fielding – Až ji uvidíš
Život Marcy Taggartové se roztříštil na 
kousky. Před dvěma lety ztratila svou 
milovanou dceru Devon, která údajně 
zahynula v Irsku při nehodě na moři. 

Tělo se nenašlo a Marcy nikdy nepřijala, 
že její dcera je mrtvá. Vidí ji všude kolem 
sebe, a když je sama na návštěvě v Irsku, 
uvidí ji za oknem kavárny doopravdy...

nakladatelství Ikar

Michael Kumpfmüller – Nádhera života
V létě 1923 se Franz Kaa, který byl 
tehdy jako básník známý jen malému 

okruhu čtenářů, seznámil u Baltu
s pětadvacetiletou kuchařkou Dorou 

Diamantovou. Z tohoto příběhu stvořil 
Michael Kumpfmüller výjimečný 

milostný román. 
 nakladatelství Mladá fronta

Jevfrosinija Kersnovskaja –
Jaká je cena člověka?

Po záboru Besarábie Sovětským svazem 
byla Jevfrosinija vyhnána z rodinného 

statku a pak odsunuta do narymské 
tajgy na středním Obu, kde v nelidských 
podmínkách a pod vedením sadistického 

vedoucího pracovala v lese.
nakladatelství Ikar

Dita Pecháčková –
Deník Dity P.: kuchařka

„Nemyslete si, že jsem bůhvíjaká 
kuchařka. Nejsem. Normálně to ke mně 
přišlo. A strašně mě to baví.“ A nechybí 

recepty!
nakladatelství No Name

Tomáš Sedláček – 
Soumrak homo economicus
Rozhovor, v němž s pomocí 

inspirativních paralel a metafor ze světa 
fyziky, biologie či literatury Sedláček

a Orrell zábavně pitvají základy 
systému, nutí k zamyšlení a nabízejí - ale 

nevnucují - řešení.
nakladatelství 65. pole

Christopher Paolini – Odkaz dračích 
jezdců 4., Inheritance

Ne tak dávno tomu byl Eragon, Dračí 
jezdec, pouze synem chudého farmáře 

a jeho drak Saphira jen modrým 
kamenem v lese. Dostali se dále, než si 
dokázali představit. Ale porazí zlého 

krále a nastolí spravedlnost v Alagaesii?
nakladatelství Fragment
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V případě, že se chcete zúčastnit 
s losování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu nebo 
telefonní číslo a přiložte lehčí i těžší 
variantu sudoku s vyplněným jménem, 
adresou a tel. spojením. Do slosování 
budou zařazeni pouze úspěšní luštitelé. 
Výherci si svoji výhru mohou převzít na 
adrese redakce. Správná řešení zasílejte 
do redakce nejpozději do 10.7.2012.

Řešení z minulého čísla

Věra Tomišinová
Tachovská 1155/30

Radotín

Ivana Hájková
Živcová 902/8

Radotín
Radek Lebeda

Tachovská 1439/14
Radotín

Sedmikrásky
ve filmovém klubu

V prvním díle našeho povídání 
o nosítkách jsme probrali správnou 
polohu při nošení. Dnes se budeme 
zabývat psychologickou stránkou věci 
a zabrousíme trochu i do historie. 
Nošení miminek je jedinečné  
Lidské miminko, stejně jako mláďata 
jiných primátů, se o sebe po narození 
samo nedokáže postarat. Dlouhou 
dobu je zcela závislé na mamince - 
zdroji tepla, bezpečí a potravy. Odbor-
níci někdy používají označení tohoto 
období jako „chybějící čtvrtý trimestr.“ 
Po narození je proto kontakt s mimin-
kem důležitý a nošení je přirozené. 

Zajímavé je i to, že čím více ma-
minka miminko nosí, tím více jej 
nosit chce, protože oba jsou si bližší 
a vytváří se jedinečná vazba. Mi-
minko slyší maminčino srdíčko, cítí 
její teplo, její vůni, je jen kousíček 
od zdroje potravy. Maminka zase 
snadno rozpozná, zda je děťátko 
spokojené, jestli mu není zima, nemá 
hlad a podobně. Zkušenost praví, že 
nošené děti méně pláčou. Některé 
polohy (klubíčko) při nošení pomá-
hají i při kojeneckých kolikách. No-
šení také usnadňuje psychomotorický 
vývoj-děti mají více podnětů a snadno 
se učí, lépe se adaptují, snáze komuni-
kují a jsou samostatnější.
Další výhody ve prospěch rodičů…

Ty jsou také neocenitelné.  Jedna 
z nejzásadnějších je určitě zmiňovaná 
blízkost. Miminko máte stále u sebe 
a kdykoli ho můžete pusinkovat, hladit 
nebo na něj zblízka mluvit a broukat 
mu.  S dítětem v šátku či nosítku také 
odpadají veškeré bariéry. Můžete užívat 
volnosti a omezení máte zhruba taková, 
jako když jste byla těhotná. Žádné pro-
blémy v metru, při nákupech, na výle-
tech či při péči o staršího sourozence.  
S miminkem zvládnete bez problémů 

všechny domácí práce a nemusíte je 
dohánět po chvilkách, kdy malé spinká, 
protože ten čas využijete určitě lépe. Při 
troše zkušeností se v šátku i v nosítku 
dá miminko i kojit.
Jak dlouho nosit?

V primitivních a přírodních kul-
turách jsou děti nošeny dlouho, často 
až do pozdního batolecího věku. 
V těchto kulturách je ale situace jiná 
než v tzv. západní společnosti. Dítě se 
musí přizpůsobit fungování skupiny 
či kmene tak, aby kmen přežil. V zá-
padních kulturách se ale od určitého 
stupně vývoje může nošení stát sa-
moúčelným a hranice, kdy dítě může 
začít rodiče ovládat, je velmi tenká. 
Podrobně tuto problematiku rozebírá 
vynikající psycholožka - MUDr. Jiři-
na Prekopová, čímž na tomto místě 
odkazuji na její publikace k  tématu. 
Podrobnější rozbor by přece jen pře-
sáhl prostor v tomto sloupku. 

Stručně a logicky vzato je v naší kul-
tuře nošení úžasné do té doby, dokud 
je miminko miminkem. Bezmocné, 
malinké, bez maminky osamocené. 
Nosme miminko co nejčastěji, vyko-
návejme s miminkem domácí práce, 
pochůzky, procházky i výlety. Buďme 
prostě co nejvíc spolu. A až se z mi-
minka vyklube děťátko, začne se plazit 
a lézt a objevovat svět, nestaňme se 
otroky nosítka.  K pěstování kontaktu 
rodiče s dítětem již u větších kojenců 
není nošení bezpodmínečně nutné.

Psycholožka Jiřina Prekopová do-
poručuje dítě co nejvíc nosit v prvním 
půlroce života, potom nošení omezit 
a šátek nebo nosítko využít jen občas 
místo kočárku. 

O jednotlivých typech nosítek se 
zmíníme příště. 

Nošení dětí, aneb „Co je na tom šátku tak úžasného?“
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Stmívání (e Twilight Saga) je série čtyř 
románů s upíří tématikou americké autorky 
Stephenie Meyerové. Hrdinkou všech knih je 
Isabella „Bella“ Swanová, dospívající dívka, 
která se přestěhuje za svým otcem z Arizony do 
městečka Forks ve státě Washington, a její osud 
se proplete s osudy klanu upírů, kteří zde žijí.

První díl ságy Stmívání (Twilight) byl 
publikován roku 2005, následovaly knihy 
Nový měsíc (New Moon), Zatmění (Eclipse) 
a Rozbřesk (Breaking dawn). První kniha se 
v roce 2008 dočkala filmového zpracování 
a každý následující rok byla zfilmována 
kniha další.

O tom, jestli jsou lepší knihy či filmy, se 

vedou spory nejen na stránkách interneto-
vých diskuzí. Podle některých se děj dostal 
na plátno poněkud ořezaný, podle jiných se 
teprve filmovými prostředky podařilo vše 
řádně rozproudit.

A hlavně, Bella Swanová v podání Kris-
ten Stewartové je dokonalý objekt pro lásku 
chlapců pěti různých etnických skupin 
(indián, běloch, černoch, asiat, upír) na 
plátně a spousty dalších před ním. Stejně tak 
Robert Pattinson si dokázal docela dobře 
navléct kůži vražedně krásného, romantic-
kého upíra Edwarda Cullena. 

Povedlo-li se obsazení, atmosféra i hudba, 

Filmový maratón
TWILIGHT SÁGA 

v kině Radotín

znamená, že milovníci upíří ságy mohou 
v klidu zhlédnout neklidný románek mezi 
člověkem a upírem. A vlastně také vlko-
dlakem.

Filmový maratón odstartuje v Radotínském 
kině v sobotu 23. června 2012 ve 14.30 ho-
din prvním dílem Stmívání, následovat bu-
dou od 16.40 hodin díl druhý Nový měsíc, 
od 19.05 hodin třetí díl Zatmění a poslední 
díl Rozbřesk – část 1 začne ve 21.20 hodin. 
Předpokládaný konec promítání bude cca ve 
23.10 hodin.
Mezi jednotlivými díly budou přestávky 
v délce 10 minut na občerstvení.
Vstupenky lze zakoupit na celý filmový 
maratón ( 8.5 hodiny) jen v  pokladně kina 
za  150 Kč, nebo na jednotlivé díly v hodnotě 
50 Kč, a to jak v pokladně kina, tak přes inter-
net: WWW.mcpraha16.eu/kino

Kino Radotín promítá Sedmikrásky 
v rámci filmového klubu 7. srpna
od 19.00 hodin.

Vějíř lady
Windermerové

Film, který byl s velmi kladným ohlasem 
uveden na 41. Mezinárodním filmovém 
festivalu Karlovy Vary, uvádí Radotín-
ský filmový klub v úterý 10. července od 
19.00 hodin.

Jana Eyrová

spolu bydlí v jednom malém bytě, mají již 
delší dobu pocit, že se jim všechno na světě 
kazí, a proto se jednoho dne rozhodnou, že 
budou také zkažené. Rozjedou permanentní 
hru „Vadí, nevadí“...

Nicméně tato linie je pouze velmi zá-
kladní osnovou filmu, který je sám o sobě 
především skrumáží maximálně experi-
mentujících filmových obrazů. Nepříliš 
rozvinutý příběh zcela zastiňuje výtvarná 
stránka filmu, Ester Krumbachová tu dosta-
la skutečně volnou ruku. A ceny na sebe ne-

Stoprocentní Chytilová – to jsou Sedmi-
krásky z roku 1966, které režisérka natočila 
ve spolupráci s kameramanem Jaroslavem 
Kučerou a výtvarnicí Ester Krumbachovou. 
Ta navíc spolupracovala i na úpravě původ-
ního scénáře  Pavla Juráčka.

O čem to je? Dvě dívky, Marie (Jitka 
Cerhová) a Marie (Ivana Karbanová), které 

nechaly dlouho čekat: Velká cena v kategorii 
autorských v Bergamu či prix d` excellence 
v soutěži UNIATEC v Bruselu. Obchodní 
i umělecký úspěch má film ve Francii, ve 
Finsku, v Jižní Americe, Portugalsku a Špa-
nělsku, kde se dokonce od té doby stalo 
slovo sedmikráska přezdívkou pro určitý 
typ dívek.  

Správně letní náladu vnese do radotín-
ského kina romantická komedie Vějíř lady 
Windermerové, natočená podle původní 
divadelní hry Oscara Wilda režisérem Mi-
kem Barkerem. Po poměrně velkých scéná-
ristických úpravách se totiž děj přesunul ze 
zšeřelých anglických viktoriánských salónů 
na slunečné pobřeží italské riviéry v 30. 
letech 20. století.

A o čemže to celé je? Lvice salónů, 
rozvedená Erlynne (Helen Hunt), kterou 
doprovází pověst ženy svádějící na potkání 
cizí manžele, rozčeří ospalou spořáda-
nost korzující smetánky a zásahem do 

novomanželské romantiky pana a paní 
Windermerových (tady je její protihráčkou 
Scarlett Johansson) rozehraje sérii typic-
ky wildeovských záměn a nedorozumění 
s morálním ponaučením a dobrým koncem. 
Došlo k jisté amerikanizaci příběhu, ale 

koneckonců již sám Wilde napsal větu cito-
vanou ve filmu: „Ameriku miluju. Ukažte mi 
zemi, která přešla od barbarství k dekadenci, 
aniž se mezitím obtěžovala vytvářením 
civilizace.“ Proč si neužít dekadentně do-
konalé dobové kostýmy a kulisy dotažené 
do nejmenšího detailu. Dárek pro manželku 
v podobě vějíře tu může působit již trochu 
kuriozně, ale to je jen detail (který ovšem 
dílu dává jméno).

Důležitější je to správně jiskření mezi 
postavami a spousta a spousta Wilda! 

Nejprve několik čísel. Jane Eyre, u nás 
známá coby Jana Eyrová, je více než 
160 let stará klasika britské spisovatel-
ky Emily Bronteové. Tenhle poklad an-
glického romantismu se silnou ženskou 
hrdinkou a temným panem Rocheste-
rem se dočkal 16 adaptací, z toho pěti 
němých, 11 televizních ztvárnění, tří rá-
diových her a dokonce i komiksu, opery, 
symfonie, baletu a muzikálu. Proč byste 
tedy měli vidět nejnovější filmovou ver-
zi režiséra Cary Fukunagy, když vám 
tahle stálá součást čtenářských deníků 
a povinných školních představení leze 
i ušima a sám text pro protichůdné in-
terpretace prostor nenabízí? 

Možná proto, že po dlouhé době do 
zatuchlého dramatu někdo vdechl život. 
Cary Fukunaga, jehož debutový thriller 
Sin Nombre si vysloužil ostruhy u kri-
tiky, totiž přistoupil k Janě Eyrové jako 
k postavě, kterou na rozdíl od hrdinek 
z románů Jane Austenové nezdobí krása 
ani bystrost, ale bohatý duševní vývoj 
a vnitřní život. Jeho verze je promyšle-
ná, střízlivá, ctí ale zároveň i pravidla 
anglického gotického románu, straši-
delnost a místy až temné hororové prv-
ky, které předchozí adaptace uhladily 
a otupily. Atmosféra je místy tak hustá, 
že by se dala krájet. Naopak ale oslabuje 
náboženské cítění hlavní hrdinky a reli-
giózní aspekty, možná proto, že by tomu 
současné publikum nerozumělo.

Místo t rad ičního v y právěcího 
rytmu zvolil film nevšední cestu flas-
hbacků, kterými se vrací do smutného 
dětství a trýznivého dospívání malé-
ho sirotka, jehož krutá teta vytrhne 
z pohodlného domova a umístí jej do 
obludného školního ústavu, v němž 
zemře její nejlepší kamarádka. Přes 
všechny útrapy a křesťanské pokry-
tectví však Jane dospěje v mladou 
ženu s pevnými morálními kořeny, so-
lidním vzděláním a laskavou povahou. 
Když přijme místo jako vychovatelka 
na panství ornfield tajemného pana 
Rochestera (nedostižný Michael Fass-

bender), je fascinující pozorovat, jak 
se komplikovaný vztah mezi mužem, 
který skrývá ve svém domě strašné 
tajemství, a bledou dívkou rozvíjí, 
poslouchat jejich konverzační výmě-
ny a sledovat výmluvné pohledy. 

Jednadvacetiletá Australanka Mia 
Wasikovská se v titulní roli Jane 
bezchybně převtělila v obyčejně vy-
padající dívku, která má morální jádro 
z křemene, zná sílu trpělivého čekání 
a morálních zásad. Jakkoliv zní jako 
ta nejnudnější postava pod sluncem, 
divák bude překvapen, že v té zdán-
livě nevýrazné duši doutná vášnivý 
oheň, který se na povrchu objevuje 
ve scénách, v nichž se přízračná dívka 
potýká se svým zaměstnavatelem a je-
ho ďábelskými náladami. Ani jeden 
z nejvytíženějších herců Hollywoodu, 
Ir Fassbender, neměl snadnou práci, 
vždyť vstupoval do okovaných bot, 
které před ním nazul i herec a režisér 
Občana Kanea, Orson Welles. Fassben-
derův hrdina jde však jinou, realistič-
tější cestou, odvrací se od čistého typu 
mučeného romantického rozervance. 
Snad proto jsou milostné námluvy 
mezi Jane a jím neskutečně živé, jako 
kdyby se odehrávaly, pomineme-li ob-
řadnou mluvu, včera. Vedle ústřední 
dvojice stojí za zmínku jen jako vždy 
famózní Judi Dench v roli hospodyně 
paní Fairfaxové. Podobně jako v Pýše 
a předsudku od Joea Wrighta, i zde 
režisér se svým šikovným kamera-
manem Adriano Goldmanem využívá 
přirozeného rámování dveří, závěsů 
a dalších částí domu, aby lépe vynikly 
jemné emoce zrcadlící se na tvářích 
hrdinů. A tím vizuální pastva pro oči 
nekončí, podmanivé exteriéry větrné, 
deštivé a zamlžené anglické krajiny 
kolem Yorkshiru a Derbyshiru evokují 
pocit opuštěnosti, marnosti lidského 
bytí a izolace, do které člověka dostává 
střežení Pandořiny skříňky. Tak buďte 
u toho, až se znovu otevře.
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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

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.
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• příjem zakázek
• plastové rozvody
   vody
• měděné rozvody
• kanalizace
• PVC odpady
• instalační materiál
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představa byla, že 
celkový počet přihlá-
šek nepřesáhne stov-
ku. Realita nakonec 
naprosto překonala 
všechna očekávání.  
A tak se v neděli do 
haly muselo vměst-
nat celkem přibliž-
ně 450 badminto-
nových nadšenců: 
176 hráčů od 7 do 
14 let a zbytek tvořili 
trenéři, organizátoři 
a doprovod. Přijeli 
hráči z různých kou-
tů republiky. Nejdelší 
cestu urazili hráči 
až z Olomouce. Turnaj slavnostně zahájil 
1. zástupce starosty Městské části  Praha 16 
Miroslav Knotek. Celkem se odehrálo 424 

zápasů ve všech věkových 
kategoriích. Do každé 
kategorie bylo přihláše-
no minimálně 7 hráčů. 
Hrálo se nejdříve ve 
skupinách, poté podle 
umístění vyřazovacím 
z p ů s o b e m  o  k o n e č -
n é  p o ř a d í .  T J  S o k o l 
Radotín reprezentovalo 
celkem 33 mladých bad-
mintonistů. Pro některé 
z nich to byl vůbec první 
turnaj v životě. K vidění 
by ly  bojov né výkony, 
občas slzy a zklamání 
z prohry. Nejvíce se dařilo 
zejména těm ostřílenějším 

hráčům. Domácí hráči stanuli třikrát na 
stupínku nejvyšším. Ve své kategorii zví-

tězili Beata Bednářová U13, Jan Volček U9 
a nejmladší účastník turnaje Petr Hnilica 
U7. Druhé místo obsadil Lukáš Mervart. 
Dařilo se i Katce Mikelové a Vojtovi Havlí-
kovi, kteří shodně získali bronzové medaile 
a potvrdili  postavení z kladenského  Juni-
or Cupu. Turnaj byl velice náročný zejména 
po organizační stránce. S takovým množ-
stvím zúčastněných nikdo neměl konkrétní 
zkušenost. Díky obětavosti a nadšení všech, 
kdo se na organizaci a řízení turnaje podí-
lel, se podařilo premiéru takovéhoto turna-
je na území České republiky zvládnout. Za 
hráče a pořadatele je namístě poděkování 
radotínské radnici za podporu. Dále fir-
mám YONEX, KARNET COPY, ROTO za 
věcné dary a ZUŠ Klementa Slavického, 
která vyrobila pro všechny účastníky origi-
nální keramické pamětní medaile.

Vzhledem k příznivým ohlasům se 

Městská hala v Radotíně hostila v neděli 
20. 5. největší badmintonový turnaj, který 
se kdy v českých halách uskutečnil. Po vzoru 
badmintonově vyspělejších zemí, kde se po-
dobné turnaje pořádají již mnoho let, uspo-
řádali badmintonisté TJ SOKOL Radotín 
turnaj pro začínající mladé badmintonisty. 

Myšlenka na uspořádání turnaje pro děti 
od 7 - 14 let, rozdělených do 8 věkových 
kategorií, se zrodila před necelým měsícem 
a přišel s ní jeden ze zakládajících členů ra-
dotínského badmintonu, Ing. Mojmír Hni-
lica. Společně s dalšími trenéry mládežnic-
kého oddílu, který již třetím rokem funguje 
v Radotíně, připravil turnaj, který  byl ur-
čen pro nejmladší kategorie a pro začínající 
a mírně pokročilé  hráče. Naskytla se tak 
možnost vyzkoušet si svůj badmintonový 
um v opravdové soutěži a změřit síly  se 
stejně starými hráči z jiných krajů. Velkou 
měrou pomohli rodiče dětí z domácího 

oddílu, kteří jednak pomáhali organizačně, 
jednak se zapojili do soudcování. Původní 

Radotín hostil největší turnaj pro děti v Čechách

V neděli 24. června se na chuchelském závo-
dišti CONSEQ PARK uskuteční již 92. ročník 
Českého derby. Poběží se i další tři dostihy nej-
vyšší kategorie a tímto špičkovým programem 
vyvrcholí první polovina letošní sezóny.

V samotném Derby, jehož celková dotace 
dva a půl miliónu korun z něj zároveň činí 
nejbohatší středoevropský rovinový dostih 
roku, se představí nejlepší tříletí koní z Čes-
ké republiky, proti nimž má přicestovat 
dosud neporažený hnědák vynikajícího 
původu Move Your Vision ze Slovenska. Sa-
mozřejmě se během svátečního odpoledne 
představí řada dalších elitních koní. 

Derby se na dráze ve Velké Chuchli pra-
videlně koná již od roku 1921 (s výjimkou 
v roce 1995, kdy bylo přesunuto do Karlo-
vých Varů). Představila se v něm nedohled-
ná řada koní i žokejů, v listině vítězů se na-
chází mnoho slavných jmen, ale ne každému 

favoritovi se v tomto veledůležitém dostihu 
podařilo uspět. A šance na opravu pro koně 
neexistuje – na start Derby se anglický plno-

krevník může postavit pouze jednou v živo-
tě, a to právě a pouze ve věku tří let.

První dostih bude startovat ve 14 hodin, 
ale pořadatelé dopo-
ručují přijít minimál-
ně s půlhodinovým 
předstihem. Vstup-
né je 200 Kč (mládež 
do 18 let 60 Kč, děti 
do 15 let zdarma) 
včetně výtisku Do-
stihového progra-
mu se startovními 
listinami a tipy, i na 
D e r b y - d e n  v š a k 
platí všechny celo-
roční slevové akce, 
takže např. držitelé 
celoročního kupó-

nu na pražskou MHD 
(Opencard) mají vstup zdarma.

Derby završí první polovinu sezony

Více na www.velka-chuchle.cz.

Už devět let probíhá v Radotíně velmi 
zajímavá volejbalová soutěž o putovní 
pohár starosty Městské části Prahy 16. Od 
září do května, každé úterý, můžeme v ra-
dotínské sportovní hale vidět urputné boje 
smíšených, amatérských týmů o cenné body 
do ligové tabulky. 

Utkávají se zde týmy z Radotína, blízkého 
okolí, ale i družstva z jiných částí hlavního 
města Prahy. Sportovní úroveň soutěže si 
dlouhodobě drží pomyslnou laťku hodně 
vysoko. Ani letošní ročník rozhodně nebyl 
výjimkou. Starší týmy jsou těmi zkušenými 
tahouny, kteří čerpají energii od mladších, za-
tímco ty mladší nasávají zkušenosti starších 
a postupně se zdravě derou vpřed. Skladba 
nasazených týmů tak tvoří pozoruhodnou 
symbiózu, která je prospěšná všem. Průběž-
né výsledky a důležité události ze soutěže 
v Novinách Prahy 16 přinášíme pravidelně 
v průběhu celé sezóny. Vyvrcholením roč-
ního snažení je tradiční závěrečný turnaj 

na venkovních antukových hřištích, kde se 
definitivně rozhoduje o konečném pořadí. 
Zde jsou pak slavnostně předány ceny všem 
zúčastněným a vítězné družstvo převezme 

cenu nejvyšší, putovní pohár starosty Měst-
ské části Praha 16. Letos se tak stalo první 
červnovou sobotu.

Nyní tedy dovolte jen stručné vyhodnoce-
ní nejdůležitějšího, co letošní liga přinesla ra-
dotínským týmům. Dá se říci, že všechna tři 
družstva byla v letošním ročníku ligy úspěš-
ná. Good Light a Old Stars Team si oproti 
loňsku o jeden stupínek polepšili a skončili 
na devátém a pátém místě.  Už tři roky za 
sebou však standardu Radotína hájí nejsrd-
natěji tým Gymnázia Oty Pavla. Ač se mu 
základní část ligy nevydařila tak, jako v le-
tech minulých a skončil na čtvrtém místě, 
v závěrečném turnaji mohutně zabojoval 
a zaslouženě příčku nejvyšší obhájil. Putov-
ní pohár tedy zůstává v Radotíně a dlužno 
říci, že v těch nejlepších rukou. Budiž tato 
skutečnost i našim poděkováním za přízeň 
a podporu, které se Radotínské volejbalové 
lize od Městské části Praha 16 dostává. 

Radotínská volejbalová liga v cíli

Konečné výsledky a všechny informace 
o RVL lze nalézt na internetové adrese: 
www.radotinskaliga.707.cz

Tým gymnázia obhájil  prvenství 
v radotínské volejbalové lize

Radotínští cyklisté z teamu Ski a Bike Cen-
tra Radotín se 20. května 2012 stali mistrem 
republiky ve štafetovém závodě čtyřčlenných 
družstev na 24 hodin, který se uskutečnil 
v Jihlavě. Na zlato dosáhl tým, podporovaný 
také grantem Městské části Praha 16, v jejíchž 
barvách startovali, ve složení Milan Černý, 
Jan Janočko, Robert Vrkoč a Matěj Smutek.

Tato čtveřice během 24 hodin ujela  
541,5 km, což bylo nejvíce ze všech startují-
cích týmů. Závod se jel na okruhu měřícím 
9,5 km, vítězný radotínský tým jej absolvo-
val celkem sedmapadesátkrát.

Tým Ski a Bike Centrum 
Radotín nejvíce bojoval se 
soupeři z domácí jihlav-
ské stáje Uniqa a z týmu 
Cyklo ski klub Polička. Již 
během třetí hodiny závodu 
se radotínským podařilo 
získat minutový náskok, 
který dále navyšovali.

Rozhodující pro výsledek 
se ukázala noční část zá-
vodu, kdy tým z Prahy 16 
vytěžil nejen ze zkušeností 
s noční jízdou, ale hodně 
mu pomohlo také vybavení 
kvalitními světly. Zde se 

zřejmě projevilo sponzorské zázemí týmu 
v podobě specializovaného cyklistického 
a lyžařského obchodu Ski a Bike Centrum 
Radotín. 

Ráno již měli borci Ski a Bike Centra se-
dmnáctiminutový náskok, který již do konce 
závodu nepustili a po zásluze slavili titul 
mistrů republiky. Na druhém místě skončila 
se ztrátou jednoho okruhu Uniqa Jihlava, 
bronzovou příčku obsadil s odstupem dvou 
okruhů Cyklo ski klub Polička. Ten o lepší 
umístění připravil defekt v posledním kole. 
Radotínským cyklistům gratulujeme!

Mistr republiky z Radotína

V sobotu 19. května 2012 se ve sportovní 
hale v Radotíně konal 5. ročník Mistrovství 
ČR a Mistrovství Prahy formací v akro-
batickém rokenrolu. Radotínskou halu si 
organizátoři pro tuto soutěž vyzkoušeli po-
prvé a líbila se hlavně závodníkům, protože 
taneční plocha byla velká a kvalitní. 

Diváci byli spokojeni už méně, protože 
hlediště je pro tento typ soutěží málo vyso-
ké. Soutěž bylo možné však sledovat nejen 
z vlastního hlediště, ale zajímavý pohled se 
nabízel i po stranách taneční plochy. Celá 
soutěž byla rozdělena do šesti kategorií, 
přičemž o Mistrovství ČR se jednalo pro ka-
tegorie Dívčí formace Junior a Formace Ju-

nior (párové). Pro další kategorie se jednalo 
o Mistrovství Prahy, neboť v kategorii Dívčí 
formace Děti se MČR nepořádá a kategorie 
Dívčí formace Senior má MČR samostatně. 
Zajímavé a nejvíc početně zastoupené byly 
kategorie Malé dívčí formace Junior a Malé 
dívčí formace Senior, kde je počet tanečnic 
omezen na osm a zároveň jsou zde povole-
ny akrobatické prvky. Tyto kategorie jsou 
v České republice poměrně nové, a proto 
se MČR nepořádá.  V současné době jsou 

Malé dívčí formace nejpočetnější kategorií 
na soutěžích, protože umožňují závodit 
i málopočetným klubům, které nemají 
tolik dívek, aby mohly vytvořit formaci 
juniorskou (12 děvčat) nebo seniorskou 
(16 děvčat). Mistrovství ČR je každoročně 
vyvrcholením soutěžní sezóny před prázd-
ninami a zároveň se jedná o nominační 
soutěž na Mistrovství Evropy a Mistrovství 
světa. Všechny oddíly tedy ladí formu k té-
to soutěži. Proto i výkony,  které mohli di-
váci shlédnout, stály za to. Mistrovský titul 
v kategorii Dívčí formace Junior si odnesly 
dívky z TASK Silueta Praha – formace   
Mystique.  V kategorii Formace Junior to 

pak byla formace 
Fascination z TŠ 
Twist Říčany. Ko-
n e č n é  u m í s t ě n í 
všech formací, které 
s e  p r o b o j o v a l y 
d o  f iná l e , v č e t ně 
v i d e o z á z n a mů  j e 
možné  sh l é dnout 
na www.svetrnr.cz. 
Soutěž se konala za 
podpory Magistrátu 
Hlavního města Pra-
hy a Nadace sportu-

jící mládeže, kterým tímto za poskytnutou 
podporu děkujeme. Jako každý rok, tak 
i letos podpořila soutěž i společnost Sodko, 
a.s., výrobce müsli tyčinek. Z celé soutěže 
pořizovala záznam ČT 4.

    

RRC Domino TJ Sokol Jinonice přijme 
od září 2012 nové členy do přípravky 
oddílu akrobatického rokenrolu. Bližší 
informace na www.rnr.sokoljinonice.cz.

Akrobatický rokenrol v hale

Zase se bude koulet. Když se 22. dubna 
navzdory chladnému počasí na radotínském 
boulodromu sešlo na Jarních zelených koulích 
plných třicettři soutěžících (a houf dalších 
nadšenců), bylo jasné, že další turnaj bude!

Poté, co si tu všichni užili pohodové 
atmosféry, vhodně podkreslované zpěvem 
francouzských špičkových umělců a de-
centně podporované typickým jihofran-
couzským nápojem zvaným pastis, shodli 
se jednohlasně: „Už se těšíme na neděli 
15. července!“ Lze očekávat, že i letní akce 
přinese legraci, dobrou zábavu a vzrušu-
jící sportovní boje, do kterých se nikdo 
nemusí bát přihlásit. Vždyť i naprostí za-
čátečníci si poslední turnaj pochvalovali: 
pořadatelé sestavili trojice tak, že v každé 

byl jeden zkušený hráč, který byl nejenom 
sportovním „tahounem“ trojice, ale ochotně 
ostatním vysvětloval pravidla této stále ještě 
v českých zemích poněkud exotické hry 
(majiteli poháru pro vítěze a poukazu na 
volný start na velkém mezinárodním turnaji 
v Ořechu se stali Dana Glaserová, Marcel 
Alferi a Vojta Kovařík).

Léto v Provence 15. července od 14.00 
hodin na radotínském veřejném boulo-
dromu v ulici K Lázním (za 2. stupněm 
ZŠ). Turnaj pro veřejnost je určen pro 
příchozí bez ohledu na věk, pohlaví a stu-
peň trénovanosti. Startovné 0 Kč! Jedinou 
podmínkou účasti je dobrá nálada a chuť 
si zahrát!

Pétanqueové Léto v Provence

Více na www.sometrad.cz.



KONTEJNEROVÁ DOPRAVA (AVIE 3,5 TUNY)
Prodej řeziva. Rizikové kácení. Komplexní služby v oboru lesnictví.

PRODEJ PALIVOVÉHO A KRBOVÉHO DŘEVA
Neštípané volně ložené - 30cm, 50cm
Štípané volně ložené - 30cm, 50cm
Skládané - 30 cm, 50 cm, 100 cm
Dubové masivní špalky
Třísky na podpal
Pytlované dřevo
www.drevo-dolezal.cz
tel.: 777 659 546

Kontakt:
SAK Radotín s.r.o.
Karlická 1407/39A

fax: 257 911 177
e-mail: info@sakradotin.cz

www.sakradotin.cz

Termické solární systémy na ohřev užitkové vody
(TUV) a přitápění – úspora energie i peněz

Kdo chce něco ušetřit
Tento systém musí mít
Rádi vám i poradíme
Slušnou cenu poskytneme!

27020_Next_inz_160x125.indd   1 2/16/11   4:05 PM

 ELEKTRIKÁŘ
HODINOVÝ MANŽEL

byt, dům, chalupa, kancelář
Elektroinstalace:

servis, nové vedení, výměna jističů,
výměna světel, výměna zásuvek, 

vypínačů atd...
Drobné domácí práce

Zámečnické a instalatérské práce
Odvoz až šesti osob (třeba na letiště)
Pomoc při stěhování, vyklízení… 

Malování pokojů,
práce na zahradě…

tel: 737 555 667
e-mail: hodinovymanzel73@seznam.cz
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