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Pečovatelky mají nový vůz
Nové vozidlo pro Pečovatelskou 

službu Praha –  Radotín pře vz al  
4. února starosta Městské části 
Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík. 
   Jde tak již o třetí vůz pro tyto účely, 
který kříží ulice tří městských částí 
pražské šestnáctky - v Lochkově, Vel-
ké Chuchli a především v Radotíně. 
Ve všech těchto lokalitách totiž pe-
čovatelské služba, organizační složka 

Městské části Praha 16, zajišťuje po-
moc a terénní sociální péči v domác-
nostech občanů. 

Vozový park se rozšířil o automo-
bil značky Škoda Roomster. Je určen 

zejména pro převozy klientů k lékaři 
a pečovatelkám k transportu do do-
movů klientů. Další dva automobily, 
Volkswagen Transporter a Renault 
Kangoo, jsou pak využívány podobně. 
Roomster, původně předváděcí vůz, 
byl za velice výhodných finančních 
podmínek pořízen od společnosti 
Femat Velká Chuchle. Předání vozu 
se zúčastnila Simona Radová, DiS., 

vedoucí Pečovatelské služ-
by Praha – Radotín a též 
JUDr. Miluše Jirásková, 
spolumajitelka firmy Fe-
mat. „Děkuji společnosti 
Femat za nabídku a po-
skytnutí výrazné finanční 
slevy na zakoupení nového 
vozu, jenž umožní uspoko-
jit zvyšující se poptávku po 
pečovatelské službě,“ uvedl 
starosta Hanzlík. 
   Městská část Praha 16 
i tímto krokem zkvalitňuje 
a zejména rozšiřuje služby 

poskytované klientům. V současné 
době má 168 klientů, z toho 45 jich 
je ubytováno ve dvou pečovatelských 
domech v Radotíně, o 123 lidí se stará 
v terénu.

Letošního, již 
11. ročníku soutěže 
o nejlepší webové 
stránky a elektro-
nické služby měst a obcí se ze správního ob-
vodu Prahy 16 zúčastnily pouze dvě měst-
ské části – Praha 16 (www.mcpraha16.cz) 
a Velká Chuchle (www.chuchle.cz).

Je ale důležité zdůraznit, že oba 
weby si nekonkurovaly, neboť soutěžily

Vážení spo-
l u o b č a n é , 
tak je to tu 
zase. Opět 
s t o j í m e 
před volba-
mi. Tento-
krát před-
č a s n ý -
m i .  A ne-

chci být špatným prorokem, ale 
obávám se, že to není naposledy. 
Je to asi způsobeno tím, že česká 
společnost je téměř rovnoměrně 
rozdělena mezi pravicově a le-
vicově smýšlející občany. A to 
je věc, která se asi hned tak ne-
změní. Proto volby končí pravi-
delně remízou, nebo je vítězství 
tak těsné, že vláda z něj vzešlá je 
nestabilní. 

Tak zvaní přeběhlíci z obou 
hlavních táborů, to je jen důsle-
dek toho základního faktu, že 
národ je rozdělen. Nezlobme se 
na premiéry či leadery opozice 
z jednoho či druhého tábora, 
že o ně usilují. To je totiž jediné 
možné řešení, jak sestavit vládu. 
Jinak jsou opět nutné předčasné 
volby. A pořádat je tři měsíce po 
řádných volbách, to také asi není 
to pravé. A tak jsme svědky toho, 
co právě v těchto dnech probíhá 
na obrazovkách našich televizí. 
   Tvrzení, že demokracie je nej-
lepší ze špatných způsobů vlády, 
se jeví v tomto kontextu jako do-
cela pochopitelné. Jistě, osvícený 
panovník je nejlepší, jenže ten 
poslední v našich dějinách byl 
Karel IV. Pak byli „panovníci“ 
další, ale už ne osvícení. Stalin 
a Hitler mezi ně patřili taky. 

Važme si proto demokracie, 
i když zrovna v současnosti 
vidíme tak zřetelně její slabiny. 
A nenadávejme na ni. Každý 
národ má takovou vládu, ja-
kou si zaslouží. Až se zlepšíme 
my všichni, pak se zlepší i naše 
politická scéna. Tím jsem si jist. 
Kdy to bude, to záleží jen na 
nás. Asi ne brzy. Proto si zatím 
musíme „užívat“ současného 
stavu. Tak hodně trpělivosti. 

Kdo jel v mrazivém počasí a chume-
lenici v pátek 20. února po Lahovickém 
mostě směrem do centra, nestačil se asi 
divit. Nemohl si totiž nevšimnout něko-
lika hasičských vozů a „topících“ se lidí 
na soutoku Vltavy s Berounkou.

Všímaví pozorovatelé s ostřížím 
zrakem si možná všimli, že příslušníci 
zasahujících jednotek mají na zádech 
nápis Hasiči Praha a celá akce vůbec 
nevypadá jako opravdová. Nedaleko 
od mostu se totiž odehrávalo plánova-
né cvičení několika hasičských stanic. 

Ale abychom upřesnili, oč vlastně 
šlo. V mrazivém počasí, za vydatné 

Hasiči cvičili
záchranu tonoucího

Letošní zima byla předlouhá. Po dvou 
rocích, kdy jsme zásadně nepocítili vlivy 
tohoto ročního období, jako by nám příroda 
chtěla opět dokázat, jakou sílu má. Ještě 
nyní, v době okolo velikonočních svátků, je 
na některých horách taková sněhová vrstva, 
že by za ni byli majitelé vleků a horských 
objektů v zimních měsících v jiných sezó-
nách šťastni. Mnozí lyžařští nadšenci této 
ojedinělé dubnové nabídky určitě využili 
nebo ještě využijí.

Přesto i roční období mají podle oběhu 
Země kolem Slunce svoji logiku a ozdravné 
jaro nezadržitelně nastupuje. Příroda se pro-
bouzí a jsme svědky neuvěřitelné proměny 
všude kolem. Já pevně věřím, že jaro bude mít 
ozdravný proces i pro mnohé z nás, na naši 
mysl, na naši duši a na zlepšení nálady. Letos 
bude jarní ozdravení obzvlášť důležité, už 
z důvodu celosvětové ekonomické recese a si-
tuace na naší politické scéně, která ke stabilitě 
a řešení dopadů krize na naše hospodářství 
určitě nepřispěje, ba naopak. 

Po dlouhé zimě je potřeba vydatného 
úklidu. V nás samých, v našich bytech, 
domech, na veřejných prostranstvích, na 
ulicích. Zvláště na poslední vyjmenované 
se soustředí městské části. Ne jinak je tomu 
i v MČ Praha 16. Již koncem února proběhla 
na radotínské radnici organizační schůzka 
všech kompetentních zástupců ohledně 
letošního blokového čištění v této městské 
části. To bude zahájeno 16. dubna a bude 
probíhat každý čtvrtek dalšími dílčími 
etapami až do 28. května. V letošním roce 
dojde vedle již tradičních ulic opět k rozší-
ření o další radotínské místní komunikace 
(Kraslická, V Parníku, Na Benátkách, „malá“ 
Výpadová, Grafitová, K Vápence, Býšovská, 
Čedičová, Štěrková, Hadravská). Výsledek 
čištění je do určité míry závislý i na disci-
plinovanosti řidičů. Těžko se jak ručně, tak 
strojově vyčistí místa a kanalizační vpusti, 
kde i přes intenzivní upozornění a doprav-
ní omezení zůstanou zaparkovaná auta. 
Řidiči se sice vystavují postihu a nasazení 
,,botičky“, ale zaparkované překážky mají 
na konečný efekt úklidu samozřejmě ne-
blahý dopad. Proto vyzývám všechny řidiče 
parkující v lokalitách dotčených blokovým 
čištěním, aby respektovali upozornění v zá-
jmu jarního úklidu. Omezení není výrazné 
a výsledek je pak opravdu znát. 

Od začátku dubna začala Technickým 
službám vedle pravidelných činností i cyklic-
ká údržba a úklid Radotína, který je rozdělen 
do šesti zón. Během čtrnáctidenního období 
se pracovníci této příspěvkové organizace 
intenzivně věnují konkrétní lokalitě, kde 
provádějí nutné práce na majetku městské 
části. Vážení čtenáři, budeme samozřejmě 
rádi za jakýkoliv podnět od Vás k zlepšení.

Krásné Velikonoce a pohodové jaro.

Autobusy - dějství třetí
   Na základě připomínek Městské části 
Praha 16 a Městské části Praha - Velká 
Chuchle a podnětů občanů dojde od 
1.5.2009 snad k poslední úpravě autobu-
sových spojů č. 172 a 244. 

Březnová varianta vrátila celodenní 
a víkendový provoz linky 244 a opě-
tovně zajistila obslužnost obytných ob-
jektů a průmyslových areálů v oblasti 
Přeštínské, Vrážské a Výpadové ulice. 
Vzhledem k celodennímu provozu 
došlo k úpravě intervalů především 
v ranní špičce. Kloubové autobusy 
a dvacetiminutový interval však ne-
přinesly ROPIDem předem avizovaný 
efekt, především při odjezdu autobusů 
z konečné na Sídlišti. Předpokládaný 
propad v přepravě o ,,pou-
hých“ 40 míst za hodinu se 
ukázal jako nevyhovující, o čemž svěd-
čí naplněné spoje již při odjezdu.
   Při následných jednání, která se opět 
rozběhla mezi městskými částmi a or-
ganizátorem hromadné dopravy v Pra-
ze, společností ROPID, bylo dojednáno, 

že se od začátku května vrátí zpět vari-
anta úpravy trasy autobusu 172 (v lednu 
se uvažovalo o 204). Linka 172 by ze své 
konečné ve Velké Chuchli pokračovala 
v trase původní linky 204 na radotínské 
Sídliště. Navrhované řešení zajistí pří-
mé dopravní propojení Velké Chuchle 
s Radotínem a zlepší se tak dostupnost 
pro chuchelské občany ve směru 
z centra města. Ráno 
a  o d - p o l e d n e 
v pra- c o v n í 
dny se z v ý š í 
p o č e t spojů ve 
s m ě r u S í d l i -
ště - Smí- chovské 
nádraží, v ran- ním období 

pracovního dne posílí provoz z Velké 
Chuchle směr Smíchovské nádraží.   
Pro dopravu ze Sídliště na konečnou 
stanici Smíchovské nádraží přinese 
poslední opatření zkrácení intervalu 
odjezdu autobusů na 15 minut (za ho-

dinu 2x 244, 2x 172). Pro občany Velké 
Chuchle budou navíc v ranní špičce 
vloženy dva spoje autobusu 172, které 
pojedou jen na Smíchov a zpět. Linka 
č. 172 bude v provozu denně a celý 
týden mezi Smíchovským nádražím 
a Sídlištěm Radotín. Linka č. 244 bude 
fungovat beze změny trasy, ale s násle-
dujícími omezeními - v pracovní den 
v provozu cca do 20.30 hod., v sobotu 
cca od 8.00 do 20.30 hod. a v neděli 
cca od 13.00 do 20.30 hod. Celotý-
denně se navíc zavádí jeden pár spojů 
kolem šesté hodiny a jeden pár spojů 
kolem 22. hodiny z důvodu zachování 
dopravní obslužnosti zastávky Přeš-
tínská. Provoz ve večerních hodinách 
nahradí linka 172. 
   Na závěr je na základě návrhů a při-
pomínek občanů potřeba poznamenat 

a zopakovat, že garantem 
dopravy v Praze je Magistrát 

hl. m. Prahy prostřednictvím své spo-
lečnosti ROPID. Městské části nevy-
dávají licence, nerozdělují prostředky 
určené na dopravu, neurčují tratě 
a linky, jen a pouze mohou připomín-
kovat nebo změny navrhnout. 



Secesní budovy a stavby kolem nás

Představení zařízení

Každé období mělo svůj specifický 
architektonický sloh s typickými znaky 
a způsobem ztvárnění staveb. Společenské 
změny se často odrážely v architektuře, kde 
se novátorské myšlenky obtížně prosazovaly 
a nenacházely příliš pochopení u odborné 
i laické veřejnosti. Na přelomu 19. a 20. 
století byl terčem kritiky secesní sloh, který 
v Praze představuje  například reprezen-
tační budova Obecního domu, Wilsonovo 
nádraží, Průmyslový palác na Výstavišti 
nebo Petřínská rozhledna jako menší 
napodobenina Eiffelovy věže. Chráněnou 
technickou památkou z údobí secese je také 
nejkratší pražský Čechův most se zdobenou 
mostní konstrukcí.      

Největšího rozmachu dosáhla secese 
v prvním desetiletí 20. století, aby pak 
následně ustoupila kubismu. Na území 
Prahy 16 lze i dnes pozorovat na fasádách 
domů vliv tohoto slohu. Zbraslav má jedi-
nečnou secesní stavbu v ulici Žitavského – 
Ottovu vilu zapsanou na seznamu památkově 

chráněných objektů, která byla postavená 
na objednávku pro nakladatele Jana Ottu 
v roce 1912. Dekorativismus stylu se pro-
jevil v detailech stavby jako jsou řemeslná 
umělecká kování na dveřích či oknech. 
Další secesní budovou je u křižovatky 
před zbraslavským mostem památkově 
chráněná vila Planá růže, která má krás-
nou dekoraci na průčelí. Chuchelské do-
stihové závodiště se svými doprovodnými 
stavbami mělo v roce 1906 zřetelný secesní 
ráz. Areál vypadal odlišně než nyní. Tribu-
na, pokladny i stáje byly postaveny v duchu 
secese a svým dekorativním provedením 
dodávaly akcím společenský lesk. 

Secese měla více forem, některé byly 
více, jiné méně zdobné. V ulici Václava 
Balého na fasádě radotínské školy, jejíž 
výstavba byla zahájena v roce 1901, jsou 
stále patrné některé secesní prvky. Okna 
jsou zakončena obloukovými nadokenní-
mi římsami a přes některé pozdější úpra-
vy jsou zachovány původní štukatérské 
detaily. Charakteristické je členění fasády 
a její zdobení. Nad hlavním vchodem je 
obloukovitá římsa, uprostřed s reliéfem 
Jana Amose Komenského. Také Smíchov 
je lokalitou se secesními památkami, kdy 
na místě původní botanické zahrady byly 
postaveny dvě secesní budovy, a to Smí-
chovská tržnice a Národní dům z roku 

1908 s řadou spolkových a společenských 
sálů. Na Janáčkově nábřeží zas nalezneme 
secesní honosné činžovní domy, specifické 
zejména vnější formou. 

K nejvýraznějším abstraktním tvarům 
secese patří vlnící se nestejně široký orna-
ment, nazývaný pro podobnost s kouřem 
kouřová křivka. V oblibě bylo využití 
výseků kružnice, které se uplatňovaly na 
tvaru domovního štítu a u rámování oken 
a vchodových dveří. V období padesátých 
až osmdesátých let minulého století byly 
typické znaky secese často ze staveb od-
straňovány. Nyní se opět obnovují, neboť 
secese je zase v oblibě. Příkladem může být 
nedávná rozsáhlá rekonstrukce a přestav-
ba historické secesní budovy Smíchovské 
tržnice na pobočku Městské knihovny, kdy 
byly odkryty za socialismu obetonované 
původní zdobné ocelové sloupy a vazníky 
s nýtovanými styčníky, které svými tvary 
a detaily dekorativně dotváří vnitřní pro-
story dnešní knihovny. 

Secesní sloh lze vi-
dět ve větších městech 
na stavbách činžov-
ních domů a vil, škol 
a různých institucí, 
výstavních pavilónech, 
nádražních budovách, 
a le i na továrnách 
a mostech. Běžně byly 
secesní stavby dopl-
ňovány reliéfy nebo 
stylovými sochami 
a v kovových částech 
mosaznými krouce-
nými prvky. V inte-
riéru se v hojné míře 
uplatňovala štuková 
a malířská výzdoba, 
stěny byly obkládány 

mramorovými nebo dřevěnými obklady, 
schodiště byla opatřena bohatě tepaným 
zábradlím. V secesním stylu byly také 
lustry, zrcadla a další doplňky. Tento sloh 
byl vlivným stylem založeným architekty, 
kteří vsadili na vlastní představu umění 
začátku století. Secese se neopakovatelně 
zapsala do architektury mnoha evrop-
ských měst, Prahu nevyjímaje. K jejímu 
rychlému rozšíření došlo díky výstavě 
v roce 1900 v Paříži, kde byla prezentovaná 
jako nová módní vlna. Ve stavitelství došlo 
k širšímu uplatnění a využití inženýrských 
konstrukcí a k uměleckému zpracování 
materiálů jako je železo, sklo nebo kera-
mický obklad. Architekti začali zacházet 
s materiálem velmi volně tak, aby samotné 
stavby vytvářely jediný zvlněný ornament.

Secese ovlivnila ve své době celkový 
životní styl. Je prvním slohem, který lze 
přiřadit k modernímu umění. Stejně jako 
každý nový směr, i secese měla množství 
odpůrců. Je příkladem toho, jak krátkodo-
bě platné může být hodnocení umění jen 
z hlediska dobového vkusu. V současnosti 
je secese obdivovaná a vyhledávaná, což 
dokazují repliky secesních lamp od Tiff-
aniho, výroba skleněných vitráží nebo re-
produkce kreseb a plakátů Alfonse Muchy. 

Noční hádka
Strážníci ve čtvrt na tři ráno 2. března zasahovali u velmi hlasité rozepře mezi mužem 
a jeho družkou v jednom radotínském bytě. „Po řádné domluvě se hlídce podařilo oba 
uklidnit,“ informoval vedoucí okrsku Městské policie v Praze 16 Bc. Michal Vocetka.

Jezdit bez řidičáku se nevyplácí
6. března zadržela hlídka v Radotíně ženu, která neváhala sednout do vozidla bez řidič-
ského oprávnění a navíc nerespektovala zákaz vjezdu. Krátce po druhé hodině odpoledne 
předali strážníci řidičku Policii České republiky.

Otevřená trafostanice
Krátce před osmou hodinou ranní dne 10. března přijala Městská policie v Praze 16 tele-
fonát od místního úřadu, že je v ulici Hadravská volný přístup do trafostanice s vysokým 
napětím. „Strážníci zajišťovali vchod do příjezdu pracovníků PRE, kteří vše uvedli do 
pořádku,“ poznamenal Vocetka.

Obvodní ředitelství policie Praha II
Ředitel: plk. JUDr. Zdeňka Brotánková
Sokolská 38
120 00 Praha 2
tel.: 974 852 220
fax: 974 852 458
e-mail: or2kr@mvcr.cz

Obvodní ředitelství policie Praha II -
Služba kriminální policie a vyšetřování
Náměstek pro trestní řízení:
plk. Mgr. Bc. Jan Koníř
Sokolská 38
120 00 Praha 2
tel.: 974 852 319
fax: 974 852 448
e-mail: or2kr@mvcr.cz

Obvodní ředitelství policie Praha II - 
Odbor služby dopravní policie
Zastupuje: ppor. Roman Babica
Jana Masaryka 19
120 00 Praha 2
tel.: 974 852 250
fax: 222 511 610
e-mail: p2dibel@mvcr.cz
Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní 
materiál
Pracoviště OŘ Policie ČR Praha II
Sokolská 36 – 38
120 00 Praha 2
tel.: 974 852 300

Místní oddělení Policie ČR Barrandov
Vedoucí: npor. Mgr. Ladislav Jurenka
Werichova 981
152 00 Praha 5
tel.: 974 855 720
fax: 974 855 728
e-mail: p2mopbrn@mvcr.cz
Úřední hodiny: pondělí - pátek 7.30 - 15.30 hod.
Stálá služba: nepřetržitě
Seznam oblastí v územní působnosti:
Hlubočepy, Holyně, Lahovice,
Malá Chuchle, Velká Chuchle, Slivenec

Více informací o pražské Policii ČR:
www.policie.cz/krajske-reditelstvi-hl-m-
prahy.aspx

    Minulým číslem jsme zakončili seriál, v němž 
Noviny Prahy 16 postupně představily všechny 
odbory a oddělení ÚMČ Praha 16. V tomto 
a následujících vydáních přineseme informa-
ce o zařízeních Městské části Praha 16. Jako 
první se prezentuje příspěvková organizace 
Technické služby Praha – Radotín (TS).

Úkolem TS je především údržba míst-
ních komunikací a veřejné zeleně, úklid 
veřejných prostranství, likvidace černých 
skládek, obsluha odpadkových košů, údrž-
ba a instalace místního dopravního značení 
a údržba dešťové kanalizace. Mezi další 
povinnosti patří různé servisní práce, jako 
například oprava a nátěry laviček, zábradlí, 
různých zábran a také správa a úklid rado-
tínských dětských hřišť a hřbitovů (včetně 
zajištění pronájmu hrobových míst a jejich 
evidence). Od roku 2007 převzala organiza-
ce i část prací, které byly dříve vykonávány 
dodavatelsky - jde především o oblasti údrž-
by zeleně a úklidu. 

Jako subdodavatel prací pro Technickou 
správu komunikací hl. m. Prahy jsou zapo-
jeny do systému zimní údržby komunikací, 
úklidu komunikací a údržby komunikační 
zeleně i v jiných částech Prahy. 
Vykonávaj í r o v n ě ž 
p r á c e  p r o Dopravní 
p o d n i k h l .  m . 
P r a h y (autobuso-
vé zastávky -  o b s l u h a 
odpadkových k o š ů 
a úklid).  

V roce 2005 byl v Radotíně otevřen 
Sběrný dvůr, který TS provozují a který 
slouží všem občanům Prahy. Zde mohou 
občané odevzdat téměř všechny druhy od-
padu: objemný odpad, bioodpad, stavební 
suť, dřevo, plasty, papír a také nebezpečný 
odpad (např. barvy, léky, chemické látky, 
zářivky). Sběrný dvůr slouží jako místo 
zpětného odběru elektrospotřebičů, lednic, 
televizí, monitorů atd. Množství odevzda-
ného odpadu vykazuje každý rok značný 
nárůst a v současnosti se pohybuje kolem 
2000 tun ročně. 

Technické služby i Sběrný dvůr na-
jdete nedaleko cementárny v ulici 
V Sudech 1488/2 (což je roh této ulice 
a hlavní ulice K Cementárně). 

Otevírací doba Sběrného dvora je ve všed-
ní dny od 8.30 hod. do 18.00 hod. (v zimním 
období do 17.00 hod.), v sobotu od 8.30 hod. 
do 15.00 hod. Úřední hodiny TS pro agendu 
hřbitovů a veřejně prospěšných prací jsou 
v pondělí a ve středu od 8.00 hod. do 18.00 
hod., ostatní dny po telefonické dohodě. 

Občan jiného členského státu EU má právo 
volit ve volbách do Evropského parlamentu 
na území České republiky za předpokladu, 
že nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 
18 let, je po dobu nejméně 45 dnů veden 
v evidenci obyvatel (tj. nejméně od 27. dubna 
2009) a nevznikla u něho překážka ve výkonu 
volebního práva.
   Cizinec je veden v evidenci obyvatel, po-
kud má na území České republiky povolení 
k pobytu. O povolení k přechodnému nebo 
trvalému pobytu lze žádat na úřadovně 
Cizinecké policie České republiky podle 
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 
na území České republiky a o změně ně-
kterých zákonů, v platném znění (podrobné 
informace lze získat u Cizinecké policie 
České republiky). S průkazem o povolení 
k pobytu požádá o zápis do seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu.

Občan jiného členského státu EU, který 
má právo volit ve volbách do Evropského 
parlamentu na území České republiky, 
projeví svou vůli hlasovat v těchto volbách 
na našem území tím, že podá u obecního 

úřadu, v jehož správním obvodu je veden 
v evidenci obyvatel, nejpozději 40 dnů 
přede dnem voleb, tj. nejpozději 26. dubna 
2009, žádost o zápis do seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu. Tuto 
žádost je možno podat osobně i písemně.
Obecní úřad, v našem případě každá 
městská část, žadatele o zápis do seznamu 
voličů pro volby do Evropského parlamentu 
nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (do 
21. května 2009) informuje o tom, jak byla 
jeho žádost vyřízena. K žádosti musí být 
přiložena: 
»     kopie dokladu osvědčující zápis žadatele 

v evidenci obyvatel (tzn. kopie průkazu 
o povolení k pobytu pro státního pří-
slušníka členského státu Evropských 
společenství),

» čestné prohlášení žadatele, ve kterém 
uvede svoji státní příslušnost, místo 
pobytu, adresu volebního obvodu, kde 
byl dosud pro volby do Evropského 
parlamentu veden ve volební evidenci 
a to, že bude hlasovat ve volbách do Ev-
ropského parlamentu pouze na území 
České republiky.

Informace
pro cizince

Slovo secese je odvozeno z latinského slova secessio znamenající odštěpení. Nejdříve 
se na přelomu 19. a 20. století  jednalo o hnutí moderních umělců, kteří chtěli pro-
sadit nový styl ve stavitelství, odlišný od předchozích historických forem. Typická 
byla velká fantazie charakterizovaná plynulostí linií, vlnovek, křivek a výraznou 
barevností. Znakem secesního slohu byla stylizace a návrat k přírodním tvarům 
květin, listů a větviček. Mnohem více než v minulosti doplňovaly fasády domů nápi-
sy obsahující různé průpovědi nebo názvy či označení a často byl udáván i letopočet 
stavby nebo začáteční písmena jména majitele. Snaha o líbivost je u secese zcela jas-
ná. Dokládají to různé ornamenty, zdobení a zlacení, na průčelích staveb sochařská 
výzdoba, mozaika, pestrobarevné skleněné a keramické doplňky nebo glazované 
prvky a ozdobné přesahující římsy. 

Adresy a kontakty na jednotlivé úřady, kde je možno získat informace týkající se voleb, 
kam směřovat žádost o zápis do seznamu voličů či žádost o vydání voličského průkazu: 

» Městská část Praha 16, Úřad městské části, Odbor občansko správní, nám. Osvobodi-
telů 21, Praha – Radotín, PSČ 153 00. M. Moravec (I. patro, číslo dveří 18),

       tel.: 234 128 240, e-mail: spravni@p16.mepnet.cz
»     Městská část Praha – Lipence, Úřad městské části, K Obci 47, 155 31 Praha – Lipence

tel.: 257 921 167, e-mail: mulipence@worldonline.cz 
» Městská část Praha – Lochkov, Úřad městské části, Za Ovčínem 1, 154 00 Praha – 

Lochkov, tel.: 257 912 341, e-mail: urad@praha-lochkov.cz
» Městská část Praha – Velká Chuchle, Úřad městské části, U Skály 262, 159 00 Praha – 

Velká Chuchle, tel.: 257 941 041, e-mail: info@chuchle.cz
» Městská část Praha – Zbraslav, Úřad městské části, Správní odbor, Zbraslavské náměstí 464, 

156 03 Praha – Zbraslav, tel.: 257 111 832, e-mail: marie.horka@mc-zbraslav.cz

Čistá energie Praha. Rada hl. m. Prahy 
10. března 2009 přejmenovala Program dota-
cí hl. m. Prahy na přeměnu topných systémů 
a využití obnovitelných zdrojů energie na 
území hl. m. Prahy na nový název Program 
Čistá energie Praha a schválila jeho pravidla 
pro rok 2009. Cílem je motivovat vlastníky 
a uživatele bytů k přeměně původních 
topných zdrojů, zejména tuhých paliv, na 
ekologická topná média a k vyššímu využití 
obnovitelných zdrojů energie. Od roku 1994 
Praha v rámci programu finančně podpořila 
změnu vytápění v 39 337 bytech a investo-
vala do této formy podpory ekologického 
vytápění celkem 419,7 milionu korun. Letos 
Praha v rozpočtu na tento dotační program 
vyčlenila 12 milionů korun. 
Odstávka OP a pasů. Upozorňujeme ob-
čany na celostátní odstávku informačního 
systému správních evidencí (evidence 
obyvatel, občanských průkazů, cestovních 
dokladů) a dopravních evidencí ve dnech 
1.5.2009 - 10.5.2009, která zasáhne i do 
pracovních dnů 4.5.2009 - 7.5.2009. V tom-
to období nebude možné provádět žádné 
změny v informačním systému evidence 
obyvatel, nebude možné zaslat žádost o vy-
dání občanského průkazu k výrobě občan-
ského průkazu a nebude ani možné podat 
žádost o vydání cestovního pasu se strojově 
čitelnou zónou a s nosičem dat s biometric-
kými údaji (tzv. e-pasu) ani tyto cestovní 
pasy předávat. Důvodem je celostátní mo-
dernizace informačního systému správních 
a dopravních evidencí. 
Informace do e-mailu. Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy (TSK) spouští no-
vou službu TSK info. Jedná se o bezplatnou 
službu, která nabídne zasílání aktuálních in-
formací nejen o pražské dopravě na e-mai-
lovou adresu. Jako první jsou zprovozněny 
informace o blokovém čištění komunikací. 
Uživatel po registraci dostane do zadaného 
adresy informace o chystaném blokovém 
čištění v jím zvolené ulici či ulicích vždy 
týden a jeden den před samotným čištěním. 
Zájemci naleznou odkaz na službu TSK 
info přímo na hlavní stránce společnosti 
www.tsk-praha.cz. K aktivaci služby je 
nutná registrace, po vyplnění registračního 
formuláře je zájemci zaslán e-mail na adresu 
jím uvedenou v registračním formuláři se 
žádostí o autorizaci. Autorizovaný uživatel 
se může následně přihlásit a po přihlášení 
si nastaví zasílání požadovaných informací. 
Služba je zdarma. TSK na stejném principu 
v nejbližších týdnech nabídne i zasílání in-
formací například o obsazenosti parkovišť 
P+R, o aktuální dopravní situaci či údaje 
z meteočidel.
Den Země. V rámci oslav Dne Země opět 
proběhne ve spolupráci se svozovou společ-
ností Pražské služby a.s. a kolektivními sys-
témy (Asekol, Elektrowin, Ecobat, Ekolamp) 
informační kampaň pro veřejnost zaměřená 
na nakládání s odpady. V Radotíně bude 
stánek s prezentací ve čtvrtek 7. května 
v době od 10.00 do 18.00 hod. umístěn 
v prostoru pěší zóny před nákupním 
střediskem (drogerie TETA) na náměstí 
Osvoboditelů. Informace (o třídění odpadů, 
bioodpadech, mobilním sběru nebezpeč-
ných odpadů) a odpovědi na otázky budou 
podávat zaměstnanci uvedených společnos-
tí a také zástupci odboru ochrany prostředí 
Magistrátu hl. m. Prahy.  
Informace pro zemědělce. Osobám, které 
provozují zemědělskou činnost na základě 
„starých“ osvědčení, vydaných podle záko-
na č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání 
občanů (tzv. „osvědčení soukromého rolní-
ka“), toto oprávnění k 30. dubnu 2009 zaniká. 
Rolníci měli povinnost, v souladu s přechod-
nými ustanoveními čl. II zákona č. 85/2004 
Sb., kterým se mění zákon o zemědělství, se 
ve lhůtě 5 let zaevidovat na příslušném živ-
nostenském úřadě dle svého bydliště.
Výměna řidičských průkazů. Odbor do-
pravně správních agend Magistrátu hlavní-
ho města Prahy upozorňuje řidiče, kteří jsou 
držiteli řidičských průkazů vydaných v době 
od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, že 
podle zákona o silničním provozu jsou po-
vinni tyto doklady vyměnit do 31. prosince 
2010. Vzhledem k tomu, že k výměně zbývá 
cca 150 000 řidičských průkazů, žádá Odbor 
dopravně správních agend Magistrátu hlav-
ního města Prahy držitele těchto starších 
typů průkazů, aby záležitost neodkládali na 
poslední chvíli a řešili ji průběžně již v sou-
časné době a ušetřili si tak zbytečné potíže 
a průtahy na konci roku 2010. Řidiči s trva-
lým nebo přechodným pobytem na území 
hl. m. Prahy si podávají žádost o výměnu 
dokladu v registru řidičů Magistrátu hl. m. 
Prahy v Praze 1, Jungmannova 35/29 (úřed-
ní doba: pondělí až čtvrtek 7.00 - 20.00 ho-
din). Podrobné informace včetně možnosti 
rezervace termínu na určitý den a hodinu 
lze nalézt na www.magistrat.praha-mesto.cz 
v rubrice Jak si zařídit – Dopravně správní 
agendy – Registr řidičů.

Místní oddělení Policie ČR Radotín
Vedoucí: npor. Jiří Svoboda
Výpadová 1335
153 00 Praha 5
tel.: 974 855 730
fax: 974 855 730
e-mail: p2moprad@mvcr.cz
Úřední hodiny: pondělí - pátek 7.30 - 15.30 hod.
Stálá služba: nepřetržitě
Seznam oblastí v územní působnosti:
Lipany, Lipence, Lochkov, Radotín, Zadní 
Kopanina, Zbraslav

V příštím čísle Novin Prahy 16 přineseme 
souhrnné informace k volbám do Evropského 
parlamentu.
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O
bjektiv času

Radotínský policista zachránil život

Husův sbor
Stavba je situována v kři-

žovatce ulic Elišky Pře-
myslovny a Matjuchinovy 

v horní části Zbraslavi. 
Husův sbor byl postaven 
koncem třicátých let na 

místě bývalého špýcharu 
arch. Vachatou. Je ukázkou 
meziválečné architektury 
s výraznými funkcionalis-

tickými prvky. Součástí 
stavby je kolumbárium 

pro ukládání zpopelněných 
ostatků zemřelých. V ko-

lumbáriu jsou mimo jiné ulo-
ženy ostatky významného 

českého malíře a grafika 
Maxmiliána Pirnera.

Hasiči cvičili...
sněhové vánice, byly do programu výcviko-
vého plánu toho dne zařazeny dvě akce – zá-
chrana tonoucího zpod probořeného ledu za 
pomoci žebříků a pak varianta, kdy se místo 
žebříku na led spouští a po něm posouvá  
člun, který tvoří záchytný bod. 

Pro první, přibližně dvacetiminutovou 
akci, byl úkol jasný. Mladý muž-hasič, potá-

pěč, vstupuje na led ve speciální kombinéze. 
Z břehu ho lanem jistí a pomáhají mu kole-
gové. Trochu nejistým krokem dojde téměř 
do třetiny koryta řeky. Pomalu nabývá jistý 
krok a v tom se proboří. A to je účel, najít 
místo, kde se bude „zachraňovat“. Na tváři 
mu ale přesto úsměv nemizí. Ví, že toto je 
trénink. I hasiči se totiž musí učit, byť jde jen 
o to zbavit se strachu. Vrací se zpátky na břeh 
a vyslechne od nadřízeného instruktáž. Ná-
zorně je mu předvedeno, jak se po ledě pohy-
bovat za pomoci dvou žebříků a využívat oba 
naráz tak, aby váha byla na ledě co nejvíce 
rozložena. A jde se na to. Vybaven teoreticky, 
opět jištěný lany, se pomalu dostává k „obě-
ti“, která si mezitím v ledové vodě užívá, jako 
by bylo parné léto. Hasič-potápěč vklouzne 
do vody za tonoucím a ukládá jej na žebřík. 
Z břehu jej už tahají za pomoci lan. 

S malými obměnami probíhala i druhá 
záchranná akce. Tentokrát byli zachránci 
čtyři, jedna oběť a v další důležité roli člun. 

I hasiči se musí učit, zatím šlo jen 
o cvičení...

Přehled čištění komunikací s dopravními omezeními 
Radotín (vždy čtvrtek 7.30 – 14.00)
16. dubna – Věštínská, Matějovského, Vrážská, U Jankovky, Kraslická, V Parníku, Na Be-
nátkách, tzv. malá Výpadová (u DPS)
23. dubna – Na Betonce, náměstí Osvoboditelů, Na Výšince (po vlečku)
30. dubna – Prvomájová, Vinohrady (včetně parkoviště u Prvomájové)
7. května – Pod Klapicí, Slinková, Strážovská, Ametystová, Jaspisová, Achátová, Vykouko-
vých, Grafitová, K Vápence, Býšovská, Čedičová, Štěrková (po Ametystovou)
14. května – Tachovská, Josefa Kočího, Zbynická, Nýřanská, Hadravská
21. května – Sídliště – úsek od parkoviště před poliklinikou ke Karlické, prostor před 
Domovní správou
28. května – Týřovická, Sídliště – úsek od ul. Na Viničkách ke konečné BUS MHD a dále 
zpět k Týřovické 
Zbraslav (vždy úterý 6.00 – 18.00)
21. dubna (III.) – Zvonařská, Nad Parkem, Lomařská, Nezvalova, Nad Starou pískovnou, 
K Nové škole, Ke Kamínce, Pod Špejcharem, Matjuchinova, Podéšťova, Pod Havlínem, Pod 
Urnovým hájem, Romana Blahníka, Na Královně, Zdeňky Nyplové
28. dubna (IV.) – K Výtopně, Sulova, Svépomoci, Tunelářů (Svépomoci – Paškova), Pirnero-
va, Pelzova, Jaromíra Vejvody, U Včely, Nad Kamínkou, Jiřího Mašína, Jaroslava Švehly
5. května (V.) – U Klubovny, Ottova, Šůrova, K Belvederu, Boženy Hofmeisterové, Ke Drač-
kám, Pod Spravedlností, V Hlubové, Na Plácku, Pod Kamínkou, Pod Studánkou, Rašilovo-
va, Spojařů, Pod Chaloupkami
12. května (VI.) – Za Opusem, Ke Kyjovu, Lipenecká, Na Vrškách, Žabovřeská, Karla Michala, 
Fuchsova, Vilímkova, Tunelářů (Tadrova – Vilímkova), Tadrova, U Pumpy
19. května (VII.) –K Havlínu, U Karlova stánku, Košíkářská, Pod Třešňovkou, Meliorační, 
K Mlíčníku, Nechybova, Hostošova, Nebeského, Jansenova, Výzkumníků, Strnadská

Páteřní komunikace (vždy 7.00 – 14.00, zajišťuje TSK)
16. dubna – Vrážská (Věštínská – Prvomájová), Pod Klapicí (Prvomájová – Strážovská)
17. dubna – U Národní galerie, Elišky Přemyslovny, Žabovřeská (Elišky Přemyslovny – Paškova)

Odpoledne 24. února 2009 se sešli 
v Muzeu Policie České republiky nej-
lepší policisté z pražského ředitelství.

Ředitel  k rajského řed itel s t v í  
plk. Mgr. Martin Červíček ocenil 
celkem sedmnáct policistů v sedmi 
kategoriích. Za jejich práci jim podě-
koval i Ivan Langer, 
ministr vnitra.

V kategorii Čin 
roku to komise 
neměla vůbec 
jednoduché, neboť 
všechny popsané 
záchranné akce 
byly na profesionál-
ní úrovni. Druhé 
místo v této katego-
rii získal prap. Pavel 
Šenkýř, služebně 
zařazen na Místním 
oddělení Policie ČR 
Radotín. 
   Oceněný policis-
ta je ve služebním 
poměru od roku 
1993 a můžeme říci, že trvale dosahuje 
velmi dobrých pracovních výsledků. 
A co se 5. října loňského roku stalo? 
Policista byl uvedený den vyslán se 
svojí kolegyní na místo pokusu sebe-
vraždy oběšením. I když po příjezdu 
na místo zjistil, že žena nejeví známky 
života, okamžitě zahájil resuscitaci. 

Ženu se snažil oživit za odborné 
asistence dispečerky z linky 155 a se 
záchranou lidského života pokračo-
val až do příjezdu záchranné služby. 
Svým okamžitým jednáním tak ženě 
zachránil život.
   Záchranný čin prap. Pavla Šenkýře 

byl zároveň nominován na Zlatý zá-
chranářský kříž, který předává prezi-
dent republiky Václav Klaus.
   Oceněnému policistovi gratulujeme 
a zároveň mu přejeme, aby to byl právě 
on, kdo v letošním roce toto význam-
né ocenění převezme.

Kostel sv. Havla na 
vrchu Havlín tvoří jednu z da-

leka viditelných dominant 
Zbraslavi. První písemná 

zmínka o něm pochází z roku 
1115. Původně farní kostel se 

v roce 1784 stal kostelem 
hřbitovním. Stojí na vrchu 

Havlín, který je ve starších 
zápisech nazýván Osek. Kostel 
je původně románský (zbytky 
románského zdiva jsou velmi 

dobře patrné), dnes v baro-
kizované podobě. Významnou 

památkou je trojdílný dřevě-
ný renesanční oltář, dnes ulo-

žený z bezpečnostních důvodů 
v depozitáři Národní galerie. 

V blízkosti kostela (východně 
od apsidy) je zajímavá osmi-
boká stavba kostnice. Dnes 

kostel stojí prakticky upro-
střed hřbitova.

   Duben a květen jsou tradičně měsíci, kdy se 
uklízejí komunikace po zimním období. Ani 
letos tomu nebude jinak.

V Radotíně se rozšiřuje jarní úklid o další 
komunikace (oblast Benátek, oblast za soko-
lovnou, Na Výšince a Hadravská) a i harmo-
nogram doznal oproti minulým letům změn: 
hlavním důvodem je hned 16. dubna konané 
čištění dvou páteřních komunikací Technickou 
správou komunikací hl. m. Prahy (TSK) - ulic 
Vrážské a Pod Klapicí. Součástí akce zajišťova-

né radotínskými Technickými službami bude 
také čištění zanesených kanalizačních vpustí 
a přilehlých chodníků. Na komunikacích 
(úsecích) níže neuvedených probíhá úklid 
bez dopravních omezení.

Na Zbraslavi je jarní úklid tradiční zá-
ležitostí probíhající již od začátku dubna 
(první dva okruhy se realizovaly ve dnech 
7.4. a 14.4.) a vyčistí se postupně všech-
ny komunikace ve správě městské části. 
K nim podobně jako v Radotíně přibudou 
17. dubna tři páteřní komunikace v režii je-
jich správce – TSK (ulice Elišky Přemyslovny, 
U Národní galerie a Žabovřeská).  

Původně kaple sloužící potřebám 
kláštera. Po roce 1420, kdy byl 
rozbořen ještě nedokončený chrám 
Panny Marie, sloužil jako hlavní 
klášterní kostel; od roku 1784 jako 
farní. Byl postaven v r. 1650 - 1654 
a nahradil zničený gotický chrám. 
Jedná se o jednoloďní chrám se 
dvěma kaplemi. Chór má zaklenut 
barokními křížovými klenbami 
se štukovou výzdobou. Vnitřní 
zařízení z r. 1750 pochází z dílny 
sochaře Ignáce Platzera, obrazy 
vytvořil Petr Brandl a Karel 
Škréta. Obraz na hlavním oltáři 
z r. 1744 je dílo malíře Giovanniho 
Battisty Piazzetta. V jižní 

boční kapli je barokní oltář s obrazem Panny Marie Zbraslavské z r. 1360 kopií „Madony 
zbraslavské“, která přeDstavuje vrcholné dílo českého gotického malířství (originál 
umístěn v pražské Národní galerii). V lodi kostela stojí pomník Přemysla Oráče od J. Štursy 
a P. Janáka (z r. 1924) se schránkami lebek králů Václava II. a Václava III. a královny Elišky 
Přemyslovny.

Kostel sv. Jakuba

text: www.zbraslavhistorie.info
foto: archiv PhDr. Tomáše Grulicha, Jana Černá, Emil Souček
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PRAHY16
LPK - co se skrývá za třemi písmeny?

Weby uspěly
každý v jiné kategorii. 
   Tyto kategorie byly celkem tři, ale pouze 
ve dvou měl náš správní obvod zastou-
pení: nejlepší webové stránky města (zde 
soutěžila Praha 16 jako sídlo správního 
obvodu pověřené výkonem státní správy) 
a nejlepší webové stránky obce (Velká 
Chuchle). 
   A ony zmiňované výsledky? Gratulovat 
můžeme webovým stránkách Městské 
části Praha – Velká Chuchle, které v kon-
kurenci dalších 12 zúčastněných v ka-
tegorii obce obsadily 2. místo! Ocenění 

z rukou JUDr. Rudolfa Blažka, náměstka 
primátora hl. m. Prahy, a Ing. Martina 
Trnky, ředitele Magistrátu hl. m. Prahy, 
převzaly na slavnostním ceremoniálu 
18. března v Clam-Gallasově paláci tajem-
nice Úřadu městské části Praha – Velká 
Chuchle Jiřina Hanlová a Pavla Pajerová, 
pracovnice chuchelského úřadu, která má 
mimo jiné na starosti i webové stránky. 
„Tento výsledek je oceněním práce a sna-
hy všech, kteří se na tvorbě webu podíleli. 

Děkujeme za projevený zájem i za hlasy 
poslané do soutěže a doufáme, že se nám 
bude dařit prostředí našeho webu nadále 
doplňovat a vylepšovat,“ uvedla Hanlová.
   Ale ani radotínské stránky neskončily 
úplně nejhůře. Soutěžících webů „velké 
Prahy“ bylo opět 13, a právě pátou příčku 
obsadila Městská část Praha 16. Nejvyšší 
příčku dobyl portál praha.eu, na druhý 
stupínek dosáhla Praha 1 se stránkou 
praha1.cz následována weby Městských 
částí Praha 12 (praha12.cz) a Prahou 6 
(praha6.cz).
   Desetičlenná porota hodnotila stránky 
podle šesti kritérií – povinné informace 
(podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím), zpracování úřední desky, 

doporučené a doplňkové 
informace, ovládání webu, 
nav igaci a přehlednost , 
výtvarné zpracování a bez-
bariérovost. V bodovém 
hodnocení byly stránky 
w w w. mc pr a h a16 . c z  ve 
všech případech lepší než 
chuchelský portál. U stránek 
Velké Chuchle ocenila poro-
ta zpracování úřední desky, 

bohatost zveřejněných informací či pre-
cizně zpracovaný rozpočet. Web Prahy 16 
ocenila jedna z porotkyň slovy: „Na první 
i na druhý pohled stránky plné informací 
a příjemné, ovladatelné i pěkné.“ Oběma 
městským částem ale ubrala cenné body 
absence jazykové verze či neúplný výčet 
povinných informací. 

Kompletní výsledky na:
http://zlatyerb.obce.cz

   Osobně se domnívám, že snad není  
jediného občana v Radotíně, který by 
alespoň jednou v životě neslyšel něco 
o LPK, tedy o Letopisecké komisi. Málo-
kdo z nás však tuší, co se za těmito třemi 
písmeny skrývá a kdo že je členem LPK 
a co je jeho náplní?

Zákonem č. 80 ze dne 30.1.1920 
o pamětních knihách obecních byla 
každé obci uložena povinnost založit 
a vést pamětní knihy obecní. Z tohoto 
důvodu se zřizovaly komise a zápisy 
prováděl kronikář ustanovený obec-
ním zastupitelstvem. Na základě to-
hoto výnosu bylo na schůzi obecního 
zastupitelstva dne 11.12.1921 usneseno 
založit pamětní knihu obce Radotín. 
Již v první knize radotínské kroniky 
je zmiňována letopisecká komise a její 
činnost. Nešlo však o komisi, jakou 
známe dnes, ale o spolek lidí, kteří 
se ujali úkolu vést kroniku Radotína 
a sepisovat do ní všechny významné 
události. Dnešní kronikářkou Radotí-
na je Ing. Andrea Gruberová. 

Dovolte mi seznámit Vás stručně 
s letopiseckou komisí Radotína, jak 
vypadá dnes a co je jejím posláním. 
Letos na jaře LPK oslaví nekulaté vý-
ročí 39 let své existence a za tuto dobu 
jí prošlo celkem 43 členů a i nadále, 
po určité personální obměně a po 
vstupu několika nových členů, je plna 
elánu a nových plánů do budoucna. 
Za tuto dobu připravila pro radotín-
skou veřejnost celkem 35 přednáško-
vých večerů, svými příspěvky trvale 
zásobuje časopisy Noviny Prahy 16 
a „Šemík“, kronikáři obce jsou vždy 
vybíráni z řad členů LPK, komise svou 
činnost již rozšířila mimo obec (např. 
přednáškové „Pozvání do Radotína“ 
v listopadu 1999 v Městském muzeu 
hl. města Prahy). 
   Spravuje a neustále rozšiřuje značně 
obsáhlý archiv a tím připravuje ma-
teriály pro své budoucí následovníky. 
Archiv LPK je nejčastěji obohacován 
dary od občanů Radotína a okolí, 
členové LPK jakýkoliv vypůjčený 
materiál archivují a originály na vyžá-
dání vrátí; archiv se tak stále rozšiřuje 
o další významné fotografie, pohled-
nice a publikace. Hlavní náplní členů 
LPK - nutno říci, že se jedná o skupinu 
dobrovolníků, kteří se ve svém volném 
čase scházejí každé druhé úterý v mě-
síci v podvečer v budově na starém 
hřišti - je nejen shromažďovat a třídit 

archiválie, staré fotografie, pohledni-
ce, spisy, bezpečně vše kopírovat na 
datové nosiče a časově určit, starat 
se o zachování veškerých důležitých 
spisů, ale mít také tendenci podělit se 
o své poznatky a zajímavosti z archivu 
LPK s širokou veřejností. Proto pořá-

dají pravidelné přednášky, kdy první 
z nich proběhla 16.11.1971 (,,Z histo-
rie Radotína“) a zatím poslední pak 
11.2.2009 („Přírodní rezervace Rado-
tínské údolí, její historie a význam“). 
Z návštěvnosti jednotlivých předná-
šek, které jsou samotnými členy LPK 
archivovány, je zřejmé, že zájem o ra-
dotínskou historii neupadá a že veške-
rá snaha členů LPK není zbytečná.
   Jednotliví členové LPK jsou lidé 
různých věkových kategorií, jedno 
mají ale společné, není jim totiž lhos-
tejné místo, kde bydlí, či ke kterému 
mají jiný vztah, a totiž Radotín, jeho 
historie, významní obyvatelé, budo-
vy a jiné fenomény. V současné době 
má LPK 12 členů a několik čestných 
členů. Kontakt s místním úřadem je 
zprostředkován tajemníkem komise, 
kontakt s radotínskou knihovnou pak 
její vedoucí, která je zároveň členem 
LPK. Každý z jednotlivých členů po-

krývá určitou sféru zájmu LPK a dle 
svých možností shání o daném tématu 
podklady pro archivaci, či na jejich 
základě následně vede přednášky pro 
širokou veřejnost. Dovoluji si tvrdit, 
že podobně pracující a aktivní leto-
piseckou komisí se nemůže pochlubit 

žádná jiná městská 
část Prahy než prá-
vě Radotín.
   Členové LPK na 
fotogra f i i  (zadní 
řada zleva): Miloslav 
Pátek – filmový a fo-
tografický archiv, 
dok u menta r i s t a , 
Jaroslav Sojka - čest-
ný člen LPK, dlou-
ho le t ý  pře d s e d a 
LPK, Mgr. Štěpán 
Rak – geologická 
a  a rc h e o l o g i c k á 
h i s t o r i e  R a d o -
t í n a ,  p ř í r o d -

ní památky a rezervace, Ing. Petr 
Binhack – předseda LPK, zastupitel 
a člen rady MČ Prahy 16, Miroslav 
Moravec – vedoucí odboru občansko 
správního ÚMČ Praha 16, (přední řada 
zleva): Mgr. Tomáš Hromádka - zastu-
pitel a kronikář Velké Chuchle, geograf, 
historik, autor regionálních publikací, 
Ferdinand Löffelmann – grafik LPK, 
zpracování pozvánek a propagačních 
materiálů, Ing. Andrea Gruberová – 
kronikářka, Karel Dušánek – archivář, 
Ing. Irena Farníková – vedoucí knihov-
ny, členka zastupitelstva, MUDr. Mi-
roslav Dlouhý – historie významných 
událostí a občanů Radotína, Ing. Fran-
tišek Chaloupka – správce elektronické 
a audiovizuální dokumentace a tech-
niky. Na fotografii nejsou: Otakar 
Lachmann – člen LPK z Lochkova, 
historie a význam Lochkova, a Bořivoj 
Zelený – fotodokumentarista.

Zbraslavští loutkáři oslavují
   Loutkářský soubor Rolnička oslaví 
v závěru letošní sezóny 25. narozeniny. 
Slavit budou samozřejmě loutkáři sou-
časní i bývalí, slavit budou všichni, kdo 
mají rádi dobré divadlo. Ale především 
budou chystané oslavy patřit všem ma-
lým divákům, všem dětem, které sobotu 
co sobotu naplňují hlediště Divadla 
Jana Kašky k prasknutí, do posledního 
sedadla, do posledního přístavku!
   Rolnička přichystala od 24. do 26. 
dubna pro své publikum malý festi-
val, nazvaný Zbraslavské loutkaření. 
Milovníky loutkových pohádek čeká 
„víkend plný divadla“! Festival zahájí 
domácí soubor, ale sobota bude patřit 

hostům - a ne ledajakým! A v neděli 
všechno završí divadelní pouť.
   V přehledu zbraslavských kulturních 
akcí na straně 9 přinášíme podrobné 
informace o programu festivalu.

Radotínská radost 2009
Především 

pro příznivce 
divadelního 
umění pořádá 
Městská část 

Praha 16 ve spolupráci s Divadelním 
spolkem Gaudium akci Radotínská ra-
dost 2009.

V sobotu 16. května se v Kulturním 
středisku „U Koruny“ představí nejen 
radotínští ochotníci z Gaudia, ale i ama-
térské soubory z blízkého okolí. Do 
Radotína dorazí Zbraslavská kulturní 
společnost, která uvede Čapkovu po-
hádku O Princezně Zubejdě solimánské, 
z Třebotova pak přijedou Tři boty, což je 
spolek žáků z místní základní školy. Ti 
uvedou přestavení podle Edwarda Leara 
a Pavla Šruta Když v Grombúlii ve zpra-

cování Václavy Makovcové a Jany Bar-
nové. Těšit se můžeme též na autorskou 
pohádku Vlasty Pilařové z místního 
Divadelního spolku Gaudium s názvem 
Kočičí rebelie aneb tenkrát za komí-
nem. Závěrečné představení bude patřit 
amatérskému spolku s názvem ToTO 
divadlo a s příběhem Etgara Keretta 
Knellerův letní tábor.

„Naší snahou do budoucna je or-
ganizace víkendového divadelního 
festivalu,“ uvedl starosta Městské části 
Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík. O tom, 
zda se Radotínská radost bude konat 
třeba napřesrok po celý víkend, rozhod-
nete vy, diváci. Jste srdečně zváni!

Bližší informace na webových
stránkách Městské části Praha 16
www.mcpraha16.cz.

Radnice zorganizovala
lyžařský týden pro děti

V období  jarních prázdnin, tedy od 
21. do 28. února, zorganizovala rado-
tínská radnice ve spolupráci se základní 
školou pro místní mládež ve věku od 
devíti do osmnácti let zimní pobytový 
zájezd, který byl zaměřen na výuku 
lyžování. Letos se akce uskutečnila již 
popáté.

Třicet čtyři přihlášených dětí ab-
solvovalo sportem a hrami naplněný 
týden na Mariánské u Jáchymova 
v Krušných horách, v příjemném 
prostředí chaty Lesanky. ,,Sněhové 
podmínky byly oproti předchozím 
dvěma rokům zcela mimořádné,“ uve-
dl  Mgr. Karel Hanzlík, hlavní organi-
zátor a vedoucí zájezdu. 

Lyžařský výcvik probíhal především 
na sjezdovkách nedalekého areálu Ne-
klid na Božím Daru a na Klínovci. 
Vyvrcholením týdenní akce byl zá-
věrečný závod v obřím slalomu, kde 

každý z účastníků 
předvedl, jak se 
zlepšil  a prohloubil 
své lyžařské doved-
nosti. 

V obdobných ak-
cích by chtěla Měst-
ská část Praha 16 
v budoucnu pokra-
čovat dále a pomoci 
tak vyplnit pro-
gram dětem, které 
by hlavně v době 
prázdnin neměly 
žádné aktivity. ,,Do budoucna máme 
snahu, na základě spolupráce s odbo-
rem sociálním, začlenit do podobných 
zájezdů vytipované děti ze sociálně 

První úspěchy projektu
Stejná šance na vzdělání

slabších rodin, tak jako tomu již dnes 
je v případě letních táborů,“ informuje 
starosta Hanzlík.
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Již dva měsíce uběhly od zahájení 
vzdělávacích kurzů nejen pro mamin-
ky na mateřské. Kurzy jsou realizo-
vány v rámci Operačního programu 
Praha - Adaptabilita spolufinancova-
ného Evropským sociálním fondem. 
Projekt jazykové a vzdělávací agentury 
Channel Crossings, který probíhá ve 
spolupráci s Městskou částí Praha 16, 
má již své první absolventy. Ti úspěšně 
zakončili měsíční počítačový kurz MS 
Word a jednodenní interaktivní trénink 
Efektivní komunikace a argumentace.

V současné době probíhají tři se-
mestrální kurzy anglického jazyka pro 
začátečníky a mírně pokročilé, kterých 
se účastní jak rodiče dětí do patnácti 

let žijící v Praze, tak i osoby pečující 
o dlouhodobě nemocné členy rodiny. 
Mezi účastníky je převážná většina žen, 
ale těší nás, že si cestu k dalšímu vzdě-
lávání našlo také několik mužů.
   Do června se uskuteční v moderně 
vybavené multimediální učebně další 
tři počítačové kurzy, které jsou věno-
vány například základům práce s PC 
či rozvíjení uživatelské znalosti progra-
mů MS Excel a PowerPoint. Pokračovat 
budeme rovněž v kurzech osobního 
a profesního rozvoje, které hravou a in-
teraktivní formou účastníkům ukazují, 

jak co nejlépe využívat a rozvíjet osob-
ní i profesní potenciál. Pro nové zájem-
ce otevíráme kurzy Organizace práce 
a času (24.4.), Osobnostní typologie 
(22.5.) a Řešení konfliktů (19.6.).

Mnoho účastníků využilo mož-
nost bezplatného hlídání dětí v nově 
zrekonstruované dětské herně. Pro 
některé maminky to byla první zku-
šenost s hlídáním jejich dětí. Počáteční 
obavy o to, zda dítě samostatný pobyt 
po dobu výuky zvládne, však rychle 
ustoupily. Děti se spřátelily s novými 
kamarády a na další setkání v herně 
agentury Channel Crossings se těší. 

Při plánovaní vzdělávacích kurzů na 
příští semestr budeme vychá-
zet z námětů a připomínek 
téměř osmdesáti přihlášených 
účastníků, kteří vyjádřili přá-
ní dále se vzdělávat a rozvíjet. 
Přestože v současné době 
evidujeme již mnoho nových 
zájemců o kurzy na příští 
semestr, příležitost zapojit se 
do projektu stále trvá, proto-
že vzdělávací aktivity budou 
pokračovat až do konce roku 

2010. Věříme tak, že každý zájemce 
získá možnost osvojit si nové znalosti 
a zkušenosti, které jej budou motivovat 
k dalšímu vzdělávání a rozvíjení vlast-
ních schopností a dovedností.
   

Pro více informací kontaktujte 
vedoucí projektu PhDr. Zdeňku 
Havrlíkovou, e-mail:
zdenka.havrlikova@chc.cz,
tel.: 210 215 364.
Aktuální termíny kurzů naleznete na 
www.chc.cz/eu.html.



Informace
pro inzerenty

FORMÁT
ROZMĚRY 
INZERCE

(výška x šířka)
CENA

1/64  27 x 50 mm   320 Kč

1/32  60 x 50 mm   610 Kč

1/16       60 x 105 mm 1190 Kč

1/8     125 x 105 mm    2320 Kč

1/4     125 x 160 mm    4520 Kč

1/2     190 x 260 mm    8810 Kč

1/1     385 x 260 mm    17 180 Kč

titul       70 x 260 mm     11 880 Kč

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

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

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

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

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

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

                              Vaše redakce

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907
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www.rozensky.qmenu.net
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Vychází 15.4.2009. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 14.5.2009.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 4.5.2009. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

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

a fotografie se nevracejí. 

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

SIKA MARTIN
TEL.: 777 055 579

Od 1. 3. 2009 sleva 5 % na všechny
koupelnové serie zn. RAKO.

HUSOVA 773, ČERNOŠICE VRÁŽHUSOVA 773, ČERNOŠICE VRÁŽ
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tel. prodej: 257 920 439, 605 838 864, 604 120 457
tel. servis: 257 921 468



OK a KO Prahy 16

18. dubna
Kocour v botách

Maňásková pohádka. 
Divadlo J. Kašky od 15 hodin.

21. dubna
Koncert žáků ZUŠ

Obřadní síň Městského domu 
Zbraslav.

Začátek v 18.30 hodin.

24. – 26. dubna
Loutkářský festival

K 25. výročí souboru Rolnička.
Řada pohádkových představení, 

divadelní pouť. 

Program: 
Pátek 24. dubna

19.00 hod. - slavnostní zahájení 
festivalu, Rusalka (J. Kvapil,

A. Dvořák). Činoherní provedení 
známé pohádky, hraje Rolnička.

Sobota 25. dubna
9.30 hod. – Perníková chaloupka 
(P. Slunečko). Hraje divadlo Jiskra 

z Prahy 8 - Kobylis.
11.00 hod. – Kašpárek chodí pěšky 
(J. Ipser, D. Weisová, R. Zemenová).

Hraje divadelní soubor
Čmukaři z Turnova.

14.00 hod. – Zvědavé slůně 
(N. Casianová). Hraje divadelní 

soubor Kováček z Prahy.
15.30 hod. – Pletené pohádky 

(J. Ipser, D. Weisová, R. Zemenová).
Hrají Čmukaři.

17.00 hod. – O perníkové chaloupce 
(J. Šilhán, J. Chmelík).
Hraje pražskohradecký
divadelní soubor Julie.
Představení se konají 
v Divadle J. Kašky.

Neděle 26. dubna
14.00 hod. – Divadelní pouť
V Městské zahradě účinkují 

v krátkých vystoupeních loutkáři 
z radotínského souboru Gaudium, 

loutkáři z Jiskry 
a z domácí Rolničky.

18.00 hod. - zakončení festivalu.
Vstupné volné (a dobrovolné).

9. května
Zbraslavská osma – 

jarní část
22. ročník závodu horských kol 
pro malé i velké v Borovičkách.

Informace, rezervace, vstupenky:
Kulturní oddělení

ÚMČ Praha - Zbraslav,
U Malé řeky 3, tel: 257 111 801,

e-mail: kultura@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura.
Změna programu vyhrazena!

Muriel Barberyová – 
S elegancí ježka

Jeden z nejúspěšnějších francouz-
ských románů posledních let

vypráví prostý  a dojemný příběh 
o setkání a míjení, 

o slepotě a vidění, o pomíjivosti 
a věčnosti. Příběh, odehrávající se 

v jednom pařížském domě, je vyprá-
věn dvěma vypravěčkami. Pětačtyři-
cetiletou domovnicí, která se pokouší 

před svým okolím skrýt svoji
posedlost filozofií a literaturou,

a dvanáctiletou, nadmíru nadanou, 
inteligentní dívkou, která se rozhodla 

v den svých třináctých narozenin 
spáchat sebevraždu. 

Předtím však pátrá po nějakém
krásném okamžiku, po něčem, 

kvůli čemu stojí za to žít. 
Román vydalo nakladatelství Host.

Jan César – 
Na cestě po České republice

Beletristické zpracování úspěšného 
pořadu České televize Na cestě po 

České republice. Autor čtenáře
provede po čtrnácti krajích naší

země, po nejzajímavějších místech 
Čech, Moravy a Slezska, po turisticky 
vyhledávaných lokalitách i zapadlých 
koutech, které však rozhodně stojí za 
zhlédnutí. Kniha je bohatě ilustrová-

na černobílými i barevnými
fotografiemi.

V edici Cestopisy vydalo 
nakladatelství Jota.

Alice Sherwoodová –
Kuchařka pro alergiky

Kniha přináší více než 100 receptů, 
které umožní celé rodině pochutnat 
si na dobrém jídle, i když je někdo 

z jejich členů postižen potravinovou 
alergií. Jednotlivé pokrmy lze upravit 

na verzi bez lepku, bez mléka,
bez vajec nebo bez ořechů.

Chutná jídla pro alergiky na celý den 
vydalo nakladatelství Ikar.

omas Brezina –
Případ pro tebe a Klub Tygrů

Případ pro tebe a Klub Tygrů je název 
nové edice, kterou pro děti připravilo 
nakladatelství Fragment. Kamarádi 

Biggy, Patrik a Luk založili Klub Tyg-
rů, klub, kterému nic neunikne 

a vyřeší každou záhadu. Vydejte se 
i vy spolu s nimi po stopě pokladu 

ukrytém v tajemném Chrámu hromů, 
nebo jim pomozte najít vzácného koně, 
který záhadně zmizel. Při pátrání vám 

pomůže speciální detektivní lupa.

Místní knihovna Zbraslav,
U Malé řeky 3,

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

17. dubna od 17 a 19.30 hodin
Slepé lásky 70 Kč

18. dubna od 16 a 19 hodin
Výměna 75 Kč

19. dubna od 16 a 19 hodin
Austrálie 75 Kč

24. dubna od 17 a 19.30 hodin
Mezi zdmi 70 Kč

25. dubna od 17 a 19.30 hodin
Den, kdy se zastavila země 70 Kč

26. dubna od 17 a 19.30 hodin
Che Guevara - revoluce 70 Kč

1. května od 17 a 19.30 hodin
Pohádky na dobrou noc 70 Kč

2. května od 17 a 19.30 hodin
Saw 2 70 Kč

3. května od 17 a 19.30 hodin
Sestra 70 Kč

8. května od 17 a 19.30 hodin
9. května od 17 a 19.30 hodin
10. května od 17 a 19.30 hodin
Líbáš jako Bůh 80 Kč

15. května od 17 a 19.30 hodin
Růžový panter 2 70 Kč

16. května od 17 a 19.30 hodin
Valkýra 75 Kč

17. května od 17 a 19.30 hodin
Vévodkyně 75 Kč

Dětská představení
26. dubna Dobrodružství na pasece II
3. května Pane, pojďte si hrát
10. května Z devatera pohádek
17. května Krtek ve snu
Neděle od 15 hodin. 
Vstupné 40 korun.
 
Rezervace vstupenek je možná telefo-

nicky na čísle 257 910 322 nebo
e-mailem kinoradotin@volny.cz

Rezervované vstupenky je nutno vy-
zvednout nejpozději 15 minut před 

začátkem představení, 
v opačném případě budou uvolněny 

do prodeje.

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,

telefon: 257 910 322,
e-mail: kinoradotin@volny.cz.

Pokladna otevřena 
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

Do 30. června
Dana Hrbková – obrazy

Místní knihovna Radotín,
Loučanská 1406/1. Otevřeno vždy 

v pondělí, středu a čtvrtek od
9 do 18 hodin s výjimkou polední 
přestávky mezi 12. a 13. hodinou. 

18. dubna
Kočičí rebelie

Divadelní představení spolku
Gaudium.

Kulturní středisko „U Koruny“, 
začátek v 15 hodin.

21. dubna
Den otevřených dveří 

ve sportovní hale Radotín
Od 15 do 20 hodin 

v radotínské sportovní hale.
Sraz účastníků přímo u haly

(ul. U Starého stadionu).

23. – 26. dubna
Memoriál Aleše Hřebeského

16. ročník mezinárodního turnaje 
v lakrosu.

Info na www.lcc-radotin.cz.

23. dubna
Koncert pěveckého oddělení

Koncert ZUŠ Klementa Slavického. 
Kulturní středisko „U Koruny“. 

Začátek v 18 hodin. 

25. dubna
Den otevřených dveří 

od 9 do 13 hodin v ZŠ Radotín. 
Info na www.skola-radotin.cz.

29. dubna
Třídní koncert – housle

Koncert ZUŠ Klementa Slavického. 
Kulturní středisko „U Koruny“. 

Začátek v 18 hodin. 

6. května
Výlet pro seniory – Český ráj
Staré Hrady, Jičín, Troskovice,

Sobotka. Cena pro radotínské seniory 
200 Kč. Pro mimoradotínské 510 Kč. 
Prodej zájezdu se uskuteční 27. dubna 

v 10 hodin v Kulturním středisku.

27. května
Výlet pro seniory- Znojemsko

Slup, Louka, Znojmo, Sedlešovice.
Cena pro radotínské seniory 200 Kč,

pro mimoradotínské 740 Kč.
Prodej zájezdu se uskuteční 18. května 

v 10 hodin v Kulturním středisku.

Bližší informace a přihlášky 
v Kulturním středisku Radotín, 

nám. Osvoboditelů 44/15,
tel.: 257 911 746, 604 146 163, 
e-mail: ksradotin@seznam.cz

www.ukoruny.net.
Změna programu vyhrazena! 

23. dubna
Kurz první pomoci

Nevíte, jak se zachovat při dopravní 
nehodě nebo když na sebe dítě

vylije hrnek kafe? 
Praktické nácviky první pomoci vás 

naučí, jak si poradit
v krizových situacích.

Vše si budete moci vyzkoušet.
Kurz vede zkušená záchranářka 

Bc. Ladislava Kalašová. 
Rezervace nutná na telefonu 

721 518 248.
Kurz se uskuteční 

v prostorách Kouzelné zahrady u Pexesa 
od 9.30 do 10.30 hodin. 
Po skončení následuje

volná herna do 11 hodin. 
Vstupné 70 korun. 

23. dubna
Keramické odpoledne pro rodiče 

s dětmi
Keramická dílna určená pro děti 

v doprovodu rodičů. 
Vyrobte si společně keramického 
draka ze světlé a tmavé hlíny pod 
vedením zručné výtvarnice Lenky 

Nebeské, DiS.
Od 16 do 17.30 hodin v Pexesu.
Vstupné 120 korun za rodinu 

(včetně materiálu). 
Herna pro neposedy k dispozici. 

30. dubna
Povídání v herně –

Bachovy květové terapie
V rámci volné herny vás Lenka 

Červená seznámí s účinky Bachových 
květových esencí, které jemně ošetřují 
různé duševní stavy dětí i dospělých. 

Je vaše dítě vystrašené, agresivní, 
méně se koncertuje,
čeká vás očkování? 

Ve všech těchto i mnoho dalších 
situacích mohou Bachovy esence 

pomoci získat vašemu dítěti 
emocionální rovnováhu a pozitivní 

postoj v každodenním životě. 
Od 9.30 do 10.30 hodin v Pexesu.

Vstupné 20 korun.

7. května
Přednáška: Mozkový jogging

Od 19 hodin v prostorách Pexesa.

14. května
Jaké je to být sklářem?

Od 15 hodin v Pexesu si budete moci 
vyzkoušet, jak se fouká sklo. 

16. května
Den matek

Akce, na které budou hýčkány 
maminky. 

Rozmanitý program na celý den zdarma.
Od 10 do 17 hodin v Pexesu.

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

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

na www.pexeso.org.
Změna programu vyhrazena!

Byla jednou jedna mladá urozená 
krasavice, kterou si vyvolil nejbohat-
ší starý mládenec s modrou krví své 
doby. Byl o dost starší, potřeboval ji 
pouze kvůli mužskému dědici a posléze 
ji začal podvádět s vdanou paničkou. 
   Zní to jako skutečný příběh pohád-
kové Lady Di, jejíž svatbu a pohřeb 
sledoval celý západní svět? Ale kdeže. 
Tohle se stalo její předchůdkyni, po-
krevně spřízněné Georgianě Caven-
dish před několika staletími. 

Vévodkyně není prvním snímkem, 
jenž se zabýval duší žen v době, kdy 

se u nich zkoumalo pouze věno 
a plodnost. Sofia Coppola natočila 
před dvěma lety portrét francouzské 
Marie Antoinetty, s rockovými riffy, 
fontánami šampaňského a opulent-
ně marnotratným stylem života na 
dvoře. Režisér Saul Dibb se ale vydal 
jinou cestou. Po cestě za osudem jed-
né pro(v)dané dívky kráčel tradičněji 
a s typickým anglickým odstupem, 
věrně adaptujíc knižní předlohu. 

Není ale třeba bát se kašírova-
né dějepravné nudy. Dřeň zůstává 
stejná - hledání svobody v okovech 
manželství, povinnost předat genetic-
kou informaci dle metody: zavřete oči 

a myslete na Anglii, 
dvorské intriky, mi-
lostný trojúhelník, 
manžel, který pro-
jevuje city zásadně 
psům  a dívka, která 
má navzdory sešně-
rovaným korzetům 
volnou duši. Pří l iš 
volnou na pozvol-
na se probouzející 
18. století.
   Nádherně odušev-
nělá Keira Knightley 

vdechla své nešťastné, politicky anga-
žované a uctívané modle Georgianě 
veselý dívčí půvab Elizabeth z Pýchy 
a předsudku i tragický osud Celie 
z Pokání - a desítky podob mezi nimi. 
Zatímco režie a scénář emoce spíše 
tlumí, mimikry její tváře umožňují 
divákovi souznít s jejím zoufalstvím 
i podivným odevzdáním. Je-li tenhle 
zručně, ale nikterak vynalézavě nato-
čený historický memoár čtivý a oživ-
lý, pak především díky ní. Ani její 
manžel, necitelný vévoda z Devon-
shiru, jehož brilantně ztvárnil Ralph 
Fiennes, není odsouzen k jednoroz-
měrné figurce padoucha. V řídkých 
okamžicích smíření se z monstra 
stává nešťastný muž, který je sevřen 
povinnostmi svého rodu podobně 
jako jeho žena.

Jenže jak je z historického rámu 
známo, jen muž se mohl naplno reali-
zovat ve veřejném životě a ovlivňovat 
chod dějin, vždyť trvalo ještě více než 
sto let, než první ženy získaly volební 
právo. Působí ale téměř ironicky, ko-
lik paralel mezi princeznou Dianou 
a vévodkyní Georgianou objevíte 
mezi řádky. Historie se opakuje.

Obecně prospěšné stav-
by v našem regionu (vý-

stavba protipovodňových 
opatření, silniční okruh 
kolem Prahy, uzavírka 

železničního přejezdu Na 
Betonce v Radotíně a řa-
da dalších lokálních uza-
vírek a omezení) přináší 
i mnoho negativ - nárůst 

dopravy a velké zatí-

žení komunikací. Na snímku 
vlevo záběr z radotínské-
ho náměstí Osvoboditelů, 
nahoře Zbraslav - ulice 
K Přehradám při nájezdu na 
most Závodu míru. Nelze 
však jednoznačně říct, zda 
jde o stavy přímo z rubriky 
KO nebo OK, toto rozhod-
nutí ponecháváme tento-
krát na čtenářově úvaze.



Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám

V případě, že se chcete zúčastnit slosování o věcné ceny, zašlete nebo doneste vyluštěné znění tajenky vepsané do 
ústřižku pod křížovkou. Ústřižek odstřihněte a doručte na adresu redakce:  V. Balého 23, 153 00 Praha - Radotín. 
Na obálku napište heslo KŘÍŽOVKA, kontaktní adresu nebo telefonní číslo. Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé tajenky. Výherci si svoji výhru mohou převzít na adrese redakce. Ústřižky s vyluštěným textem bu-
dou zařazeny do slosování, pokud dojdou do redakce nejpozději do 4.5.2009.

1. Miluše Brádlerová
Loučanská 369

Radotín                                       
2. Dagmar Kramperová

Ke Zděři  
Radotín

3. Marie Sádlová
Loučanská 493/14

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

Na obou březích Berounky

Opilec se potácí ulicí, vrazí do paní Ondráčkové a ptá se: „Prosím vás, kde tady bydlí Petr Šimša?“ 
„Proboha sousede, vždyť vždyť jste to přece vy!“ „To já vím, ale ... (viz tajenka).“
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Opilec se potácí ulicí, vrazí do paní On�ráèkové a ptá se: �Prosím vás, kde tady bydlí Petr
�im�a?� �Proboha sousede, v�dy�� jste to pøece vy!� �To já vím, ale ... (viz tajenka).�

Dnes se budeme potulovat zase 
v blízkosti správního území Prahy 16. 
Počátečním bodem výletu je autobuso-
vá zastávka Třebotov, kam přijedeme 
nejlépe od vlakového nádraží spojem 

linky č. 313. Přejdeme silnici a podél 
obchodu potravin se spustíme k návsi 
s rybníčkem, před kterým se odklo-
níme vpravo kolem hezky upravené 
tvrze – zámečku, a jakýmsi esíčkem se 
dostaneme ke kostelu (0,3 km).

První historicky ověřená písem-
ná zpráva o Třebotovu je z roku 
1235. Vodní tvrz uváděna k počátku 
15. století, která často měnila vlastní-
ky a prodělala renesanční úpravy, má 
v současné době vzhled čtyřkřídlého 
barokního zámečku s vnitřním dvo-
rem. Je soukromým majetkem a slouží 
komerčním účelům. Pseudorománský 
kostel sv. Martina byl postaven ve 
2. polovině 18. století na místě starší-

ho předchůdce. Hlavní oltář, původně 
jeden z vedlejších oltářů v chrámu 
sv. Víta, pochází z roku 1708. Pro tře-
botovský kostel byl zakoupen v roce 
1867. U kostela vyhledáme modrou 
turistickou značku, s níž doputujeme 
za Třebotovem k Pekárkovu mlýnu 
(1,5 km).
   Na hrázi rybníka projdeme jakousi 
vstupní pergolou. Hned za ní uhneme 
vlevo k potůčku na travnatou stezku 
a učiníme asi sedmdesát kroků pod 
malý skalní útvar. Jím se prodírá potok 

Švarcava, jenž tu 
vodopádem pře-
konává výšku asi 
tří metrů. O kou-
sek dál se Švar-
cava, pramenící 
u obce Kuchař, 
přimkne ke tma-
vým vápencům, 
vytvoří tajemné 
zákoutí a skrze 
Kalu, Solopisky 
a Černošice teče 
k Berounce. My 
se od vodopádu 
vrátíme zpátky na 
hráz rybníka. Za 
mlýnem, který se 

nazývá též Slapničkův nebo U Čtrnác-
tých, přeběhneme silnici a vstoupíme 
do lesa.
   Lesní pěšinou vystoupáme svahem 
Hradinovského kopce na volné pro-
stranství tvořené hlavně poli. Odtud 
mírně klesáme, přičemž se nám na-
skýtá příjemný výhled do údolí Be-
rounky k Dobřichovicím a na vzdále-
nější Hřebeny. Takto po modré značce 
dokráčíme do Vonoklas (2 km).
   Vonoklasy jsou zmiňovány k roku 
1227. Na návsi si všimneme bývalé 
usedlosti čp. 12, protože na jejím 
dvoře je zajímavá roubená chaloupka 
s pavlačí z počátku 19. století. Slouži-
la jako špýchar. O tři sta metrů dále 

po silnici odbočíme před konečnou 
autobusu vpravo do ulice V Kamení, 
kterou směřuje k lesu žlutá značka. 
Ta pokračuje lesem, v němž posléze 
prudce spadává do hlubokého údolí. 
Okouzleni jeho mohutností dojdeme 
k zastřešené studánce (1,5 km).
   Sto metrů nad studánkou šikmo 
vlevo je nenápadný vršek, kde stával 
hrádek Karlík. Hrádek založil roku 
1358 vladař Karel IV. coby hlásku 
ryze vojenského charakteru v obran-
ném systému jednoho z přístupů ke 
Karlštejnu. Hrádek, ale spíše skutečně 
jen hláska, měl dispozici skromné vě-
žovité stavby opevněné ze dvou třetin 
valem a příkopem. Ze zbylé třetiny 
na opačné straně byl chráněn srázem 
v trychtýřovitě se zužujícím údolí. Po 
poničení husity roku 1422 nebyl již ob-
noven a záhy zpustl. Jako pozůstatky 
zde najdeme jen chatrné stopy zdiva 
a v terénu patrný příkop a val. A že 
by na hrádku měly přespávat královny 
či ženské návštěvy Karlštejna? To je 
pouze prostý dramatický nápad Jaro-
slava Vrchlického, vkořeněný léty do 
podvědomí národa. Od studánky pak 
seběhneme na silnici, po níž se ubere-
me údolím vlevo. Karlické údolí jest 
přírodní rezervací o rozloze 214 ha. 
Jeho osou je Karlický potok zařízlý do 
zalesněných svahů. V rezervaci se vy-
skytuje na 395 druhů semenných rost-
lin a množství chráněných živočichů. 
Po vyjití z údolí vstoupíme do obce 
Karlík, ve které dorazíme až ke kostelu 
sv. Martina a Prokopa (1,3 km). Vznik 
vsi Karlík, dříve prý nazývané Dobři-
chov, s tvrzištěm na skalním ostrohu 
není přesně datován. Jisté je, že kon-
cem 12. století je nedaleko brodu přes 
Mži (Berounka) doložena románská 
rotunda sv. Martina a později i ves, 
jejíž význam byl brzy zastíněn sou-
sedním bratrem, Dobřichovicemi. Ve 
druhé polovině 18. století byla rotunda 
doplněna o barokní věž a chrámovou 
loď. Koncem 19. století obdržel kostel 
novou novorománskou podobu. Ro-
tunda byla zachována jako presbytář 

kostela. Od kostela, abychom nemuseli 
k příštímu bodu vycházky cupitat po 
silnici, vykročíme vlevo, bez turis-
tické značky, na nezpevněnou cestu 
mezi rodinnou zástavbou po ruce levé 
a polem po ruce pravé. U posledního 
domku se dáme vpravo a napojíme se 
na zelenou značku do Dobřichovic.
   V nich nejprve mineme ve Viničné 
ulici sportovní hřiště. Poté, při ústí 
Viničné ulice na hlavní Pražskou sil-
nici, zahneme vpravo ke křižovatce 
s kruhovým objezdem. Z něho šlape-
me vlevo Palackého ulicí k mostu přes 
Berounku. Vlevo před ním je škola, 
vpravo zámek (1,4 km). Dobřichovice 
jsou poprvé zaznamenány k roku 
1253. Tehdy ves s tvrzí daroval král 
Václav I. řádu pražských křížovníků 
s červenou hvězdou, který dobřicho-
vické panství držel prakticky až do 
poloviny 20. století. Řád na začátku 
16. století nechal přebudovat starou 
tvrz u brodu přes Mži v renesanční 
letní sídlo zámeckého typu pro po-
třeby svých velmistrů. Roku 1676 
byla přistavěna kaple sv. Judy Tadeáše. 
V polovině 18. století objekt vyhořel 
a roku 1779 byl rekonstruován do 
barokní podoby. Interiéry zámku 
jsou vyzdobeny nástěnnými malbami, 
zdi kaple poskytly prostor barokním 
obrazům J. P. Molitora. Před zámkem 
na náměstíčku určitě nepřehlédneme 
sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 
1729, byť se krčí pod více 280ti letou 
Svatojánskou lípou s obvodem 480 cm. 
A na jižní straně trojkřídlé budovy 
zámku, tedy na břehu řeky, se zajisté 
pokocháme pohledem na sochu sv. 
Václava nebo na Berounku se šumícím 
jezem. Ze břehu pak zamíříme přes 
most a železniční kolejiště vlevo pod 
svah, na němž se rozkládá pravobřežní 
městská část Brunšov osetá vilami 
a svižnou chůzí dosáhneme železniční 
stanici (1,1 km).
   Jestliže nám však vlak na Prahu 
zrovna ujel, nemusíme zoufat a dlít 
na nádraží. Můžeme se totiž posu-
nout krajem silnice o zastávku dál do 

Všenor (1,4 km). Všenory se skládají ze 
dvou zprvu samostatných obcí, Vše-
nor a Horních Mokropsů, které byly 
sloučeny v padesátých letech 20. století 
v jednu. První písemné údaje k Horním 
Mokropsům se váží s letopočtem 1088, 
Všenory jsou dokladovány k roku 1205. 
Nejstarší památkou v obci je kostel sv. 
Václava románského původu. Ve 14. 
a 18. století byl goticky, respektive ba-
rokně, přebudován. Kostel nacházející 
se v Horních Mokropsech, kam však až 
nedojdeme, je ve svém nitru hodnotně 
vybaven. Z gotické tvrze, která měla 
stát ve Všenorech, se nic nedochovalo. 
Patrně byla za husitských dob roz-
bořena a snad na jejím místě vyrostl 
v 18. století barokní zámeček, jenž ale 
počátkem 20. století doznal velkých 
úprav. Stalo se tak jistě v souvislosti 
s přerodem značného území všenorské 
lokality, kdy se na rozmezí 19. a 20. 
věku zdejší veskrze zemědělské osídle-
ní proměňovalo poměrně překotně na 
letovisko s okázalou vilovou zástavbou. 
Zámeček bychom našli při silnici na 
Jíloviště tři sta metrů od naší trasy. 
Ve Všenorech, kde vyčkáme vlaku na 
Prahu, výlet definitivně ukončíme. 
   Jeho délka měří zhruba 11,6 km.

Otázka, kdy poprvé seznámit svého 
potomka s cyklistikou, není tak zásadní, 
jako spíš ta, jakým způsobem to udělat. 
Pokud jste vášnivými cyklisty nebo máte 
jen rádi výlety na kole do přírody, nemu-
síte se bát, že se kvůli svému malému dít-
ku budete muset na pár let svého koníčka 
vzdát. Naopak, na kole si lze s dětmi užít 
spoustu krásných chvil, a to již od nejút-
lejšího věku dítěte. Nabídka na trhu v ob-
lasti cyklistiky a jejich doplňků je veliká 
a poskytuje mnoho alternativ, jak zapojit 
vaše malé dítě do světa cyklistiky.

První krůček v seznamování dětí 
s cyklistikou představují dětské vozíky 
za kolo. Jak již bylo naznačeno v úvodu, 
na vyjížďky na kole lze brát i několika-
měsíční miminka, a to pomocí vozíku 
za kolo. Díky propracovanému systému 
doplňkových setů lze během chvilky 
přeměnit tyto vozíky ve sportovní ko-
čárek, vozík použitelný pro jogging a in-
-line brusle nebo již zmíněný vozík za 
kolo. Samotné připojení vozíku za kolo 
je velice jednoduché. Stačí jen na zadní 
stavbu kola namontovat speciální adap-
tér a připojování vozíků se pak provádí 
zcela bez použití nářadí. Vozíky se vyrá-

bějí ve variantách pro jedno či dvě děti 
a díky přídavné bezpečnostní sedačce 
umožňují převážet i novorozence. Po 
vyjmutí této novorozenecké sedačky lze 
ve vozíku převážet již sedící děti, které 
jsou v sedačce připoutány vícebodový-
mi pásy. Vozíky nabízejí také sklado-
vací prostor, který bez problémů pojme 
i menší zavazadlo a hračky vašeho dítě-
te. Další velkou předností těchto vozíků 
je jejich skladnost. Ač se zdají na první 
pohled velké a nemotorné, díky použití 
hliníkových rámů jsou velice lehké a po-
mocí několika málo kroků je lze sklopit 
do velmi malých rozměrů a snadno je 
tak převážet v autě. Ceny těchto vozíků 
za kolo se pohybují v rozmezí 10 000 Kč 
až 20 000 Kč, záleží na velikosti konkrét-
ního vozíku, kvalitě zpracování, mož-
nostech odpružení a také na rozsahu 
dodávaného příslušenství. Pokud byste 
chtěli jízdu s dítětem ve vozíku za kolo 
pouze vyzkoušet, nabízí se možnost 
využití služeb některé z půjčoven těchto 
vozíků (v Radotíně provozuje půjčovnu 
např. Ski a Bike Centrum). 

Chcete-li se svými malými ratolest-
mi trávit co nejvíce času a zároveň si 
užívat sportovní aktivity, jsou pro vás 
tyto vozíky ideálním řešením. Vozík 
lze na dovolené použít kromě cyklisti-
ky úspěšně i jako kočárek, který tudíž 
můžete nechat bez problémů doma.

aneb jak na kolo

Pokud se chcete o dětských vozí-
cích za kolo dozvědět více informací, 
doporučujeme Vám navštívit stránky 
www.skibi-blog.cz, zde naleznete 
spoustu užitečných rad i názory uživa-
telů těchto vozíků.



Cíl pro letošní rok splněn. Buldoci slaví postup.

Lipenečtí fotbalisté budou slavit
Zajímavá podívaná mezi Zbraslaví a Točnou

Sportovcem měsíce března je Magdaléna Krejčová 

Memoriál Aleše Hřebeského 2009 rozlosován

První březnový den byl na programu před-
poslední turnaj Pražské a středočeské soutěže 
mužů divize B ve florbale, ve které startuje 
i tým z Prahy 16 Fbk Buldoci GOP Radotín. 
Předsezónní cíle radotínských florbalistů 
nebyly malé. Po letech, kdy hráli v horní po-
lovině tabulky, ale na postup to nevypadalo, 
si hráči dali dlouhodobý plán, a to že za pět 
let postoupí o tři soutěže výše. 

Před sezónou to ovšem s plněním plánu 
nevypadalo vůbec růžově. Brankář Luboš 
Jindřich si přetrhl kolení vazy a sezóna 

pro něj skončila ještě před jejím začátkem. 
Pro tým tedy nastal problém najít nové-
ho gólmana, což se naštěstí podařilo, a to 
hned dvojnásobně. Ve svém středu přivítali 
vicemistra Anglie Stanislava Kamase a po 
roční pauze se do družstva vrátil i Martin 
Kristen. Posilovalo se i na dalších postech. 
Do útoku přišel Pavel Bartoň a obranu po-

sílil Jan Laššák. Složení útočných a obraných 
řad se také změnilo a před prvním zápasem 
letošní sezóny bylo vše připraveno. První 
turnaj se konal 28. září 2008 a Buldoci začali 
okamžitě plnit roli favorita divize a vyhráli 
nad svými soupeři 8 : 1 a 11 : 1. Další turnaje 
probíhaly v podobném duchu a soupeři si 
odnášeli velké příděly. Koncem listopadu 
hráli Buldoci s týmem FBC Start 98 B. Zápas 
týmu z ,,šestnáctky“ vůbec nevyšel a po sérii 
šesti vyhraných zápasů v řadě prohrál 1 : 3. 
Tento zápas radotínské florbalisty nepolo-

žil, ale naopak. Další 
turnaje přinesly opět 
vysoké příděly gólů 
do soupeřovy branky 
a postup se přibližo-
val. ,,Měli jsme také 
štěstí že se během 
sezóny nikdo nezranil 
a hráli jsme neustále 
ve stejném složení,“
doplňuje další důvod 
úspěchu opora Bul-
doků Ondřej Karnet. 
Náskok před před-
posledním turnajem 
hraným 1. března 
v hale v Kunraticích 
byl 5 bodů na třetího 
a k postupové jistotě 

byla potřeba zisku 7 bodů. První zápas 
s týmem Sokol Rudná zvládli Buldoci bez 
problémů a vyhráli 8 : 1. Druhý zápas s tý-
mem FBC Uhřiněves začal velkým náporem 
radotínského týmu, přesto ale první třetina 
gól nepřinesla. Ovšem druhou třetinu se 
strhly gólové hody a Buldoci nasázeli do 
soupeřovy branky sedm gólů. V poslední 

části přidali dalších pět gólů a výhra byla 
dokonána. V průběhu zápasu radotínští flor-
balisté zjistili, že mužstvo, se kterým bojovali 
o postup - FBC Start 98 B, prohrálo své utká-
ní s posledním týmem soutěže FBK Vlci B 
a ztratilo tak postupové naděje. Postup pro 
Buldoky byl tedy doma. Poslední turnaj se 
konal 28. března v hale na Zličíně. První zá-
pas proti týmu, který florbalisty hájící i dob-
ré jméno radotínského gymnázia Oty Pavla, 
zatím jako jediný porazil - FBC Start 98 B, 
zvládli a slavili vítězství 6 : 1. V posledním 
zápase s nejlepším družstvem soutěže s Fbk 
Sokol Bubeneč prohráli Buldoci 1 : 4. Poráž-
ka však již druhé místo a postupovou radost 
nemohla ohrozit a Fbk Buldoci GOP Rado-
tín se radují z historického úspěchu. Sezónu 
zakončili s 122 vstřelenými góly a pouze 35 
obdrženými. Dle poměru branek je vidno, že 
útoky se činily a obrana byla vždy na svém 
místě. To byly hlavní důvody postupu. 

Dne 9. května pořádají radotínští florba-
listé turnaj X3M OPEN 2009 v hale HAMR 
Branik. Večer bude slavnostní zakončení 
sezóny spojené s předáváním individuálních 
ocenění nejlepším hráčům týmu. Předsevzetí 
do příští sezóny je jediné, neusnout na vav-
řínech a pokračovat v dobrých výsledcích 
i nadále, takže z úst Buldoků neuslyšíte: 
„Hlavně udržet soutěž,“ ale „Chceme další 
postup!“, a to se tým do jednoho muže po-
kusí splnit! Jediné, co družstvu v současné 
době schází, je strategický partner, který by 
tým Buldoků podporoval.

Bližší info na: www.kradotin.net
Kontakt: kradotin@atlas.cz 

Junioři odkojení hernou Patium
získali dva mistrovské tituly

Druhý mistrovský titul vybojovala v kate-
gorii do 15 let Nikola „Lola“ Marvanová, pů-
vodem hráčka z nedalekých Řevnic, která od 
letošní sezóny nastupuje 
za BC Rabbits Praha, 
oddíl spojený se zbra-
slavskou hernou. Na 
rozdíl od Veroniky bylo 
finále uvedené kategorie 
pěkné drama, rozhodly 
pouhé tři kuželky. Také 
Nikola je od letošního 
roku členkou juniorské 
reprezentace, která se 
v dubnu 2009 pokusí 
ve Švédsku o úspěch 
na mezinárodním poli. 
Bronzovou medai l i 
v kategorii do devíti let 
vybojoval na mistrov-
ství republiky teprve 
osmiletý Patrik Pechar 
(Dobřichovice), stejně tak třetí místo v ka-
tegorii do 15 let získala Magdaléna Jirásková. 
Mezi úspěchy lze také připočíst čtvrté místo 

Dvě zlaté medaile, a tedy tituly Mistrů ČR 
pro rok 2009, a dvě bronzové medaile získali 
na letošním mistrovství ČR v juniorských 
soutěžích hráči a hráčky, kteří začínali ve 
zbraslavské herně PATIUM nebo jsou s ní  
nějakým jiným způsobem spojeni.

Oproti loňskému roku tak došlo k dal-
šímu výraznému vylepšení této juniorské 
party – v roce 2008 si junioři z Prahy 16 
a okolí přivezli z celostátního mistrovství 
„pouze“ jedno stříbro (Dominika Křenková) 
a jeden bronz (Veronika Nováková). Právě li-
penecká Veronika Nováková přitom letos mi-
strovský titul vyhrála až na čtvrtý pokus, zato 
ale v prestižní kategorii do 18 let a zcela suve-
rénním způsobem. V celkem osmi soutěžních 
hrách dosáhla průměru 218 kuželek na hru, 
finálovou soupeřku smetla rozdílem třídy 
a v posledních dvou hrách dosáhla průměru 
234 kuželek. Kdo zná alespoň trochu pravidla 
bowlingu, musí to velmi ocenit. Veronika tak 
potvrdila oprávněnost opětné nominace pro 
reprezentaci ČR na letošní mistrovství Evro-
py i světa a pozici zřejmě v současné době 
nejperspektivnější hráčky v ČR vůbec. 

ve stejné kategorii do 15 let dvojnásobné 
mistryně ČR a čtyřnásobné mistryně Prahy 
Dominiky Křenkové (Zbraslav). Do „olym-
pijského“ bodování se navíc počítají i jedno 
páté místo (Barbora Hájková) a dvě šestá 
místa (Michaela Nežerná a Tereza Marešo-
vá). Všichni jmenovaní hráči a hráčky hrají 
v barvách BC Rabbits Praha, a jejich úspěchy 

jsou tak zároveň úspěchy hlavního města 
v celostátních juniorských soutěžích.   

Několik předních jezdců přijalo pozvání 
na závod automobilů do vrchu na trati 
Zbraslav – Točná dne 25. dubna 2009. Do-
mácí pražské firmy Patera Citroen a Auto 
Adámek  obnovily loňským 1. ročníkem 
tradici slavného závodu, u něhož se nemusí 
připomínat slavné ročníky v třicátých letech. 
V Praze se tyto závody jely naposledy v roce 
1996 na Strahově, a organizátoři doufají, že 
podobnou kulisu bude mít i obnovená akce. 
K závodu bylo pozváno mnoho slavných 
jezdců z historie, namátkou -  Jiří Hák, 
Zdeněk Halada, Tomáš Hank, Josef Srnský, 
Miroslav Adámek, Václav Blahna, Zděnek 
Ponec  a další.

K vidění budou i unikátní auta minulých 
let, např. krásnou Škodu 110 R představí 

extovární jezdec škodovky Josef Srnský, Ri-
chard Trajbold pojede s Porsche 911 svého 
otce, A. Muzikant z kdysi populární posádky 

Dudek-Muzikant pojede Škodu 130 RS. Za-
jímavé NSU TT představí bývalý úspěšný re-
prezentant Miroslav Adámek. K vidění bude 
několik vozů Renault Alpine A110 atd.  

Soutěžit budou také herec Roman Ska-
mene a zpěvák Petr Kotvald s vozy Citroen 

Saxo VTS. Mezi závodníky by se na 
startu měl objevit i starosta Velké 
Chuchle Stanislav Fresl.

Na této akci se sejde pestrá paleta 
vozů, kterou jinde divák neuvidí. 
Tréninky začínají v 8 hod. a vlastní 
závod zhruba ve 13 hod. Veškeré 
zázemí a depo závodních vozů bude 
v obci Točná. 

Silnice od mostu Závodu míru, 
směr Modřany bude 25. dubna uza-
vřena od 7 – 18 hod. a objížďka vede-

Turnaj lakrosových nadějí v BratislavěO víkendu 21. - 22. března  se zúčastnily 
juniorky LCC Sokol Radotín turnaje, který byl 
prověrkou  českých lakrosových nadějí. Turnaj 
proběhl v Rače, okrajové části Bratislavy.

V českém týmu hrály dívky juniorského 
věku ze tří týmů – LCC Sokol Radotín 
(11 aktérek), LC Jižní Město (7) a z týmu 

FTVS (4). Hráčky sehrály zápasy se sloven-
skými a rakouskými týmy a druhým českým 
týmem z Kroměříže. Zkušenost a herní kvality 
českých juniorek se velkou měrou podílely 
na vítězství v tomto turnaji. Výběr Prahy se 

prezentoval výbornými výkony, 
ve kterých předvedl hráčkám 
z Rakouska a Slovenska velmi 
pohledný lakros. Je výborné, že 
většina pražských mladých hráček 
trénuje v mateřských klubech 
spolu s hráčkami Národní ženské 
ligy, kde nabírají cenné zkušenosti. 
Tento turnaj byl pro trenérku české 
juniorské reprezentace Simonu 
Barákovou prvním setkáním s  
potencionálními reprezentantkami 
ČR na MS U-19, které se bude 
konat v roce 2011 v Německu. 

Příprava probíhá zatím z větší části v klubech 
a formou víkendových soustředění. Tréninky 
jsou otevřené pro všechny hráčky juniorského 
věku. Další prověrkou bude červencový Pra-
gue cup – U 19.

Na závěr nelze než hráčkám popřát hodně 
chuti, radostí sdílených společně s týmem 
a elánu do dalších tréninků, které se stanou 
pevným základem  podobných úspěchů.

LCC Sokol Radotín reprezentovaly: Marie 
Šrůtová, Veronika Bernhauserová, Lucie 
Martínková, Eliška Sedláková, Markéta 
Vrabcová, Tereza Šnajdrová, Tereza Šamoni-
lová, Anna Pecharová, Kateřina Gottwaldo-
vá, Nela Táborská, Anna Čižínská a trenérka 
Simona Baráková s asistentkami  Michaelou 
Srchovou, Terezou  Sebastianidesovou a Te-
rezou Karnetovou.

Veškeré info na: www.edda.cz
Kůň roku 2008 z Velké Chuchle

V pátek 13. února se na tribuně centrálního českého závodiště uskutečnil Galavečer 
českého turfu, který učinil definitivní tečku za uplynulou dostihovou sezónou. Ve 39. 
ročníku ankety Jockey Clubu ČR byl Koněm roku 2008 zvolen čtyřletý tmavý hnědák 
stáje Dr. Charvát Blue Coral, kterého ve Velké Chuchli trénuje Tomáš Šatra. Jmenovaný 
irský rodák vloni na českém území neprohrál a postupně opanoval Velkou květnovou 
cenu, Velkou cenu Prahy a Velkou cenu Pardubického kraje, v zahraničí k těmto úspěchům 
přidal i jedinečnou třináctidélkovou demolici soupeřů v Bratislavské míli. Blue Coral získal 
celkem 34 procent hlasů a po předlouhých třiadvaceti letech (od Whisky 1985) se stal prvním 
držitelem titulu Kůň roku, jenž je trénovaný na chuchelském závodišti.

Dostihová sezóna je tu!
Duben je tradičně zahajovacím měsícem sezóny v České republice a jako první místo na 

dostihové mapě otevřelo své brány divákům centrální závodiště v Praze - Velké Chuchli. Jarní 
část jeho termínové listiny je opět nabitá nejkvalitnějšími rovinovými zkouškami, první klasické 
testy přijdou na pořad v květnu a vrcholné České derby pak předposlední červnovou neděli. Na 
přihláškách do těchto exkluzivních dostihů je řada jmen ze zahraničí (Francie, Německo, Itálie, 
Rakousko, Polsko, Maďarsko, Slovensko) a proti nim budou stát ti nejlepší koně tuzemských 
stájí, kteří právě nyní absolvují první ostré testy svých forem. Nedělní dostihová odpoledne 
začínají vždy ve 14 hodin. Vstupné stojí 120 Kč, zdarma mohou na dostihy děti do 15 let a držitelé 
ročního předplatného na pražskou MHD („opencard“). Poloviční vstupné zaplatí držitelé ostatních 
platných kupónů na MHD, mládež do 18 let a studenti. Na závodišti je možné zakoupit si celoroční 
permanentku (900 Kč), nebo pro osoby 60 let a starší kartu „klubu Patriot“ (200 Kč), jež rovněž 
opravňuje ke vstupu na všechny chuchelské dostihové dny cvalové sezóny 2009. 

Dne 2. 4. 2009 byly rozlosovány základní 
skupiny 16. ročníku Memoriálu Aleše Hře-
beského. Týmy byly pro losování rozděleny 
do čtyř košů s ohledem na jejich umístění 
v minulých ročnících turnaje a na jejich před-
pokládanou kvalitu.

Začalo se losováním týmů ze čtvrtého 
koše. Bylo dáno pravidlo, že pokud budou 
do skupiny nalosovány dva české týmy, bude 

k nim dolosován tým ze zahraničí, aby byl 
turnaj atraktivní a pestrý. Podobné pravidlo 
se uplatňuje při losování poháru UEFA. Pre-
zident České lakrosové unie Roman Pokorný, 
starosta TJ Sokol Radotín Miroslav Knotek, 
Eliška Sedláková, jako zástupce generálního 
partnera turnaje, firmy S&S, a starosta MČ 
Praha 16 Karel Hanzlík pak určili tyto zá-
kladní skupiny. Skupina A –  LC Jižní Město, 
LC United (USA), LC Pardubice, Turku 
Titans (FIN). Skupina B – Adanac Warriors 
(CAN), TJ Malešice, LCC Tigers, Tricksters 
LT Bratislava. Skupina C – LCC Radotín, 
Ajax - Pickering Rock (CAN), 1 Lacrosse Rig-
gers (IRL), BIBER (GER). Skupina D – Mega-

men Boston (USA), London Knights (ENG), 
LC Slavia Praha, Vienna Cherokees (AUT). 
Turnaj startuje ve čtvrtek 23.4. Na sobotu 
25.4.  je připraven tradiční program s večerní 
exhibicí a finále bude zahájeno v neděli od-
poledne v 17 hod. Konkurence týmů bude 
ještě náročnější než v loňském ročníku. 
Vítěz z roku 2008 z Bostonu přijede obha-
jovat v podobné sestavě hráčů v jejímž  čele 

bude Bryan Bendig (Boston 
Blazers, NLL) a gólmanka 
Ginny Capicchionni. Adanac 
Warriors chce vyhrát a proto 
lze očekávat silný výběr z No-
vého Skotska. LC United na-
vazuje na Philadelphii, ale tým 
staví Clayton Greene „CJ“, což 
je záložní hráč Philadelphie 
Wings (NLL). Ajax Pickering 
Rocks je tým hrající nejvyšší 
kanadskou amatérskou ligu, 
tzv. „Senior B“. V roce 2007 
Ajax prohrál finále nejpres-
tižnější amatérské soutěže 
v Kanadě „President Cup“ 
s týmem z Alberty. V týmu 
se představí několik hráčů 
z památného finále. Není 

bez zajímavosti, že Ajax spolupracuje s tý-
mem Toronto Rocks (NLL). Silné budou 
i týmy London Knights a Dublin Riggers, ve 
kterých se představí mnoho reprezentantů 
Anglie a Irska doplněné o zámořské hráče. 
Tyto týmy si budou mapovat české hráče 
před nadcházejícím mistrovství světa, které 
se bude konat v Praze v roce 2011. Největší 
novinkou bude účast hráčů z drsného severu. 
Tým Turku Titans bude poprvé reprezen-
tovat Skandinávii na turnaji. Nezbývá než 
pozvat všechny příznivce akčního sportu na 
kvalitní podívanou do arény Sokola Radotín 
na termín 23. – 26.4.2009.
Více na: www.lcc-radotin.cz

O tom, že vítězkou ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc březen 
se stala mladá nadějná moderní gymnastka Magdaléna Krejčová, 
rozhodlo zatím absolutně největší množství čtenářských tipů, které do 
redakce Novin Prahy 16 došly. Bylo jich celkem na tři desítky. V červnu 
osmiletá Magdaléna Krejčová ze Zbraslavi je závodnicí oddílu 
moderní gymnastiky SK Motorlet Praha - Radlice. Jako svěřenkyně 
hlavní trenérky Blanky Ksandrové se zúčastnila dne 21. března 2009 již 
17. ročníku mezinárodního závodu „Poháru Dobré vůle – GOODWILL 
CUP 2009“. Na této akci startovalo téměř 80 závodnic v 7 kategoriích 
z 8 evropských států a vybraných klubů z České republiky.

Svým skvělým výkonem obsadila Magdaléna Krejčová ve své 
kategorii nejmladších „B“ nadějí ročník 2001 a mladších z celkového 
počtu 12 závodnic skvělé třetí místo za zlatou Lisbeth Teemaa 
z Estonska a stříbrnou Madalin Frantz z Rumunska a získala 
bronzovou medaili pro domácí oddíl SK Motorlet Praha.  Za tento 
úspěch a tréninkovou přípravu vděčí především hlavní trenérce Blance 
Ksandrové a trenérkám Jiřině Heviánkové a Mgr. Petře Skálové, které odvádějí při práci se závodnicemi 
oddílu opravdu vynikající práci. Magdaléně gratulujeme k dosaženému výsledku, přejeme pevné nervy 
a mnoho úspěchů při její účasti na dalších závodech.

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 výjimečného 
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 reprezentoval. Rovněž prosíme o poskytnutí tel. 
kontaktu jak na navrhovatele, tak i na navrženého sportovce pro zjištění případného souhlasu k medializaci 
výkonu v Novinách Prahy 16. Podněty zasílejte v termínu do 4. května 2009. Ze zaslaných tipů bude do 
užšího rozhodování zařazen sportovec jednak na základě došlého množství návrhů s jeho jménem a také 
na základě mimořádnosti výkonu v daném sportu a věkové kategorii. Vítěz obdrží čestnou listinu  se 
jmenováním sportovce měsíce a věcnou cenu. Těšíme se na Vaše podněty.

Fotbal v Lipencích oslaví letos své devade-
sátiny. Proto Sokol Lipence plánuje na sobotu 
13. června na svém stadionu fotbalový den 
pro celou rodinu.

Diváci uvidí řadu exhibičních utkání 
a jako vyvrcholení souboj týmů sportovních 
i kulturních osobností vedených Ivanem Haš-
kem a Horstem Sieglem (na obr.),  kteří jsou 
novými obyvateli Lipenců. Pro děti budou 
připraveny atrakce a hry, mj. pod patronací 
klauna Ronalda McDonalda. Večer vystoupí 

pod širým nebem skupina Lokomotiva se 
známým moderátorem Petrem Vondráčkem. 
V tombole bude-
te moci vyhrát 
fotbalové dresy 
podepsané slav-
nými hráči, foto-
aparát Nikon, 
sud piva a spous-
tu dalších cen.

mailto:noviny@p16.mepnet.cz


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
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