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Omlazení městského mobiliáře

Na premiérové tituly do Radotína

Co pábilo v Radotíně?

TV Viničky
pokračuje dál

Máte vůz starší čtyř let? Chcete ušetřit peníze při 
provedení opravy nebo výměně opotřebovaných dílů?
Pak je právě Vám určena šeková knížka plná slev,
která obsahuje kupony s 20% slevou na vybrané opravy
a řadu dalších výhod pro Vás.
Pokud šekovou knížku ještě nemáte, je pro Vás 
připravena u Vašeho autorizovaného servisního 
partnera ŠKODA.

FEMAT,spol. s r.o. 
Vrážská 1562/24 

153 00 Praha 5 - Radotín
Tel: 800 400 497
www.femat.cz

ŠKODA Service
ŠKODA Originální díly

ŠKODA Originální příslušenství

Už na začátku července se v radotín-
ském kině rozběhnou stavební práce, 
které jej zmodernizují a hlavně - zdigi-
talizují. Filmové volno bude až do kon-
ce prázdnin. Od podzimu pak městská 
část nabídne občanům nový divácký 
zážitek.

Digitalizace je moderní technolo-
gie, na niž postupně přecházejí bio-
grafy v České republice. Zatím je jich 
kolem 170 a tento počet stále stoupá. 
Náklady na kompletní digitalizaci 
radotínského kulturního stánku se 
přiblíží 6 milionům korun. V první 
fázi, v níž půjde o ozvučení sálu systé-
mem dolby, instalaci akustických pa-
nelů na stěny, elektroinstalaci, úpravu 
vzduchotechniky sálu a promítací 
kabiny a s tím související stavební 
úpravy, bude investice tvořit přibližně 
3 miliony Kč. Zbývající výdaje popu-

tují na pořízení samotného projek-
toru a nadstavbu 3D projekce. Akce 
bude částečně hrazena 
z grantového programu 
na podporu digitalizace 
kin ze Státního fondu 
kinematografi e, odkud 
r adot í nsk á  r ad n ic e 
získala dotaci 800 tisíc  
korun na pořízení digi-
tálního projektoru. 

Počáteční vyšší ná-
klady na pořízení by 
mě ly  v y na h r a z ovat 
plusy této inovativní 
technologie. Dnes už je 
většina kopií fi lmů dis-
tribuována v digitálním 
a 3D formátu, klasické 35milimetrové 
kopie jsou zhotovovány čím dál méně. 
V čem je problém?  Do radotínského 

bia, jehož zřizovatelem a provozo-
vatelem je Městská část Praha 16, 
přicházejí fi lmové tituly tři až šest 
měsíců od premiéry, v době, kdy už 
je mnoho potenciálních diváků vidě-

lo a mohlo si je koupit na DVD nebo 
Blue-ray discích. „Pokud chceme kino 

Je tomu bez měsíce rok, co se v Rado-
tíně začal obnovovat zdejší mobiliář. 
Nyní jsou práce u konce. Co všechno se 
tedy změnilo?

Návštěvník si čehosi nového může 
povšimnout hned při vjezdu do 
obce – pozdraví ho totiž některá ze 
sedmi uvítacích  tabulí. Cedulek je 

tu ovšem daleko víc, od loňského léta 
ukazují směr k důležitým místům 
v rámci jednotného orientačního 
značení. Další navigaci pak umožňuje 
šest aktuálních velkoformátových 
map. Celý informační systém doplňuje 
jedenáct vývěsních ploch sloužících 
k plakátování (jež je možné si zadat 

na podatelně ÚMČ Praha 16). 
Stejná fi rma, která dodávala tyto 

tabule, tedy mmcité a.s., vítěz výběro-
vého řízení na hlavní část mobiliáře, 
zajistila i nové lavičky. Těch je bez 
jedné rovných čtyřicet, umístěny byly 
v centru – u autobusového terminálu, 
v nově zbudovaném parku v ulici 

V Parníku, na no-
vém sídlišti a před 
budovou radnice 
a kostela sv. Petra 
a Pavla. Doplňuje 
je speciální sestava 
u fontány v parku 
p ř e d  h o t e l o v ý m 
domem. 

Na těchto místech 
byly také nahrazeny 
staré koše novými 
ve stejném designu. 
J e d n o t n o u  t v á ř 
drží i stojany na 
kola, které slouží 
u nád ra ž í ,  spor-
tovní haly a radni-

ce, a elegantní přístřešek u zastávky 
Karlická. Výběr se přitom řídil nejen 
estetickými hledisky, ale i (a v pod-
statě hlavně) jednoduchostí údržby 
a odolností vůči vandalství. Tu už 
nechtěně otestoval autobus zajíždějící 
k základní škole, který nacouval do 

V jarním období řešila radotín-
ská radnice spolu s hlavním městem 
fi nanční defi cit pro rok 2011 na stav-
bě technické vybavenosti v oblasti 
Na Viničkách. Díky vstřícnosti vedení 
Magistrátu hl. m. Prahy byl tento pro-
blém úspěšně vyřešen a výstavba sítí 
zde pokračuje. 

V polovině května byly dokončeny 
asfaltové povrchy a chodníky v již ho-
tových úsecích v ulici Na Viničkách 

Vážení spolu-
občané, už si ani 
nevzpomínám, 
kdy jsem měl 
n a p o s l e d y  t u 
čest Vás oslovit 
v této rubrice, 
ale zdá se mi 

to dávno. Dávno proto, že se od té 
doby mnohé událo, alespoň na po-
litické scéně. 

Gradace toho, co všechno je na 
veřejné scéně možné, se zdá ne-
uvěřitelná. Stává se to takovým 
fenoménem doby, že zastiňuje vše 
ostatní. Všichni mu podléhají. Byl 
jsem překvapen, jak bezradně pů-
sobil jeden ze dvou komentátorů 
v pořadu komentovaných událos-
tí ČT24 v den, kdy se neobjevila 
žádná nová skrytá nahrávka šoku-
jícího, byť soukromého rozhovoru. 
V podstatě to vypadalo tak, že není 
o čem hovořit. A to mě zarazilo. Co 
se vlastně stalo? Co jsme připustili? 
V podstatě jsme nechali ty nejhorší 
lidi z naší politické scény, aby vstou-
pili do našich životů tak, že jsme se 
jimi začali zabývat. Lidi, kteří ne-
stojí za víc, než se od nich odvrátit 
a ignorovat je, se stali mediálními 
hvězdami, byť negativními. Den 
každého z nás má jen 24 hodin. 
A my jim prokazujeme tu čest, že 
se jimi vůbec zabýváme. Zabývá-
me se svinstvem a bahnem, jako 
kdyby v našich životech neexistoval 
protipól. 

Média mají na nás všechny obrov-
ský vliv, ať chceme nebo ne. A neve-
dou nás dobrým směrem. Alespoň 
ne v tom, co nám předkládají a v ja-
kých proporcích. Musí informovat 
o všem, ale nevyváženost mezi tím 
špatným a dobrým je, alespoň pod-
le mého názoru, obrovská. Je kolem 
nás mnoho špatného, ale mnohem, 
mnohem víc toho dobrého. Jen si 
to už ani neuvědomujeme. A o tom 
bychom měli také mluvit. A hodně 
nahlas. Protože pokud nebudeme, 
tak se logicky jednoho dne všichni 
připojíme k „očekávačům“ konce 
světa, jako se stalo některým ne-
dávno. Doufejme jen, že i pak bude-
me tím špatným světem kolem nás 
podvedeni.

Další ročník Radotínnského pábení 
nabitý nádherným programem pobavil 
a až na poslední chystanou akci, Necky-
ádu, se přidal k ostatním vzpomínkám. 
Ale protože se povedl, stojí zato se za 
tím, co se již nabídl, ohlédnout.

Vše startovalo Velkým radotín-
ským rodeem, o kterých již ale Noviny 
Prahy 16 psaly. Po dni v ohradách se na 
dva dny dění vrátilo zase pod střechu, 
konkrétně domu U Koruny, na jehož 
pódiu se odehrával divadelní festival 
Radotínská Radost. Byl to dvouden-
ní maratón divadel pro děti i dospělé, 
nabitý dějem, nadšením a nápady. 
V tomto roce se nesl ve znamení heř-
mánku, který dokáže léčit - stejně jako 

Do začátku letních prázdnin zbývá již něko-
lik málo dní. Mnozí se již těšíme na zasloužený 
čas dovolených, který se nezadržitelně blíží. 
Měsíce červenec a srpen však pro některé býva-
jí naopak obdobím, které je z hlediska pracovní 
náplně tím nejrušnějším a nejintenzivnějším. 
Mohu třeba jmenovat lidi a profese z oblasti 
cestovního ruchu, pohostinství, ale třeba i sta-
vebnictví. Právě dva letní měsíce jsou ideální 
pro rekonstrukce, úpravy a jiné práce ve škol-
ních a předškolních objektech či jiných zaříze-
ních, které během školního roku navštěvují děti 
a v době prázdnin budou prázdná. Samozřejmě, 
aby podobný ruch mohl nastat, musí mít zada-
vatel investiční prostředky. S potěšením mohu 
konstatovat, že pro Městskou část Prahu 16 
bude i letošní léto značně „perné”, jelikož se 
na červenec a srpen připravuje zahájení hned 
několika investičních akcí. V prvé řadě bude 
provedena celková rekonstrukce kuchyní na 
všech detašovaných pracovištích radotínské 
mateřské školy. Modernizace dle platných no-
rem bude provedena díky 5miliónové dotaci od 
hl. m. Prahy. Stejně vysoká částka se radotínské 
radnici od stejného subjektu podařila získat na 
rozšíření zázemí Kulturního střediska Koruna, 
kde bude provedena úprava sklepních prostor 
na klubovou scénu, v níž najdou zázemí např. 
divadelní spolky, výstavy a nebo vystupující 
hudební skupiny. Dalším významným po-
činem, díky účelovým prostředkům ve výši 
10 miliónů Kč, tentokrát od Ministerstva fi nan-
cí ČR, bude dostavba části pavilónu, ve kterém 
sídlí školní jídelna a především družina. Cílem 
bude právě rozšíření prostor pro družinu, která 
sídlí v 1. patře, z důvodu uspokojení zvyšující 
se poptávky u radotínských rodičů na umístění 
prvostupňových dětí po výuce do této instituce. 
Akcí by se měl vyřešit i letitý problém jediného 
a omezeného přístupu do družiny. Čtvrtým 
větším investičním záměrem je úprava a digi-
talizace místního kina. I zde se podařila získat 
mimo rozpočet městské části účelová dotace. 
Ministerstvo kultury ČR na realizaci přispělo 
necelým jedním miliónem korun. Předpoklad 
je, že si na podzim budou moci diváci vychutnat 
úplné fi lmové novinky i v 3D provedení nebo 
přijít na koncert např. z Metropolitní opery 
v New Yorku či z milánské La Scaly. Dále bude 
zahájena úprava a přeměna bývalého dopravní-
ho hřiště u Sídliště na moderní skatepark. Vedle 
dotace od Ministerstva vnitra ČR – odboru 
prevence kriminality přispěje částkou i radni-
ce, čímž dojde ke kultivaci i přilehlého, dnes 
nevábného okolí mezi železničními tratěmi. 
A mohu pokračovat rekonstrukcí mostku nad 
kinem a mnoha dalšími fi nančně méně nároč-
nějšími akcemi, ale o těch zase příště.

Závěrem Vám, všem čtenářům Novin 
Prahy 16, jménem redakční rady přeji příjemné 
prožití dovolených a prázdnin, načerpání co 
nejvíce nových sil a energie. Vám, kteří se vydá-
váte na cesty nějakým dopravním prostředkem, 
přeji šťastnou cestu a bezpečný návrat. A na 
konec všem co nejlepší počasí dle představ, 
a pokud možno žádný déšť, který by udělal 
čáru přes prázdninové plány Vám, rodině 
i příbuzným. 



přesunout provoz cyklistů z tzv. vnitřních 
jízdních pruhů do pravého jízdního pruhu, 

k d e  j e  j e j i c h 
b e z p e č n o s t 
nesrovnatelně 
vyšší. Užití sym-
bolu této do-
datkové tabulky 
se předpokládá 
zejména v rámci 
dopravní značky 

IP 19 „Řadicí pruhy“ při řazení před křižo-
vatkou, ale jinak může být tato dodatková 
tabulka užita i pro úpravu významu příka-
zových dopravních značek apod. 
Návěst doporučeného odbočení cyklistů 
vlevo (IS l0e)

Pro zvýšení bezpečnosti cyklistů v pro-
vozu na pozemních komunikacích je nově 

zavedena „Návěst 
d o p o r u č e n é h o 
odbočení cyklistů 
vlevo“ umožňující 
nepřímé levé od-
bočení. Na základě  
této směrové značky 
může cyklista vy-
užít k bezpečnému 
o d b o č e n í  v l e v o 
způsob příčného 
p ř e j e z d u  n e b o 
převedení jízdního 

kola přes pozemní komunikaci po odbočení 
vpravo. Tato úprava si klade za cíl pomoci 
jednak zejména méně zdatným anebo méně 
zkušeným cyklistům (starším osobám, ro-
dinám s dětmi apod.) bezpečně provádět 
odbočovací manévr vlevo, a to zejména na 
frekventovanějších křižovatkách či méně 
přehledných místech.

Piktogramový koridor pro cyklisty (V 20)
Pro vyznačování pohybu cyklistů v hlav-

ním dopravním pro-
storu se již uplatňuje 
použití samostatné 
dopravní značky „Pik-
togramový koridor 
pro cyklisty“. Ta má 
pouze informativní 
charakter, nedává cyk-
listovi žádná práva, ale 
pomáhá psychologic-
ky zvýšit jeho bezpeč-

nost. Používá se na komunikaci v místech, 
kde šířka jízdního pásu neumožňuje vy-
značit samostatný jízdní pruh pro cyklisty, 
ale kde je pohyb cyklistů častý. Symboly na 
vozovce informují řidiče o zvýšeném pohy-
bu cyklistů ve směru zobrazených šipek. Ti 
jsou zároveň šipkami směrováni tak, aby 
jejich pohyb v dopravním provozu byl ma-
ximálně bezpečný a plynulý. V úseku mezi 
křižovatkami je vhodné piktogramy opako-
vat po cca 9 metrech, v prostoru křižovatek 
přibližně po 3 až 4,5 m. 
Povolený směr jízdy cyklistů (E 12c)

Možnost nově a srozumitelně upravit 
provoz jízdních kol na pozemní komuni-
kaci v daných směrech jízdy odlišně od 

ostatního pro-
vozu umožňuje 
z a v e d e n í  d o -
datkové tabulky 
„Povolený směr 
jízdy cyklistů“, 
která za použití 
odpovídajících 
směrových šipek 

vyznačuje možný směr jízdy cyklistů. Upra-
ví způsob zařazení cyklistů na dvou a více-
proudé komunikaci odlišně od řazení ostat-
ní dopravy. Taková úprava umožní zejména 

Poslední možnost zapsat dítě do pasu

Každá koruna dobrá

Bezdůvodné obohacení

ZNAČKY ZNÁMÉ
I NEZNÁMÉ

Institut bezdůvodného obohacení v širší for-
mulaci je spojován již s římským právem, a to 
s narovnáním majetkových přesunů půdy. 

Tehdy tak zvaná Pomponiova maxima pla-
tila za respektovaný dokument, který se týkal 
bezdůvodného obohacení. Myšlenka, že by 
takto získané obohacení nemělo obohacené-
mu zůstat, ale mělo by být navráceno, vychází 
ze základu starších právních norem. I v českém 
právu se počítá se zásadou, že se nikdo nesmí 
bezdůvodně obohatit na úkor jiného. Širší vý-
znam je dobře vymezen v platném občanském 
zákoníku a lze také poukázat na judikaturu 
Evropského soudu pro lidská práva, které jej 
řadí do obecných právních principů. 

V Evropě je defi nice tohoto základního 
právního pojmu ve znamení různosti přístu-
pů, které jsou překážkou harmonizace národ-
ních právních úprav. Bezdůvodné obohacení 
uznává ze zákona majetkový prospěch získa-
ný plněním bez právního důvodu, plněním 
z neplatného právního úkonu nebo plněním 
z právního důvodu, který odpadl. 

Jedním z nejčastěji se vyskytujících důvo-
dů jeho vzniku je ten, kdy jedna strana zís-
kala majetkový prospěch, aniž by poskytla 
odpovídající plnění. Příkladem mohou být 
situace, kdy přeplatíme nějaký závazek, 
a věřitel si tento přeplatek ponechá. Jinou 
situací bývá například poukázání nějaké 
částky na účet špatného příjemce. I v tomto 
případě, pokud se příjemce rozhodne si tuto 
částku ponechat na svém účtu, dojde na 
jeho straně k bezdůvodnému obohacení. 
Dojde k němu, i odpadne-li právní důvod 
pro plnění, například, kdy plnění přijme 
osoba, která sice v nějaké dřívější době byla 
k přijetí oprávněna, avšak v současnosti již 
toto oprávnění nemá. 

K majetkovému prospěchu získanému 
plněním z neplatného právního úkonu může 
dojít za situace, kdy původně právní důvod 
existoval, ale byl později zrušen a plnění 
došlo právě až po zrušení tohoto důvodu. 
Základním principem tohoto stavu je, že 
osoba, která získá bezdůvodné obohacení, jež 
je přičitatelné k cizí újmě, jej musí vrátit. Ma-
jetková újma je takový zásah do právní sféry 
poškozeného, který je právem pociťován 
jako nespravedlivý. Jeden subjekt smluvního 
vztahu získá majetkový prospěch na úkor 
subjektu druhého, tedy jeho majetek se navýší 
o hodnoty, které mu po právu nenáleží. 

Defi nice se týká především ekonomic-
kého prospěchu, kdy tento právní pojem 
zahrne vše, co je z ekonomického hlediska 
obohacením. Povinný subjekt je zavázán 

vydat vše, co na úkor druhého oprávněného 
subjektu bezdůvodně získal, včetně součástí 
a příslušenství věci. Vydáním má být nejpr-
ve obnoven původní stav, není-li to možné, 
musí být poškozenému poskytnuta úhrada 
v penězích. Nejčastěji se to týká odstoupení 
od smlouvy, dohody o ukončení nájmu bytu, 
smlouvy o podnájmu, smlouvy o nájmu 
nebytových prostor, převodu nemovitostí 
nebo odstoupení od smlouvy pro neinfor-
movanost. 

Majetkové postižení lze defi novat k mo-
mentu jeho vzniku. Při posuzování, zda 
a v jakém rozsahu strana nabyla bezdůvod-
né obohacení, se nezohledňuje pozdější stav, 
k němuž došlo při převodu nemovitostí. 
Obdobně se při posuzování postižení nepři-
hlíží k pozdějšímu obohacení. Tato zásada 
refl ektuje různorodost případů jeho vzniku 
na možnou složitost jejich dalšího vývoje. 
Základním právním následkem bezdůvod-
ného obohacení je ho vydat příslušné osobě. 
Nelze-li toto splnit, kupříkladu pokud osoba 
již zemřela nebo ji není možné zjistit, pak 
se předmět vydává státu. Vydávání probíhá 
principem naturální restituce, což znamená 
vrátit přesně to, co bylo získáno. Pokud toto 
nejde učinit, pak musí být poskytnuta ade-
kvátní fi nanční náhrada. Vydávající zároveň 
má právo na úhradu nutných nákladů, které 
vynaložil na předmět svého bezdůvodného 
obohacení po dobu jeho držení, kdy byl 
v dobré víře, že mu věc patří. 

Rozsah vydání je založen na principu plné 
náhrady. Často bývá uváděno, že bezdůvodné 
obohacení představuje pouze podpůrný titul 
pro ochranu osoby postižené v majetkové 
sféře. Tímto způsobem takto jedná i ten, kdo 
užívá cizí nemovitost bez platné nájemní 
smlouvy. Majitel stavby postavené na po-
zemcích třetí osoby bez uzavřené nájemní 
smlouvy se tak zásadně bezdůvodně oboha-
cuje. Výše pak odpovídá obvyklému nájmu, 
který by majiteli pozemku přináležel, užíval-
-li by se pozemek na základě řádně uzavřené 
smlouvy. Princip se týká zejména pravidel na 
náhradu újmy ošetřené ve smluvním vztahu, 
tj.v soukromoprávní sféře. 

Další pravidla určují, zda a jak se použijí 
ustanovení o shora jmenovaném institutu, 
jež získala osoba nebo orgán při výkonu ve-
řejnoprávních úkolů. Veřejné právo pak tyto 
případy posuzuje buď obdobným formulo-
váním soukromoprávní úpravy, nebo pokud 
takovou samostatnou regulaci nepovažuje 
za účelnou, vychází z veřejného práva. 

Podnapilý a zraněný muž na ulici
Pátého dubna ve čtyři hodiny odpoledne prověřovala hlídka městské policie 
oznámení kvůli muži ležícímu na zemi v Nýřanské ulici v Radotíně. Na místě 
byl nalezen jedinec v podnapilém stavu a s tržnou, silně krvácející ranou na 
hlavě. Kvůli požitému alkoholu nebyl schopen komunikovat. Rychlá záchranná 
služba jej odvezla do FN Motol. 
Osvobodili dítě ze zavřeného auta
Oznámení o dítěti zavřeném v zaparkovaném vozidle před radotínským zdra-
votním střediskem přijala městská policie 6. dubna v 9.30 hodin. Na místě 
hlídka zjistila, že jde o pravdivou informaci a otec dítěte nemůže vozidlo otevřít. 
Přivolána byla zámečnická pohotovost, vůz byl odemknut a dítě vysvobozeno. 
Vše se obešlo bez zranění.
Zmatená žena se nepostarala o nemluvně
11. dubna ve 21.40 hodin policisté přijali oznámení na tísňové lince 156. Týkalo se 
ženy, která zmateně chodila před školou ve Velké Chuchli a vozila kočárek s dítě-
tem. Dotyčná bydlela v Hloubětíně na Praze 9. Při komunikaci se chovala zmateně 
a nebyla schopná se postarat o půlročního chlapečka v kočárku. Hlídka na místo 
přivolala RZS, která ženu následně odvezla do FN Motol.
Měl to zapotřebí? 
V neděli 24. dubna okolo čtvrté hodiny odpolední prověřovali policisté situaci, která 
se stala před radotínským Kulturním střediskem. Muž s osobním vozidlem Audi 
zde posouval květináče v místě, kde je vozovka zaslepena. Policisté muže ztotožnili 
a přivolali Policii ČR, která si celou záležitost převzala k dořešení.

Od 1. července nebude možné do ces-
tovního dokladu rodiče zapisovat údaje 
o dětech. Postupovat se tak bude podle na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 444/2009, které je závazné pro všechny 
státy Evropské unie.

Zápisy se nebudou provádět u dětí 
mladších 10 let. Zapisovat se nebudou ani 
změny těchto záznamů (změna jména, pří-
jmení zapsaného dítěte). Od počátku prázd-
nin pak občan mladší 10 let, který bude 
cestovat spolu s rodičem a nebude zapsán 
v jeho cestovním dokladu, musí mít vlastní 
cestovní doklad. Bude-li cestovat stejně staré 
dítě do zahraničí bez rodiče, v jehož cestov-
ním dokladu je zapsán, musí mít opět vlastní 
cestovní doklad.  

Platnost všech zápisů dětí v cestovním 
dokladu rodičů (cestovních, diplomatických 
či služebních pasech nebo cestovních průka-
zech) končí 26. června 2012. 

Je vhodné, aby si všichni, kteří plánují cestu 
do zahraničí, zkontrolovali s dostatečným ča-
sovým předstihem platnost svého cestovního 
pasu. Kapacita zařízení pro podání žádosti 
o vydání cestovního pasu se strojově čitelnou 
zónou a s biometrickými prvky je omezená, 
rychlost systému pracovníci oddělení ces-
tovních dokladů nemají možnost žádným 
způsobem ovlivnit. A už samotné pořízení 
fotografi ckého záznamu obličeje malých dětí 
je časově náročné. 

Dodejme, že Oddělení evidence obyvatel 
a osobních dokladů ÚMČ Praha 16 sídlí 
na náměstí Osvoboditelů 21/2a v Radotíně. 
Od května má pro občany rozšířené úřední 
hodiny. Vyřídit si své záležitosti zde můžete 
v pondělí a středu od 8 do 18 hodin s polední 
přestávkou mezi 12. a 13. hodinou, v úterý 
a čtvrtek od 8 do 14 hodin s pauzou mezi 
12.00 a 12.30 hod. a v pátek od 8 do 12 hodin. 

Ceny energií stále stoupají, a tak se každá 
domácnost snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst 
spotřeby elektrické energie v České republice 
za období let 1989 - 2005 činil osm procent, 
v oblasti domácností však až 53 %. Málokdo 
si však uvědomí, že velkých úspor může do-
sáhnout i koupí nových, energeticky úspor-
ných elektrospotřebičů. 

Je známo, že dnešní průměrná prač-
ka spotřebovává o 44 % méně elektrické 
energie a o 62 % méně vody než průměrný 
model roku 1985. Špičkové lednice si dnes 
vystačí s pouhou čtvrtinou energie ve srov-
nání s typickým modelem roku 1990.

O nákupu velkých domácích spotřebičů, 
jako jsou lednice nebo pračky, rozhoduje 
ze 43 procent případů celá rodina. O způ-
sobu likvidace „vysloužilců“ se ale tento 
„kolektivní orgán“ radí jen ve 28 % případů. 
Většinou se o ni tedy musí postarat jeden 
konkrétní člen domácnosti, podle zjištění 
výzkumníků nejčastěji ten, kdo domů při-
náší nejvíce peněz. 

A musíme si přiznat, že právě během po-
sledních dvou let se českým domácnostem 
peníze nevydělávaly právě snadno, což uka-
zuje prodlužování doby, po kterou dnes mu-
sejí spotřebiče sloužit bez ohledu na to, že na 
trhu jsou v bohaté nabídce jiné, výkonnější 
a úspornější. Možná tak ubylo i času, který 
mohou ekonomicky aktivní lidé věnovat 
čemukoli mimo výdělečné činnosti.

Stálo by i za to sednout si a spočítat, kolik 
bychom v domácnosti ušetřili, kdybychom 
si koupili spotřebič nový, energeticky úspor-
ný. I když jde jednorázově o nezanedbatelný 
výdaj, návratnost se kvůli rostoucím cenám 
energií výrazně zrychluje. 

Orientaci, který spotřebič je úsporný 
a který ne, by nám měl poskytnout ener-
getický štítek. Základní vodítko je označení 
energetické třídy, jež se značí písmeny od 
A pro ty nejúspornější až po G. Štítek za-
řazuje spotřebič do konkrétní energetické 
třídy a přináší i další užitečné informace 
(spotřeba vody, hlučnost apod.).

V každém případě 
při nákupu nového 
výrobku vyvstává otáz-
ka: Kam s tím starým? 
S tím, jak roste infor-
movanost o celém sys-
tému zpětného odběru 
vysloužilých spotřebičů, 
ale také stoupají nároky 
Čechů na jeho komfort-
ní fungování. Opakova-
né průzkumy například 
ukazují, že o celé desítky 
procent klesá deklaro-
vaná vzdálenost, kterou 
jsou lidé ochotni ujít 
nebo ujet s nefunkčním 
elektrospotřebičem na 

sběrné místo. Malé spotřebiče, jako třeba fény, 
jsou obyvatelé ochotni dopravit průměrně na 
vzdálenost 1417 metrů, velké na 1475 metrů. 
Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala 
v České republice pro občany síť míst, kde 
je možné vysloužilé elektrozařízení odložit 
s průměrnou dostupností pro 3900 obyvatel. 
Dnes jejím prostřednictvím pokrývá města 
a obce, ve kterých žije přes 93 % obyvatel ČR. 
Sběrná místa jsou vytvořena především ve 
sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců 
elektrozařízení.

Sběrná místa v našem regionu 
Sběrný dvůr, V Sudech 1488/2, Radotín 
ELEKTRO-PRODEJ-SERVIS,
Pavel Peřina, Věštínská 1266/13, 
Radotín 
HOBBY CENTRUM RADOTÍN,
Mgr. Josef Staněk, K Cementárně 21, 
Radotín
Martin Štěrba, Elišky Přemyslovny 46, 
Zbraslav  
Zdenek Wambera – WAMPI,
Nad Závodištěm 436/2, Velká Chuchle 
RAN spol. s r.o., Jílovišťská 691,
Lipence
Více informací na www.elektrowin.cz

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné 
zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha 16 se koná ve středu 15.6.2011 
od 17.30 hod. v radotínském Kulturním 
středisku, náměstí Osvoboditelů 44.
Zastupitelstva dalších MČ. V Loch-
kově se zasedání zastupitelstva koná 
rovněž 15.6.2011, a to od 19 hod. v zase-
dací místnosti ÚMČ Praha - Lochkov. 
V Lipencích se zastupitelé sejdou 
20. června. Řádné zasedání chuchel-
ského ZMČ se bude konat 27. června.  
Omezení průjezdu Radotínem. 
Z důvodu opravy povrchů vozovek 
v ulici Výpadová a Přeštínská se na 
konci června předpokládají výrazná 
dopravní omezení. Rekonstrukce 
ulice Přeštínská bude realizována při 
úplné uzavírce a v rámci pokládky 
povrchu posledního úseku v ulici 
Výpadová (od  restaurace U Vodáka 
po areál Brudra) bude provoz jedno-
směrný ve směru do Radotína. Do-
pravní omezení budou realizována 
v trvání cca 5 dnů s tím, že přesný 
termín a bližší informace budou zve-
řejněny na internetových stránkách 
radnice Praha16.eu. 
Uzavření radnic. V pondělí 4. čer-
vence budou uzavřeny Úřad městské 
části Praha 16 a Úřad městské části 
Praha - Zbraslav. Pro veřejnost budou 
z technických důvodů mimo provoz 
všechny budovy a pracoviště v Ra-
dotíně i na Zbraslavi. Běžný provoz 
bude opět zahájen po státních svát-
cích ve čtvrtek 7. července.
Novinky na chuchelském webu. Od 
16. května jsou na ofi ciálním webu 
Městské části Praha - Velká Chuchle 
www.chuchle.cz zprovozněny dva 
nové moduly Komentáře a Otázky 
a odpovědi. Pomocí modulu Komen-
táře je možné okomentovat každý 
článek a aktualitu. V modulu Otázky 
a odpovědi je možné položit otázku 
směřovanou na zastupitele městské 
části i na odbory úřadu. Na otázku 
může odpovědět pouze zastupitel či 
pracovník úřadu, na jednu otázku jde 
pouze jedna odpověď. Tento modul 
se nachází na titulní straně v levém 
menu. Není nutné se registrovat, 
zájemci pouze vloží jméno, svůj 
e-mail a text komentáře či otázky. 
V případě problému poradí paní 
Pajerová, tel.: 257 941 041, e-mail: 
sekretariat@chuchle.cz.
Czech Bigman. Z důvodu pořádání 
sportovní akce „Cyklistická část 
závodu světové série v dlouhém 
triatlonu Czech Bigman 2011“ do-
jde 3. července k uzavírce jízdního 
pásu v ulici Strakonická, pro směr 
do centra Prahy, v úseku hranice 
Prahy – přemostění do Malé Chuch-
le. Objížďka je vedena po trase 
Strakonická – Na Baních – Elišky 
Přemyslovny – Zbraslavské náměstí 
a dále: a) na Komořany po trase Ži-
tavského – most Závodu Míru – Ko-
mořanská; b) pro směr do centra je 
možné využít Pražský okruh nebo 
ulice K Přehradám – Strakonická 
(odbočovací pruh) – Výpadová – Pře-
štínská – Radotínská – Mezichuchel-
ská – nadjezd nad Strakonickou – 
Strakonická.
Kontejnery v Lipencích. Velkoobje-
mové kontejnery na směsný odpad 
z prostředků Magistrátu hl. města 
Prahy budou přistaveny v ulici 
K Průhonu (ohrádka na kontejnery) 
ve dnech 16. června, 14. července 
a 11. srpna. 
Knihovna o prázdninách. Místní 
knihovna Radotín změní o prázd-
ninách svou otevírací dobu, a to na 
pondělí a čtvrtek vždy od 9 do 12 
a od 13 do 18 hod. Důvodem je údrž-
ba a organizace knihovního fondu, 
menší zájem čtenářů o výpůjčky 
v době letních prázdninách a čerpání 
dovolených.



Na premiérové tituly do Radotína

Na místě Zárubovic stavení 
dnes najdete soukromou 
školku Petrklíč

Čp. 6 koupil 
v roce 1582 
Jan Štěrba 
(odtud grunt 
Štěrbovský). 
V roce 1722 
se sem 
přiženil Jakub 
Macháček 
z Lišnice, 
z jehož rodu 
pak pocházeli 
radotínští 
rychtáři: 

jeho syn Jan, vnuk Vojtěch a pravnuk 
Jan. Na snímku z počátku 20. století je 
zachycena budova postavená těsně před 
půlí 19. století

Mladší bratr naposledy jmenovaného 
Jana Macháčka, má na domě pamětní 
desku se slovy: „Zde se narodil roku 
1818 Josef Macháček, rolník, zemský
i říšský posla nec a bojovník
za svobodu roku 1848.“ –
ta by však správně měla být osa zena 
na nízkém domku, který stojí kolmo
k ulici

Dnes je v přízemí velkého statku na 
náměstí Osvoboditelů díky vstřícnosti 
majitele, pana Sojky, Mateřské centrum 
občanského sdružení Petrklíč, které 
spolu s petrklíčskou školkou využívá
i zahradu

Čp. 6
v roce 1582 
Jan Štěrba 
(odtud grunt 
Štěrbovský). 
V roce 1722 
se sem 
přiženil Jakub 
Macháček 
z Lišnice, 
z jehož rodu 
pak pocházeli 
radotínští 
rychtáři: 

jeho syn Jan, vnuk Vojtěch a pravnuk 

Dnes je v přízemí velkého statku na 

Čp. 7 – chalupa 
Štěrbova 
Čp. 7
Štěrbova 
Čp. 7 – chalupa 
Štěrbova 

 – chalupa 

(původně 
Vaňkova,
záhy přejmeno-
vána na
Jarošovskou) 
nese jméno 
Jana Štěrby, 
nese jméno 
Jana Štěrby, 
nese jméno 

který ji koupil 
v roce 1605.

Na snímku ze sedmdesátých let 20. století ji 
lze ještě spatřit...

...do dnešních 
dnů se na 
tomto místě 
zachovaly 
již jen dvůr 
a stodola

Čp. 8 – grunt Bydžovský míval vrata a dvůr 
v místě dnešní ulice Na Výšince, v dochované 
budově na jejím rohu byly v šedesátých 
letech 20. století umístěny jesle

Čp. 7
Štěrbova 
Čp. 7
Štěrbova 
Čp. 7

(původně 
Vaňkova,
záhy přejmeno-
vána na
Jarošovskou) 
nese jméno 
Jana Štěrby, 
nese jméno 
Jana Štěrby, 
nese jméno 

který ji koupil 
v roce 1605.

Na snímku ze sedmdesátých let 20. století ji 

Nyní tu 
vesele 
funguje 
obnovená 
restaurace 
Pod lesem 
a také 
autoservis

Čp. 9 – o jednom  z nejstarších 
statků v Radotíně, gruntu 

Jirákovském, existuje první 
písemná zmínka již z roku 1587. 

Po nájemcích, kteří na něm 
hospodařili koncem 19. století, 
se svah, pod nímž byl položen, 

dosud jmenuje Říhák. Při 
rozšiřování silnice směrem

na Lochkov v první půli
20. století přišlo hospodářství

o zahradu při cestě

Velké stavení s výstavnou 
bránou stálo naproti 
můstku přes potok ještě 
v sedmdesátých letech

Dnes je zde mateřská škola

Čp. 10 – chalupa 
Jandačkovská nesla jméno 

rodiny Jandačkových 
bydlících zde od roku 

1609, kdy domek od sestry 
Krystyny Valnohy koupil 

Martin Jandačka, až do 
roku 1845. Jako poslední 
vlastnila chalupu rodina 

Zárubova. Jejich dům 
zachycuje snímek ze 70. let 

20. století

Více se dočtete 
v Knize o Radotínu,

která je k zakoupení 
v Místní knihovně Radotín

Text: Mgr. Andrea Gruberová, 
foto: archiv LPK,

Kateřina Drmlová

Čp. 6
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Nejstarší grunty a chalupy II.
Minule se zde představilo prvních pět radotínských čísel popisných – tedy domů, jimž byla přidělena. Tentokrát je na řadě dalších pět:

udržet, musí se zmodernizovat. Pokud 
by zůstalo na stávající technologické 
úrovni, nemělo by pro koho vysílat 
a do budoucna ani co vysílat,“ tvrdí 
zástupce starosty Městské části Praha 16 
Mgr. Miroslav Knotek. 

Novější interiér či technologie osloví 
širší publikum než doposud. Přesuňme 
se o nějaký čas dopředu a nakoukněme 
do imaginárního kulturního kalendáře. 
Pondělí – jde se do kina na sportovní 
přenos mistrovství světa v hokeji (Česká 
republika jedním z fi nalistů), středa: 
premiéra desátého dílu Harryho Pottera 
v Radotíně (holywoodské premiéry se 
mohou vysílat kdekoliv na světě ve stej-
ný okamžik), sobota: do kina si bereme 
vlastní nahrávku z cest po Africe, po-
zvánu máme spooouustu kamarádů. Sál 
kina se stal prostě multifunkčním…

Ze zkušeností ostatních modernizo-

vaných bijáků stoupla jejich návštěv-
nost o více než sto procent. Naproti 
tomu v současné době místní (zatím 
jen) fi lmový svatostánek navštíví při-
bližně 7000 návštěvníků za rok a je ze 
70 % dotovaný městskou částí. Vysílá 
se pouze od pátku do neděle, v přípa-
dě akcí pro studenty či děti v týdnu, 
nepravidelně. „Promítací schéma se 
může po digitalizaci rozšířit, otevřít 
bude možné díky dostupnosti fi lmů 
celý týden, budou-li mít obyvatelé 
zájem,“ upřesňuje Knotek. 

Na fi lm v Radotíně se nyní dostanete 
za 60 až 80 korun, v ostatních praž-
ských multiplexech jde o částku cca 
170 korun. „Cenu lístku se budeme sna-
žit zachovat tak, aby byla pro návštěvní-
ky zajímavá. Jde o investici do kultury, 
rozšíření kulturně společenského dění 
nejen pro Radotíňáky,“ uzavírá zástup-
ce starosty.

Omlazení městského mobiliáře
jednoho z košů. Vyvrátil betonové kotvení 
ze země, ale koš sám zůstal nedotčen. 

Původní litinové lavičky a odpadkové ná-
doby, které byly ještě v dobrém stavu, nebo 
je bylo možné opravit, byly přemístěny na 
staré sídliště a do parku před domem U Ko-
runy. Výrazně tak vzrostl počet míst k seze-
ní, laviček je tu totiž nyní o deset víc.

Pro odpočinek kolem řeky se zvolily se-
dáky Milan od fi rmy Durist s.r.o. To proto, 
že mají kompaktní tvar a jsou vyrobeny 
z vymývaného betonu, stejně jako odpad-
kové koše, které je provázejí. Prozatím se 
zdá, že šlo o rozumnou volbu, protože obojí 
je dostatečně těžké, a tudíž příliš neláká 
k nočnímu opileckému „válení sudů“. Ko-

lem Berounky (kde jich je přibližné 90 %) 
a v Hadravské ulici kolem Radotínského po-
toka tak přibylo třicet laviček a tucet košů.

Největší investici znamenalo osazení no-
vého objektu, který pojmul vedle prodejny 
tisku i veřejné WC, na místo staré buňky 
s trafi kou v parčíku u autobusového termi-
nálu. Ta původní zavírala 1. dubna a přes 
dva týdny zde za ni nebyla náhrada – v té 
době bylo třeba odstranit betonový sokl, na 
němž stála, přivést sem kanalizaci a zrekon-
struovat přívod vody a elektrického proudu.

Už 18. dubna se pro zákazníky otevřela 
nová prodejna, kterou provozuje stejná ná-
jemkyně. Nyní však má obslužnou výlohu na-
točenou směrem k autobusovým zastávkám.

Přesně opačně jsou situovány dveře 

TV Viničky...
a v ulici Kolové a obyvatelé těchto 
částí se konečně mohou těšit z bezpro-
blémového průjezdu do svých domovů 
po kvalitně provedené komunikaci 
a chodnících. V současné době se pro-
vádějí inženýrské sítě v ulici Na Vinič-
kách mezi ulicemi Vojetická a Dehtín-
ská a úsek v délce cca 80 m od ulice 
Příbramská směrem k ulici Dehtínská, 
který spádově patří již k dokončenému 
úseku za ulicí Příbramskou. Dále se 
zahajuje úsek ulice Kolové mezi uli-

cemi Na Viničkách a Příbramskou. 
Dle informace od dodavatele stavby, 

fi rmy EKIS s.r.o., budou tyto úseky 
dokončeny, včetně provedení asfalto-
vých komunikací a chodníků, cca do 
20.7.2011. Během následujících dvou 
měsíců, tj. v měsíci září a říjnu, by měly 
být fi nalizovány práce v ulici Na Vinič-
kách v úseku Dehtínská – Příbramská 
a v ulici Příbramská. Na závěr stavby 
bude realizována ulice Kolová až 
k ulici Zderazská. O postupu v těchto 
částech oblasti Na Viničkách Vás bude-
me informovat v některém dalším čísle 
Novin Prahy 16.

veřejného WC, které se za pět korun ote-
vírají od 1. června. Toaleta je koncipována 
jako bezbariérová a není tím myšlen jen 
snadný přístup, vnitřní prostory jsou 
opravdu dostatečně velké pro pohyb in-
validního vozíku. Veškeré povrchy, včetně 
mísy, umyvadla i zrcadla nad ním, jsou 
nerezové. Za prvé kvůli hygieně, za druhé 
kvůli vysoké „vandaluvzdornosti“ tohoto 
materiálu. 

Provozní doba toalety je každý den 
od 5.00 do 24.00 hodin. Použití stojí, jak již 
bylo zmíněno, 5 Kč. Automat ve vstupních 
dveřích přijímá mince od 1 do 20 Kč a také 
1 €, ale nevrací. 

Tabulky, které navádějí k veřejnému WC, 
jsou umístěny na nejnavštěvovanějších 
místech, tedy u nádraží, obchodního centra 
a u radnice.

Den s IZS
Počasí sobotního dopoledne 7. května se 

skutečně povedlo. Okolo půl osmé se na par-
koviště před obchodním centrem Berounka 
začala sjíždět představovaná technika jed-
notlivých složek Integrovaného záchranné-
ho systému (IZS).

Po ofi ciálním zahájení v 9 hodin a po 
několika nesmělých návštěvnících se začala 
plocha parkoviště postupně zaplňovat, byly 
zde prakticky zastoupeny všechny věkové 
kategorie. Dospělé zaujala především tech-
nika, ale hlavně výzbroj Vojenské policie 
Armády České republiky a Policie ČR. Našli 
se i odvážlivci, kteří vyzkoušeli kompletní 
zásahovou výstroj a na vlastní kůži si mohli 
vyzkoušet veškerou tíhu, se kterou policisté 
zasahují například proti „neposlušným“ de-
monstrantům. Rodiče, především mladších 
děti, se od příslušníků Preventivně infor-
mačního odboru Policie ČR dozvěděli, jak 
důležité je své ratolesti v automobilu i na 
kratičkou vzdálenost usadit do autosedačky 

a řádně připoutat. Největší zájem malých 
návštěvníků sklidil přistavený plně zpřístup-
něný obrněný  transportér Stálé pořádkové 
jednotky Krajského ředitelství Policie ČR. 

Děti svou část poučných informací 
dostaly od strážníků Městské policie hlav-
ního města Prahy na mobilním dopravním 
hřišti. Strážníci trpělivě vysvětlovali nejen 

význam jednotlivých dopravních značek, 
ale mnohdy i správný směr jízdy malých 
cyklistů. Na závěr ukázky výcviku policej-
ních koní Městské policie hl. m. Prahy si je 
mohli zájemci pohladit a i odměnit tvrdým 

pečivem. U stanoviště Červeného kříže se 
od početného houfu malých ošetřovatelek  
dostalo informací zájemcům o první po-
moc při modelovém zranění. 

Hasičská technika běžně používaná při 
likvidaci požárů byla využita k ukázkám sla-
ňování jak lezců, tak dokonce i zásahových 
psů. Celé dopoledne se střídaly komento-
vané ukázky jednotlivých složek. Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů Radotín pod 
taktovkou velitele zaujala návštěvníky do-
bovými uniformami a hasebním zásahem 
za využití historické techniky i názornými 
ukázkami způsobů používání jednotlivých 
druhů hasicích přístrojů. Za zmínku také 
stojí, že Sbor dobrovolných hasičů Rado-
tín letos oslaví 125 let svého založení, a to 
dne 10. září 2011 v areálu Říčních lázní. 
Poděkování za možnost strávit sobotní 
dopoledne se složkami Integrovaného 
záchranného systému patří nejen všem 
aktérům, ale i řidičům, kteří respektovali 
dopravní omezení související s konáním 
této akce.



Dopravní podnik hlavního města 
Prahy odstartuje v pondělí 13. červ-
na na Petříně již čtvrtý ročník letní 
filmové produkce prostřednictvím 
mobilního kina s názvem Kinobus. 
V letošním roce pojízdné kino na-
vštíví 23 stanovišť v Praze a dvě 
z nich budou opět na šestnáctce.

O co jde? Pokud to ještě nevíte, 
Kinobus je pojízdné letní kino, 
které s sebou vozí veškeré vybave-
ní. Nabízí 200 míst k sezení, bez-
platnou půjčovnu dek a možnost 
zakoupení občerstvení. Promítání 
začíná vždy po setmění kolem de-
váté večerní. Vstup je zdarma a kaž-
dý den mohou v rámci turné diváci 
přispět na konto nadační sbírky 
Pomozte dětem.

Co pábilo v Radotíně? spolky
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Připravte si plavidla, vyplouváme

Zase přijede Kinobus

Více informací: www.mezi-stromy.cz

Pomalu ale jistě se i k nám dostává 
fenomén lesních školek. Tedy těch pro 
děti. A jedna z nich začne fungovat už 
od září 2011 docela blízko – v Chuchel-
ském háji.

Na začátek by asi bylo nejlepší ob-
jasnit pojem lesní mateřská škola. Ta 
znamená alternativu předškolního 
vzdělávání, v níž naprostou většinu 
času tráví děti venku, v přírodě, a to 
za každého počasí (samozřejmě s od-
povídajícím vybavením). To jim pro-
spívá jak fyzicky – přirozeně se otužují 
a posilují imunitu, tak psychicky – je-
jich osobnost má možnost se rozvíjet 
v přirozeném prostředím, kde práce 
a zábava vždy odvisí od daného roční-

ho období. Jen pro extrémní nepřízeň 
počasí bývá v těchto školkách připra-
veno jednoduché vytápěné zázemí 
(maringotka, týpí, jurta apod.).

První lesní mateřská škola vznikla 
v polovině 20. století v Dánsku, další 
v Norsku a Švédsku. Dnes fungují 

i v Německu, Švýcarsku, Rakousku, 
Velké Británii, USA či Japonsku. U nás 
postupně vznikají nové lesní kluby za-
ložené na stejné koncepci.

Ten „Mezi stromy“ v Chuchelském 
háji bude nabízet každodenní program 

pro děti od tří do šesti let. 
Pedagog a asistent, kteří 
se tu budou o skupinu 
15 dětí starat, si kladou za 
cíl probouzet a prohlubovat 
v dětech povědomí o sou-
náležitosti s přírodou a roč-
ním koloběhem, poznávat 
a chránit životní prostředí, 
jehož jsme nedílnou součás-
tí, učit je vzájemné toleranci, 
ohleduplnosti a empatii.  

Les nad Velkou Chuchlí 
poskytuje opravdu dosta-
tečný prostor pro volnou 

hru. V klubu ale nezapomínají ani na 
cílený rozvoj všech klíčových kom-
petencí, které stanovuje Rámcový 
vzdělávací program pro předškolní 
vzdělávání. Důraz se klade na tvo-
řivou práci, přinášející pocit uspoko-
jení, který v dnešní přetechnizované 

konzumní společnosti tolik chybí.
Pro zázemí školky poskytla ke 

spoluužívání (společně se Střediskem 
ekologické výchovy) společnost Lesy 
hl. m. Prahy vytápěný dřevěný srub, 
který se nachází v lesním zoo koutku 
v blízkosti hájovny. Ten představuje 
jak útočiště při velmi špatném počasí, 
tak i místo pro každodenní odpočinek 
po obědě nebo činnosti, které vyžadují 
charakter interiéru. Nachází se v něm 
i kuchyňka a toaleta. 

Na tomto místě se tedy klub naplní 
od podzimu, ale možnost vyzkoušet 
si „lesní“ formu předškolní výchovy 
poskytne sdružení Mezi stromy už 
v létě, na příměstském táboře po-
řádaném ve spolupráci s Prahou 11, 
kam budou moci děti přijít třeba jen 
na jeden den.

Během roku je ovšem provoz hrazen 
pouze z příspěvků rodičů, popřípadě 
darů získaných zřizovatelem, narozdíl 
od Německa tu prozatím není možné 
pro lesní školku získat státní příspěvek 
na předškolní výchovu.

Lesní mateřský klub Mezi stromy

to pravé, včas vyřčené slovo.
Celkem tu vystoupilo za dva dny 

deset souborů, které vidělo téměř 
400 diváků. Letos přijel i jeden soubor 
ze zahraničí – konkrétně Teatriukas 
(divadélečko) z Litvy. Tato trojice klau-
nů i přes jazykovou bariéru dokázala 
rozesmát malé i velké.

Jen ti, kdož někdy něco podobného 
organizovali, si dokáží představit, kolik 
příprav, nadšení a času taková akce 
stojí. A zároveň takové akce stojí na 
nezištném nadšení a čase dobrovolníků 
a bláznů, kteří klidně tři dny v kuse ne-
spí, zapojí celé rodiny, berou si dovole-
nou v práci a ještě z toho mají radost.

Akce jen a jen pro děti se odehrávala 
celé sobotní odpoledne opět venku, 
v radotínských Říčních lázních (a nej-
bližším okolí). Stejně jako v předchozích 
letech tu pro ně připravila Městská část 
Praha 16 v rámci Radotínského pábení 
Velký dětský den. Společně s ní (a jí 
angažovanými profesionály) jej ovšem 
organizovalo i nespočetně dobrovolní-
ků. A že svůj čas i um dětem věnovali 
opravdu s chutí, bylo více než znát. 

Pódium s Albertíkovou show ob-
lehli ti nejmenší a za vydatné podpory 
rodičů tu soutěžili o některou z cen, 
které rozdával radotínský starosta 
Mgr. Karel Hanzlík. Ten si sám také 

s chutí vyzkoušel některé z připrave-
ných atrakcí – když měl zrovna chvil-
ku. Další, povětšinou alespoň trochu 
odrostlejší děti zkoušely svou zručnost 
na některém z připravených stanovišť. 
Kterých bylo více než tři desítky! 

A po krátké pauze se dění z lázní 
přesunulo opět do centra. Již tradičně 
se u radnice vítal císař římský a král 
český Karel IV. 

A aby čekání na Královský průvod 
nebylo tak dlouhé, nechyběl ani letos 
program sestavený z hudebních i akč-
ních vystoupení. Nejdřív ze všeho se 
bylo třeba naladit na středověkou notu. 
Vedle tradičních českých nápojů (které 
nikdy nebyly tak zcela lihuprosté) k to-
mu velmi dobře napomáhala hudební 
formace Antiquarius. Střídala se se 
skupinou historického šermu Rotyka, 
a to až do chvíle, kdy za burácení bubnů 
a trubek k radnici dorazil sám panovník 
s chotí. Byv přivítán poslušným lidem 
radotínským, obnovil jeho městská prá-
va a převzal od zdejšího rychtáře klíč od 
města. S potěšeným úsměvem vyslechl 
i hold, který si pro něho připravil zdejší 
divadelní spolek Gaudium. 

Aby po odjezdu dvora nebylo u láv-
ky smutno, zahráli postupně místní 
hudebníci – Vypravěč a Paradogs 
všem, kdo zde navzdory pořádné prů-
trži mračen  setrvali.

Těsně po dešti si bylo možně pořádně 
zatančit za dunění skákajících bub-
nů. Skupina Jumping Drums naštěstí 
během své fantastické show všechny 
nástroje udržela na pódiu, takže pod 
ním se mohli všichni odvázal. I když 

odvahu k tomu našli hlav-
ně ti mladší a nejmladší. 
Přece jenom bylo ještě stále 
světlo.

Zato ten, kdo si počkal 
na tmu a skupinu, která 
byla zlatým hřebem celého 
programu, už se neudržel. 
Na Queenie tančili nejen 
ti, kdo na Frediem Mercu-
rym vyrostli, ale i všich-
ni, pro něž je nepoznanou 
historií. Slibovaný déja vu 
zážitek byl mnoem silnější, 
než si kdo dokázal před-
stavit, na chvíli se Freddie 
opravdu vrátil. A když si 

s ním Markéta Mátlová (nahradivší 
Montserat Caballé) zazpívala Barcelo-
nu, byla iluze „dopilována“.

Defi nitivní tečku za vším pak vy-
kreslila závěrečná lasershow.

Již čtvrtý ročník soutěže amatér-
ských a hlavně originálních plavidel Ra-
dotínská neckyáda se letos bude konat 
18. června. Pořádá jej Městská část Pra-
ha 16 a Vodácký oddíl Radotín. 

Akce se může zúčastnit každý, 
komu nechybí odvaha, patřičná dáv-
ka recese a humoru, a dostaví se na 
start v radotínských Říčních lázních 
s improvizovaným a amatérsky vyro-

beným prostředkem konstruovaným 
pro splavení řeky Berounky. Zahájení 
je plánováno na 13. hodinu prezen-
tací a přípravou soutěžních „necek“. 
Vlastní závod bude odstartován 
sjezdem prvního plavidla v 15 hodin. 
A doprovodný program včetně vy-
hlášení vítězů v jednotlivých katego-
riích určitě nebude chybět.

Scénář 4. ročníku RADOTÍNSKÉ NECKYÁDY
13.00 - 14.30 hodin  prezentace a příprava originálních plavidel
                                                v Říčních lázních 
15.00 hodin                  start - Říční lázně 
16.00 - 18.00 hodin  kapela  e Shrot, Tábor 
16.30 - 17.00 hodin  cíl u lávky 
18.00 - 19.00 hodin  kapela Qjeten, Radotín 
19.00 - 19.30 hodin  Říční lázně - vyhlášení výsledků a předávání cen 
19.30 - 20.30 hodin  kapela Tó víš 
20.30 - 22.00 hodin  divadlo V.A.D.: Vladimír Vančura - Rozmarné léto 
22.00 - 24.00 hodin  kapela Tó víš 
Soutěžní část
Start v Říčních lázních (pláž u cyklostezky), cílový prostor bude pod Radotín-
skou lávkou. Na lávce nebo v její bezprostřední blízkosti lávky bude konferen-
ciér a rozhodčí, kteří budou hodnotit umělecký dojem a technickou hodnotu 
vyrobeného plavidla.
Pozor! I ten, kdo se nestihl se svým šífem včas přihlásit, nemusí odkládat 
start na příští rok – zapsat se lze i přímo na místě v den konání akce.

Program:
4. srpna – Velká Chuchle: 
Tmavomodrý svět
5. srpna – Radotín: Tajnosti
6. srpna – Radotín: Román pro muže
7. srpna – Velká Chuchle: Pouta
Více informací na: www.dpp.czkinobus

Jako Keltové
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Na Zbraslavi a v Ohrobci se v sobotu 
18. června rozloží keltský tábor a před-
vede všem, kteří budou chtít přijít, 
Awen – keltský rodinný den.

Zbraslavská část slavností se bude 
odehrávat v areálu Základní školy 
Nad Parkem od 11.00 do 19.00 hodin. 
Slibuje výlet do obyčejů, kultury 
a válečnictví starých Keltů. Budou 
t u  p ř e d v e d e n a 
d o b ov á  ř e m e s l a 
a hry, táborový ži-
vot, vaření, cídění 
zbraní, šarvátky, 
barvení látek, ražba 
mincí, mletí obilí, 
hod oš těpem na 
kance, malba sym-
bolů a keltského 
písma i Kruh zrady. A leccos z toho 
všeho si bude možné na vlastní kůži 
ozkoušet. 

Souběžně bude na stejném místě 
probíhat Slavnost slunce, na níž se 
představí neziskové organizace, klu-
by, zájmové kroužky a příspěvkové 
organizace. I tady je přislíben bohatý 
program s kavárnou a nakonec i po-
sezením u ohně.

Saurova Carmen tančí o život
Uprostřed horkých vln vedra nabízí 

radotínský fi lmový klub ještě o něco 
žhavější příběh.

Prosper Mérimée ho napsal před více 
než půldruhým stoletím, ale milovat 
ani žárlit se od té doby nepřestalo. 
Tři desítky let starý fi lm slavného 
španělského režiséra Carlose Sau-
ry i dnes nabízí důkaz. Literární 
příběh se v něm totiž prolíná 
s osudy těch, kdo mají ztvárnit 
hlavní postavy v jeho připravova-
ném tanečním zpracování.

Vedle hudby, na níž se po-
dílel i kytarista Paco de Lu-
cia, je hlavním vyjadřovacím 
prostředkem tanec, konkrétně 
fl amenco – v mimořádné cho-
reografi i, skvěle zatančené a su-
gestivně nasnímané.

Vlastně ani nevadí, že tu chybí 
velkolepé exteriérové scény. Film je 
uzavřený do stěn tanečního studia, 
ve kterém se zkoušku od zkoušky 
posouvá jak chronicky známý 
příběh tragické lásky důstojníka 
a nespoutané cikánské krásky, tak 
i dramaticky se vyvíjející vztah 
choreografa a mladé představi-
telky Carmen. Kde končí jedno 
a začíná druhé? A nakolik jedno druhé 
ovlivňuje? Došlo k vraždě či nikoli?

Hlavní představitelé jsou přede-
vším tanečníci a teprve až pak herci. 
Ale i tento handicap dokázal Saura 
zvládnout. Film koncipoval téměř jako 
dokumentární záznam vzniku taneč-

ního představení. Civilní prostředí 
snad ještě zvýrazňuje vášně, vyjádře-
né i potlačené. Vášně, které v rytmu 
fl amenca najednou nejsou zas až tak 
nepochopitelné.   

Ne bezdůvodně na 36. MFF v Can-
nes v roce 1983 získal tento fi lm Cenu 
za umělecký přínos.

Film Carmen se promítá v Kině 
Radotín 24. června od 19.00  hodin. 
Vstupné je 70 Kč, členové klubu platí 50 Kč.

a začíná druhé? A nakolik jedno druhé Ne bezdůvodně na 36. MFF v Can-
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 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

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

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

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

  titul 260 x 70 11,880.00 10,098.00

(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

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

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907
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KUPON NA 20 % SLEVU NA JAKÉKOLIV JÍDLO PRO CELÝ STŮL

Platnost od 15.6.2011 do 30.9.2011

České a mexické speciality

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

» soudní znalec
» certifikovaný odhadce majetku
» znalecké posudky na ceny staveb
   a pozemků
» odhady nemovitého majetku
» tržní odhady pro banky 
» úřední dokladování technického
   stavu objektů
» vady a poruchy staveb

tel./fax: 257 912 946
                  mobil: 602 657 499 
             e-mail: werner.l@volny.cz  

Pražského 659/44, 152 00 Praha 5
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Vychází 15.6.2011. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.8.2011.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 3.8.2011. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

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

a fotografie se nevracejí. 

ČIŠTĚNÍ - SERVIS
bytové domovní venkovní KANALIZACE.

Tlaková voda, motorové frézy, videokamera,
trasování, opravy, vany, dřezy, umyvadla,

stoupačky, ležáky, přípojky atd.
HAVARIJNÍ SLUŽBA 604 618 881

www.cistic-viktor.cz
Výjezdní místo P-5 Zbraslav

i30 TRICOLOR - český vůz s tou nejlepší výbavou

Hyundai i20 - výbavou daleko před ostatními

klimatizace
6 airbagů
posilovač řízení
centrální zamykání

cena od 194 990 Kč

cena od 279 990 Kč

Záruční a pozáruční servis vozidel Hyundai!
Mechanické, klempířské a lakýrnické opravy! Výhodné ceny!

5 let záruka!

5 let záruka!

klimatizace
plná el. výbava

rádio CD/MP3
6 airbagů

litá kola
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Recenze: Hlavně nezávazně

16. června
Závěrečný koncert žáků Základní 

umělecké školy Klementa Slavického 
velký sál Kulturního střediska Radotín 

od 18.00 hodin  

18. června
Neckyáda

mezi říčními lázněmi a lávkou
od 13.00 hodin
(více viz str. 4)

24. června
Radotínské farmářské trhy

náměstí Osvoboditelů 1372 mezi 
nákupním centrem Berounka 

(supermarketem Albert) 
a parkovištěm

od 10.00 do 18.00 hodin

27. června
Pasování na čtenáře

pro žáky prvních tříd ZŠ Radotín 
pořádá ZŠ Radotín, Kulturní 

středisko a Místní knihovna Radotín
velký sál Kulturního střediska 

Radotín od 18.00 hodin

8. července
Radotínské farmářské trhy

od 10.00 do 18.00 hodin

11.-15. července
Putování do hor

příměstský tábor o.s. Petrklíč
více na www.petrklic.net

18.-22. července
Dinosauří narozeniny

příměstský tábor o.s. Petrklíč
více na www.petrklic.net

22. července
Radotínské farmářské trhy

od 10.00 do 18.00 hodin

25.-29. července
Sportovci roku 2011

příměstský tábor o.s. Petrklíč
více na www.petrklic.net

5. srpna
Radotínské farmářské trhy

od 10.00 do 18.00 hodin

Bližší informace:
Kulturní středisko Radotín
náměstí Osvoboditelů 44/15

Telefon: 257 91 746, 725 606 259
e-mail: ksradotin@seznam.cz

www.ukoruny.net

17. června od 17.00 a 19.30 hodin
Máma mezi marťany  70 Kč

18. června od 17.00 a 19.30 hodin 
Krásná Junie 70 Kč 

19. června od 17.00 a 19.30 hodin 
Lepší svět                                  70 Kč

20. června od 10.00 hodin
Mamma mia 50 Kč
představení pro rodiče s dětmi v rámci 
projektu Baby Bio Rado(s)tín 
promítání s tlumeným zvukem, 
částečným osvětlením a hlídanou 
hernou na pódiu pod plátnem

24. června od 19.00 hodin
Carmen (FK) 70 Kč
(členové klubu 50 Kč)

25. června od 17.00 a 19.30 hodin 
Hlavně nezávazně 70 Kč

26. června od 17.00 a 19.30 hodin 
Rekvalifi kace 70 Kč

od 27. června do 31. srpna
se nehraje

z důvodu přestavby kina
na digitální projekci 

(více viz str. 1)

Kino Radotín, Na Výšince 4
Rezervace vstupenek je možná 
telefonicky na čísle 257 910 322

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

pokladna otevřena hodinu před 
představením

Robert Olen Butler – Peklo
Román jednoho z nejzajímavějších 
současných amerických prozaiků 
a držitele Pulitzerovy ceny zavede 
čtenáře na bezmála dantovskou 
cestu peklem – oproti Dantovu 

pochmurnému líčení však autor hýří 
inteligentním, štiplavým 
a dosti černým humorem. 

nakladatelství Plus

Sacha Sperling – Bludy z nudy
Čtrnáctiletý Saša, který pochází 
z bohaté rodiny a vyrostl v dobré 

pařížské čtvrti, prožívá věk, kdy se 
hraje o všechno, kdy člověk neví, 
k čemu tu je a co by chtěl dělat. 

Setkání s bláznivým Augustinem 
je signálem k činu – společně 

experimentují až na hranici smrti,
jen aby se přesvědčili, že žijí. 

nakladatelství Odeon

Pavel Kosatík – Česká inteligence
Jedenašedesát portrétů českých 
intelektuálů dvacátého století 

vycházelo od dubna 2009 do července 
2010 na pokračování v týdeníku 

Respekt. Autor přiblížil významné 
Čechy, kteří získali společenský vliv, 

ačkoli nedisponovali politickou mocí. 
nakladatelství Mladá fronta

Aleš Cibulka – Černobílé idoly i jiné
Kniha pro milovníky pamětnických 

fi lmů, která se věnuje nejen 
nejslavnějším, ale i těm méně slavným 
hercům a herečkám 30. let minulého 
století. Formou postřehů, historek či 
vzpomínek připomíná i ty, na něž se 

neusmálo štěstí a nedostali hlavní roli.
vydala Česká televize

Jaromír Gál, Miloš Zvěřina –Žížaláci
Knižní podoba oblíbeného 

televizního večerníčku. Dvanáct 
příběhů dvou Žížaláků, kteří svým 

žížaláckým řáděním neustále
ruší klid Kosáka.

vydala Česká televize

Miloš Kratochvíl – Kočkopes Kvído
Potřeštěný příběh holčičky Týny, 

žákyně druhé třídy, která by strašně 
ráda měla doma zvířátko. A protože 
rodiče nesouhlasí, alespoň si zvířecí 

kamarády namaluje. A tím to všechno 
začne. S ilustracemi Markéty Vydrové. 

nakladatelství Knižní klub

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav

telefon: 257 111 802-5
e-mail:knihovna@zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz/knihovna

15. června – 29. září
Ilustrace k oblíbené knížce +

Hračky z vajíček
výstava dětských prací z výtvarné 

soutěže místní knihovny a oblíbené 
hračky z vajíček Kinder

výstavní síň Městského domu
ve výpůjční době knihovny

18. června
Zbraslavské jarmarky
od 8.00 do 12.00 hodin

na Zbraslavském náměstí
prodej kvalitních tuzemských po-

travin přímo od farmářů a výrobců, 
dobré pivo i příjemná

hudební produkce
 doprovodný program pro děti

v Městské zahradě: 10.00-12.00 hodin 
výroba lodiček z korku
11.00 hodin divadélko

www.zbraslavskejarmarky.cz

18. června
Awen – keltský rodinný den

výlet do obyčejů, kultury
a válečnictví starých Keltů

v areálu Základní školy Nad Parkem
od 11.00 do 19.00 hodin
(více informací viz str. 4)

18. června
Malá Zbraslav

výběrová představení na národní 
přehlídku jednoaktových her

Kaškova Zbraslav 2011
Divadlo Jana Kašky

25. června
Sportovní den

ke 100. výročí fotbalu na Zbraslavi
po celý den v areálu SK Zbraslav

2. července
Zbraslavské jarmarky
od 8.00 do 12.00 hodin

na Zbraslavském náměstí
www.zbraslavskejarmarky.cz

6. srpna
Zbraslavské jarmarky
od 8.00 do 12.00 hodin

na Zbraslavském náměstí
www.zbraslavskejarmarky.cz

Změna programu vyhrazena!

Informace, rezervace:
kulturní oddělení Úřadu městské 

části Praha – Zbraslav, U Malé řeky 3
telefon: 257 111 801

e-mail: kultura@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura

15. června
Afrika pro děti

beseda pro děti s promítáním, 
doplněná o hry a aktivity se 

zaměřením na pohádkové příběhy 
Afriky, hudbu, malování, výrobu 

masek, hraček z odpadků, pomůcek 
pro děti z Keni a zkoušení 

každodenních činností Afričanů 
(nošení vody na hlavě,

oblékání apod.)
pořádáno s Centrem na rovinu 

v rámci sociálního projektu
Přes Překážky

vstup volný, 15.30-17.30 hodin

17. června
Atletické odpoledne s Jirkou 

Fafl ákem – PEXOKLUBOVNA
sraz v Pexesu ve 14.00 hodin, poté 

přesun na sportoviště, s sebou 
pohodlné oblečení a sportovní obuv, 

vstup zdarma

18. června
Slavnosti slunce

prezentace neziskových organizací, 
klubů, zájmových kroužků a

příspěvkových organizací s bohatým 
programem, prezentací účastníků, 
kavárnou, ale i posezením u ohně 

probíhá souběžně s městskými 
slavnostmi keltského rodinného dne 

AWEN v aule a zahradě 
ZŠ Vladislava Vančury (Nad Parkem)

od 14.00 do 18.00 hodin

20., 27. a 30. června
Masáže miminek
zážitkový cyklus

aromaterapeutických masáží
pro rodiče s miminky do cca

9 měsíců s Lenkou Kovářovou:
1. nožičky a bříško

2. hrudník, ručičky a obličej 3. záda
s sebou přebalovací podložku

vstup 200 Kč/cyklus (90 Kč/1 vstup)
rezervace nutná, 10.00-12.00 hodin

24. června
Pohádkový les

odpoledne na pohádkové stezce 
Břežanským údolím s plněním úkolů 
zadávaných pohádkovými bytostmi 
start v maskách pohádkových postav 

od restaurace U Chladů,
vstup 30 Kč/osobu

od 2 let, 15.00-18.00 hodin

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2011:
25.-29. července Indiánské léto
1.-5. srpna Cesta do středověku

více informací na www.pexeso.org

Život začínajících doktorů je peklo. 
A v  Americe peklo na druhou. Své o tom 
ví i Emma (oscarová labuť Natalie 
Portman), lékařka těsně před třicítkou, 
která tráví celé dny a noci sprintováním 
mezi pacienty. Přes obrovské pracovní 
vypětí jí ovšem přirozené fyzické po-
třeby zůstaly, ale protože na standardní 
vztah nemá čas, řeší to prakticky a uží-
vá si sexu zcela nezávazně.

To Adam (Ashton Kutcher, známý 
jako manžel Demi Moore), se kterým ji 
pojí vtipná vzpomínka na letní tábor, má 
bolestivější důvody. Přítelkyně, ukázko-
vá husička, mu utekla s jeho vlastním 
otcem, televizní kreaturou. Celibát je 
ovšem nemoderní, a tak se Adam roz-
hodne, že si bude užívat bez zbytečných 

citů. A protože Hlavně nezávazně obrací 
klasickou premisu, ta tvrdá a praktická 
osoba ve vztahu je tu Emma, zatímco 
Adam reaguje netradičně.

Nezávazný sex je podle všech ste-
reotypů považován za splnění všech 
mužských snů, ale tenhle fi lm se snaží 
stereotypy bořit, takže když spontánní 
sex skončí, Adam se chce na rozdíl od 
Emmy tulit a objímat. Případně ji po-
zvat na rande, nosit jí květiny a vodit 
se za ruku. Jejich čistě sexuální pakt 
jde tudíž do kopru rychleji než izra-
elsko-palestinské vztahy. Nebo tím 
porušením pravidel všechno zajímavé 
teprve začíná?

Hlavně  nezávazně je dílem veterána 
rodinné zábavy Ivana Reitmana, rodáka 

ze slovenského Komárna, 
který do hollywoodské 
historie přispěl kome-
diemi jako Dave nebo 
Krotitelé duchů. V po-
slední době se o něm píše 
spíše jako o otci Jasona 
Reitmana a po režijní 
stránce spíše paběrkuje. 
Základ vtipu tkví v tom, 
že existuje milion roman-
tických komedií, kde se 
muž nechce vázat a žena 

jej nahání do vztahu, seč jí svůdný vý-
střih a mazané lichocení stačí. Hlavně 
nezávazně tohle železné paradigma 
obrátilo vzhůru nohama a ona chladná 
racionální bytost, sexuální predátorka, 
je tu křehká žena, která po muži poža-
duje zásadně pouze funkčnost jednoho 
orgánu. Jenže stále se pohybujeme 
v žánru romantické komedie, takže 
se nesmíte divit, když scénář udělá 
cimrmanovský úkrok stranou – a ona 
chladná bytost nakonec skončí přesně 
tak, jako její popelčí a princeznovské 
vzory padesát let zpět. 

Je tedy jasné, že nejde o žádnou 
žánrovou revoluci, ba ani veletoč. 
Chemie mezi Kutcherem a Portman 
dává zapomenout na hluchá místa 
a vcelku zábavné vedlejší postavy jako 
parodie na otce či neurotická kolegyně 
z práce pomáhají zakrýt fakt, že tahle 
komedie je sice příjemně zábavná, ale 
předvídatelná a banální. A pokud Vás 
nalákal plakát, tak vězte, že co se týče 
nahoty, je to zhruba podobné jako na 
něm – kopec vnadidel – a skutek utek.

Přesto jsou zde místa, kde vás vul-
gární hlášky ranařky Natalie Portman 
nebo štěněcí pohled jejího partnera 
hodí do kolen. Takže téhle nesourodé 
dvojici nakonec možná budete držet 
palce, aby „žili štastně až do smrti“. 
Nebo alespoň do dalšího vyvrcholení.

hodne, že si bude užívat bez zbytečných rodinné zábavy Ivana Reitmana, rodáka 
ze slovenského Komárna, 
který do hollywoodské 
historie přispěl kome-
diemi jako Dave nebo 
Krotitelé duchů. V po-
slední době se o něm píše 
spíše jako o otci Jasona 
Reitmana a po režijní 
stránce spíše paběrkuje. 
Základ vtipu tkví v tom, 
že existuje milion roman-
tických komedií, kde se 
muž nechce vázat a žena 

17.-18. června
Výstava a dílna

Keramického studia Lochkov
prodejní výstava keramiky, šperků 

a šitých hraček
dílny: plstění, výroba hliněnek 

a misek, zdobení sáčků na hliněnky, 
skládání krabiček, šití fi lcových broží
park u autobusové zastávky Lochkov 

pátek 15.00-18.00 hodin
sobota 11.00-17.00 hodin

V noci z 22. na 23. 
května mnoho lidí 
v Radotíně vzbudil 
policejní vrtulník. 
Ten s refl ektorem 
pročesával část obce, 
kde byl lokalizován 
laserový zdroj, který 
oslnil pilota pravidelné 
letecké linky. 
(ilustrační foto)

Více než tři čtvrtiny 
hlavních radotín-
ských tahů bude 

mít nové povrchy 
vozovek. Přede-

vším díky pracím, 
které byly dohod-

nuty v rámci do-
končování okruhu, 

jsou opraveny ulice 
Pod Klapicí, 

K Cementárně, 
Pod Lochkovem, 

Výpadová a slepá Výpadová, Radotínská i Vrážská a Přeštínská.

V noci z 22. na 23. 
května mnoho lidí 
v Radotíně vzbudil 
policejní vrtulník. 
Ten s refl ektorem 
pročesával část obce, 
kde byl lokalizován 
laserový zdroj, který 
oslnil pilota pravidelné 
letecké linky. 
(ilustrační foto)
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Po tì�ké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. �Posly�te,
nevidìli jsme se u� nìkde? �Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!�

Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

V případě, že se chcete zúčastnit 
s losování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu nebo 
telefonní číslo a přiložte lehčí i těžší 
variantu sudoku s vyplněným jménem, 
adresou a tel. spojením. Do slosová ní 
budou zařazeni pouze úspěšní luštitelé. 
Výherci si svoji výhru mohou převzít na 
adrese redakce. Správná řešení zasílejte 
do redakce nejpozději do 29.7.2011.

Řešení z minulého čísla

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY

STAROCHUCHELSKÁ
192/14

VELKÁ CHUCHLE
PRAHA 5

tel.: +420 257 221 752
mobil: +420 733 722 728

e-mail: obchod@stikasport.cz
www.stikasport.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
Přestávka 14 - 14.30 hod.!

Po   9 - 18 hod.
Út 11 - 18 hod.
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Jak jsme avizovali v minulém vydání, dále 
se již budeme věnovat jednotlivým rybolov-
ným technikám. Nyní si popíšeme feeder.

Feeder je jedna z nejnovějších a nejroz-
šířenějších rybářských technik. Jedná se 
o variantu lovu na položenou s krmítkem 
(feed = krmit). Oproti klasické položené 
není potřeba dávat na vlasec žádný ukaza-
tel záběru, záběr nám ukáže pružná citlivá 
špička. 

Prut bývá nejčastěji třídílný s několika 
výměnnými špičkami ve výrazných (refl ex-
ních) barvách. Špiček bývá obvykle 2 – 5 
a liší se tvrdostí.  

Lov na feeder je mnohem citlivějši a jem-
nější, takže je vhodný i pro lov menších ryb. 
Pruty pro lov feederem jsou dlouhé řádově 
240 – 400 cm a dělí se ještě podle odhozové 
zátěže. Prutům s nejmenší odhozovou zá-
těží, která bývá cca do 40 g, se říká picker. 
Tyto pruty se vyrábějí většinou v délkách 
240 – 300  cm a hodí se pro lov na malou 
vzdálenost na stojatých či mírně tekoucích 
vodách. Další v řadě jsou pruty, které jsou 
označovány jako „medium“, jejich odhozo-
vá zátěž je do cca 120 g a nejběžnější délky 
jsou 330, 360 a 390 cm. Feeder „medium“ 
v délce 360 cm vyhoví valné většině rybářů 
na všech typech vod. K dostání jsou také 
pruty označené „heavy“, jedná se o pruty 
s odhozovou zátěží až 200 g, které jsou 
určeny pro lov ve velkých proudech nebo 
na velké vzdálenosti. Někteří výrobci na-
bízejí také speciální feedery přizpůsobené 
podmínkám lovu konkrétního druhu ryby, 
třeba parmy. A určitě lze najít i pruty, které 
se budou vymykat z jakékoliv kategorie. 

Prut je při lovu postaven tak, aby s ním 
vlasec svíral přibližně úhel 90 stupňů. 
Každé ochutnání nástrahy je indikováno 
chvěním nebo více či méně prudkým po-
hybem špičky. Najít správný okamžik pro 
zásek je otázka cviku.

Naviják je možné použít téměř jakýkoliv 
smekací. Jestli bude s přední nebo se zadní 
brzdou, či dokonce s bojovou brzdou nebo 
baitrunner je úplně jedno a záleží hlavně 
na osobních preferencích. Velikosti využi-
jeme hlavně 20 a 30 a pro prut třídy heavy 
bude optimální velikost 40.

Montáže lze použít stejné jako při lovu 
na ploženou, takže všechny typy průběž-
ných montáží i montáže typu paternoster, 
kdy je krmítko na přívěsu. 

Velký rozdíl oproti položené bude v prů-

měru použitých vlasců a velikosti háčků. 
U feederu málokdy použijeme vlasec sil-
nější než 0,2 mm. Háčky se používají o dost 
menší a navazují se na slabší návazec, než 
je kmenový vlasec, protože v případě, že 
rybu utrhneme, tak přijdeme jen o háček 
a navíc tím rybě dáme větší šanci přežít, 
než kdyby za sebou tahala po dně celou 
sestavu i s krmítkem. 

Samotný lov probíhá tak, že krmítko 
o vhodné hmotnosti naplníme dobře roz-
míchanou vnadící směsí, dáme na háček 
nástrahu a sestavu nahodíme do vytipova-
ného místa. Prut umístíme špičkou nahoru 
do vidliček nebo do stojanu tak, aby vlasec 
se špičkou svíral úhel cca 90 stupňů, a na-
vineme vlasec, dokud se špička mírně neo-
hne. Pokud není vlasec dostatečně napnut 
nebo naopak až moc, sníží nám to viditel-
nost záběrů. Pro lepší možnost vyladění 
se k prutu dodává více špiček, od jemné 
až po poměrně tuhou, takže by neměl být 
problém vybrat správnou špičku podle síly 
proudu a hmotnosti krmítka. Nahazujeme 
stále do jednoho místa, protože návnada 
pravidelně uvolňovaná z krmítka láká 
ryby právě sem a ne jinam. Pokud házíme 
nepřesně nebo pokaždé úplně jinam, naše 
šance na úlovek se zásadně snižuje. 

Mezi nejčastěji lovené druhy ryb na 
feeder patří cejn velký, cejnek malý, kapr, 
plotice a karas, tedy druhy ryb žijící a kr-
mící se převážně u dna, ale chytit lze téměř 
jakoukoliv rybu, která se v dané lokalitě vy-
skytuje a které přijde naše nástraha lákavá.

Velikou výhodou feederu je jeho jem-
nost co se indikace záběrů týká a také jeho 
síla při zdolávání relativně velkých ryb na 
jemném vlasci. Velké množství oček, a díky 
tomu plynulá křivka ohybu prutu, umož-
ňuje perfektně utlumit výpady při zdolá-
vání ryby. Další velká výhoda je, že nepo-
třebujeme žádný další signalizátor záběru 
jako je číhátko pro lov na položenou - sig-
nalizátor je u feederu součástí prutu, a tak 
nás při lovu neobtěžuje neustálé sundávání 
a nandávání číhátka před a po každém 
náhozu.

Feeder patří mezi aktivnější způsoby 
rybolovu. Tímto stylem můžete lovit celou 
sezónu a rozhodně se při něm nebudete 
nudit.  

Borek Zajíček,
Rybářské potřeby - Chuchle

Vážení čtenáři,
dnes se vydáme na Zbraslav do „kul-
tovní“ restaurace milovníků dechové 
hudby. Název nejznámější skladby 
muzikanta, kapelníka a hudebního 
skladatele označovaného za krále české 
dechovky Jaromíra Vejvody, zná určitě 
každý. Stejně se jmenuje i restaurace 
ŠKODA LÁSKY

V tomto domě složil Jaromír Vejvoda 
většinu svých skladeb. Jednou z prv-
ních byla v roce 1927 polka Škoda lás-
ky, kterou  překomponoval do dnešní 
podoby v roce 1929 a která se stala jed-
ním z největších světových hudebních 
hitů 20. století. V roce 1938 byla Škoda 
lásky, jako Rosamunde, v nahrávce 
akordeonisty Willi Glahého oceněna 
zlatou deskou za milión prodaných 
desek. V roce 1939 se polka dostala do 
USA, upravena Lewem Brownem Wla-
dimirem Timmem včetně anglického 
textu a názvu Beer Barrel Polka. Tato 
polka se za druhé světové války stala 
oblíbenou písní spojeneckých armád 
i československých letců v bitvě o Bri-
tánii (Beer Barrel Polka, Roll out the 
Barrel, Here Comes the Navy). Hrála 
se ale téměř po celém světě a na 

obou stra-
nách fronty 
p o d  z n á -
m ý m  n á -
zvem Rosa-

munde. V roce 1995 pro-
vázela kosmonauty ra-
ketoplá nu D i s c o v e r y. 
V roce 2000 zvítězila tato 
skladba v rozsáhlé anketě 
českého rozh lasu „Hit 
století“. 

N e n í  t e d y  d i v u ,  ž e 
restaurace v domě, kde 
písnička Škoda lásky vznikla, nese 
právě její jméno. A nejen to, autora 
tu připomíná více věcí. V příjemném 
prostředí s dlouholetou tradicí je 
k dispozici celkem 70 míst, rozdě-
lených mezi kuřáckou část s barem 
a nekuřácký salónek, ve kterém si 
můžete prohlédnout výstavu fotografi í 
ze života a díla hudebníka a skladatele 
Jaromíra Vejvody. Dalších 80 míst na-
bízí letní zahrádka, z čehož 24 míst je 
zastřešeno dřevěnou pergolou. 

A na co nás pozve současný provozov
atel restaurace pan Jirák: „V naší kuc
hyni připravujeme vynikající české i 
mezinárodní speciality a kromě mnoha 
dalších nápojů zde točíme Staropramen 
10°, 11° černé a 12°. Na přání máme i 
Plzeňské lahvové. Asi nejoblíbenějším 
jídlem je vepřová panenka v pepřovém 
zába lu s  res tova ný mi fa zol ka mi 

s e  s l a n i nou ,  k terou 
si u nás hosté často 
objednávají. Každý den 
připravujeme pro naše 
hosty polední menu. 
Pravidelní návštěvníci 
o b d r ž í  k a r t i č k u  a 
každé třinácté jídlo má 
zákazník zdarma. Takže 
u nás třináctka rozhodně 
n e n í  n e š ť a s t n é 
č í s lo .  K a ž dý  d r u hý 
víkend připravujeme 
speciální menu z bio 
pot rav in. Můžete si 

například objednat jehněčí pečeni 
nebo bio vývar z hovězího masa. Jsme 
vždy připraveni přichystat příjemnou 
rodinnou oslavu, svatbu i různé 

fi remní oslavy či akce. V letním období 
grilujeme maso na venkovním grilu 
a hosté mohou využít naši zahrádku. 
Nezapomínáme ani na děti, pro které je 
zde připraven koutek na hraní.“

Pan Jirák tu zúročuje své dlouho-
leté zkušenosti. V oboru gastronomie 
totiž pracuje od doby, kdy vystudoval 
střední odbornou školu zaměřenou 
na pohostinství. V průběhu času pak 
absolvoval zkoušky na vedoucího re-
stauračního zařízení.

Do restaurace Škoda lásky přišel v 
d u b n u  r o k u  2 0 0 7,  t e h d y  j a k o 
provozní manažer. Restaurace s 
tradicí a rodinným prostředím se 
mu okamžitě zalíbila. Dalo by se říci, že 
šlo o srdeční záležitost. Ještě v prosinci 
téhož roku proto založil fi rmu Škoda 
lásky s.r.o. A jak sám říká: „Provozovat 
vlastní restauraci bylo vždy mým 
velkým snem, proto své práci věnuji 
většinu svého času.“ Což je ve Škoda 
lásky znát – tady té lásky škoda není.

Infobox:
Škoda lásky
Adresa: Zbraslavské náměstí 453
156 00 Praha - Zbraslav 
web:www.skodalasky.cz
e-mail: info@skodalasky.cz
otevírací doba:
Pondělí - Čtvrtek 11.00 - 22.00 hod.
Pátek - Sobota  11.00 - 23.00 hod.
Neděle   11.00 - 21.00 hod.
telefon: 257 923 316 (restaurace)

    608 520 025 (vedoucí provozovny)

Masová roláda
Recept pro 1 osobu

Kuřecí prsíčka nak lepejte na 
tenký plát. Takto připravené maso 
posypte kořením a rozprostřete na 
něj plátky slaniny. Vepřovou panenku 
rozklepejte na přibližně stejný plátek 
jako kuřecí maso a položte na slaninu. 
Přidejte půlku hermelínu nakrájeného 
na tenké plátky. Hovězí svíčkovou také 
zpracujte podobným způsobem a dejte 
jako další vrstvu na rozprostřený her-
melín. Na maso z vrchu zatlačte, aby 
se roláda zpevnila. Pak ještě položte 
na hovězí maso oloupané a očištěné 
hlavičky žampionů a opatrně a pevně 
srolujte. Vznikne vám roláda, kde 
uprostřed je hovězí maso a vrchní část 
rolády tvoří kuřecí maso. Je potřeba 
zachovat tento postup, aby hovězí maso 
dostatečně změklo. Na závěr roládu 
svažte kuchyňskou nití, vložte do pe-
káčku, podlijte vodou a podložte kous-
kem másla a pečte přibližně 30 minut 
ve středně rozehřáté troubě. Po upeče-
ní nakrájejte na plátky.

P ř í l o h a : 
Š ť o u c h a -
n é  b r a m b o r y 
s jarní cibulkou

Uvařené nakrájené brambor y 
zlehka opečte, přidejte jarní cibulku 
a osolte. Vše promíchejte a můžete 
dát na pár minut zapéct do trouby.

10 dkg kuřecích prsou
10 dkg vepřové panenky
10 dkg hovězí svíčkové
4 plátky slaniny
⁄2 hermelínu
4 středně velké žampiony
grilovací koření
brambory
jarní cibulka
5-10 dkg másla

Pavel Hrubý
Jaspisová 336/9

Radotín
Věra Trázníková

Tunelářů 323
Zbraslav

Miloslava Smejkalová
Na Betonce 1361/3

Radotín



Extraligový minigolf měl zdařilou premiéru

Zbraslavské sportovní centrum

Splněný sen - Kanada v Radotíně a šampionát  v Praze

Fotbalisté od Berounky kráčí za 
vítězstvím v pražském přeboru

   Květen přinesl hráčům LCC největší možné 
vytížení v jejich kariéře. Memoriál Aleše 
Hřebeského, fi nálová série o titul mistra 
republiky, reprezentační soustředění, pří-
pravná přátelská utkání před mistrovstvím 
a vlastní světový turnaj, v němž reprezen-
tanti odehráli pět zápasů během sedmi dnů.
   Radotínský stadión se stal svědkem his-
torického momentu v dějinách českého 
boxlakrosu – exhibičního utkání české 
reprezentace proti posledním mistrům 
světa – profesionálním hráčům kanadského 
národního týmu. Než k tomuto historickému 
setkání došlo, museli hráči z Prahy 16 vybo-

jovat třetí místo na memoriálu. Hned o dva 
dny později, 4. května, čekal reprezentanty 
v dresech LCC první fi nálový boj proti tra-
dičnímu rivalovi z Jižního Města – obhájci 
titulu smetli hráče z Prahy 11 rekordním 
výsledkem historie fi nálových klání 20:5. 
Nedělní odveta na Jižním Městě přinesla 
překvapivou prohru LCC. Zaplněná jiho-
městská hala v bouřlivé atmosféře a nezvyk-
lém dusnu dotlačila domácí tým k vítězství 

11:10. Ve středu 11. května už radotínští 
neponechali nic náhodě a opět rozdílem 
třídy porazil SK JM 18:8 a zajistil si tak šestý 
titul v řadě a celkově již jedenáctý v historii 
české ligy. Druhý den ráno nastoupili všich-
ni reprezentanti k závěrečnému soustředění 
před mistrovstvím světa v Edenu. 
   V úterý 17. května se domácí LCC střetl 
v přípravném utkání s týmem Anglie, který si 
zvolil Radotín pro svou závěrečnou přípravu. 
Sestava LCC byla bez nominovaných hráčů 
pro mistrovství světa doplněná o reprezen-
tanty, kteří neměli účast jistou. S juniorským 
brankářem Kubou Marešem dokázali radotín-

ští prohrát s Anglií pouze 
o tři branky 7:10. Ve středu 
se v Radotíně představili 
hráči Austrálie a Anglie. 
Posledně jmenovaný tým 
byl doplněný o šest pro-
fesionálních hráčů a jasně 
přehrál Australany. 
   Čtvrtek přinesl splnění 
snu hráčů, kteří s lakro-
sem před pětadvaceti lety 
začínali. Kanadský národ-
ní tým složený z profi -
hráčů Národní lakrosové 
ligy (NLL) nastoupil na 
stadionu LCC k exhibiční-
mu utkání proti českému 
mužstvu, jež doplnili tři 
krajánci z Kanady. Vítěz-

ství javorových listů 15:8 bylo i vítězstvím 
českého týmu. Předvedená hra a herní do-
vednosti českých hráčů překvapili všechny 
odborníky. Hvězdy NLL Colin Doyle, Shawn 
Evans, Josh Sanderson, Antony Cosmo, Rhys 
Duch a další se museli vyrovnat s pohybem 
a nasazením českých lakrosistů. Změnou 
pro Kanaďany bylo i venkovní hřiště a letní 
počasí. Podobné podmínky znají z mládí, 
kdy hráli naposled venku, dnes totiž hrají 

pouze v halách, a to jak NLL, tak i kanadské 
profi  soutěže. Součástí utkání byl i předzápa-
sový kemp, v rámci něhož Kanaďané v čele 
s koučem Ediem Comeauem připravili pro 
nejmladší adepty hodinový trénink. 
   V sobotu 21. května odstartovalo v praž-
ském Edenu historicky první mistrovství 
světa v boxlakrosu v Evropě. V úvodních 
dvou utkáních se Češi utkali s favorizovanými 
týmy USA a  Irokézů. Přes porážky však Češi 
předvedli proti profesionálním hráčům výkon 
plný nasazení, neustálého pohybu a donutili 
oba týmy bojovat až do konce utkání. Klíčové 
utkání pro český tým byl zápas s Irskem, které 
jasně ovládl, a vítězstvím 18:5 postoupil po-
prvé na MS do čtvrtfi nále. Zápas proti Anglii 
patřil mezi nejlepší na celém mistrovství, ne-
ztrácel nic, co může nabídnout moderní lak-
ros – tvrdost, rychlost, nasazení, krásné góly, 
přesilovky i ubráněné oslabení. Vítězství 12:7 
katapultovalo Čechy do semifi nále a zajistilo 
největší úspěch v dějinách českého lakrosu. 
Hrát o medaile bylo víc než splněným snem. 
Semifi nále proti Irokézům a zápas o třetí 
místo byla opět konfrontace profesionálních 
hráčů s amatéry v českých dresech. Konečné 
čtvrté místo je fantastickou vizitkou českého 
lakrosu a úspěchem organizačního výboru 
pod vedením funkcionářů LCC. 

Úspěšné vystoupení českých hráčů se 
odrazilo i v zájmu zámořských soutěží. Nej-
větší hvězda českého týmu Petr Poupě už byl 
kontaktován zástupci nově vznikající NALL 
(North American Lacrosse League). Předve-
denými výkony by se dle vyjádření manažerů 
profi  týmů neztratil ani v NLL.

   Jen dvě kola dělí radotínské fotbalisty od ti-
tulu pražského přeborníka. V tabulce pravdy 
může tento enormní úspěch překazit pouze 
rezerva nyní již prvoligové Dukly Praha, kte-
rá je v těsném závěsu za domácími fotbalisty, 
leč s horším výsledkem vzájemných zápasů. 
   Právě hrající se soutěžní ročník 2010/2011 
se vyvíjel podobně jako ten předcházející, kde 
radotínské dělil od vítězství v nejvyšší pražské 
soutěži jeden jediný bod. Nakonec se radoval 
FC Zličín, který se po velmi nevydařených vý-
konech s divizí jakožto nováček rozloučí.
   Pro SC Radotín by vítězství v pražském 
přeboru znamenalo nejen oslavy z vydře-
ného vítězství v celé soutěži, ale především 
postup do soutěže vyšší. Divize, která je lá-
kavou nabídkou, ale má i své stinné stránky, 
a to především ekonomické. Nejnáročnější 
je v těchto soutěžích doprava, která zabere 
nemalou část rozpočtu klubu, ale i časová 
náročnost. V dnešní ekonomické situaci, se 
kterou se potýká mnoho fotbalových klubů, je 
účast v divizi sice vysněným přáním, ale díky 
navýšení rozpočtu tak trochu nereálným. 
Na druhou stranu by se pochopitelně zvedla 
prestiž a úroveň zápasů, které by diváci mohli 
navštěvovat. Z tohoto hlediska je to ovšem tak 
trochu Pyrrhovo vítězství, neboť návštěvnost 

zápasů radotínských fotbalistů je doslova 
tristní. O přední příčky se stabilně hraje líbivý 
fotbal. Tým je plný osobností z řad bývalých 
i současných futsalových reprezentantů. Celý 
kádr je většinou trenérů z pražského přeboru 

považován za nejkvalitnější a nejlépe po-
skládaný. Tomáš Sluka, Igor Vodecký a Jirka 
Baroch se stali elitními střelci v celé soutěži. 
Dohromady tato trojice nasázela soupeřům 
doposavad 31 branek, což je v podstatě polo-
vina nastřílených branek celého týmu. 

Co více nabídnout divákům? Areál „nové-
ho stadionu“ navíc vzkvétá. První etapa tar-

tanové dráhy je již v provozu (ZŠ Loučanská 
již zde měla několik hodin tělesné výchovy). 
Druhá část bude realizována do konce toho-
to roku.Už jen na pohled se úroveň areálu 
zvedla. A to vše opravdu není zadarmo.

Trenér radotínského „A“ týmu Richard 
Bogdanov, který je zároveň místopředsedou 
fotbalového oddílu, k účasti v divizi říká: 
„Budeme bojovat a snažit se soutěž vyhrát. Co 
bude po třicátém kole? Budeme mít pár dní na 

to, abychom se ofi ciálně rozhodli, 
zda divizi přihlásíme nebo ne. 
Pochopitelně jsme se tímto pro-
blémem již zabývali a necháváme 
ho prozatím otevřený. Pevně však 
věříme, že přebor vyhrajeme.“
   Po herní stránce by radotínští 
fotbalisté dozajista ostudu v di-
vizi neudělali. Buďme však rea-
listé. Navíc vedení občanského 
sdružení se rozhodlo jít cestou 
výchovy mládeže a zkvalitňovaní 
podmínek pro její sportovní ak-
tivity. Popravdě řečeno, divize by 
Radotínu po tolika letech čekání 

slušela, ale za jakou cenu?
Po odehraných 28. kolech mají radotínští 

fotbalisté náskok 5 bodů na Duklu B, která 
jediná je může ohrozit. V posledních dvou ko-
lech stačí jednou vyhrát a SC Radotín se stane 
přeborníkem Prahy.

Buldočí Floorbal Player Cup 2011
   Zatím největší turnaj ve své historii uspo-
řádali Buldoci o víkendu 21. a 22. května. 
Do bojů se přihlásilo šestnáct mužských 
týmů a čtyři týmy ženské. 
   V sobotu se hrálo v hale Hamr Braník 
a v Kunraticích. První zápasy ve čtyřech sku-
pinách po čtyřech týmech se rozběhly hned 
po ránu. Radotínští rozhodně nepatřili mezi 
favority na „bednu“. První zápas odehráli 
proti Gladiátors, do nějž nastoupila i nová 
posila Martin Niklas, v zápase v klidném tem-
pu dokráčeli k vítězství 11:0. Druhý zápas byl 
podstatně těžší, hrálo se proti Start 98 (ti letos 

postoupili do druhé nejvyšší soutěže v ČR). 
V zápase Buldoci vedli 1:0 a 2:1, ale nakonec 
došlo na remízu 2:2 a bylo jasné, že o prvním 
místě ve skupině rozhodně skóre. Poslední 
mač se hrál proti unhošťským. Radotínští vy-
hráli 5:2, ale protože Start dal týmu Gladiátors 
17 gólů, postupoval z prvního místa se skóre 

22:4 on. Radotín se musel spokojit se 2. mís-
tem ve skupině a skórem 18:4. Buldoččí béčko 
obsadilo ve skupině B čtvrté místo a čekal ho 
těžký osmifi nálový soupeř.
   V neděli se fi nálový den konal už v radotín-
ské hale. A - tým Buldoků se střetl s juniory 
z pražského Tatranu, po základní hrací době 
byl stav 2:2, o postupujícím musely rozhod-
nout nájezdy. V nich byli efektivnější hráči 
z Prahy 16 a postoupili do čtvrtfi nále! Rado-
tínský B - tým osmifi nálový zápas nezvládl 
a prohrál 0:14. Ve čtvrtfi nále čekal Buldoky 
opět Start 98. „Věděli jsme, že zápas bude pod-

statně těžší než zápas ve skupině, 
hřiště na Hamru je menší, zato 
v Radotíně je maximální rozměr 
hřiště čtyřicet na dvacet metrů, 
a to nahrává soupeři,“ řekl On-
dřej Karnet. Utkání mělo vcelku 
jednoznačný průběh, na velkém 
hřišti Start kombinoval a místní 
držel ve hře jen gólman Martin 
Jonáš, který pochytal téměř vše, 
co šlo na bránu. Po dvou třeti-
nách vedl tým Start 1:0, poslední 

třetinu se Buldoci trochu otrkali a začali se 
alespoň pokoušet o kombinaci, ovšem bez 
gólového úspěchu. Deset vteřin před koncem 
zápasu se rozehrávala standardka z rohu hřiš-
tě, míček se dostal do prostoru brankoviště 
a sekundu před koncem zápasu se podařilo 
radotínským vyrovnat! O postupu tak musely 

opět rozhodovat nájezdy. A i napodruhé na 
turnaji se domácí v rozstřelu nemýlili a v ná-
jezdech rozhodli o postupu týmu z Prahy 16. 
Dostat se mezi čtyři nejlepší turnaje bylo nad 
rámec toho, co chtěli Buldoci na turnaji doká-
zat. V semifi nále se střetli s Black Angeles, kde 
hrálo několik hráčů s extraligovými zkuše-
nostmi. „Do poloviny zápasu jsme drželi stav 
1:0 pro nás a trochu jsme věřili v malý zázrak 
a postup do fi nále, ovšem v druhé polovině 
zápasu Andělé zapnuli a nakonec vyhráli 4:1,“ 
komentoval kapitán Karnet. O třetí místo se 
Buldoci nakonec střetli s týmem Mládenci při 
chuti, v polovině zápasu vedli 2:0 a už už se 
věřilo v bronzové medaile, ovšem na konci 
druhé třetiny soupeř snížil na 1:2 a pouhých 
šest sekund po začátku třetí třetiny bylo srov-
náno na 2:2. Došlo opět na penalty. Do třetice 
se ovšem radotínským fl orbalistům nepoved-
ly a skóre po nájezdech bylo 2:3. 
   Finále přineslo krásnou podívanou! Nastou-
pili proti sobě Black Angeles a mužstvo slože-
né z hráčů FBŠ Bohemians. Zápas měl velké 
tempo, akce střídala akci a nakonec vyhráli 
FBŠ 7:6. Mač byl opravdu reklamou na fl or-
bal! Kategorii žen ovládla děvčata z FBŠ, když 
ve fi nále zdolala SKV 2:1 po penaltách.
   Konečné čtvrté místo je pro radotínský 
tým ohromný úspěch a naděje do budouc-
na. Nakonec jediné ocenění pro Radotín 
bylo jmenování Ondřeje Karneta do All 
Star turnaje. 

Další info na www.fl oorballplayercup.cz 
a na www. kradotin.net.

V prvním červnovém víkendu dorazili do 
Radotína nejlepší čeští hráči minigolfu, aby po-
měřili své síly v soutěžích družstev a jednotlivců. 
   Pořadatelé přivítali přes 80 mužů a žen 
z Olomouce, Bystřice pod Hostýnem, Hole-
šova, Šternberka, Jedovnice, Brna, Rakovní-
ka, Ústí nad Labem a pražské hráče z Tempa 

a Děkanky. Zastoupení v hráčském poli měli 
i sousedé ze Slovenska, když na turnaj dora-
zili zástupci Trnavy. 
   V pátek a v sobotu měli všichni možnost 
seznámit se s hřištěm tak, aby hned násle-
dující den mohli ukázat svůj talent a um. 
Sobotního slavnostního zahájení turnaje 
se za účasti ředitele turnaje Romana Vla-
sáka a hlavního rozhodčího Lumíra Bendy 
zúčastnil a přítomné přivítal radotínský 
místostarosta Miroslav Knotek.

   Turnaj odstartoval v neděli okolo osmé ho-
diny ranní za velmi teplého počasí. Účastníci 
měli před sebou čtyři kola na 18 drahách. 
První kolo v soutěži družstev vyhrál tým 
Bystřice pod Hostýnem „A“. Jenže v dalších 
kolech ukázali své schopnosti olomoučtí 
a minigolfi sté Tempa Praha, aby se po čtvr-

tém kole prosadili na první místo 
při shodném součtu úderů. A tak 
závěr soutěže smíšených družstev 
nabídne určitě dramatickou podí-
vanou. Čeká je totiž ještě 4. Grand 
Prix Brno a potom již Mistrovství 
České republiky v Rakovníku. 
V soutěži jednotlivců, v kategorii 
mužů, vyhrál Mario Straško z MGC 
Olomouc, na druhém místě skončil 
Martin Ječný a třetí příčku obsadil 
Milan Ječný, oba z pražského Tem-
pa. V kategorii žen zvítězila Jana 
Nakládalová z MGC 90 Brno. 
   Po ukončení turnaje poděkovali 
zástupci jednotlivých oddílů po-
řadatelům, a to za dobrou organi-
zaci. Šlo o skvělou přípravu, neboť 

20. a 21. srpna se chystá Radotín Trophy – 
mezinárodní turnaj za účasti hráčů z Německa, 
Rakouska a Slovenska. 

   Zbraslav se dočká nového areálu pro vol-
ný čas. Multifunkční komplex nabídne jak 
dětem a mládeži, tak dospělým vyžití, které 
Zbraslavanům doposud citelně chybělo. 
   První vlaštovkou zbraslavského areálu, 
jenž vzniká u ulic Pod Třešňovkou a Ža-
bovřeská, bude několik beachvolejbalových 
kurtů a dětské hřiště. Ty doplní multi-
funkční venkovní hřiště a samotná hala, jež 
poskytne nejen celou řadu možností spor-
tovního vyžití, ale i třeba restauraci a další 
servisní zázemí. Hala a přilehlé pozemky se 
tak stanou novým centrem Zbraslavi s před-
pokládaným každo-
denním provozem 
od osmi hodin ráno 
do zhruba desáté 
hodiny večer. 
   V přízemí budovy 
bude návštěvníkům 
k dispozic i  ve lká 
tělocvična, kde si 
budou moci zahrát 
tenis , badminton, 
basketbal, volejbal, 
fl oorbal, stolní tenis 
nebo si zacvičit ae-
robik a gymnastiku. 
Ve l i k o s t  t o h o t o 
víceúčelového pro-
storu je variabilní – tělocvičnu bude možné 
rozdělit na dvě samostatné části. V přízemí 
kromě prostor pro fi tness, spinning a solá-
rium najdete navíc také tři kurty pro squash 
a dvě dráhy pro curling. 
   V prvním patře haly se bude nacházet 
zejména zázemí, tedy šatny, sprchy a menší 
prodejna občerstvení pro sportovce. Kromě 
jiného tu bude i dětský koutek pro děti ma-
minek, které si půjdou zacvičit. 
   Nové centrum uspokojí nejen všechny 
obyvatele Zbraslavi, ale i „přespolní“. Před-
pokládaná střední cenová úroveň jednot-
livých služeb a nabídky restaurace bude 
bezpochyby lákavá, a to pro všechny, kteří 

na Zbraslavi zatím postrádají kvalitní místo 
pro oddych, sport a zábavu. Nezapomnělo se 
přitom ani na tělesně postižené – hala bude 
samozřejmě vybavena bezbariérovým pří-
stupem a do prvního patra povede výtah. 
   Obyvatelé Zbraslavi, kteří doposud za 
sportem a zábavou jezdili do Radotína, 
Černošic, Všenor, Modřan či dokonce až 
na Smíchov, tak budou mít nové centrum 
doslova „pod nosem“. Dostatečný počet par-
kovacích míst zároveň zajistí, že do areálu 
bez problémů přijedete i autem. Jednotlivá 
sportoviště a další provozy, které se stanou 

součástí nově vznikajícího centra, budou 
postupně otevírány v průběhu léta a podzi-
mu. Plánuje se, že plný provoz bude zahájen 
již na začátku příštího roku.
Plánovaná sportoviště
Outdoor: 2 až 3 beachvolejbalová hřiště, 
multifunkční sportovní hřiště, dětské hřiště.
Indoor: 5 badmintonových kurtů, 3 squa-
shové kurty, 3 hřiště pro stolní tenis, hřiště 
pro volejbal, hřiště pro basketbal, tenisový 
kurt, fl oorbalové hřiště, prostory pro: fi tness, 
kardio fi tness, spinning a solárium, aerobik 
a gymnastiku, 2 dráhy pro curling, cvičební 
plochy nebo dětské učebny a herny.

Anketa o titul Sportovec měsíce Prahy 16
Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc květen 

se stal kapitán fotbalistů SC Radotín Tomáš Sluka

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete návrh na udělení 
titulu Sportovec měsíce Prahy 16 na emailovou adresu 
noviny@p16.mepnet.cz. Přihláška do soutěže o udělení 
titulu musí  obsahovat celé jméno navrženého sportovce, 
ročník narození, sportovní disciplínu, v níž bylo výjimeč-
ného výkonu dosaženo, včetně přesného data (den a měsíc) 
a v rámci jaké soutěže bylo výkonu dosaženo. Důležitá je 
i informace, z jaké městské části dotyčný je, nebo koho re-
prezentoval. Rovněž prosíme o poskytnutí tel. kontaktu 
jak na navrhovatele, tak i na navrženého sportovce pro zjiš-
tění případného souhlasu k medializaci výkonu v Novinách 
Prahy 16. Podněty zasílejte v termínu do 3. srpna  2011. Ze 
zaslaných tipů bude do užšího rozhodování zařazen spor-
tovec 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.

Jako správný kapitán táhne Tomáš Sluka radotínské fotbalisty k vítězství v Pražském 
přeboru. V letošní sezóně nastřílel 33letý fotbalista už 13 branek. Během své kariéry si 
zahrál II.ligu za Opavu, III.ligu (MSFL) za Dolní Benešov a v roce 2003 reprezentoval ČR 
na univerziádě v Jižní Koreji, kde získal bronzovou medaili.

sportu a věkové kategorii. Vítěz obdrží čestnou listinu  se jmenováním sportovce měsíce 

  
Hráči LCC na MS: Tomáš Říha, Emil Mo-
ravec, Petr Poupě, Radek Skála, Jiří Košťál, 
Martin Kostka, Adam Kostka, Dominik 
Pešek a Martin Hodaň, asistenti kouče Jan 
Barák a Mirek Knotek, generální manažer 
Roman Pokorný.
Více na: www.wilcprague2011.eu

Více na: www.scradotin.cz 

Otvírací doba minigolfového areálu:
úterý až pátek od 14 do 20 hodin
sobota a neděle od 13 do 20 hodin
V letních měsících je otevřeno vždy do 
22 hodin. Zájemci o minigolf si mohou hru za 
přítomnosti domácích hráčů vyzkoušet každý 
čtvrtek od 17 hodin.
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Nejlepší steaky, burgery,
křídla a žebra v širokém okolí

Letní zahrada pro 100 lidí s dětským koutkem, grilem
a pravidelnými večery s živou hudbou.
Speciality na venkovním grilu od 99,-

 Vrážská 8/238, 15300 Praha 5 - Radotín (naproti nádráží)
tel.: 257 811 511, e-mail: info@usvetobeznika.cz, www.usvetobeznika.cz

Speciality na venkovním grilu od 99,-

NEUROLOGIE, EEG, EMG
MUDr. Blanka Štorková Ph.D. a kol.
ordinuje
od 1.5. V NOVÝCH PROSTORÁCH
na adrese U národní galerie 476 - Zbraslav
 •  Přijímáme pojištěnce všech zdravotních pojišťoven
• Bezbariérový přístup
• Krátké objednací doby, akutní bez objednání

Tel.: 257 923 265  www.storkova.medikus.cz
 776 578 881

         ANGLIČTINA RADOTÍN   
nám. Osvoboditelů 69, Praha 16 - Radotín nabízí

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

          Letní kurzy angličtiny pro dospělé
» intenzivní kurzy zaměřené na konverzaci
» v období červen – září 2011
» supernabídka individuálních lekcí

          Příměstský tábor angličtiny pro děti
» pro děti ve věku 9 – 12 let
» 22. – 26. 8. 2011, mini tábor 29. – 31. 8. 2011
» týden plný her a výletů, komunikace

převážně v angličtině

do nově otevřené poradny
přijímáme nové klienty

www.PORADNA-TERAPIE.cz
řešení osobních, rodinných,

pracovních i školních krizových 
problémů

telefon: 724 058 835
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Mladá rodina koupí větší byt
v OV (3+1 a více), případně
malý RD v Radotíně a okolí.

Je možná výměna 
za 2+1 a doplatek.

Kontakt: 606 463 755

KADEŘNICE DO DOMU
Nabízím kadeřnické služby

u vás doma
Tel: 725 083 881

Střední škola dostihového sportu a jezdectví 
v Praze - Velké Chuchli

 oznamuje, že ve školním roce 2011/2012 bude otevřena
dálková forma studia oboru
JEZDEC a CHOVATEL 

se zaměřením na dostihový sport
(konzultace 1x měsíčně) 

a dále oznamuje, že vypisuje další kola
přijímacího řízení do denního studia.

Bližší informace:
www.dostihovaskola.cz, info@dostihovaskola.cz, tel: 257 941 094


