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Zemřel František Vláčil

Radotín otestuje auta na baterky

Vyhlídka Nickerle

Radnice plná
zvratů

Po předložení kuponu
a vyplnění registrační
karty  budete zařazeni

do bohaté tomboly. 
www.femat.cz

Kupon

Přijďte slavit s námi 20 let výročí naši společnosti.
Dne 21.5.2011 od 12 do 15 hodin pořádáme den otevřených dveří v prostorách 

fi rmy FEMAT (AUTOSALON VÝPADOVÁ - AUTOSERVIS VRÁŽSKÁ - FITNESS - STK). 

Femat slaví 20 let ► Program pro děti

► občerstvení

► tombola

Mgr. Martin Melichar
starosta MČ Praha - Velká Chuchle

V hromadné dopravě funguje elektři-
na bezproblémově již řadu let. Trolejbus 
ani tramvaj sice na celé šestnáctce nepo-
tkáte, ale vlaky ano. Vedle nich ovšem 
také osobní auta, spousty osobních 
automobilů. A s nimi všechna negativa, 
která k nim patří. Elektromobil se lo-
gicky zdá dobrou alternativou. A to už 
zdaleka ne jen fiktivní. 

Dosud bylo možné na českých silni-
cích potkat s elektropohonem pouze 
hybridy – tedy vozy, jejichž spalovací 
motory během jízdy například po dál-
nici dobíjejí baterii, která pak energii 
vydává během popojíždění po městě, 
kdy pracuje elektromotor. Jiný způ-
sob, jak dostat proud do baterie, nebyl. 
To se teď ale začíná měnit. 

Rada městské části Praha 16 schvá-
lila již v roce 2008 spolupráci se spo-
lečností ČEZ, která nyní dostává re-

álnou podobu. Během léta by měly být 
v Radotíně vybudovány čtyři dobíjecí 
stanice, dvě veřejné a dvě 
neveřejné. Do konce roku 
se pak v ulicích objeví 
hned dvě speciální auta 
Peugeot i0n. S jedním 
bude jezdit Pečovatelská 
služba Praha – Radotín, 
s tím druhým kurýr úřa-
du, ten ovšem křižuje celý 
správní obvod Prahy 16. 
Prvé vozidlo bude za-
půjčeno, to druhé bude 
městská část financovat 
formou leasingu. Obě 
budou součástí testova-
cího provozu, z něhož by 
se měla veškerá data prů-
běžně vyhodnocovat.

To, že se projekt skutečně začíná 

realizovat, potvrdili zástupci skupiny 
ČEZ i francouzské automobilky na tis-
kové konferenci uskutečněné 3. května 
v Praze. Tam také představili všechny 
smluvní partnery. Vedle Prahy 16 

Ve věku 85 let zemřel 12. dubna po 
krátké nemoci Doc. Dr. Ing. Franti-
šek Vláčil, CSc., dlouholetý zástupce 
starosty a předseda komise životního 
prostředí radotínské radnice. Před téměř 
20 lety stál u zrodu partnerství s němec-
kým Burglengenfeldem, a to společně 
s tehdejším starostou Ing. Jiřím Holu-
bem, kterého jsme požádali o pár slov.

Velmi mne, ale to asi nás všechny, 
překvapila nesmírně smutná zpráva, že 
nás František Vláčil navždy opustil. Jak 

už z titulů plyne, byl František Vláčil 
nesmírně vzdělaný člověk, a to nejen 
v chemii a její technické aplikaci, ale 
měl široký rozhled i v historii, kultuře 
a v celkovém pohledu na život. Přitom 

byl velmi skromný, zodpovědný a vždy 
ochotný pomoci, když byl požádán.

Ačkoli jsme oba vyrostli v Radotíně, 
blíže jsme se seznámili až v roce 1990, 
kdy jsme začali spolupracovat na rad-
nici, kde byl po dvě funkční období 
zástupcem starosty a rovněž dlouho-
letým předsedou komise životního 
prostředí. Jeho zásluhou se například 
naprosto vyjasnil vztah mezi cemen-
tárnou a obcí v tom smyslu, že postup-
ně její výroba přestala obtěžovat rado-

tínské občany a dnes nedochází 
ke stížnostem na její hlučnost 
a prašnost. Při své rozsáhlé práci 
v oboru životního prostředí dbal 
vždy o rozumné a reálně podlo-
žené řešení ve prospěch občanů 
Radotína. To bylo také vždy jeho 
snahou při jeho široké činnosti.

Zasloužil se rovněž o dlouho-
leté přátelské vztahy navázané 
s Burglengenfeldem – bavor-
ským městem, kde působí též 
cementárna na okraji zástavby 
a spadá pod stejného majitele 
jako v Radotíně.

Odešel dobrý člověk. Člověk, 
kterého budeme všichni, kteří ho 
znali nebo s ním přišli do styku, 

postrádat a vždy na něj s obdivem 
a smutkem vzpomínat.

Františku, byl jsi pro mne vždy 
vzorem, nezapomenu.

V březnových Novinách Prahy 16 
lákal zbraslavský starosta na nejkrás-
nější výhled na tuto městskou část 
a přislíbil poslat více podrobností. Zde 
je tip na nevšední výlet, ideální v čase 
jarních výšlapů. 

Na vyhlídku Nickerle nad Břežen-
ským údolím, odkud je jeden z nej-
zajímavějších pohledů na Zbraslav, se 
dostanete ze žluté turistické značky, 
která vede mezi zbraslavským vla-
kovým nádražím a Točnou. Na jejím 
nejvyšším bodě je rozcestník Šance, 
ze kterého vede po skalním hřebeni 
přímo na jih naučná stezka až na 
vyhlídku, když konec po kamenném 
poli a několika schůdcích vytesa-
ných ve skále je spíše pro zdatnější,

Vážení spoluobča-
né, rád bych Vám za 
naši městskou část 
popřál co nejkrás-
nější prožití květ-
nových dnů, co nej-
více pohody, radosti 
a lásky, tedy všeho, 

co k jaru patří. Já, zastupitelé i pracovníci 
radnice se budeme snažit co nejvíce Vám 
jarní i letní dny v obci zpříjemnit a nadále 
vypracovávat a rozvíjet projekty, které se 
v obci realizují a o kterých bych Vás chtěl 
nyní informovat. 

Na prvním místě je to navázání 
vynikaj íc í  spolupráce s  Městskou 
policií, která ve Velké Chuchli otevřela 
novou služebnu. Náplní práce strážníků 
bude hlídková činnost, zejména pak 
na přechodech u škol, dále prevence
kr imina l i t y  a  ře š en í  doprav n ích 
přestupků v obci. Chceme od strážníků, 
aby nejen důsledně plnili své povinnosti, 
ale také aby navazovali dobré vztahy 
s našimi občany. Rádi bychom docílili 
toho, aby každý obyvatel městské části 
znal nejen svého strážníka jménem, ale 
aby k němu měl důvěru a věděl, že se na 
něj může kdykoli obrátit. 

Dalším projektem, který plánujeme 
realizovat, je přestavba severní části 
Základní školy Charlotty Masarykové, 
kde se stávající objekt se dvěma třída-
mi snažíme rozšířit na nový pavilon, 
v němž bude tříd šest. Vedle toho bu-
dou pro volnočasové aktivity dětí ote-
vřena dvě nová hřiště. První je ve Velké 
Chuchli u základní školy. Povrch hřiště 
je s umělou trávou a umožňuje tak celo-
roční provoz. Otevřeno bude 1. června. 
Druhé hřiště je v Malé Chuchli u mostu 
„Inteligence“, je vybaveno herními 
a posilovacími prvky pro děti a dospělé. 
Má umělý povrch a bude zde možné 
hrát volejbal, nohejbal a košíkovou. 

Poté co byly velmi kladné ohlasy na 
zájezd našich seniorů do Lysé nad Labem 
na výstavu květin, chce zastupitelstvo 
v tomto úspěšném trendu pokračovat 
a naši senioři se mohou těšit nejen na 
další zajímavé výlety, ale i na různé akce, 
které pro ně v budoucnu chystáme. 

Radnice vedle těchto projektů pracuje 
i na své kvalitní prezentaci a v dohledné 
době bude opět vylepšovat své interne-
tové stránky, se kterými se umístila 
na 2. pozici v soutěži městských částí 
o nejlepší webové stránky Zlatý erb.

Vážení spoluobčané, ještě jednou 
Vám přeji krásné a slunné májové dny 
a těším se na Vaše nápady, názory a při-
pomínky.

Od konce března prochází chuchel-
ská radnice řadou personálních změn: 
pokus o odvolání starosty vlastní koa-
licí, vedoucí úřadu podává rezignaci, 
svých postů se vzdávají před půl rokem 
zvolení zastupitelé.  

Vše začalo koncem března, kdy na 
svolaném zastupitelstvu (28.3.) měl 
být volen nový starosta, aniž by nej-
prve byl odvolán nebo sám rezignoval 
ten dosavadní. Desítky občanů, kteří 

I v tomto volebním období a v době 
všeobecně problematické ekonomické 
situace se snaží radotínská radnice držet 
nastavenou laťku kulturně společenských 
akcí, které mají vedle hlavního cíle, a tím 
je zajímavým programem pobavit příchozí 
diváky, přispět i k poznávání nových přátel 
a sousedů a k prohlubování vztahu lidí 
k místu, kde žijí. Vedle již tradičního pro-
gramového scénáře Radotínského pábení 
letos zahájeného Velkým rodeem o primá-
torský pohár můžeme konstatovat, že byly 
Městskou částí Praha 16 oživeny i další 
nové projekty. Jedná se především o akce, 
které jsou zaměřeny na skupinu rodičů 
s dětmi. První z nich je dopolední promítá-
ní v radotínském kině. Od letošního března 
tak mohou maminky či tatínkové se svými 
ratolestmi jednou měsíčně přijít do kina, 
kde je pro obě skupiny připraven program. 
Zatímco si děti za tlumeného světla hrají 
na pódiu či pod ním pod dozorem perso-
nálu z o.s. Petrklíč, tedy subjektu, jenž na 
projektu participuje, může rodič nerušeně 
sledovat film. Vytváří se tak vskutku nefor-
mální prostředí. Tento měsíc bylo společné 
promítání a hraní v Baby Biu Rado(s)tín již 
potřetí a z důvodu velkého zájmu na sebe 
další pokračování určitě nenechá dlouho 
čekat. V sobotu 7. května měl svoji premiéru 
i zájezd rodičů s dětmi do ZOO a safari ve 
Dvoře Králové. Jedná se tak jako v případě 
zájezdů pro radotínské seniory o finančně 
dotovaný zájezd městskou částí. I v tomto 
případě plný autobus „výletníků“ jasně 
ukázal, že jde o dobrý záměr, který se o svůj 
okruh zájemců nemusí bát.  

Po vydání publikace Kniha o Radotínu 
mapující dění místa na břehu Berounky 
od nejstarších dochovaných informací po 
současnost, má „šestnáctková“ radnice nový 
záměr, a to vydat na CD nosiči přehled sou-
časné moderní hudební scény v Radotíně. Je 
neuvěřitelné, jak i v této oblasti je Radotín 
bohatý a může nabídnout opravdu široké 
spektrum hudebních skupin či hudebníků, 
a to i těch, kteří mají prestiž nejen na čes-
ké, ale i mezinárodní scéně. A tak již dnes 
vznikají profesionální hudební nahrávky, 
které vyplní hudební nosič a jež, věřím, 
potěší nejednoho „radotíňáka“. Radost bude 
rozdávat mimo jiné i profesor Štěpán Rak, 
světově uznávaný klasický kytarista, dále 
hráč na bicí v legendární skupině Olympic 
Milan Peroutka se svojí jazzovou formací 
Bartas Band a nebo Petr Henych, excelentní 
rockový kytarista doprovázející v poslední 
době Kamila Střihavku, který se představí 
se skupinou G-bod. Slavnostní křest CD 
nosiče by měl proběhnout v závěru roku 
v rekonstruovaných suterénních prostorách 
KS Koruna, které budou znamenat rozšíření 
zázemí pro místní kulturní činnost.



Úskalí oddlužení

Další informace naleznete na
www.obcanskeporadny.cz

Nejčastější otázky

Věcné břemeno v praxi
nost vyžadují ze zákona. Důležité je i datum 
uzavření smlouvy, neboť je s ním spojována 
řada právních následků. Součástí smluv na 
zřízení věcného břemena je i ustanovení 
o tom, zda se zřizuje úplatně či bezúplatně 
za výkon práva poskytované oprávněnou 
osobou osobě povinné. Úplata má zpravidla 
charakter finančního plnění, které může být 
jednorázové nebo v pravidelně se opakují-
cích částkách.

Podle ustanovení § 151p občanského 
zákoníku může věcné břemeno zaniknout 
písemnou smlouvou, uplynutím doby trvání 
věcného břemena stanovené ve smlouvě, 
rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím 
správního orgánu, který vydal rozhodnutí 
o vzniku věcného břemena.

Povinnost vyznačit předmět věcného 
břemena do katastru nemovitostí je uložena 
občanským zákoníkem v platném znění. 
Způsob vyznačení je pak specifikován v § 2 
a v § 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech 
vlastnických a jiných věcných práv k nemo-
vitostem, a to v platném znění. 

Pro ilustraci, co je vlastně věcné břeme-
no, lze uvést typický příklad věcného práva 
k věci cizí, působícího dvoustranně, a to 
věcné břemeno čerpání vody ze studny na 
cizím pozemku. Studna je hospodářsky 
určena k trvalému užívání s pozemkem, na 
kterém se nachází, a je jeho příslušenstvím. 
Zákon z r. 1870 upravoval právní vztah 
k vodám. Mimo jiné stanovil právní povahu 
vod a považoval podzemní vody odebírané 
ze studně za součást pozemku. Smluvili-li 
si vlastníci sousedících pozemků oprávnění 
čerpat vodu ze studny a stalo-li se toto prá-
vo právem věcným, tzn. věcným břemenem, 
pak kterýkoli příští vlastník pozemku má 
právo čerpat ze sousedovy studny vodu. 
S majitelem pozemku, na němž je studna, 
může soused uzavřít také nájemní smlouvu 
nebo případně smlouvu nepojmenovanou 
dle § 51 platného občanského zákoníku, kde 
lze dohodnout úplatné nebo bezúplatné uží-
vání pozemku se studnou a odběr vody z ní. 
Výhodou zřízeného věcného břemena opro-
ti jinému smluvnímu vztahu je jeho trvalost, 
neboť slouží všem i budoucím vlastníkům 
panující nemovitosti a zavazuje všechny 
budoucí vlastníky pozemku zatíženého 
věcným břemenem. Může zatěžovat i část 
parcely se studnou, která je určena v geo-
metrickém plánu pro vyznačení věcného 
břemene. Pokud se účastníci nedohodnou 
jinak, je ten, kdo je na základě práva odpoví-
dajícího věcnému břemeni oprávněn užívat 
studnu, povinen nést přiměřeně náklady na 
její opravy. Účast na úhradě nákladů spo-
jených s opravou studny nelze ztotožňovat 
s cenou věcného břemena.

Věcné břemeno je věcné právo, které ome-
zuje vlastníka nemovitosti ve prospěch jiné 
osoby tak, že je povinen něco trpět, něčeho 
se zdržet nebo něco konat. Podstatným obsa-
hem věcného břemena je zatížení vlastníka 
nemovitosti. 

Právní úprava problematiky věcných 
břemen je obsažena v občanském zákoníku 
v platném znění. Kromě nemovitostí se 
v katastru nemovitostí evidují i byty, a tudíž 
i věcná břemena vztahující se k nim. Vlastní 
pojem „věcné břemeno“ upravil občanský 
zákoník – zákon č. 141/1950 Sb. a převzaly 
jej i jeho pozdější úpravy, mezi něž patří 
i současný platný občanský zákoník. 

Způsoby vzniku věcného břemena jsou 
vymezeny v zákoně, a to písemnou smlou-
vou, ze zákona, rozhodnutím příslušného 
soudního nebo správního orgánu nebo na 
základě závěti ve spojení s výsledky řízení 
o dědictví. Písemná forma je vždy vyžado-
vána, neboť její nedodržení by způsobilo 
absolutní neplatnost smlouvy.

Ze zákona vzniká věcné břemeno ve spe-
cifických případech staveb na cizím pozem-
ku nebo stavbě, kdy vlastníkům těchto staveb 
vznikají vůči vlastníkům cizích nemovitostí 
určitá práva a povinnosti. Rozhodnutím 
správního orgánu nebo soudu vzniká věcné 
břemeno až vydáním správního rozhodnutí 
nebo nabytím právní moci rozsudku.

Ve smluvním vztahu jde vždy o povinnou 
a oprávněnou osobu. Povinnou osobou 
je fyzická nebo právnická osoba, která je 
vlastníkem příslušné nemovitosti a která 
je povinna strpět uplatňování práv odpo-
vídajících věcnému břemenu. Oprávněnou 
osobou je konkrétně určená fyzická nebo 
právnická osoba, v jejíž prospěch se věcné 
břemeno zřizuje.

Zatížení nemovitosti věcným břemenem 
je dispozicí s nemovitostí, a proto smlouva 
musí obsahovat přesné vymezení rozsa-
hu věcného břemena. Důležité je přesné 
označení účastníků. U právnických osob se 
uvede jejich název, sídlo, identifikační číslo, 
jméno pracovníka oprávněného sjednávat 
a podepisovat smlouvy včetně identifi-
kace nemovitostí zatížených břemenem. 
U staveb se jedná o uvedení názvu obce, 
katastrálního území a popisného či evi-
denčního čísla, u pozemků označení názvu 
obce, katastrálního území a parcelního čísla. 
Předmětem smlouvy je též doba trvání věc-
ného břemena, a to v podobě konkrétního 
časového údaje nebo rozvazovací či odklá-
dací doložky. Není-li doba trvání věcného 
břemena ve smlouvě uvedena, platí, že věcné 
břemeno trvá do doby, než zanikne. Je třeba, 
aby smlouva obsahovala úředně ověřené 
podpisy účastníků či jejich zmocněnců. Ka-
tastrální úřady při řízení o vkladu tuto okol-

ZNAČKY ZNÁMÉ
I NEZNÁMÉ

Optická psychologická brzda (V 18)
Opticky, popřípadě akusticky, vede 

řidiče ke snížení rychlosti vozidla. Toto 
vodorovné značení se používá pro zpoma-
lení vozidel, zejména před přechody pro 
chodce, před vjezdem do obcí, kde slouží 
k lepší identifikaci začátku obce (jiného 
dopravního režimu), před nebezpečnou 
křižovatkou, apod. Sled příčných čar se 
postupně zahušťuje, což u řidiče vyvolává 
optický dojem, že svým vozidlem postup-
ně zrychluje. Reakcí je zpomalení rychlos-

ti jízdy, které při-
spívá ke zvýšení 
bezpečnosti. 

O p t i c k o p s y-
c h o l o g i c k o u 
brzdu je možné 
p r o v é s t  i  j a k o 
akustickou (jed-
n o t l i v é  p ř í č n é 
č á r y  j s ou  pro -
vedeny z plastu 
s výraznou výš-
kou, čímž vzni-

ká zvukový efekt). Akustické provedení 
není vhodné v blízkosti bytové zástavby, 

právě z důvodu silného zvukového efektu, 
který je pro obyvatele, zejména v noční 
dobu, značně zatěžující.
Bílá klikatá čára (V 12e)

Předem upozorňuje na místo vyžadu-
jící zvýšenou opatrnost při jízdě. Zvláště 
jde o lokality před přechody pro chodce, 

před nebezpeč-
nými zatáčkami, 
p ř e d  z ú ž e n ý m 
prof i lem komu-
n i k a c e  a p o d . 
Bílá klikatá čára 
může být prove-
dena v kombinaci  
s výše představe-
nou značkou V 18 
„Optická psycho-
l o g i c k á  b r z d a“ 
nebo i s jinými 

vhodnými značkami nebo nápisy či sym-
boly na vozovce. 

Obě uvedená vodorovná dopravní zna-
čení jsou jen podpůrným prostředkem ke 
zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 
Jejich účinnost není možné přeceňovat. 

Narkomanka u radotínského DPS
Desátého března okolo sedmé hodiny ranní prověřovala hlídka městské policie oznámení 
ohledně pohybu dezorientované a malátné ženy v okolí domu s pečovatelskou službou 
v ulici K Cementárně v Radotíně. Na místě policisté zjistili, že šlo o narkomanku (25 let, 
závislá na pervitinu). Sama žena o sobě uvedla, že je jí špatně. Byla proto přivolána rychlá 
zdravotnická služba, která feťačku převezla do FN Motol. 
Poškozovali zastávku MHD
Jen o den později před druhou hodinou ranní prověřovali městští policisté oznámení kvůli 
poškozování zastávky MHD „Dostihová“ ve Strakonické ulici. Hlídka při příjezdu na místo 
zpozorovala dvě osoby poskakující na střeše zastávky, z nichž jedna držela v ruce utrženou 
lištu ze zastávky a točila s ní nad hlavou. Další čtyři osoby stály na chodníku a pily pivo. 
Policisté všechny zadrželi a následně předali na místě Policii ČR k dalšímu dořešení. 
Vytékající nafta na Horymírově náměstí
Při běžné pochůzce zpozorovali strážníci na parkovišti radotínského Horymírova náměs-
tí skvrnu o rozloze přibližně 20 metrů čtverečních. Stalo se tak 23. března ve 2.15 hod. 
Jednalo se o nau vytékající z navrtané nádrže užitkového vozidla Mercedes. Hlídka 
proto na místo přivolala hasiče z HZS hl. m. Prahy a Policii ČR, která si celou záležitost 
převzala k dořešení.

Bc. Ondřej Tymrák 
Zbraslav, okrsek č. 25
Hranice okrsku: Elišky Přemyslovny, Zbra-
slavské náměstí, Bartoňova, Strakonická, 

podjezd pod Strako-
nickou v Lahovicích, 
objekt Pražských vo-
dáren u Vltavy, řeka 
Vltava, most Závodu 
míru, K Přehradám, 
Šůrova, U Klubovny, 
K Interně, nad Bel-
vederem, V Bí lce , 

Elišky Přemyslovny + Závist (území MČ 
Praha – Zbraslav na pravém břehu Vltavy 
po nádraží ČD Zbraslav včetně).

Marek Šturc 
Zbraslav, okrsek č. 29 
Hranice okrsku: spojovací
komunikace pod areálem MV, Na Baních, 
Nad Kamínkou, Na Plácku, lesem pod 
Kamínkou, přes lokalitu V Borovičkách, 

j i žně  podél  beze-
jmenné komunikace 
k lomu, západní okraj 
kamenolomu k lesu 
na  B an í ch , l e s e m 
ke starému vysílači, 
jižně k hranici hl. 
města, Strakonická.

Oddlužení je často vnímáno veřej-
ností jako nejjednodušší řešení, jak se 
snadno vyrovnat s dluhy, které už jejich 
majitelům přerostly přes hlavu. Lidé 
si často neuvědomují, o jak náročný 
a dlouhý proces se jedná. Je tedy na 
místě upozornit na největší problémy 
s tím spojené.

Ještě před samotným návrhem na 
oddlužení je třeba zažádat o insol-
venční řízení. Častým řešením insol-
vence může být i konkurz nebo reor-
ganizace majetku dlužníka a vůbec 
nemusí dojít až k procesu oddlužení. 
Další problémy mohou nastat tehdy, 
když část formuláře týkající se žádos-
ti o insolvenční řízení je vyplněná 
správně, ale chyby jsou v části návrhu 
na oddlužení, a soud proto oddlužení 
zamítne. Insolvenční řízení ovšem 
zahájí a výsledkem nebude oddluže-
ní, nýbrž konkurz včetně odměny pro 
konkurzního správce.

Podobnému riziku se vystavuje 
i člověk, který podá návrh na od-
dlužení, ale jeho majetek nepokryje 
pohledávky do požadované výše 
30 %. Soud zahájí insolvenční řízení, 
oddlužení zamítne a pošle člověka 
do konkurzu, a protože v mnohých 
případech není kde brát, konkurz se 
zastaví. Dluh se zvýší o odměnu kon-
kurznímu správci.

Je třeba si uvědomit, že oddlužení 
není pro každého. Je nutné splnit něko-
lik základních podmínek. Jde o schop-
nost uspokojit věřitele v minimální 
hranici 30 % hodnoty pohledávek 
během 5 let, dále fakt, že člověk v po-
sledních 5 letech nebyl pravomocně od-
souzen za majetkové nebo hospodářské 
trestné činy, a konečně, že dluhy nepo-
cházejí z podnikatelské činnosti.

Dluhy nemusí být automaticky ře-
šeny splátkami, jak se dlužník často 
domnívá. V roli dlužníka může na-
vrhnout způsob vypořádání dluhu, 
ale o skutečné formě rozhoduje až 

soud. Vypořádání dluhu tak může 
skončit klidně prodejem jeho ma-
jetku. Stanovená hranice 30 % pro 
schválení oddlužení neznamená, že 
dlužník tato procenta zaplatí a je 
z dluhů venku. Ve skutečnosti může 
dojít až ke stoprocentní úhradě dluhu 
včetně všech odměn.

Důležité a neměnné však je, aby bě-
hem 5 let bylo uspokojeno minimálně 
30 % pohledávek a soud neshledal, že 
se člověk záměrně vyhnul zaplacení 
vyššího plnění, ačkoli bylo v jeho si-
lách. Pokud bude dlužník řádně a včas 
plnit své povinnosti z oddlužení, může 
požádat soud o vydání rozhodnutí, 
jímž bude osvobozen od zbytku svých 
dluhů. Účinkem osvobození od dluhů 
nebude zánik pohledávek, ale pouze 
zánik jejich vymahatelnosti. Nespla-
cené pohledávky tak i nadále trvají. 
Osvobozením od dluhu však pro dluž-
níka případ zcela nekončí, protože 
soud sleduje tříleté období, kdy může 
být osvobození rozhodnutím soudu 
odejmuto. To se stane například v dů-
sledku podvodného jednání dlužníka 
či zvýhodnění některého z věřitelů. 
Odejmutí osvobození vede buď ke 
zrušení oddlužení, nebo ke ztrátě vý-
hod osvobození – poté mohou všichni 
věřitelé vymáhat své pohledávky vůči 
dlužníkovi v plném rozsahu.

Jaký je rozdíl mezi cestovní kanceláří 
a cestovní agenturou?

Zájezdem se rozumí předem sestavená 
kombinace alespoň dvou z následujících 
služeb, je-li prodávána nebo nabízena 
k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba 
poskytována po dobu přesahující 24 hodin, 
nebo když zahrnuje ubytování přes noc. 
Jde o dopravu, ubytování či jiné služby 
cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem 
dopravy nebo ubytování a tvoří význam-
nou část zájezdu, nebo jejichž cena tvoří 
alespoň 20 % souhrnné ceny zájezdu.

Názvy „cestovní kancelář“ nebo „CK“ 
může používat pouze podnikatel, který je 
držitelem platné koncesní listiny. Provozo-
vatel cestovní kanceláře (dále jen „cestovní 
kancelář“) je podnikatel, který je na zákla-
dě koncesní listiny oprávněn organizovat, 
nabízet a prodávat zájezdy. Cestovní kan-
celář je povinna po celou dobu své podni-
katelské činnosti mít uzavřenu pojistnou 
smlouvu, je také povinna označit provo-
zovnu a propagační a jiné materiály určené 
zákazníkovi slovy „cestovní kancelář“, 

pokud toto ozna-
čení neobsahuje již 
její obchodní firma.

P r o v o z o v a t e l 
cestovní agentury 
(dále jen „cestov-
n í  agent u ra“ )  j e 
podnikatel, který 
j e  o p r á v n ě n  n a 
zák ladě oh lášení 
volné živnosti  zpro-
středkovávat prodej 
zájezdu pro jinou cestovní kancelář; ces-
tovní smlouva v těchto případech musí být 
uzavřena jménem cestovní kanceláře, pro 
kterou je zájezd zprostředkováván. Ces-
tovní agentura je rovněž povinna označit 
provozovnu a propagační a jiné materiály 
určené zákazníkovi slovy „cestovní agen-
tura“, pokud toto označení neobsahuje již 
obchodní firma.

Porušení uvedených povinností se 
považuje za závažný způsob porušení 
podmínek stanovených zvláštním práv-
ním předpisem ve smyslu živnostenského 
zákona a provozování živnosti může být 
sankčně zrušeno.

Uzavírka Vrážské ulice. Z důvodu opra-
vy povrchu vozovky bude v termínu od 
28.5. do 29.5. probíhat částečná uzavírka 
v ulici Vrážská, a to v úseku Prvomájo-
vá (tunýlek) – Přeštínská, s tím, že provoz 
v daném místě bude jednosměrný ve 
směru od ul. U Jankovky k ulici Přeštínská. 
V těchto dnech bude linka MHD BUS číslo 
244 a 165 ve směru do Radotína odkloněna 
ulicemi Výpadovou, Věštínskou a U Jan-
kovky zpět na Vrážskou. Zastávky (směr 
do Radotína) Vrážská a Přeštínská se ruší, 
zastávka U Jankovky se přemísťuje do ulice 
U Jankovky. Ve směru z Radotína se ruší 
zastávka Vrážská. BUS 172 pojede z cent-
ra do zastávky Zahradnictví po své trase 
a dále z Radotínské ulicemi Přeštínskou, 
Výpadovou, Věštínskou a U Jankovky zpět 
na Vrážskou. Ruší se obousměrně zastávka 
Vrážská, zastávka U Jankovky se přemísťuje 
do ulice U Jankovky. 
Další omezení v Radotíně. V termínu 
od 23.5. do 24.5. se předpokládá oprava 
vozovky v ulici K Cementárně (v úseku: 
V Sudech – Pod Lochkovem), provoz bude 
řízen pomocí světelné signalizace. Další 
oprava povrchu je plánována v ulici Výpa-
dová, kdy bude úsek přístav Radotín – Pře-
štínská od 31.5 do 1.6. řízen pomocí světel-
né signalizace, a dále od 2.6. do 3.6. bude 
úsek Věštínská – Horymírovo náměstí 
s jednosměrným provozem ve směru od ul. 
Věštínská na křižovatku Vrážská x Horymí-
rovo náměstí.
Čistá energie 2011. Rada hl. m. Prahy 
schválila Program Čistá energie Praha pro 
rok 2011 – dotace na přeměnu topných 
systémů. Možnost získání dotace se týká 
všech fyzických osob s trvalým pobytem 
na území České republiky a právnických 
osob se sídlem na území České republiky, 
které vlastní nebo užívají na území hl. m. 
Prahy byt nesloužící k podnikání a které 
zprovozní ekologický zdroj v bytě v ter-
mínu od 1.10.2010 do 31.10.2011. Jedná 
se o změnu topného systému ve prospěch 
ušlechtilých paliv, případně instalaci sys-
tému využívajícího obnovitelné zdroje 
energie (OZE). Dotace se nevztahuje: na 
topný zdroj využívající topný plyn, elek-
třinu nebo centrální zásobování teplem 
nainstalovaný v novostavbě, nové půdní 
vestavbě a v rekreačním objektu; na využití 
OZE v rekreačním objektu; na topný zdroj, 
který konstrukčně umožňuje spalovat i ne-
ekologická paliva; na ekologický zdroj s fi-
nanční podporou z jiného dotačního titulu. 
Formuláře pro podání žádosti a veškeré 
informace najdete na http://envis.praha-
mesto.cz. Informace i potřebné formuláře 
rovněž poskytne Oddělení životního pro-
středí ÚMČ Praha 16, Václava Balého 23, 
tel.: 234 128 430.
Strážníci v Chuchli. Nová služebna Měst-
ské policie hl. m. Prahy (MP) byla otevřena 
27. dubna v areálu Dostihového závodiště 
ve Velké Chuchli v ulici Radotínská 69. 
Reprezentativnější a větší prostory na 
nové služebně bude využívat nejen Jízdní 
skupina Obvodního ředitelství MP Prahy 5, 
ale budou k dispozici i chuchelským okrs-
kářům. Ti zde budou pro veřejnost každou 
středu vždy od 16 do 18 hodin.
Anketa. Silnice před Kulturním střediskem 
Radotín byla v březnu zaslepena, průjezd 
na Černošice od cementárny je možný 
pouze přes semafory. Souhlasíte s tímto 
krokem? Vyjádřete svůj názor – hlasujte na 
webu Praha16.eu. 
Uzavírka ulice K Průhonu. Z důvodu 
konání sportovní akce Fotbalová paráda 
Lipence 2011 dojde dne 11. června od 
10.00 do 20.00 hodin k uzavírce ulice 
K Průhonu (v úseku: Českého červeného 
kříže – Boudova). Pořadatelem akce je 
TJ Sokol Lipence.
Uzavírka cyklotrasy. V rámci radotínské 
kulturní akce „Velký dětský den“ bude dne 
28. května od 13.00 do 19.00 hodin uzavřena 
cyklistická trasa na levém břehu Berounky 
v úseku lávka přes Berounku – Říční lázně. 
Trasa je odkloněna do ulice K Lázním 
a K Berounce. Pořadatelem akce je Městská 
část Praha 16.
Pro dopravce. Upozorňujeme podnikatele, 
kteří provozují silniční motorovou dopravu 
nákladní provozovanou vozidly o největší 
povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, že dnem 
31. července končí lhůta k doložení fi-
nanční způsobilosti. Toto neplatí, pokud 
podnikatel ohlásí na živnostenském úřadě 
přerušení provozování silniční motorové 
dopravy.



Radnice plná... Radotín otestuje...
a Dolních Břežan jde ve všech pří-
padech o komerční sféru, především 
nákupní centra, která byla vytipována 
jako nejvhodnější místo pro instalaci 
dobíjecích stanic.

V průběhu letošního roku je skupina 
ČEZ zbuduje v 50 lokalitách, nejčastěji 
v blízkosti větších měst 
České republiky. Stanice 
budou nejenom v Praze, 
ale také v regionu střední 
a jižní Moravy, západních 
a východních Čech.

Pro dodavatele elektřiny 
prozatím nepůjde o výdě-
lečný podnik, jsou to oni, 
kdo se zavázal do roku 
2013 zbudovat a provo-
zovat 200 „zásuvek“ pro 
tento účel. Ale jak pozna-
menal generální ředitel 
a předseda představenstva 
společnosti ČEZ Martin 
Roman: „Společnost ČEZ 
bude podporovat rozvoj elektromo-
bility. Elektřina je nejčistší energie 
a elektromobilita ji umožní využít 
v oblasti, která byla dosud doménou 
spalovacích motorů. Nepochybně je 
to i velká příležitost pro energetiky, 
zejména v kombinaci s chytrými sí-
těmi. Budeme se podílet na výstavbě 
sítě dobíjecích stanic, protože tím 
dáme důležitý impuls pro akceptaci 
elektromobilů občany.“ Kromě toho 
je pro ně důležité sledovat, jak se 
bude chovat síť v souvislosti s „čerpá-

ním“ energie pro automobily, a nau-
čit se řídit jeho dopady na distribuci 
elektrické energie.

V současnosti probíhá veřejná 
zakázka na dodavatele dobíjecích 
stanic. Ta rozhodne, který z ucha-
zečů dodá technologii pro normální 
dobíjení a pro rychlé dobíjení. Nor-
mální dobíjení pomocí speciální 
dobíjecí stanice pracuje se stejným 

napětím a proudy jako běžná zásuv-
ka. Na rozdíl od domácí zásuvky však 
dokáže optimalizovat dobíjení elek-
tromobilu, prodlužuje tím životnost 
baterie vozu a brání jejímu poško-
zení. „Pomocí této dobíjecí stanice 
lze vůz dobít za šest až osm hodin. 
Rychlé dobíjení využívá vyšší proudy 
a napětí, proto stanice pro tento typ 
vyžaduje speciální připojení na elek-
trickou síť. Délka dobití trvá méně 
než půl hodiny,“ popsal rozdíl mezi 
jednotlivými typy stanic mluvčí ČEZ 

Jan Beneš. Prozatím bude rychlozá-
suvka jen jediná, u centrály ČEZu 
na Praze 4. Tady je síť dostatečně ro-
bustní, aby takový nárazový přenos 
proudu zvládla.

Všechny stanice na Praze 16 by měly 
dobíjet normálně. Fungovat budou na 
kartu, vyúčtování pak bude probíhat 
jednou měsíčně formou inkasa.

+ Proč pořizovat automobil na elek-
trický pohon? Jezdí, aniž by vypouš-
těl jakékoli emise škodlivých plynů 
(pozor, nejedná se ovšem o provoz 
s nulovou uhlíkovou stopou, ta jen 
zůstává jinde – tam, kde se vyrábí 
elektřina), vyznačuje se minimální 
hlučností a má mnohem menší ná-
roky na údržbu. Pro uživatele jsou 
navíc náklady na pohon v přepočtu 
na kilometr levnější než u běžného 
auta na spalovací motor. Elektři-
nu lze navíc vyrobit i nezávisle na 
producentech ropy, elektromobil by 
tedy měl snižovat závislost na dovo-
zech paliva z politicky nestabilních 
oblastí.

- Proti užití mimo město a příměstí 
prozatím hovoří jak dojezd, který je 
v současnosti 150 km na plné dobití, 
a pro mnohé i maximální dosahova-
ná rychlost 130 km/h. (Ačkoli právě 
díky tomu by možná byla elektro-
mobi l ita nejvhodnější prevencí 
mnohého patologického chování na 
silnicích.) Hlavním protiargumen-
tem je však naprosto nerozvinutá 
síť dobíjecích míst. To by se ale mělo 
začít rychle měnit.

se dostavili na projednání do jídelny míst-
ní základní školy, aby zjistili, co se děje, se 
však nedočkali. Po projednání a schválení 
rozpočtu totiž zastupitelé po přerušení 
jednání neschváli l i program zasedání, 
a starosta Mgr. Martin Melichar (TOP 09) 
proto schůzi ukončil. Přitom o jeho odvo-
lání usilovali zastupitelé zvolení za vlád-
noucí koalici TOP 09 – ČSSD – SZ, která 
má pohodlnou většinu 7 ku 4 h lasům 
opoziční ODS.

V následujících dnech (30.-31.3.) se 
objevuje další překvapivá zpráva: Jan 
Matl (TOP 09), Mgr. Oto Linhart (ČSSD)
a MUDr. Jana Vrběcká (SZ) se vzdávají man-
dátu člena zastupitelstva. Zástupce starosty 
Ing. Jiří Petr (ČSSD) rezignuje na tento post 
a dále bude působit pouze jako řadový zastu-
pitel. Ze dvou původně zvolených neuvolně-
ných zástupců starosty má tedy Chuchle dnes 

jednoho, Ing. arch. Davida Vokurku (SZ).  
Konec svého působení ve funkci ta-

jemnice úřadu také oznamuje a výpověď 
podává (31.3.) Jiřina Hanlová, která své 
rozhodnutí odůvodnila na webu městské 
část i aktiv itami některých koaličních 
zastupitelů. „Jsou prostě věci, přes které 
nepřeskočím a nechci nadále přihlížet ne-
činnosti samosprávy, jejich rozhádanosti 
a naprosté absenci právního povědomí.“

Za odstoupivší zastupitele zaujali mís-
ta 11. dubna náhradníci: Tomáš Benčat 
(TOP 09), Ing. Daniel Kozický (ČSSD) 
a Bc. Daniel Šatra (SZ). „Věřím, že se nám 
v obměněném složení podaří splnit co 
nejvíce z našich slibů občanům. Musíme 
najít společnou řeč, oprostit se od prosa-
zování svých osobních zájmů a respek-
tovat přání většiny,“ komentuje aktuální 
stav pro Noviny Prahy 16 neodvolaný sta-
rosta Melichar.    

Na místo nového vedoucího úřadu bylo 
koncem dubna vypsáno výběrové  řízení.

ale i předškoláci zvyklí na nároč-
nější výlety výpravu zvládnou. 
Odměnou jim bude nevšední 
pohled ze skalní rozhledny zbu-
dované jako památka na přírodo-
vědce Otakara Nickerle. Šťastnou 
cestu a dobrý výhled.

Vyhlídka Nickerle

Přírodovědec žijící v letech 1838 - 1920 se věnoval především entomologii. V okolí Zbra-
slavi trávil spoustu času, zejména toho pracovního. Jeden z důležitých přírodovědných ob-
jevů učinil právě zde. Nalezl mravenčí královnu rodu Anergates atratulu, což je vzácný druh 
mravenců, který na práci v mraveništi kromě svých vlastních soukmenovců najímá také 
tzv. mravenčí otroky rodu Tetramorium. Velká část výsledků sběratelské činnosti Otakara 
Nickerle pochází právě z okolí Zbraslavi a mnoho z jeho nálezů najdeme v přírodopisných 
sbírkách Národního muzea.

Kdo byl Otakar Nickerle?

Nejstarší grunty a chalupy I.
Číslování domů bylo zavedeno v roce 1770, číslovalo se od nejvýznamnější stavby v obci dále podle toho, jak spolu
budovy sousedily. V Radotíně šlo číslování kolem potoka. Pojďme si postupně probrat zdejší nejstarší domy – 
začneme číslem 1:Objektiv

 č
as

u

 – statek Nebeských, 
bývalý grunt Šedivého,
kde kdysi byla i krčma 

výsadní s právem prodávat 
pivo z klášterního pivovaru,
na fotografii z přelomu
19. a 20. století

Záběr z druhé půle 20. století

Dnes sídlí firma Dialab v domě, 
jemuž se alespoň částečně 

vrátila původní podoba

Tato fotografie z počátku
20. století krásně 
dokumentuje vedle statku
i původní zástavbu lemující 
potok v místech nového 
sídliště

Přes stromy a současnou 
zástavbu už na statek 

Nebeských téměř nedohlédnete

 má nyní bývalý vejminek 
statku Nebeských, zde je na 
snímku ze sedmdesátých let 
20. století. Původně však toto 
číslo náleželo kovárně stojící 
na místě pomníku padlých, 
a to až do požáru v roce 1904

Tak vypadá vejminkářské 
obydlí dnes – přílišné změny 

nedoznalo

, které bylo v průběhu 
staletí domovem mnoha 
rodin, na přelomu 19. a
20. století hostilo zahradní 
restauraci U Pospíšilů

V roce 1921 tu Antonín 
Pospíšil otevřel cukrárnu

Toho času je čp. 3 čínskou 
restaurací

  sousedilo přímo s cukrárnou
Cukrárnu vystřídal Sport bar
„U Sporťáka“

Více se dočtete v Knize o Radotínu, která je k zakoupení v Místní knihovně Radotín
Text: Mgr. Andrea Gruberová, foto: archiv LPK, Kateřina Drmlová, Emil Souček

 – grunt Jarošovský 
původně patřil rychtáři, 
což se změnilo roku 
1598, všichni další 
držitelé však byli 
nazýváni Jarošové podle 
původního majitele. Tento 
snímek zobrazuje stavení 
ještě v době, kdy stálo na 
břehu mlýnského náhonu

V sedmdesátých letech 20. století 
tu sídlila místní knihovna

V současnosti zde 
najdete antik bazar

V roce 1876 byla ke statku 
přistavěna patrová budova 
hostince U České koruny 
očíslovaná 5 A. V jejím sále 
v prvním patře promítal biograf Koruna (později Oko)

Dnes je zde Kulturní středisko 
Radotín s číslem 44
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Více informací na:
www.nockostelu.cz

Více o knihovně na:
www.knihovna-radotin.cz

V jednom z nejstarších stavení 
Radotína na náměstí Osvoboditelů, 
v bývalém gruntu Štěrbovském, o němž 
existují záznamy již ze 16. století, se 
díky vstřícnosti majitele, pana Sojky, 
usadily děti.

Přízemí a zahradu si totiž pronajalo 
občanské sdružení Petrklíč. To zde po 
úpravách započatých již na podzim 
2010 otevřelo Dům U Petrklíče, ve kte-
rém od 26. dubna funguje ve spolupráci 
s Domem dětí a mládeže Praha 5 Cent-
rum pro předškolní děti „Broučci“.

Skupina patnácti dětí ve věku od tří 
do šesti let tu může využívat program 
se širokým záběrem aktivity. Indi-
viduální přístup ke každému dítěti, 
tak, jak ho zvládají ve školce Petrklíče, 
bude pochopitelně i tady. Týden navíc 
bude mít tematicky rozdělený pětiden-
ní cyklus: pondělí věnované jazykové 
dílně, úterý v Trnkově zahradě s eko-
logickými dílnami, středa se spor-
tovními aktivitami v rámci projektu 
„Muži do Petrklíče“, čtvrtek s výtvar-
nou, keramickou a kutilskou dílnou 
a pátek naplněný muzikoterapií.

Svačiny si petrklíčští připravují 
sami, obědy dovážejí (aktuální jídel-
níček je vždy na jejich stránkách). 
Není to úplně ideální stav, ale vlastní 
plnohodnotná kuchyně je teprve ve 
fázi plánů. 

Těch se k nově otevřenému Domu 
U Petrklíče ovšem váže daleko víc. 

Kromě již zpřístupněných míst zde 
totiž čeká na znovuprocitnutí prostor-
ná hala bývalých dílen. A ta je jako 

stvořená pro víceúčelový sál. Možná 
tu vznikne místo setkávání ve stylu 
Dobré trafiky, se kterou má Petrklíč 
navázánu dlouhodobou spolupráci. 
Vzhledem k tomu, že je tato prostora 
již nyní velkými vraty spojená se za-
hradou položenou nad domem, je to 

krásná vize (k jejímu naplnění chybí 
už jen drobnost, peníze).

Zahrada sama už ovšem díky práci 
dobrovolníků z Petrklíče 
procitá do krásy. Slav-
nostně byla odemčena 
v odpoledni 18. dubna 
a od té chvíle hostí jak 
Broučky, tak i děti z pe-
trklíčské školky. Je dost 
prostorná, aby se tu všich-
ni mohli vyřádit a zbylo 
místo i na záhonky, kde se 
bude pěstovat zelenina.

Na pozvánce na ono 
slunné odpůldne stála 

slova G. B. Shawa:
„Naučili jsme se létat v povětří jako 

ptáci a potápět se ve vodě jako ryby;
zbývá nám jediné – naučit se žít na 
Zemi jako lidé.“

Tady se to budou děti učit.

Noc kostelů
Do letošní akce, jež má představit 

jednotlivé svatostánky ze všech mož-
ných úhlů, se letos přihlásila tři místa 
na Zbraslavi a dvě v Radotíně.

Ten, kdo zná sakrální stavby v mís-
tě svého bydliště pouze zvenčí nebo 
z příležitostné návštěvy koncertů ko-
naných v jejich zdech, by měl zbystřit 
pozornost. V noci z 27. na 28. května 
se s nimi může seznámit důkladně, 
hezky od podlahy až ke zvonům. 

A seznamování by nemělo probíhat 
rozhodně jen v rovině fyzické, duchov-
ní náplň programů totiž v tuto dobu 
nebude v kostelech určena zdaleka 
jen věřícím. Všem příchozím nabídne 
informace o historii místa, jeho určení 
i pozvánku ke společnému rozjímání.

V Radotíně letos nebude chybět 
možnost prohlédnout si jak římsko-
katolický kostel na břehu řeky, tak 
i budovu evangelického sboru v ulici 
Na Betonce takříkajíc od hlavy až 

k patě, navíc s profesionálním výkla-
dem. Na programu je toho však daleko 
více, v kostele svatého Petra a Pavla 
si na osmou večerní Jan Matěj Rak 
připravil kytarový recitál sestavený 
speciálně pro tuto příleži-
tost, o hodinu později se 
zde rozehraje představení 
raně barokního dramatu. 
V evangelickém kostele 
se zase můžete těšit (vedle 
všeho jiného) na společné 
meditativní zpívání písní 
z Taizé, které je naplá-
nováno na hodinu před 
půlnocí, po celou dobu 
tu navíc bude k vidění 
výstava fotografií Karla 
Neuberta, dlouholetého člena sboru.

Ve zbraslavském Husově sboru 
v ulici Pod Špejcharem se začíná 
v sedm večer ekumenickou modlitbou 
s písněmi Taizé, vlastní tvorbu pak 
představí několik básnířek a jedna 
výtvarnice, těšit se lze i na ukázky hry 

na varhany a na flétnu s výkladem. 
V kostele sv. Jakuba je připravena 
vedle třech komentovaných prohlídek 
i přednáška o Zbraslavské madoně 
a varhanní koncert. Vše zahajuje 

májová pobožnost v pět hodin odpo-
ledne. Další program by měl být při-
praven i v klášterní kapli Pražského 
Jezulátka.

Dostihová škola na exkurzi v Anglii
Po zdařilé podzimní exkurzi do Fran-

cie se z Chuchle 9. dubna vypravili do 
Anglie na závodiště v Aintree zhlédnout 
John Smith´s Grand National Chase na 
7.200 metrů.

Za pěkného počasí se na jeho 
start postavilo 40 koní, kteří byli 
připraveni překonat 30 překážek, 
z nichž bylo možné si většinu před 
dostihem prohlédnout. Celý pro-
gram byl ale zahájen charitativním 
rovinovým dostihem legend (např. 
Peter Scudammore, Carl Llewellyn, 
Jim Culloty nebo Marcus Armytage, 
který startoval ve Velké pardubické 
steeplechase).

Zvítězil kůň Ballabriggs s žokejem 
Jasonem Maguirem, kterého trénuje 
Donald McCain, syn Gingera McCaina. 
Ten trénoval koně Red Rum, vítěze 

Grand National z roku 1973, 1974, 
1977 (v roce 1975 a 1976 obsadil druhé 

místo), jehož socha zdobí závodiště.
Druhý den byly na programu ex-

kurze překážkové 
dostihy na jednom 
z nejvýznamnějších 
světových závodišť 
v Ascotu. Třetí cesta 
vedla do Newmar-
ketu, tréninkového 
centra, kde žáci sle-
dovali trénink koní 
a navštívili British 
Racing School a e 
National Horsera-
cing Museum.

Díky prost řed-
kům z grantu OPPA 
jim tak cesta přinesla 
mnoho poznatků, 
které využijí ve svém 

budoucím povolání.

Puškvorec v klubu
Legendární režisér Andrzej Wajda se 

ve svém nejnovějším filmu Puškvorec 
již počtvrté vrací k próze klasika polské 
literatury Jarosława Iwaszkiewicze. 

Nečiní tak ovšem nijak jednoduše, 
ač původní záměr možná jednodušší 

byl. V důsledku bolavého zásahu re-
ality se do původní narativní linky 
ovšem přimísily dvě další a všechny tři 
se splétají do finální podoby snímku.

Hlavní příběh trojdějí se odehrává 
v 50. letech dvacátého století v pová-
lečném Polsku. Válka skončila a lidé 
se snaží zapomenout. Život jde dál, 

za sebou ale zanechává 
člověka, který se krůček 
po krůčku snaží vymanit 
z krvavé historie. Večerní 
tancovačky ani každoden-
ní shon však moc nepomá-
hají. Paní Marta je ženou 
v domácnost i .  Pomá há 
manželovi v jeho lékařské 
praxi a před minulostí 
uniká zamykáním pokoje 
synů, kteří zahynuli bě-

hem Varšavského povstání, a pro-
cházkami kolem řeky. Když potkává 
mladého Boguse, plného nadšení 
a plánů do budoucnosti, nechává se 
na okamžik znovu okouzlit samot-
ným životem.

Druhým příběhem je inscenované 
natáčení samotného Puškvorce, ne-
nadále přerušené nervovým kolapsem 
herečky, která paní Martu zosobňuje.

Třetí příběh vypráví sama hlavní 
herečka. V potemnělém pokoji vzpo-
míná na poslední dny života svého 
manžela, kameramana Edwarda Kło-
sińského který zemřel v průběhu sku-
tečného natáčení Puškvorce.

Film dává Kino Radotín v pátek
27. května jako klubové představení 
v rámci Projektu 100 od 19.00 hodin.

Při jeho přípravě oslovila radotín-
ská radnice všechny, kdo mají chuť se 
přidat, aby společně s ní zorganizovali 
některou z akcí.

Na přípravě se tak vedle městské 
části podílejí divadelníci, hudební-
ci, vodáci, skauti, turistický oddíl, 
Městská policie, šermíři, koňáci, děti 
z radotínského školního klubu Klíč, 

z místní mateřské školy i z Petrklíče. 
Pro ně i pro ty, které chtějí svou prací 
pobavit a potěšit, by to měl být další 
krůček k propojení s místem, kde 
žijí – a tím i se všemi, kdo ho s nimi 
sdílejí.
A co nás čeká v nebližších dnech?

Akce už samotným názvem a pak 
i celým programem přichystaná v pr-
vé řadě pro děti se připravuje na celé 

dlouhé odpoledne poslední květnové 
soboty. Velký dětský den v areálu 
říčních lázní nabídne široké spekt-
rum soutěží, vystoupení kouzelníka, 
plavbu po řece, balónkování… a také 
koncert Jana Vodňanského „Kdyby 
prase mělo křídla“.

A hned první červnovou sobotu se 
do Radotína chystá Královský průvod. 

Cesta císaře Karla IV. s je-
ho družinou z Prahy na 
Karlštejn s korunovační-
mi klenoty bude na jeho 
třetím zastavení doprová-
zena bohatým kulturním 
programem, vystoupí tu 
šermíři, zahraje dobová 
hudba Antiquarius, k níž se 
připojí sopranistka Marké-
ta Mátlová, a také Jumping 
Drums a Queen revival. 
(Průvod navazuje na sku-

tečnou historickou tradici, jejíž kořeny 
sahají do doby vlády císaře Karla IV. 
Ten uchovával korunovační klenoty 
Svaté říše římské na svém venkovském 
sídle, hradě Karlštejně, a každoročně 
po Velikonocích je vystavoval v Praze 
v katedrále sv. Víta. A právě návrat 
klenotů z hlavního města na Karlštejn 
je námětem Královského průvodu.)

Svaz knihovníků a informačních pra-
covníků ČR zorganizoval již dvanáctý 
ročník BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší 
webovou prezentaci knihovny. 

Odborná porota hodnotila webové 
stránky 61 veřejných knihoven, které se 
letos přihlásily. Žádným až deseti body 
byla hodnocena kvalita obsahu stránek, 
design stránek, možnosti komunikace 
stránek s uživatelem (formuláře na 
psaní do knihovny, na objednávání 
novinek, on-line předregistrace, re-
zervace a prodlužování dokumentů), 
použití technologií Web 2.0 (OPAC 2.0, 
RSS, blog, facebook, wiki, sdílení obra-
zových dat apod.), aktuálnost stránek, 
kvalita písemné koncepce webu a důle-
žitým kritériem byla přístupnost strá-

nek pro handicapované uživatele.
Knihovny byly letos rozděleny do tří 

kategorii, podle počtu obyvatel. V ka-
tegorii od tří do dvaceti tisíc obyvatel 
obsadily webové stránky radotínské 

knihovny třetí místo, v hlasování širo-
ké veřejnosti mezi všemi 61 přihláše-
nými knihovnami byly čtvrté!

Všem, kteří je podpořili svým hla-
sem, z knihovny děkují a doufají, že 
ocenění přispěje k rozšíření povědo-
mosti o možnostech on-line přístupu 
do knihovny a rozšíří využívání slu-
žeb, které web nabízí.

Malá vzpomínka na paní učitelku Nebeskou
I ten, kdo není z Radotína, nechodil 

do zdejší školy a osobně ji nepoznal, 
nemohl nepostřehnout její jméno. Už 
proto, že to byla právě ona, kdo dal 
podnět k setkávání bývalých pracovní-
ků zdelší školy. Na tom posledním již 
chyběla. A dnes už je jisté, že vícekrát, 
bohužel, nepřijde.

 „Radotín je po mne samozřejmě 
i předobrá paní učitelka Nebeská, již 
jsme tak milovali a která nám tolik 
dala, a věřím ještě bude dávat…“ 
vzpomíná na ni profesor Štěpán Rak 
na stránkách Knihy o Radotínu a vy-
jadřuje tak pocit, který vzpomínka na 
ni vyvolává v jejích bývalých žácích.

Vlasta Nebeská, která ještě jako 
Kostková nastoupila na radotínskou 
základní školu v roce 1949, zemřela 
12. března tohoto roku. Odešla, ale zů-
stalo tu po ní vše, co za všechna ta léta 
dokázala dát nejen dětem, ale i všem 
kolem sebe.

Za všechny tedy alespoň kratičká 
vzpomínka bývalého ředitele ZŠ, pana 
Jaroslava Beka:

„Mám vzpomínky na paní Nebes-
kou ještě z doby, kdy jsem nechodil do 
školy. Můj táta k Nebeským chodil pro 

jablka, měli totiž dost velkou zahradu 
a táta se dobře s panem Nebeským 
znal. Tam jsem ji poznal jako hod-
nou, milou paní. Později, už ve škole, 
jsem paní učitelku Nebeskou potkával 
a vždy ji s radostí pozdravil, protože to 
už jsem věděl, že patří k nejznámějším 
a nejlepším učitelkám. Bohužel nikdy 
jsem neměl tu možnost být v její třídě, 
avšak nemohu si stěžovat - těch výbor-
ných pedagogů zde bylo více (a nemohu 
se při této příležitosti nezmínit o těch, 
kteří vlastně hodně ovlivnili mé život-
ní postoje, názory a později nepřímo 
určili i moji učitelskou životní cestu - 
v 1. třídě pan učitel Kittler, paní uči-

telka Radiměřská a pan učitel Říha). 
S paní Nebeskou jsem se opět sešel ve 
škole, když jsem hledal němčináře; 
velice ochotně mé prosbě vyšla vstříc 
a pokračovala tak v práci, kterou tolik 
měla ráda. Vždy jsem byl potěšen, když 
v době oběda se našlo v jídelně místo 
u stolu, u něhož ona obědvala. Dodnes 
si živě vybavuji, jak se bavíme na téma 
„jak má chutnat szegedinský guláš“ 
nebo „jak to bude pokračovat s Esme-
raldou“. Patřila k lidem, co obohacují 
jiné, aniž jsou si toho vědomi.“



Teplo ze slunce

Baletky ze ZUŠ na Dance World Cup 2011 v Paříži
Taneční sál radotínské ZUŠky 

v těchto dnech ještě více ožívá tvůr-
čím ruchem. Ne, že by zdejší baletky 
jinak zahálely, ba naopak! Avšak 
v tyto dny vrcholí přípravy na světový 
taneční šampionát, který se uskuteční 
28. června až 3. července v Paříži.

Žákyně ZUŠ Klementa Slavického na 
něj byly nominovány díky úspěšné účasti 
v kvalifikačním kole, které se uskutečnilo 
letos v březnu v německém Selbu. Tyto 
studentky  se mohou pochlubit mnohými 
úspěchy z tuzemských i zahraničních ta-
nečních přehlídek a soutěží. Mezi velkou 
konkurencí tanečních oborů z jiných 

ZUŠ a ostatními tanečními školami není 
jednoduché obstát. Přesto se díky cílené 
přípravě, píli žákyň a tvořivosti a trpěli-

vosti učitelů dostalo do světa nejen jméno 
zdejší základní umělecké školy, ale i celé-
ho Radotína. 

Taneční obor ZUŠ Klementa Slavického 
je se školou spjatý od roku 1965. Za po-
myslnou katedrou se vystřídalo mnoho 
skvělých pedagogů. V současnosti jej 
vede zdejší bývalá žákyně Veronika Vše-
tičková, která tančila v ZUŠ pod vedením 
Jany Tomanové-Erikssonové, absolvovala 
pražskou taneční konzervatoř a nyní je 
studentkou KTF na Karlově universitě 
v Praze. Na škole vyučuje od roku 2005 
a taneční obor pod jejím vedením v tomto 
školním roce čítá 82 dětí. 

Žá k y ně taneční-
ho oboru se každý 
rok s velkým úspě-
chem účastní řady 
prestižních tanečních 
soutěží jako je napří-
klad Pardubická ara-
beska, Baletní mládí 
P r a h a ,  H r a d e c k á 
Odette, Ašský střeví-
ček, soutěžní přehlíd-
ky scénického tance 
pořádané společnosti 
STAP a dalších. Mimo 
účasti na soutěžích 
připravují také mnohá 
vystoupení pro rodiče 
i širokou veřejnost. 
V tomto školním roce 
bylo několik nejtalen-
tovanějších studentek 
pozváno, aby již po-

druhé vystoupily na Galakoncertu evrop-
ských baletních škol v Divadle J. K. Tyla 
v Plzni. Dalším jistě důležitým počinem 

bylo nezapomenutelné nastudování Lous-
káčka (o němž se psalo v únorovém čísle 
Novin Prahy 16, pozn. red.).

Stejně tak úspěšnost v přípravě k při-
jímacímu řízení na konzervatoř je jistě 
něčím, co se nedá tanečnímu oboru 
radotínské ZUŠky a její skvělé pedagožce 
upřít. Z řad žáků ZUŠ nastoupila letos do 
prvního ročníku Taneční konzervatoře
hl. m. Prahy Eva Vachelová. Nejedná se 
však jen o taneční obor, ZUŠ Klementa 
Slavického je oporou žákům při přijíma-
cích zkouškách na nejrůznější prestižní 
školy uměleckého zaměření. 

To vše je dokladem, že radotínská ZUŠ 
se ve světě neztratí. Dívky se svědomitě při-
pravují a pracují na tom, aby jejich vystou-
pení na šampionátu bylo odměněno úspě-
chy náležícími nejen jim samotným, ale 
i jejich škole, a především Radotínu. Škola 
i vyučující  si velmi váží toho, že se mohou 
takového šampionátu zúčastnit, a získat 
tak nové a velmi vzácné zkušenosti. Žá-
kyně tanečního oboru byly již v minulosti 
nominovány na taneční šampionát konaný 
v Chorvatsku, ale z důvodu velmi vysokých 
finančních prostředků se nemohly soutěže 
zúčastnit. Ani nyní organizátoři Dance 
World Cup 2011 účastníkům nehradí ces-
tovné ani ubytování. Do nákladů se musí 
navíc započítat startovné, náklady pro 
dospělý doprovod, předepsaný sportovní 
oděv pro celý  český team a další poplat-
ky, což je citelný zásah do rozpočtu školy. 
Pokud by měl někdo zájem podílet se na 
dobrém jménu baletu z Radotína a pomoci 
mu dostat se ještě více do světa, je možné 
zaslat nabídku na e-mailovou adresu školy: 
zusradotin@zusradotin.cz.

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Většina lidí si vůbec neuvědomuje, že 
nám v našich podmínkách slunce každý 
den daruje přibližně 1200 kWh energie 
na každý čtvereční metr. Je to asi takové 
množství, jaké se uvolní spálením cca 
250 kg uhlí. To znamená, že průměrná 
spotřeba jedné domácnosti včetně vytá-
pění by mohla být pokryta množstvím 
sluneční energie, která dopadne za rok 
na plochu menší než 30 m2.

Sluneční záření je přírodní energie, 
která se řadí mezi obnovitelné zdroje, 
a její využití podporuje na svém území 
hlavní město Praha v rámci programu 
dotací na přeměnu top-
ných systémů a využití ob-
novitelných zdrojů energie. 
Dalším programem, který 
byl odstartován, je „Čistá 
energie Praha“. 

Že lze například vodu 
ohřívat s pomocí slunce, 
to už je poměrně známá 
věc. Ale jaké jsou, ale-
spoň obecně, potřebné 
komponenty, rozdělení 
a úspornost termických 
solárních zařízení?

Zá k lad n í m pi l í řem 
solárního systému je 
termický kolektor a hned na druhém 
místě ohřívač teplé užitkové vody, 
nebo, v případě podpory vytápění, 

akumulační nádrž. Tyto dva produkty 
musí mít vůči sobě navzájem optimál-
ně nastavené parametry, hlavně co 
se týká velikostí, aby nedocházelo ke 
zbytečným ztrátám. Je třeba nesmysl-
né mít na střeše 10 m2 kolektorů a ve 
sklepě nádrž pouze na 300 litrů.  Nebo 
naopak mít ve sklepě nádrž na 1 000 
litrů a pouze 4 m2 kolektorů na střeše.

Aby kolektory vůbec přinesly žá-
danou úsporu, měly by mít patřičnou 
účinnost. Ověřenou zárukou kolek-
toru je např. certifikační označení 
„keymark“, které zaručuje, že kolektor 
vlastní určité parametry, které jsou 
specif ikovány podle stanovených 
hodnot. V případě realizace solárního 

systému je v každém případě nutné 
se obrátit na odbornou topenářskou 
firmu, která má již s takovými systémy 

nějaké zkušenosti.
Termická solární zařízení se rozdě-

lují do dvou základních skupin:
1. Zařízení na ohřev teplé užitkové 
vody (TUV).
2. Zařízení na ohřev TUV a přitápění.

Dále se může například doplnit 
ohřev bazénu, nebo se dá kombinovat 
solární akumulační nádrž s krbovou 
vložkou. Závisí to vždy na konkrétním 
požadavku.

Podle přibližně 25letých zkušenos-
tí se solární termikou v západních 
zemích je úspora při ohřevu TUV 
až 70 %. U solárního přitápění se dá 
úspora těžko vyjádřit, protože záleží 
na typu topné soustavy, teplotě topné 
vody a izolaci budovy. Obecně se dá 
říci, že u dobře izolovaných budov 
s podlahovým vytápěním jsou celkové 
úspory energie ve vztahu s  klasickými  
systémy asi  20 až 30 %.

Amortizace termických solárních 
systémů je také rozdílná a lze velmi 
těžko odhadnout, jak rychle budou 
ceny energie stoupat. Životnost kolek-
torů se odhaduje na 25 až 30 let a šance 
na přidělení dotace je celkem velká.

V každém případě se dnes investice 
do využití termických solárních systé-
mů již vyplatí, nehledě na to, že hezký 
pocit z ušetřených peněz a ekologické-
ho přínosu pro naši přírodu také není 
k zahození.

Jízda historických velocipedů
s vrchu Jíloviště - Zbraslav

Cyklistické stezky podél Vltavy a Be-
rounky na jižním okraji Prahy patří 
rozhodně k nejfrekventovanějším v Če-
chách. K prvním zastávkám cyklistů 
patří každý víkend například Zbraslav. 
Druhou sobotu v červnu mají všichni 
příznivci cyklistiky k zastavení na 
Zbraslavském náměstí další důvod na-
víc. Místní Veteran bicykle club Zbra-
slav tu pořádá již XXVIII. ročník „Jízdy 
s vrchu“. S velkou sportovní slávou se 
pojede po silnici mezi Zbraslavským 
náměstím a Jílovištěm.

Původně se ale kola závodních 
vozů řítila v opačném smě-
ru. Do kopce mířila taková 
esa jako von Stuck, Garac-
ciola, Junková nebo hrabě 
Lobkovic… ostatně tradice 
jízdy do kopce historických 
motorových vozidel pokra-
čuje i dnes. Méně se ale ví, 
že na tomto úseku proběhl 
i slavný velocipédový závod 
o „Mistra vrchů království českého“ 
mezi pány Jaroslavem Kášem a Petrem 
Kohoutem v září 1886... 

Současný Veteran bicykle club Zbra-
slav (VBC) má tedy na co navazovat. 
Zachovaly se záznamy o původním 
Českém klubu velocipedistů Zbraslav, 
který byl ustanoven 30. listopadu 1896. 
Ustavující schůze se konala v hostinci 
„U Vejvodů“ a zúčastnilo se jí 19 členů. 
Členské příspěvky byly odsouhlaseny 
na 1 zlatý při zápisu a 20 krejcarů 
měsíčně. Po roce 1930 se stopa klubu 
ztrácí a historie se uzavřela až na pře-
lomu padesátých a šedesátých let, kdy 
se naposledy jely závody do vrchu. Až 
na jaře roku 1984 si na popud zbraslav-
ského rodáka Jaroslava Vožniaka sku-
pina jeho přátel opět obstarala stará 

jízdní kola a uspořádali hapenning. Už 
ne do vrchu, nýbrž pěkně s kopce bez 
jediného šlápnutí, což je asi na dvou 
místech téměř nemožné! Prvního 
ročníku se zúčastnilo šest jezdců a dvě 
jezdkyně a loňského ročníku rovných 
šedesát, samozřejmě i v historických 
kostýmech. Podařilo se tak vzkřísit 
jednu z tradic, která trvá dodnes.

V sobotu 11. června 2011 je kromě 
závodu s kopce připraven i další pest-
rý pořad jako je ukázka historických 
vysokých kol, dvoukol, vojenských kol, 
invalidní tříkolky a vystoupení členů 

VBC jako krasojezdců za  hudebního 
doprovodu. V odpoledních hodinách  
pak zahraje příznivcům cyklistiky 
k tanci živá hudba. Samozřejmě ne-
budou chybět diplomy a ceny pro nej-
lepší, nejstarší a nejmladší krasojezdce 
a nejlepší exponáty, v prodeji budou 
suvenýry s cyklistickou tématikou 
z chráněné dílny tělesně postižených 
spoluobčanů atd.

A protože cyklističtí veteráni neznají 
pocit únavy, chystají hned na následující 
neděli 12. června 2011 výlet historických 
kol ze Zbraslavi na Karlštejn, ke kterému 
se přidají i mnozí další veteráni z obdob-
ných klubů Čech a Moravy. Možná je na 
jedné z nejhezčích cyklostezek v okolí 
Prahy potkáte i vy!

Jak v radotínské školce slavili Velikonoce
Na tradiční velikonoční jarmark se tu 

připravovali již několik dní předem.
Děti vyráběly nádherné kraslice. 

Velikonoční vajíčka nejen pomalovaly 
veselými jarními barvami, ale zdobily 
je i potisky, vločkami a jiným materiá-

lem. Ve třídě Myšek napekly a nazdo-
bily za pomoci učitelek spoustu perní-
kových vajíček. Vše bylo připraveno 
a jarmark mohl začít.

Krásné slunečné ráno 20. dubna slibo-
valo nádherný den, jakým opravdu byl. 
Do akce se zapojili všichni – děti, rodiče, 
učitelky a také paní kuchařky a uklí-
zečky. Na počátku jarmarku nejdříve 
odhalili symbol školky Hastrmánka 

a poté se zábavou sledovali 
vystoupení těch nejmenších. 
Jarní tanečky a jarní písnič-
ky se nesly zahradou. Zavítal 
sem i „dudák“, který na své 
dudy pěkně zadudal. Pro děti 
byly připraveny soutěže a pro 
návštěvníky prodejní stánky 
s velikonočními výrobky. 
Součástí letošního jarmarku 
byla i dražba beránka: byl nád-
herný, z marcipánu a perníku, 
a byl vydražen za 1 000 Kč.

Utržené penízky byly použity ve 
prospěch dětí – pro sladkou odměnu, 
ale i pro nákup učebních pomůcek. 

Andersenovská noc v lipenecké škole
V pátek 1.dubna se prvňáci, druháci 

a deváťáci chystali přespat ve škole. 
Všichni byli moc zvědaví, co je 

vlastně čeká. Po „ubytování“ a společ-
né večeři přečetla učitelka Kopáčová 
prvňákům a dru-
há k ů m p ohád k u 
H. Ch. Andersena 
Křesadlo. Děti po-
zorně poslouchaly, 
věděly, že je čekají 
úkoly spojené s tou-
to pohádkou. Mezi-
tím jim ti z deváté 
připravili pohádko-
vou cestu, po které 
se malí posluchači 
po dvojicích vydali. 
Všechny pohádkové 
úkoly děti svědo-
mitě splnily. Potom 
přečetla druhou pohádku, Císařovy 
nové šaty, učitelka Zímová a děti se 
vydaly na noční cestu kolem školy 
s pohádkovými bytostmi, tedy opět 
s deváťáky. V kouzelné chýši u čaro-
dějnice měli všichni odvážlivci za úkol 

se podepsat – a opravdu to zvládly 
všechny děti. Po skončení noční cesty 
se tedy mohly spokojeně připravit ke 
spánku ve svých třídách.

Ráno po snídani čekala ještě jedna 

pohádka, Statečný cínový vojáček. 
Pak už nezbylo, než se rozejít do 
svých domovů. Všem se spaní ve škole 
s pohádkami H. Ch. Andersena moc 
líbilo – takže za rok znova.

Během měsíce dubna proběhlo na 
radotínské základní škole základní 
kolo Dopravní soutěže mladých cyk-
listů, kterou vyhlašuje Ministerstvo 
dopravy – BESIP. 

Soutěž je určena především žá-
kům 5. až 8. ročníků základních škol 
a odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií a je vyhlašována ve dvou 
věkových kategoriích. 

C í l em s out ě ž e  j e 
podněcovat a zvyšovat 
zájem žáků o dopravní 
výchovu (a motoris-
mus), ověřovat znalosti 
žáků-cyklistů, jejich do-
vednosti v uplatňování 
pravidel provozu na po-
zemních komunikacích, 
v technice jízdy a první 
pomoci.

Základní soutěž se 
sestává z teoretické 
části – pravidla pro-
vozu na pozemních 

komunikacích a praktické části – jízda 
zručnosti. V dalších kolech pak ještě 
z další části: zásady poskytování první 
pomoci a praktické části pravidel pro-
vozu na pozemních komunikacích.

V základním kole byli nejlepší 
v kategorii 5.-6. třída – dívky – 
Veronika Matiášková z 5.B, Veronika 
Vrzalová z 5.C, Andrea Sirotková 
z  6 . A a  Jo l a na  Šád ková  z  5 . A . 
Chlapci – Štěpán Rakovič z 5.A, Jan 
Vitouš z 5.A, Štěpán Sladký z 5.C 
a Tomáš Dvořák z 5.A. V kategorii 
7.-8. třída – dívky – Lucie Blatná 
z 8.B, Karolína Popková z 8.A, Nikola 
Kročková ze 7.A a Karolína Preclíková 
z 8.B. Chlapci - Martin Šefčík ze 7.B, 
Jan Toman z 8.A, Jan Charvát ze 7.B 
a Jindřich Blažek ze 7.A.

Dvě smíšená družstva radotínské 
školy postupují do dalšího kola, které 
se koná 18. května v Praze 7.
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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

Projekt1:Sestava 1  2/28/11  12:08 PM  Stránka 1

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907
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Vychází 16.5.2011. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.6.2011.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 3.6.2011. 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. 

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

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 199 900 Kč

cena od 279 900 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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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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BAR ATLAS
VÁS ZVE NA PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ

SPECIALITY Z PANENKY, KUŘECÍHO A HOVĚZÍHO
PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO LETÁKU
DOSTANETE 20% SLEVU NA VEČEŘI

KULEČNÍKY, WI-FI ZDARMA

ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 454
PRAHA 5 ZBRASLAV
TEL. 257-920-939
www.baratlas.cz

OTEVŘENO:
PO - SO  17:30 - 2:00
NEDĚLE 17:30 - 24:00
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Recenze: Správci osudu

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

Martin Suter – Kuchař
Maravan, mladý tamilský uprchlík, 

krájí zeleninu a myje nádobí ve 
švýcarské restauraci. Na rodné

Srí Lance byl ovšem specialistou 
na ájurvédskou kuchyni. Jednou 

mu jeho kolegyně Andrea nabídne, 
aby společně založili agenturu na 

přípravu afrodiziakálních večeří…
Na konci knihy dodatek s recepty.

nakladatelství Jota

Scarlett omasová –
Náš tragický vesmír

Inteligentní a úchvatná kniha 
překypující nápady vypráví o tom,

jak se tvoří a ničí přátelství,
jak můžeme přepsat svou budoucnost 
a jak nás mohou příběhy zachránit.

nakladatelství Host

Egon Hostovský – Nezvěstný 
Román se špionážní zápletkou ve 
stylu Grahama Greena zobrazující 
odcizenost člověka ve společnosti 

ovládané totalitní ideologií. Hlavním 
hrdinou je židovský intelektuál Erik 

Brunner, tápající mezi strachem 
z nového režimu a podvědomou 

touho podvolit se mu.
nakladatelství Mladá fronta

Mark Logue a Peter Conradi – 
Králova řeč

Nesmělý Albert, vévoda z Yorku,
je mladší syn britské panovnické 

rodiny, Lionel Logue zase 
neortodoxní logoped z Austrálie. 
Dohromady je svedlo vévodovo 

koktání, které fatálním způsobem 
poznamenávalo jeho veřejné 

projevy - a výsledkem je jeden 
z nejpozoruhodnějších příběhů první 

poloviny 20. století.
nakladatelství Mladá fronta

Jiří Němeček – 4 pošťácké příběhy
Čtyřlístek prožívá práci pošťáků

před několika stoletími, v současnosti 
a také v blízké – kosmické – 

budoucnosti.
nakladatelství Čtyřlístek

Tove Janssonová – Muminek: 
kompletní kreslené stripy

Vítejte v čarovném, imaginárním 
světě muminího údolí plném 

líbezných snílků, popudlivých 
intrikánů a tvořivých neumětelů 

hledajících lásku, slávu a bohatství.
 nakladatelství Argo

16. května 
Once      50 Kč
představení pro rodiče s dětmi 
v rámci projektu 
Baby Bio Rado(s)tín - speciální 
projekce se sníženou hladinou zvuku 
a částečným osvětlením
(více informací na www.petrklic.net)

20. května od 17.00 a 19.30 hodin
Rango 70 Kč

21. května od 17.00 a 19.30 hodin
Opravdová kuráž 75 Kč

22. května od 17.00 a 19.30 hodin
Odcházení 70 Kč

27. května od  19.00  hodin
Puškvorec  (FK) 70 Kč
PROJEKT 100 (členové klubu 60 Kč)

28. května od 17.00 a 19.30 hodin
Hezké vstávání 70 Kč

29. května od 17.00 a 19.30 hodin
Černá labuť 80 Kč

3. června od 17.00 a 19.30 hodin
Čertova nevěsta 75 Kč

4. června od 17.00 a 19.30 hodin
Láska a jiné závislosti 70 Kč

5. června od 17.00 a 19.30 hodin
3(Drei) 70 Kč

10. června od 17.00 a 19.30 hodin
Autopohádky 70 Kč

11. června od 17.00 a 19.30 hodin
Správci osudu 70 Kč

12. června od 17.00 a 19.30 hodin
Mr. Nice 70 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
Neděle v 15 hodin 40 Kč

15. května Mach a Šebestová na 
prázdninách II  

22. května Krtek filmová hvězda
29. května Mach a Šebestová na 

prázdninách III  

do 30. června 2011
Prodejní výstava obrazů Johna 

Hetzela
vesměs inspirovaných jeho pobytem 

v Praze a v Radotíně
Místní knihovna Radotín 
v otevírací době knihovny

17. května
10. ročník Běhu naděje

start v 11.00, 12.00 a ve 14.00 hodin
v říčních lázních 

25. května 
Zájezd pro seniory:

Český Krumlov a grafitové doly
 

27. května
Radotínské farmářské trhy

náměstí Osvoboditelů 1372 mezi 
nákupním centrem Berounka 

(supermarketem Albert) 
a parkovištěm

od 10.00 do 18.00 hodin

27. května
Noc kostelů

» kostel sv. Petra a Pavla
» kostel farního sboru České církve 

evangelické
od 18.00 hodin
(více viz str. 4)

28. května
Velký dětský den

areál říčních lázní od 13.30 hodin
(více viz str. 4)

4. června
Královský průvod

před radnicí v ulici Václava Balého
13.45 až 22.00 hodin

(více viz str. 4)

8. června 
Zájezd pro seniory:

Kutná Hora a zámek Kačina

10. června
Radotínské farmářské trhy

náměstí Osvoboditelů 1372 mezi 
nákupním centrem Berounka 

(supermarketem Albert) 
a parkovištěm od 10.00 do 18.00 hodin

Bližší informace:
Kulturní středisko Radotín
náměstí Osvoboditelů 44/15

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

www.ukoruny.net

9. května – 2. června
PEOPLE-metr 2011

mezinárodní výstava současné 
figurální tvorby českých, maďarských, 
polských a slovenských výtvarníků
vernisáž 7. května od 18.00 hodin

výstavní síň Městského domu 
Zbraslav

16. května
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu Zbraslav 
od 18.30 hodin

21. května
Předškolácké řádění

skákací hrad, soutěže, výtvarné dílny, 
bazárek, občerstvení

 zahrada MŠ Matjuchinova
 od 13.00 do 17.00 hodin

25. května
Promítání pro seniory – Krkonoše

přednáší pan Zdeněk Beránek
klub KLASu od 15.00 hodin

27. května
Noc kostelů
Husův sbor

klášterní kaple Pražského Jezulátka
kostel sv. Jakuba

od 17.00 hodin (více na  str. 4)

28. května
Zbraslavské jarmarky
od 8.00 do 12.00 hodin

28. května
Dětský den

hry a soutěže, divadla, skákací 
atrakce, ukázky výcviku psů, ukázky 
práce hasičů, záchranné služby ASČR

a Městské policie, občerstvení
areál ZŠ Nad Parkem od 14.00 hodin

30. května
Zbraslavík

velké finále pěvecké soutěže žáků ZŠ 
aula ZŠ Nad Parkem od 18.00 hodin

11. června
Jíloviště – Zbraslav

XXVIII. ročník jízdy na historických 
velocipedech

Změna programu vyhrazena!

Informace, rezervace:
kulturní oddělení 

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

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

28. května
Zbraslavské jarmarky

přijďte opět s celou rodinou na dobrý 
nákup, jídlo, pití i kus řeči se sousedy, 

těšit se můžete na přebohaté jarní
výpěstky výhradně českých farmářů, 

dobré pivo aj.
pro děti semínková dílna a divadélko

další trhy každých 14 dní
Zbraslavské náměstí

8.00-12.00 hodin 

25. května
Jak se připravit na pohovor

v angličtině
seminář vedený v angličtině 

s lektorkou Terezou Warmanovou 
osvěží slovní zásobu a podá 

informace,
co na pohovoru čekat a na co se 

připravit – akce je pořádána v rámci
VŠ rodičovské

vstupné 150 Kč, hlídání 50 Kč
rezervace nutná

v prostorách Pexesa
17.00-18.30 hodin

1. června
Akademie Pexesa

odpoledne pro celé rodiny s ukázkami 
činnosti kroužků

v divadle Jiřího Srnce 
od 15.00 do 18.00 hodin

(slavnostní předávání diplomů
17.00-18.30 hodin)

Pro školáky v pexoklubovně:

20. května
Batikování s Danielou Peroutovou
dílna, kde bude možné si originálně 

přetvořit jakýkoliv kus oblečení
nebo cokoli z textilu, 

co si kdo přinese s sebou
14.00-17.00 hodin, vstupné zdarma

27. května
Jarní víceboj s Jirkou Faflákem

turnaj v lehkých sportech (pétanque, 
páka, šipky, střelba na koš, kroket, 

plivání do dálky aj.)
startovné 10 Kč, 14.30-17.00 hodin  
(registrace, výdej startovních čísel 

a rozcvička 14.00-14.30 hodin
vyhlášení a oslava cca v 17.00 hodin)

Fungování Pexesa po prázdninách 2011 
ještě není jasné z důvodu výpovědi 
z Žabovřeské 1227 – děkujeme za 

podporu a nápady na facebooku či na
e-mailu: pexeso@pexeso.org

Rezervace na recepci: 721 518 248
více na www.pexeso.org

Jakou roli v našich životech hraje náhoda? 
Jsou naše volby předurčeny jakýmsi stvořite-
lovým computerem? Je svobodná vůle mýtus? 
Existuje ta jediná pravá láska? A je láska to, co 
přepisuje hranice a vítězí nad správci osudu? 
Tak tyhle otázky klade fascinující romantický 
sci-fi thriller podle povídky Philipa K. Dicka 
od debutujícího režiséra George Nolffiho.

Správci osudu ukazují svět, v němž si 
s reálnými životy smrtelníků laškovně 
pohrávají mocní pánové v klobouku, kteří 
drží evoluci lidstva na krátkém vodítku. 
Kdykoli nezasahují, lidstvo se žene směrem 
k jisté sebezáhubě: holoucaust, kubánská 
raketová krize.

Nadějného politika Davida (přesný Matt 
Damon) potkáváme v den, který mu může 
změnit život. Kandidát do amerického Se-
nátu se už za chvíli dozví volební výsledky. 
V nervózním čekání, kdy na toaletách pilu-
je řeč poraženého, ho potká láska na první 

pohled, krásná Elise (křehká Emily Blunt). 
Že by cena útěchy? To by ale nesměl ztratit 
její telefon. David se však nevzdává naděje, 
že svou osudovou krásku ještě spatří. 

Když už nedoufá v to, že by ji mohl ještě 
někdy potkat, narazí na ni náhodou v au-
tobusu. Jenže je tu všemocná organizace 
Správců osudu s jejich chobotnicovitými 
chapadly - a rozhodně nedovolí, aby jim 
tihle dva zamilovaní smrtelníci kazili 
jejich boží plány. David je předurčen jako 
budoucí pán Oválné pracovny Bílého 
domu, ale právě známost s Elise jeho plán 
narušuje - a to se správcům hrubě nelíbí, 
protože odchylka v životním plánu plodí 
situace, se kterými se neumí vyrovnat. 
A tak je velmi zlomyslně a vynalézavě 
maří. Můžete tedy utéct vlastnímu osudu? 
Existuje jiná cesta z bludiště, než je ta pře-
dem nalinkovaná? 

George Nollfi, scenárista Bourneova ulti-
máta, natočil science fiction, 
která vzdoruje zákonům 
fyziky, a le zároveň si 
příjemně pohrává s filozo-
fickými koncepty předur-
čenosti a svobodné vůle, 
zkoumá souboj chladného 
mozkového trustu vše-
mocných pánů v klobou-
cích a tepajícího lidského 
srdce. Dokonce se místy 
blíží k rouhání, když se sna-
ží dokázat, že láska přemůže 
i Prozřetelnost. Po řemeslné 

stránce překvapuje Nolffi zručným a  efekt-
ním stylem, v jeho podání je Manhattan 
živý futuristický ostrov, v němž se mezi 
dechberoucími mrakodrapy rozhoduje 
o moci a bezmoci. Zároveň je to bludiště 
otevřených dveří, ze kterého je nemožné 
uniknout.

Správce osudu charakterizují i subtil-
ní vtípky, chytré dialogy, svižná narace 
a vizuální pastva pro oči. Nejdůležitější je 
ale ona hravost, podvratnost a vzpurnost, 
se kterou se figurky na šachovnici zdrá-
hají odevzdat své cesty do rukou svých 
velitelů. Pomáhá tomu hlavně bezchybná 
souhra Matta Damona (který ukázal, že 
kamenná bourneovská tvář umí i jemnější 
zranitelnější polohy) a krásné Emily Blunt, 
jejíž tvář se pro hrdinu i diváka stává neza-
pomenutelnou. A přestože je film zatížen 
problémy lidského bytí, působí díky této 
dvojici neobyčejně lehounce. 

Aby chvály nebylo málo, atmosféra z oné 
dobrodružné honby proti proudu osudu 
evokuje hitchcockovský spektákl Na sever 
severozápadní linkou. Nolffi samozřejmě 
nedosahuje hitchcockovských výšek a hlou-
bek a místy přejde přes logický bludný 
kámen, ale z každého tahu na plátně je cítit, 
kdo je tady pánem osudu. Jak známo, je 
nesmírně obtížné a vzácné, aby se povedlo 
skloubit romanci a sci-fi do fungujícího 
celku. Žánrové mixy často končí zkaže-
ným žaludkem diváka, který v dobré víře 
zkonzumoval nechutný pejskokočičkovský 
dort. Když už se to jednou za čas v té hol-
lywoodské troubě povede, podvolte se svým 
správcům osudu a vyrazte do kina.

Pan Petr Šrůta, učitel na 
Soukromém gymnasiu Jo-
sefa Škvoreckého, dostal při 
letošním maturitním plese 
od svých žáků neobvyklý 
dárek: poukaz s názvem 
„Pojmenuj Hvězdu“. V ro-
dině začalo přemýšlení 

a dohadování, až nakonec zvítězil návrh Radotínská 
hvězda. Kde je? Když se na noční obloze nad jižním obzorem objeví 
hlava nejdelšího existujícího souhvězdí, tak někde pod uchem Hydry 
lze tušit Radotínskou hvězdu. Pan Šrůta k tomu říká: „Nechť je od 
nynějška i Vaší, tedy vlastně nás všech Radotínských.“

Jehly a stříkačky, které 
Městská policii našla
při dubnovém sběru 

v Malé Chuchli...

...mimo jiné i na dětském hřišti.
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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 slosování 
budou zařazeni pouze úspěšní luštitelé. 
Výherci si svoji výhru mohou převzít na 
adrese redakce. Správná řešení zasílejte 
do redakce nejpozději do 2.6.2011.

Řešení z minulého čísla

Petr Štika
Rybářské potřeby Chuchle

Základní výbava
V tomto článku si řekneme něco o povin-

né a nepovinné výbavě. Dále se již budeme 
věnovat jednotlivým rybolovným způso-
bům, navijákům, prutům a dalším pomůc-
kám používaných při rybolovu.

Podle rybářského řádu je rybář po-
vinen mít při lovu vyprošťovač háčků 
a míru pro zjištění délky ryb. Doporučuji 
přečíst si bližší podmínky výkonu rybář-
ského práva na jednotlivých revírech, 
spadajících pod různé územní svazy, kde 
se součásti povinné výbavy mohou lišit. 
Jedná se například o podběrák, nebo ná-
doby na živou nástrahu apod. Také míry 
ryb mohou být jiné, než uvádí rybářský 
řád. Například na revírech pražského 
územního svazu je podběrák povinný.                                                                                            
Do výbavy každého rybáře by měl pat-
řit podběrák s dostatečně dlouhou tyčí, 
abyste byli schopni rybu podebrat ve 
větší vzdálenosti od břehu nebo z vyššího 
břehu. Zabráníte tím poškození ryby vyta-
hováním přes mělčinu na břeh a zároveň 
riziku zlomení prutu při vyzvedávání 
úlovku do větší výšky. Vezírek by měl být 
dostatečně dlouhý, nebo na delším lanku, 
aby uchované ryby byly ve větší hloubce 
a netrápily se mezi kameny v mělké, slun-
cem prohřáté vodě. K vyproštění háčku 
z rybí tlamičky se používá nejčastěji peán, 
ale spíše doporučuji pořídit si i obůstek, 
který není úplně běžný a někteří rybáři 
ho vůbec neznají. Ten je při háčku za-
seknutém hlouběji v tlamě v některých 
případech šikovnější a šetrnější vůči rybě. 
Je to tyčka s hlavičkou na konci, ve které 
je podélný zářez. Tento zářez nasadíme 
na vlasec (musí být napnutý) a po něm 
zasuneme obůstek až k háčku. Ten se 
zasune do hlavičky a potom ho snadno 
vyprostíme. Některé obůstky mají na sobě 
hrot, který se občas hodí na rozmotávání 
uzlů. Tato pomůcka je běžně dostupná 
v rybářských potřebách, kde Vám ji rádi 
předvedou, a pak si ji můžete v praxi 
vyzkoušet. 

Existují dva typy navijáků, s kterými se bu-
deme dále setkávat při popisování jednotlivých 
rybolovných technik a jejichž princip fungo-
vání někteří rybáři neznají anebo je zaměňují.                                                                                           

Baitrunner - je naviják se dvěma na sobě 
nezávislými brzdnými systémy. První je 
ten klasický, který používáme při zdolá-
vání ryby. Většinou bývá umístěn vpředu 
na cívce, ale někteří výrobci dělají i mo-
dely se zadní variantou. Potom bývá ještě 
mezi zdolávací brzdou umístěnou vzadu 
a tělem navijáku otočný kroužek na na-
stavení druhého systému, kterému se říká 
volnoběžný. Ten se zapíná překlopením 
páčky, čímž se vyřadí z činnosti zdolávací 
brzda a začíná pracovat brzda záběrová. 
Na té se nastaví odpor, který je kladen 
rybě při záběru. Rozhodně ji nastavíme 
tak, aby nám ryba při záběru nestáhla 
prut do vody a cívka se pouze protočila. 
Přitažením brzdy také zabráníme prověše-
ní vlasce, pokud chytáme na řece, protože 
když bychom měli cívku úplně povolenou, 
tak by nám proud unášel vlasec a tvořil 
by se nám průvěs.  Po záběru vezmeme 
prut a pootočením kličky se záběrová 
brzda vypne a začne automaticky pra-
covat brzda zdolávací, kterou již máme 
nastavenou dle potřeby. Takto nepřijdeme 
o drahocenné vteřiny a hned můžeme 
zdolávat rybu. Tento typ navijáku se po-
užívá především při lovu na položenou.                                                                                          
Naviják s bojovou brzdou - ten se vy-
rábí vždy v kombinaci se zadní brzdou. 
Oproti předešlému typu jsou oba systémy 
propojeny. Tento umožňuje při výpadech 
ryby okamžitě otočením páčky měnit na-
stavení navijáku. S klasickým navijákem 
nemusíme stihnout při prudkém pohybu 
ryby brzdu povolit, ale u tohoto stačí otočit 
páčku, která je ve střední pozici, doleva 
a hned snížíme odpor o 25 procent. Při 
otočení doprava je to obráceně, 25 procent 
přidáme. Tento naviják se hodí tam, kde 
používáme slabší vlasce a je nutné citlivě 
pracovat s brzdou. Hodí se při aktivnějším 
způsobu rybolovu, kde předpokládáme 
prudké výpady ryby při zdolávání. Tehdy 
oceníme akceschopnost bojové brzdy, s níž 
jsme schopni okamžitě reagovat na situaci.

Toto byl úvod do samotné „rybařiny“, 
příště se již budeme věnovat jednotlivým 
disciplínám.
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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.
St    9 - 18 hod.
Čt   9 - 19 hod.
Pá   9 - 18 hod.
So   8 - 12 hod.
Ne       zavřeno 

Grilovaný Striploin steak 
s restovanými bramborami
se slaninou a omáčkou 
z modrých sýrů
(Recept pro 4 osoby)

Hovězí roštěnou vybalte z vakua 
a nechte při pokojové teplotě přibližně 
1 hodinu odležet, Pak maso omyjte 
a odblaňte a naporcujte na 200g steaky. 
Rozpalte si gril, steaky osolte, opepřete 
a z každé strany opečte asi 3 minuty.  
Poté dejte ještě dopéct na další 3 minu-
ty do trouby předehřáté na 200 stupňů. 
Po vyndání z trouby nechte ještě 2 mi-
nuty odpočinout pod alobalem. Osolte 
až po nandání na talíř.

Brambory omyjte, osolte a opep-
řete. Takto připravené je zabalte do 
alobalu, vložte do trouby a pečte při 
teplotě 200 stupňů asi půl hodiny. 
Nechte vychladnout, nakrájejte na 
kolečka, osolte, opepřete a orestujte 
na pánvi. Když jsou brambory krásně 
zlaté, přidejte slaninu a cibuli a nech-
te také zezlátnout.

Sý r y  n a -
s t r o u h e j t e 
a vložte do kas-
trůlku s předehřá-
tou 12% smetanou. Metličkou šlehejte, 
až se sýry a smetana spojí. Když se sýry 
rozpustí, přidejte 33% smetanu a svařte 
do husté omáčky. 

Na steak s opečenými bramborami 
nalijte připravenou omáčkou, ozdobte 
rajčaty. Vhodnou přílohou je i vařená 
brokolice. 

800 g nízkého roštěnce
120 g anglické slaniny
4 velké brambory
1 cibule
1 dcl oleje
sůl, pepř

Omáčka z modrých sýrů:
100 g nivy
100 g gorgonzoly
100 g Roquefortu
250 ml smetany 12%
250 ml smetany 33%

Vážení čtenáři,
dnes vám představíme 
STEAKHOUSE U SVĚTOBĚŽNÍKA

Nejdříve opět zabrousíme trochu 
do historie. V roce 1919 postavi l 
přímo proti nádraží rodinné sídlo 
významný radotínský stavitel Josef 
Kočí. V prvním patře bydlela rodina 
majitele, v přízemí byly kanceláře 
a v suterénu se nacházela výrobna 
prefabrikovaného zboží. Hotové vý-
robky byly vyváženy tunelem na dvůr 
k uskladnění. V tomto místě dnes ale 
místo plotových dílů a komínových 
tvárnic najdete příjemné venkovní 
posezení, kam nás již s příchodem 
teplého počasí zve současný provozo-
vatel restaurace pan Podhorský.

Už brzy se tedy budeme moci po-
sadit na zahrádce, kam se vejde až 
100 hostů. Pro dospělé je v plánu od 
přelomu května a června pořádání 
pravidelných hudebních večerů s ži-
vou hudbou a grilováním. Ale počítá 
se tady i s dětmi, které zde najdou 
pískoviště a hračky. Za chladnějšího 
počasí se ve sklepních prostorech re-
staurace můžeme ohřát u krbu a děti 

poslat do odděleného dětského koutku 
ve stylu džungle. Pro mnohé návštěv-
níky je také jistě důležité to, že mohou 
využít velkého parkoviště, které je 

přímo u restaurace. 
No a ti, kteří přije-
dou vlakem, to mají 
z nástupiště jen pár 
kroků.

A l e  p o j ď me  s e 
raději zeptat, jaká cesta přivedla svě-
toběžníka až k nám do Radotína… 
„Po absolvování školy jsem začal svoji 
praxi roční stáží v resortu na břehu 
Atlantického oceánu, ve 
státě Maine. I když stát 
Maine je spíš synonymem 
pro humry a je producen-
tem nejlepších humrů na 
světě, tak právě tam se 
zrodil můj vztah ke stea-
kům a grilování. Poté jsem 
pracoval několik let v cen-
tru Prahy, ale zalíbilo se 
mi právě zde, v Radotíně, 
a jsem tady již tři roky.“ 

K bláznivým rituálům 
zde ve steakhousu patří 
zdolávání obřího steaku 
o váze 2 kilogramy. Světový rekord 
v pojídání „Big Texanu“, jak se steaku 
familiárně říká, drží Američan Joey 
Chestnut, který ho zdolal za 8 minut 
52 vteřin. U nás v Radotíně to již 
zkoušelo více jak 100 lidí, ovšem pou-
ze 6 uspělo a tohoto obra zdolalo. Panu 
Ondřeji Makalovi se podařilo steak 
udolat ve skvělém čase (na evropské 

poměry) 22 minut 47 vte-
řin. Každý pokus o zdolání 
tohoto giganta je svérázný 
obřad – host si objedná 
2 kilogramový steak, je 
usazen ke speciálnímu 
stolu, který je prostřený 
kravskou kůží, šéuchař 
mu přinese dvoukilový 
f lák hovězího, který je 
propečený dle přání hosta. 
Prav id la jsou jasná – 
spořádá-li jej host do hodi-

ny, má „pohoštění“ zdarma, pokud ne, 
vytáhne tisícovku. „Dvoukilák“ je ale 
výzva jen pro mimořádně silné pova-
hy. Ale i normální smrtelník zde najde 

porci, která ho potěší. Nezapomínají 
tady ale ani třeba na vegetariány, kteří 
občas doprovázejí „masožravce“ a kte-
ré jistě potěší nabídka bezmasých jídel 
a salátů. 

A jaké maso zde můžeme ochutnat? 
„V současné době se nám podařilo 
navázat spolupráci s biofarmou Jelco-
vy Lhotky, která je naším výhradním 
dodavatelem hovězího masa. Farma 

chová býky francouzských masných 
plemen Charolais a Gasconne a jako 
jedni z mála producentů hovězí-
ho masa ho po porážce nechávají 
14-21 dní vyzrávat v konstantní tep-
lotě a vlhkosti, čímž maso získává ne-
překonatelnou křehkost a šťavnatost. 
„Průmyslové hovězí“ z velkých ma-
sokombinátů se s vyzrálým hovězím 
nedá porovnat. V nabídce momen-
tálně máme nízký roštěnec, vysoký 
roštěnec, rumpsteak a do budoucna 
jídelní lístek rozšíříme i o ostatní, 
méně obvyklé části býků. Dobré 
maso vyžaduje pečlivý přístup – po 
vyndání z lednice musí tak 1 hodinu 
odpočívat, aby získalo pokojovou tep-
lotu. Maso nemarinujeme, nesolíme, 
protože by pustilo vodu, nepepříme, 
koření by se připálilo a steak by byl 
hořký, maximálně ho obložíme by-
linkami, ale ochucujeme ho až před 
servírováním,“ vysvětluje provozova-
tel restaurace.

Kromě tohoto vynikajícího masa 

Infobox:
STEAKHOUSE U SVĚTOBĚŽNÍKA
Adresa: Vrážská 8/238
153 00 Praha - Radotín
web:www.usvetobeznika.cz
e-mail:info@usvetobeznika.cz
otevírací doba:
pondělí - neděle 11.00 - 23.00 hodin
telefon: 257 811 511

nabízí steakhouse U Světoběžníka také 
křídla a žebra, u kterých platí slogan 
„Sněz kolik chceš!“ To znamená, že 
za speciální cenu můžete zkonzumo-
vat tolik, kolik uznáte za vhodné, a to 
včetně všech příloh a omáček. Platí to 
pro jednu osobu a jídlo je samozřejmě 
nutné sníst na místě. K masu se skvěle 
hodí nabízená červená vína z celého 
světa, ale i milovníci bílých vín nepři-
jdou zkrátka. 

„Na spokojenosti našich hostů 
nám vždy velmi záleží. Proto všechna 
jídla nebo dezerty připravujeme jen 
z těch nejkvalitnějších surovin a 
sami si připravujeme třeba i směsi 
koření. Přijďte zkusit, zda je naše 

heslo „Nejlepší steaky, křídla, žebra a 
Burgery v širokém okolí“ pravdivé…“ 
nabádá těmito slovy k návštěvě 
restaurace Aleš Podhorský. A já věřím, 
že leckterý zatoulaný světoběžník si 
jistě přijde při svém putování na své a 
toto heslo potvrdí.

Vladislav Veselý
Na Mrázovce 52/4

Velká Chuchle

Jindřich Leitner
Žitavského 515

Zbraslav
Marie Skořepová
Spotřebitelská 234

Lipence
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Vítězem Memoriálu Aleše Hřebeského 2011
se stal kanadský tým Love You to Death

Love You to Death se turnaje zúčastnil 
potřetí. Jádro týmu tvoří Kanaďani z Ajax 
Pickering Rock z Major Senior League, 
nejvyšší lakrosové soutěže Ontaria. Tým  
doplnili dva němečtí hráči z Berlína a dva 
čeští hráči. Hvězdou jejich týmu byl letos, 
ale bezesporu Jim Veltman, lakrosová legen-
da, osminásobný vítěz profesionální NLL 
a kapitán mistrů světa z roku 2003. Právě 
jeho vynikající přehled na hřišti a schop-
nost organizovat hru spolu s výborných 
výkonem nejnebezpečnějšího střelce týmu 
Jamieho Plunketta byly hlavní důvody 
úspěchu Love You to Death. Jim Veltman je 
nyní hlavním koučem českého národního 
týmu na nadcházejícím MS v Praze. Mega-
men Boston měli ve svém týmu také řadu 
vynikajících hráčů se zkušenostmi z NLL. 
Zejména rychlíci Greg Rogowski a Greg 
Paul a excelentní střelec Bryan Bendig dělali 
obráncům soupeře těžkou hlavu. První mi-
nuty přinesly nesmírné nasazení a přelévání 

hry od jedné branky k druhé. Obrovskou 
šanci měl Dahill z Bostonu, jenže ztroskotal 
na gólmanovi. Pak vlnu emocí zdvihl ostrý 
zákrok Donnellyho na útočníka Megamenu 
Rogowskiho, který sledoval vysoký míč. 
Až v páté minutě vidělo publikum první 
gól, přízemní ránu vypálil  Wasik a Boston 
vedl 0:1. A i dál byli lepší a nebezpečnější, 
vyhrávali i většinu soubojů. A sílící tlak 
korunovali na začátku deváté minuty gólem 
na 2:0, jenže prakticky hned poté se navezli 
Kanaďané do pásma a po sérii velkých šancí 
z druhé vlny přesně mířil Plunkett. Minutu 
před koncem třetiny z dálky při přesilovce 
napřáhl West - Pratt a rázem bylo srovnáno. 
Na začátku druhé části se mohl proslavit 
radotínský Mirek Knotek v dresu Megamen, 
když zpracoval dlouhou přihrávku a běžel 
sám na Komera. Ten jeho ránu ale brilantně 
vytěsnil. Ovšem další bleskurychlá kombi-
nace Megamenů už nesla ovoce: zakončoval 

Bendig. Během kanadské 
přesilovky Plunkett prošel ze 
strany až k brankáři a srov-
nal na 3:3. Za zmínku stojí, 
že na všechny góly přihrával 
Jim Veltman. V 10. minutě 
se opět Plunkett trefil a str-
hující a napínavý zápas měl 
poprvé kanadského lídra.. Po 
nevyužité přesilovce kanad-
ského týmu uspěl Rogowski 
a skóre se změnilo na 4:4. 
Drama pokračovalo až do 
konce třetiny, kdy Wasik 
srovnal na 6:6. Základní 
hrací doba vítěze neurčila. 
O vítězi tak rozhodovalo až pětiminutové 
prodloužení v systému náhlé smrti. Ve třetí 
minutě nastavení po několika velkých šan-
cích na obou stranách zajistil první místo 
svému týmu Gillan z Love You to Death.  
Klání LCC Radotín a Jižního Města v zápase 
o 3. místo bylo jakousi předehrou k finále 
NBLL. Zápas byl vyrovnaný v prvních 
dvou periodách, poté si Radotín postupně 
vybudoval náskok, který po čase narostl až 
na tři branky. Radotín začal zostra a dostal 
soupeře pod tlak hned od první minuty, kdy 

po přihrávce Dominika Peška skóroval Matt 
Warren. Jižní Město v 6. minutě zásluhou 
Pavla Došlého vyrovnalo. Radek Skála pak 
v poslední minutě první třetiny zvýšil přes-
nou střelou z dálky na 2:1 a v samém závěru 
sehráli radotínští ukázkovou power - play, 
na jejímž konci byl Jiří Loskot. Na začátku 
druhé třetiny se ozvali fanoušci Jižního Měs-
ta, jejich povzbuzování vedlo až ke kontakt-
ní brance Adama Ondráčka, který mění stav 
utkání na 3:2. O minutu později Jižní Město 
srovnává – střelou po zemi skóruje Pavel 
Došlý. V 19. minutě odpověděl Petr Poupě, 
který přidal čtvrtý gól. Ve 21. minutě využil 
přesilovku Jižního Města Jakub Nováček. 
Vedení na radotínskou stranu strhl Radek 
Skála, který v letu zavěsil krásnou střelu 
za záda brankáře Jižního Města, a o pár 
vteřin později zvýšil Jiří Košťál na 6:4. Ra-
dotínský gól na 7:4 začal u Poupěte, který 
akrobaticky zachránil útočné pásmo. 

Po rychlých přihrávkách se dostal míč 
k Peškovi, a Custodes tak využili přesilovku. 
Radotín v těchto fázích držel Jižní Město 
v obranném pásmu a prakticky je nepustil 
za půlku. Jižní Město ke konci třetiny zkusilo 
hru bez brankáře, avšak těžit z ní mohli spíš 
domácí, kteří své vedení udrželi až do konce. 
Za čtveřicí nejlepších se umístili irští 1Lacros-
se Riggers. Ti potvrdili 5. místo z loňska po 
dramatickém zápase proti americkému týmu 
LC United, a to až po samostatných nájez-
dech. V zápase o 7. místo porazil LC Slavia 
překvapivě TJ Malešice 5:4. Pro Slavii byl 
velký úspěch už postup ze základní skupiny 
na úkor anglických London Knights. Naopak 
pro Malešice je 8. místo zklamáním. Dolní 
část tabulky ovládli Nova Scotia Privateers, 
kteří měli smůlu na velmi těžký los v základní 
skupině. V té se střetli s SK Lacrosse Jižní 
Město a 1Lacrosse Riggers a zápasy těchto 
tří týmů byly zajímavé a napínavé. Desátí 
skončili slovenští Nationals, na jedenácté 
příčce skončil při své premiéře na Memoriálu 
tým ForFun, když porazil letos velmi matné 
London Knights. Třináctí se umístili Turku 
Titans, kteří ale překvapili výrazným zlepše-
ním od loňského roku. Ve svém posledním 
zápase porazili Old Dogs Plzeň. V souboji 
o předposlední místo vyhráli German Gents, 
kteří pobavili mimořádně vtipnými dresy, na 
poslední příčce pak skončili Vienna Chero-
kees. Turnaj měl opět vynikající diváckou 
kulisu a hráči včetně největších hvězd, které 
mají zkušenosti z podobných akcí po celém 
světě, chválou nešetřili. Za osmnáct let své 
existence si Memoriál Aleše Hřebeského 
vybudoval mimořádnou reputaci a stal se 
oslavou lakrosu, jak zmínil při závěrečném 
ceremoniálu kanadský rozhodčí Dennis Deis: 
„Důvod, proč tenhle turnaj vznikl, totiž tra-
gická smrt mladého hráče, je smutný, ale to, 
že se lidé na turnaji setkávají, vznikají nová 
přátelství a turnaj má naprosto jedinečnou 
atmosféru, je nejlepší oslavou lakrosu. A platí, 
že všechno zlé může být i k něčemu dobré.“

Nejlepší útočník: Greg Rogowski (Boston) 
Nejlepší obránce: Martin Kostka (LCC) 
Nejlepší brankář: Scott Komer (LYD)

ALL STAR: Dominik Sika (ForFun), Ethan 
Weder (Boston), Brendan Gorman (Rig-
gers), Martin Mrlík (Malešice), Pavel Došlý 
(LC Jižní Město), James Synowiez (United)

Nejužitečnější hráč: Jamie Plunkett (LYD)

Kanadský tým Love You to Death porazil 
ve strhujícím finále americké Megamen Bos-
ton 7:6. Až v prodloužení hraném na náhlou 
smrt rozhodl o jejich vítězství Mike Gillan. 
Třetí místo vybojoval domácí LCC Radotín, 
když přehrál SK Lacrosse Jižní Město 7:4.

Anketa o titul Sportovec měsíce Prahy 16

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 3. června  2011. Ze zaslaných tipů 
bude do užšího rozhodování zařazen sportovec jednak 
na základě došlého množství návrhů s jeho jménem a ta-
ké 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.

Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc 
duben se stal hráč LCC Sokol Radotín Martin Kostka.
Člen reprezentačního týmu pro mistrovství světa v box lakrosu v pražském Edenu (21-28.5.2011) 
byl vyhlášen nejlepším obráncem Mezinárodního turnaje Aleše Hřebeského 2011. Martin zaujal 
koncentrovaným výkonem v obraně českého mistra a byl základním kamenem hry LCC.

Velké radotínské rodeo
Mistr republiky potvrdil svoji třídu

V sobotu 7. května se opětovně potvrdilo, 
že rodeo v Radotíně je báječnou zábavou pro 
malé i velké. Vlastní program musel potěšit 
každého, kdo má jen trochu rád sport, koně 
a vzrušující podívanou.

Malí diváci pak jistě ocenili „volné“ 
bonbony při vstupu, dostihový trenažér 
z jezdeckého učiliště ve Velké Chuchli,
trampolíno - skluzavko - skákadlo a obrov-
skou nabídku zmrzlin a dalších sladkých 
pochutin. A ten, kdo si chtěl koupit něco 
stylového, byl také jistě potěšen.

Zpět ale k mistru České republiky. Mů-
žeme konstatovat, že první letošní rodeo 
seriálu českého mistrovství zastihlo Patrika 
Urbana ve skvělé formě, ač první disciplína 
Cattle Penning (Oddělování dobytčete) 
tomu ještě příliš nenasvědčovala. 
   Bystré a běhavé dobytčí stádo Alexandra 
Göndöra od Nýrska povolilo zabodovat 
pouze Silvě Bartošové, které čas těsně před 
limitem jedné minuty (54,04 sec.) pochopi-
telně stačil na vítězství. V první „poobědové“ 
soutěži (v rychlostní disciplíně Pole Bending 
se Patrik neangažoval, ostatně ta se do celko-
vého hodnocení tzv. All Around Championa
nezapočítává) už bral Patrik za vítězství plný 
počet, tedy 6 bodů. Spolu s Janem Veselým 
a  Janou Lisickou vytřídili v disciplíně Team 
Penning (Třídění dobytka) za 1:41,41 dva 
kusy a byli nejlepší. 

Šest bodů pak na Patrika čekalo i ve spe-
ciálně vypsané soutěži o Zlaté laso starosty 
Mgr. Karla Hanzlíka. 
Ranch Roping (La-
sování) vyhrál v čase 
18,31 sec. a zlaté laso 
plus mimořádná pré-
mie mu patřila zcela 
po zásluze. Za ním  
se srovnali A. Blažek 
ml. (26,57), R. Holub 
(31,35) a  J. Veselý 
(54,58). 

Závěrečný Steer 
Wrestling (Pokládání 
dobytčete) pak jen 
potvrdil dosavadní 
průběh: Patrik opět 
vyhrál, položil tele 
za 21,67; na druhém 
místě mu sekundoval Veselý za 41,63. Báječ-
ný pokus z prvního kola se bohužel nepoda-
řil Holubovi dotáhnout do konce. 
   A tak si Patrik Urban odvezl nejen slušné 
„Prize-money“, tedy finanční prémie, ale za 
celkových 18 bodů i pohár, který věnoval 
primátor hl. města Prahy doc. MUDr. Bo-
huslav Svoboda, CSc. 
   To ovšem není zdaleka všechno. Dospě-
lí se utkali ještě ve dvou „rychlostkách“. 
V obou dominoval Radek Holub. Pole Ben-
ding (Slalom kolem tyčí) vyhrál s koněm 
Presley Daky Joe celkovým časem ze dvou 

kol 47,22, Barrel Race (Barelový dostih) 
podobně za 36,92. V těchto disciplínách 
promluvily do celkového pořadí i dámy 
– těm se naopak výsledky z rychlostek do 
celkové soutěže o trofej pro Rodeo Girl 
počítají. V „tyčích“ byla druhá A. Zvolská 
(kůň Frascati) za 50,03, třetí pak nicméně 
další muž A. Blažek ml. (ree World Jack) 
v čase 50,89. A v „barelech“ byla po Blažko-
vi na druhém místě (37,31) na třetím místě 
M. Veselá (Lusy Rocket Bar) za 37,50 sec. 

Svůj den měli v radotínských Říčních láz-
ních i junioři, ve skutečnosti juniorky, mlá-
denec se neprezentoval ani jeden. Slalom 
kolem tyčí přinesl vítězství Petře Mikasové, 
která nástrahy tratě zdolala s koněm Presley 
Jack Joe celkově za 47,23 sec.  

První setkání juniorek s dobytčaty při-
neslo úspěch domácím jezdkyním: Trojice 
Lucie Humeni, Sára Křesinová a Eliška Ny-
klová vytřídila dva kusy ve výborném čase 
1:05,06 (porovnej, laskavý čtenáři, s časem 
dospělých!) a připsala si za Team Penning 
6 bodů (každá!) do celoroční soutěže o Po-
hár Daky Krchova. 

Podobně jako u dospělých i juniorský 
Barel Race měl stejného vítěze, tedy vítězku: 
Petra Mikasová to zvládla za 36,13! Ve dru-
hé dobytkářské juniorské disciplíně Cattle 
Branding (Značkování dobytka) potvrdilo 
stádo svoji „převahu“ a žádné ze soutěžících 
dvojic nedalo šanci. 
   Sečteno, podtrženo. O majiteli Primá-

torského poháru už řeč byla. Pohár pro 
Rodeo Girl, neboli nejlepší dámu, patřil 
za 9 bodů Michaele Veselé. Věnoval jí ho 
senátor Petr Bratský, 

Zhruba tisíc diváků (velmi hrubý 
neoficiální odhad; zde uveďme, že radotínské 
rodeo má – vzhledem ke „konfiguraci terénu“ – 
i početnou obec neplatících příznivců) se urči-
tě těší na Velké radotínské rodeo o Senátorský 
pohár, které se uskuteční v sobotu 3. září. 
A šanci mají i ti, kteří tentokráte do Říčních 
lázních nedorazili.

Buldoci - postup je doma

Do Lipenců se opět po roce sjedou fotba-
lové i herecké osobnosti, aby se na tamním 
hřišti utkaly v exhibičním turnaji. Dosa-
vadní dva týmy Ivana Haška a Horsta Sie-
gla Háša Team a Sigi Team, které se utkaly 
v posledních dvou letech,  letos vyzve slavná 
Amfora, kterou už 37 let vede Petr Salava. 
„O lipenecké akci jsme mnoho slyšeli a čet-
li. Někteří naši hráči se dokonce zúčastnili 
v dresech konkurence. Letos jsme si řekli, 
že u toho chceme být jako celý tým Amfora 
také,“ poznamenal Petr Salava.

A tak by se v Lipencích 11. června od 
14 hodin měli představit bývalí i současní 
hráči jako Tomáš Řepka, Tomáš Hübschman, 
Patrik Berger a Vladimír Šmicer, herci a zpě-
váci Vojtěch Dyk, Jakub Prachař, Sagvan Tofi, 

Paľo Habera, Martin Dejdar a Ivan Trojan a ta-
ké sportovci z jiných odvětví, jako desetibojař 
Roman Šebrle nebo hokejista Patrik Eliáš. 
Slavnostní výkop bude mít čerstvá jubilantka 
Jiřina Bohdalová.

Hašek, Salava a Siegl 

Pro tuto sezonu měl florbalový tým Bul-
doci Gymnázia Oty Pavla v Radotíně jasný 
úkol, a to byl postup do vyšší soutěže. V sobo-
tu 2. dubna se úkol povedl a Buldoci oslavili 
postup do pražské a středočeské ligy mužů. 

Už od začátku sezony předváděli Buldoci 
atraktivní hru, úspěchy naskakovaly a v po-
lovině sezóny hájili s pětibodovým násko-
kem druhou postupovou pozici v pražském 
a středočeském přeboru můžu. Do druhé 
části sezony ale tým vstoupil dosti chladně 
a z prvního turnaje si odvezl pouze bod na 
remízu s Berounem (gól na stav 4:4 inkasovali 
berounští 18 sekund před koncem zápasu). 

Poslední turnaj soutěže se konal právě 
druhý dubnový den a tým potřeboval k do-
sažení vytouženého cíle získat na turnaji 
4 body ze šesti možných. První utkání se 
hrálo proti týmu FBŠ Bohemians Praha D. 
„Věděli jsme, že zápas bude těžký. A tým  
soupeře působí ve Fortuna Extralize a do zá-
pasu zasáhly dvě posily z tohoto týmu,“ říká 
jeden z hráčů Buldoků. V zápase nechtěl 
nikdo udělat první chybu, v polovině zápasu 
dali radotínští gól na 1:0, z vedení se však 
neradovali dlouho a protivník dokázal za 
3 minuty na gól odpovědět. Stav byl 1:1. Do 
konce zápasu už žádný gól nepadl a první 
část mise byla splněna. „Ale nebylo by tomu 
tak, kdyby nám skvěle nezachytal gólman 
Martin Jonáš, který zlikvidoval několik tu-
tových šancí soupeře,“ dodává. Druhý zápas 
sehráli Buldoci proti týmu Skeletons Praha. 
Dramatické utkání přineslo šťastné rozuz-

lení pro tým z Prahy 16. V čase 10:32 třetí 
třetiny dal gól Josef Horčička (hráč B-týmu) 
a srovnal stav na 3:3. Radotínská lavička 
vybuchla nadšením a tým Berouna, který 
zápas sledoval, se začal o postup strachovat. 
Buldoci vyhráli buly, Marek Střída zatáhl 

míček za soupeřovu branku. Čas utíkal. 
Poté poslal dlouhou kolmici k mantinelu 
na Ondřeje Karneta, ten udělal kličku nej-
bližšímu hráči a z 10 metrů vystřelil… Gól 
a stav 4:3 pro Buldoky, psal se čas 10:54, na 
hřišti se strhla vlna emocí, Buldoci otočili 
téměř ztracený zápas. Do konce již soupe-
ře k ničemu nepustili a po finální siréně se 
začalo na hřišti slavit. „Je to skvělé, nakonec 

jsme obsadili konečné druhé postupové 
místo s 42 body, stejně jako Beroun, ale 
pro nás rozhodly lepší vzájemné zápasy 
(3:0 a 4:4)“, prohlásil radotínský Karnet. 
Od založení Buldoků v květnu 2003 je to 
největší úspěch oddílu!

Příští rok se florbalisté potkají s atrak-
tivními týmy z vyšší soutěže. Rozdíl mezi 
přeborem a ligou je značný, takže pro příští 

rok je cílem se 
v lize udržet. Co-
koli navíc by byla 
prémie.
   Nejbližší akcí 
je Floorball Pla-
yer  Cup 2011 , 
j ehož  p ořada-
telem je  právě 
tým z Radotína. 
F i n á l o v ý  d e n 
s e  u s k u t e č n í 
22. května v míst-
ní sportovní ha-
le. „Na turnaj se 
přihlásila kvalitní 
mužstva a kon-
k u r e n c e  b u d e 

velká,“ uvedl Karnet. Sezona 2011/2012 
bude premiérou pro nově založená mládež-
nická družstva elévů a starších žáků, kteří již 
touto dobou trénují v Davli a příští rok již 
budou bojovat na ligových polích.

Tým Buldoků děkuje svým partnerům Stá-
ji Kosoř, Agentuře Kroužky s.r.o. a Floorball 
Player za podporu v sezóně 2010/2011. 
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Základní škola
v Praze – Lipencích

přijímá nové žáky
do 6. ročníku ve školním roce 2011/2012

Nabízíme:
»  výuku v malém kolektivu s individuálním přístupem,
»  možnost výuky druhého cizího jazyka (Nj) již od 6. ročníku,
»  příjemné prostředí a dobře vybavenou školu rodinného typu,
»  možnost tréninku golfu za zvýhodněných podmínek,
»  zastávka MHD (bus č. 241) přímo u školy.

Informace: tel.: 257921479, 731522439,
e-mail: info@zslipence.cz, www.zslipence.cz
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Městská  část  Praha  16 a Vodácký  oddíl Radotín  zvou v  sobotu  18. června 2011 na

4.  Radotínskou neckyádu  do Říčních • •lázní
Program:
13.00  - 14.30  prezentace a příprava originálních plavidel
15.00 - Start  V Říčních lázních
16.00 - 18.00  kapela The Shrot, Tábor  
16.30 - 17.00  cíl u lávky
18.00 - 19.00  kapela Qjeten, Radotín   
19.00 - 19.30  Říční lázně – vyhlášení výsledků a předání cen
19.30 - 20.30  kapela To víš 
20.30 - 22.00  divadlo V.A.D.: Vladislav Vančura - Rozmarné léto 
22.00 - 24.00  kapela To víš…

MÁTE ODVAHU, PATŘIČNOU DÁVKU RECESE A HUMORU? PŘIJĎTE
NA START S IMPROVIZOVANÝM A AMATÉRSKY VYROBENÝM PLAVIDLEM
KONSTRUOVANÝM PRO SPLAVENÍ ŘEKY BEROUNKY.
V případě Vašeho zájmu zašlete závaznou přihlášku do 10. června 2011 na kontaktní emailové adresy:
vera.peroutkova@p16.mepnet.cz., milan.bouzek@p16.mepnet.cz. Případné dotazy možno směrovat
na Ing. Milana Bouzka, tel.: 602 180 253. Pro mimopražské účastníky je možno zajistit ubytování v nové radotínské sportovní hale.


