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Noční policejní kontrola

Papeže v Praze vítal i radotínský starosta

Ing. Jiří Rendl
starosta MČ Praha  Lochkov

   O páteční noci v polovině září spojili 
síly strážci zákona ze dvou služeben 
a zkontrolovali všechna problémová 
restaurační zařízení od Lihovaru až 
po Zbraslav.

Akce byla naplánována ve spolu-
práci barrandovského a radotínského 
místního oddělení Policie České 
republiky (rajony okrsků nekopírují 

hranice správních obvodů, takže pod 
Barrandov spadá např. Velká Chuchle, 
která je z hlediska výkonu státní správy 
součástí Prahy 16 – pozn. red.). 

Na služebně ve Výpadové ulici, 
kam přijíždím v půl deváté, již čeká 
vedle trvalé strážní služby desítka 

připravených policistů „v plné pol-
ní“. Akce je zaměřena na restaurační 
zařízení a kontrolu jejich hostů – zda 
nejsou mezi hledanými osobami, 
zda mladiství nepopíjejí alkohol 
či nehrají na automatech. Poslední 
instrukce uděluje nadporučík Caj-
thaml, zástupce vedoucího radotín-
ské služebny: „Nejprve se zkontrolu-

je oblast Barrandova, 
pa k  proje de te  ná š 
okrsek. V plánu jsou 
všechna problematic-
ká zařízení.“ Praporčí-
ku Středovi, který akci 
velí, předává rozkaz 
i s jejich seznamem.

Muži a také jedna 
žena v černém nase-
dají do dvou nových 
„oktávek“ a provázeni 
r e d a k t ore m Nov i n 
Pra hy 16  a  dvoj ic í 
z Pražské pětky míří 
nejprve do Starochu-

chelské ulice, kde je restaurace Nad 
Poštou (21.15 hod.). Barman hlásí, že 
dnes nemá otevřeno, že je tam sou-
kromá akce, a tak přes plnou terasu 
lidí se „kontroloři“ balí a odjíždějí 
do herny Happy day na Chaplinově 
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Vážení spolu-
občané, dovol-
te mi, abych 
Vás nejpr ve 
hezky slušně 
p o z d r a v i l 
a popřál Vám 
všem hezk ý 
a hlavně ra-

dostný den, který Vám přinese ales-
poň něco pozitivního. Pokud se Vám 
to splní, není to, tak jak se zdá, málo. 

Proč takhle začínám svůj pří-
spěvek? Asi proto, že se mi zdá, 
že spousta z nás už není schopna 
vnímat nic jiného, než to špatné. 
Tak například na otázku moderá-
tora rozhlasové stanice, co pro ně 
znamená návštěva papeže u nás, 
všichni volající učinili totéž. Za 
prvé, v několika emotivních větách 
shrnuli historii křesťanství v Evro-
pě, za druhé, nikdo z nich si při tom 
nevzpomněl na nic jiného, než jen 
na inkvizici, hromadění majetku 
a případy pedofilních kněží. Pravda, 
všechno to bylo či je. Nikdo nezmí-
nil písmo. To přece také je, dokonce 
většina z nás ho umí používat, ti 
volající podle věku určitě. Přesto 
nikomu nestálo za zmínku. 

Nikdo nezauvažoval nad význa-
mem faráře pro negramotný lid ve 
středověké vesnici, a co hůř, nikdo 
si nevzpomněl ani na Vánoce. Asi 
je neslaví. Jsem ateista, přesto se 
cítím být křesťanem. Kulturně, 
historicky a vůbec. Máme v sobě 
zakořeněno „miluj bližního svého“. 
Určitě i ti volající do rádia. Jenom 
si v tu chvíli nějak nevzpomněli. 
Křesťanské desatero je základním 
pilířem naší evropské morálky, ať 
už věříme, či ne. Jenom sami nad 
sebou málo přemýšlíme. Kdo jsme, 
odkud a kam jdeme. Kdybychom 
to dělali, tak by vydavatelé bulvár-
ních novin zkrachovali a my sami 
bychom rozuměli světu kolem nás 
mnohem lépe. A taky lidem. Blíz-
kým i cizím. I sobě. 
   A tak až zase někdo přijede nebo 
jen někoho potkáte na ulici, v hos-
podě, kdekoliv, zkuste ho vidět spíš 
lepšího než horšího. Třeba budete 
překvapeni. A věřte mi, určitě 
Vám samým bude líp.

Po dvanácti letech přijela Českou 
republiku navštívit hlava katolické 
církve. Před chrámem Panny Marie 
Vítězné se s Jeho Svatostí papežem Be-
nediktem XVI. setkal i starosta Městské 
části Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík. 

Hned na počátku třídenní návštěvy 
naší země si Benedikt XVI. přál na-
vštívit chrám Panny Marie Vítězné na 
Malé Straně, aby se tu mohl poklonit 
Pražskému Jezulátku, unikátní ba-
rokní voskové sošce, za níž přijíždějí 
ročně statisíce poutníků, a korunoval 
je zlatou papežskou korunkou. Jako 
mnoho jiných před ním proto přímo 
z letiště Svatý otec zamířil do Karme-
litské ulice. 
   Před chrámem na vzácnou ná-
vštěvu čekali starostové jednot-
livých městských částí a pražský 
primátor MUDr. Pavel Bém, který 
nejvyššímu představiteli katolické 
církve daroval symbolický klíč od 

hlavního města Prahy. 
   Osobně sem Jeho Svatost papeže Be-
nedikta XVI. přišel přivítat i starosta 
Městské části Praha 16 Mgr. Karel 

Hanzlík, aby tak spolu s ostatními 
starosty z Prahy 1 až 22 a všemi pří-
tomnými ocenil význam návštěvy 
Svatého otce v České republice. Pro-
tože, ač značně sekularizovaná, naše 

společnost stále staví na základních 
křesťanských hodnotách. A doufejme, 
že při tom i zůstane.
   Právě o tomto kulturním a morálním 

souznění s lidmi, které 
u nás potkal, mluvil 
Svatý otec při generál-
ní audienci 30. září na 
svatopetrském náměstí 
ve Vatikánu, kde se 
zmiňoval i o své cestě 
do České republiky. Při 
té příležitosti vzpomněl 
setkání, která při ní 
absolvoval: „Všude se 
mi dostalo srdečného 
přijetí, za což děkuji 
všem lidem v České 

republice. Kéž jim Bůh pomáhá znovu 
nalézt křesťanské kořeny, které formo-
valy jejich kulturu, a kéž jim pomáhá 
na těchto základech vybudovat svůj 
život.“

Nabídka sportovišť
je zase bohatší

Novinky ve správě
bytového fondu

Zastupitel stvo městské části  
Praha 16 v září odsouhlasilo  zrušení 
Domovní správy Radotín. V roce 2010 
čeká nájemníky mírné zvýšení nájem-
ného, ale také rozsáhlá investice do 
bytů na Sídlišti.

Měsíce srpen a září přinesly pro 
radotínské obyvatele bydlící v „obec-
ním“ sérii důležitých zpráv spojených 
s rokem 2010. První se týká zruše-
ní Domovní správy Radotín, tedy 

„Inlajnisté“ si vychutnávají svůj 
koníček na nové dráze mezi Rymání 
a Berounkou. Na východním okraji Ra-
dotína, na Lahovské, zase vzniklo hřiště, 
které nahradilo zrušené sportoviště na 
restituovaném pozemku.

Během prázdnin vznikla ve spolu-
práci radotínské radnice a firmy Hoch-
tief CZ a.s. nová dráha pro cyklisty 
a vyznavače in-line bruslení v oblasti 
Zděře. Vybudování asfaltového povr-
chu na polní cestě navazující na ulici 
K Berounce a na cestě spojující ulice 

   Žijeme v demokracii? Je mi jasné, že 
vám tato otázka přijde absurdní, protože 
odpověď na ni je přece jednoznačná. Mož-
ná si říkáte, že se Noviny Prahy 16 spletly, 
20. výročí sametové revoluce je přece až 
za měsíc. Provokativní otázka úvodem ale 
směřuje do jiné úrovně – evropské. 

Je Evropská unie společenstvím za-
loženým na demokratických principech, 
v němž fungují standardní mechanizmy 
hospodářsky a politicky vyspělých zemí? 
Na první pohled ano, je zde parlament, do 
něhož každá země vysílá své zástupce ve 
svobodných volbách. Jeho pravomoci jsou 
však zatím dosti okleštěné a s národními 
zákonodárnými sbory jej nelze srovnávat. 
Pak tu máme něco jako vládu. Evropská 
komise ale nerozhoduje o ničem důležitém, 
jde jen o jakýsi velký úřad připravující růz-
né dokumenty (politiky, návrhy „zákonů“), 
které se pak schvalují jinde. Deklarovanou 
snahou je posilovat pravomoci obou in-
stitucí a Unie jako takové – pokud chce 
být Evropa v budoucnu silným světovým 
hráčem a alespoň navenek působit jed-
notně, pak se musí reformovat. To je fakt, 
který zpochybní málokdo z nás. Otázkou 
je ale jak.

Prvním pokusem byla tzv. Euroústava, 
jejíž přijetí zablokovaly před čtyřmi lety 
v referendu hned dva státy – Nizozemí 
a především silná Francie. Politici se ale 
nevzdávali a v roce 2007 oprášili Ústavu, 
trochu ji zkrátili, kosmeticky upravili 
a nazvali Lisabonskou smlouvou. Byli však 
obezřetnější a ratifikaci pro jistotu nechali 
pouze na národních parlamentech – tedy 
s výjimkou jediné země, Irska, kde vše-
lidové hlasování v červnu 2008 dopadlo 
těsnou většinou NE. To všechny zneklidni-
lo, ale protože vůle evropských špiček byla 
obrovská a Irsko je malá země, tak co si 
to referendum letos v říjnu nezopakovat? 
A s podtextem „finanční krize“ ostrované 
zkrotli a zmoudřeli, takže dvěma třetinami 
hlasovali ANO.
   Pozornost je nyní směřována na střední 
Evropu: Podepíše Klaus? Do Čech se hned 
rozjeli evropští politici včetně německých 
a švédského předsednictví a „dotazovali 
se“, jak bude dál vypadat schvalovací pro-
ces s ohledem na jednání Ústavního soudu 
a potažmo na to, zda „euroskeptik z Hradu“ 
bude hrobníkem Lisabonské smlouvy.
   Jde jen o našeho prezidenta? Je správné 
vyhlašovat referenda ke stejné věci opako-
vaně do té doby, než dopadnou tak, jak chce 
jeden názorový proud – a pak výsledek 
platí napořád? Mají to být poslanci, kdo 
rozhoduje o přesunu pravomocí z úrovně 
národní na kontinentální? Je dnešní Unie 
demokratickým společenstvím států? Od-
povědi nechávám na každém čtenáři. Vel-
ké pochybnosti však zůstávají.       



Vznik vesnic a měst jako sídelních útvarů
   Ze stavebního hlediska se historický 
vývoj osídlení na našem území odvíjel 
od vzniku vesnické osady, selského či 
zemanského dvora nebo panského, 
královského, případně církevního síd-
la. Značný počet vesnic se vyznačoval 
velmi starou půdorysnou strukturou 
středověkého původu, kdy od 10. století 
vznikaly první vesnice spadající do pů-
sobnosti královských měst.  

Většina obyvatel žila původně na 
vesnici, kde se zabývala ve velké míře 
zemědělstvím. Vesnický dům měl síň, 
kde se vykonávaly běžné domácí práce, 
jizbu, v níž se vařilo, jedlo i spalo, a ko-
moru sloužící k ukládání věcí. Součástí 
dvora byly vedlejší hospodářské budo-
vy s neodmyslitelnou stodolou. Humno 
bylo střechou chráněné místo na konci 
hospodářského stavení, kde se mlátilo 
a prosévalo obilí. Středem vesnice byla 
náves nebo průběžná ulice. Ve vesnicích 
spolu s hospodářskými domy postupně 
vznikaly i další stavby, například 
krčmy, mlýny, kovárny a řemeslnické 
dílny. Centrem společenského života 
byl kostel, kde se vesničané scházeli 
k pravidelným bohoslužbám. 
   Pro většinu historických osad byla 
příznačná existence nějaké stavební 
památky. V naprosté většině případů to 
byly hodnotné stavby, jejichž přínosem 
byl neopakovatelný a nezastupitelný 
ráz vesnice. Touto stavbou mohla být 
například středověká tvrz, románský 
nebo gotický kostel, blízký klášter či 
zámek, panský dvůr, mlýn nebo ho-
nosné selské stavení. Knížecí, církevní 
a šlechtická držba půdy se v průběhu 
středověku rozšiřovala, a proto se 
začala budovat nová rozsáhlejší sídla, 
především hrady, zámky a kláštery. 
Vesnice vždy sdílely osudy panství, 
a tak si ponechaly svůj historicky 
neodmyslitelný půvab, kdy volně roz-
místěné původní budovy se propojo-
valy jen další drobnější zástavbou.           
   Postup zakládání měst byl obdobný 
vzniku vesnic. Vlastník půdy se do-
mluvil s podnikatelem, takzvaným lo-
kátorem, jehož úkolem bylo zajistit pro 
budoucí měšťany podmínky pro usaze-
ní. Města se dělila podle svého vzniku 
na královská a poddanská, která začala 
vznikat za vlády Václava I. (1230 – 1253) 
a patřila většinou šlechtě nebo církvi. 
V první polovině 13. století byla města 

nejvýraznějším symbolem středověké 
urbanizace, protože se v nich soustředil 
ekonomický i kulturní život. Existova-
lo několik souborů právních městských 
zvyklostí, přejímaných a upravovaných 
podle místních podmínek. Během dě-
jinného vývoje získali měšťané vlastní 
samosprávu a rozmanitá práva, z nichž 
nejznámější bylo právo mílové, které 
určovalo, že v okolí jedné staročeské 
míle (asi 11 km) nesměla být provo-
zovaná stejná živnost. Právo trhové 
umožňovalo konat v určené dny trhy 
a výroční jarmarky, nejčastěji na mís-
tech uprostřed města, kam se sjíždělo 
obyvatelstvo z okolních vesnic. Dalším 
bylo právo hradební nebo právo várečné 
udělené k výrobě piva. 
   K největšímu rozvoji zakládání no-
vých měst, takzvaně na zeleném drnu, 
došlo za vlády Přemysla Otakara II. 
(1253 – 1278) a jeho syna Václava II. 
(1278 – 1305). Vzniklá města se vyzna-
čovala pravidelným čtyřúhelníkovým 
půdorysem s náměstím uprostřed 
a pravoúhlou sítí nedlážděných ulic. 
V centru města na náměstí se nachá-
zel kostel a radnice (rychta), kolem 
náměstí pak v pravidelných liniích 
byly vystavěny domy nejbohatších 
měšťanů, nejčastěji ve slohu gotickém 
s typickým znakem lomeného oblou-
ku připomínajícího sepnuté ruce.   
   K nejstarším sídelním útvarům na 
dnešním pražském území patřily Ji-
nonice, původně nazývané Ninonice, 
a Butovice, které byly typickými ze-
mědělskými vesnicemi. Původ jejich 
názvů byl zachován v písemné podobě 
v zakládací listině vyšehradské kapi-
tuly z roku 1088. Z roku 1159 pocháze-
la první písemná zpráva o Stodůlkách 
jako majetku řádu johanitů. Starého 
původu byly také Řeporyje s písem-
ným doložením z roku 1277, kdy ves-
nici s románským kostelem daroval 
Přemysl Otakar II. cisterciáckému 
klášteru v Plasích. Jméno Řeporyje 
bylo odvozeno od léčivé byliny řepíku, 
který zde místní mniši pěstovali.  
   Zřejmé funkční odlišnosti jednotli-
vých sídelních lokalit na území dnešní 
Prahy byly dány historicky rozdílnými 
polohami, místními podmínkami, 
okolním přírodním prostředím, mož-
nostmi zdroje vody a v neposlední řadě 
dobou vzniku osídlení.

Jak to bylo u nás?
Původně osada Chuchelec, dnes Malá Chuchle, patřila v roce 1132 pražskému 
biskupství a později zbraslavskému klášteru. Již z roku 1115 je dochovaná první 
písemná zmínka o Zbraslavi v archiváliích kláštera Kladrubského, kdy Zbraslav 
a Lahovice byly ve vlastnictví tohoto kláštera. Roku 1292 vydal král Václav II. 
zakládací listinu, v níž dal zbraslavskému klášteru jméno Aula regia (Síň králov-
ská) a určil Zbraslav za pohřebiště svého rodu. Klášteru pak věnoval 53 vesnic 
včetně Malé a Velké Chuchle. V roce 1499 král Vladislav II. Jagellonský dal 
opatu zbraslavského kláštera nejstarší česky psané privilegium k výrobě papíru. 
Touto výrobou byl pověřen Hořejší mlýn v Radotíně, který se od té doby nazýval 
Hadrový. Tvrdí se, že názvy Zbraslav a Radotín jsou odvozeny od jmen Zbra-
slava a Roda, potomků silného Bivoje. Severně od Radotína se nacházela malá 
osada Lochkov, kde bylo v roce 1399 vystavěno panské sídlo typu zemanského 
dvora. Název Lochkov je odvozen od vlastníka osady Vavřince z Lochkova, 
dvorního tesaře krále Václava IV. Raně středověkého původu byla severozápad-
ně od Lochkova vesnice Slivenec s kostelem Všech Svatých nacházejícím se na 
někdejší návsi uprostřed obce. Nejstarší část kostela pochází z roku 1257. 

Neposlušní rybáři
Asistenci hlídky městské policie (MP) si vyžádala 8. srpna v půl deváté večer Ry-
bářská stráž v lokalitě Šárovo kolo na Berounce. „Rybáři zde odmítali předložit 
povolenky k rybaření,“ informoval vedoucí okrsku Městské policie v Praze 16 
David Janda. Polepšili se ale hned po příjezdu strážníků a začali spolupracovat. 
Kontrola nakonec neprokázala žádné závady.
Nalákali ho na uzeninu
Poměrně dobrodružný odchyt psa absolvovali strážníci 19. srpna v půl osmé 
ráno v ulici K Cementárně v Radotíně. Na projíždějící vozidla skákal volně po-
bíhající pes bojového plemene. Hlídce MP se po několika neúspěšných pokusech 
podařilo psa odchytit nakonec tak, že ho nalákala na kus uzeniny do zadní části 
služebního vozidla a zabouchla dveře. Při zásahu nebyl nikdo zraněn a nevznik-
la ani škoda na majetku.
Spící opilec
Speciální vozidlo MP muselo přijet 4. září ve čtvrt na pět odpoledne pro opilého 
muže, který ležel na zemi v ulici U Vápenky ve Velké Chuchli. Muž nebyl zraněn, 
ale podle Davida Jandy se ho nepodařilo probudit. 
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náměstí (21.25). Zde je práce zajíma-
vější, je tu běžný provoz, policisté 
vytahují formuláře a poctivě si za-
pisují údaje jednoho návštěvníka za 
druhým – z občanských průkazů 
nebo podle udaných dat, pokud do-
tyčný u sebe nemá žádný doklad.
   Lístky se pak zpracují ve služebním 
voze díky mini-notebookům s doty-
kovým displejem připojeným on-line 
do registru obyvatel. Za pár vteřin je 
jasné, jestli je kontrolovaný „čistý“, 
tedy nespáchal nějaký trestný čin 
a není hledán. „Díky zobrazení fo-
tografie osoby také nikdo nemůže 
uvést data svého známého, a tak se 
vyhnout zadržení. To je velké plus 
oproti ověřování přes vysílačky,“ 
chválí si nové vybavení prap. Středa.

V Happy day jsou všichni prově-
řovaní v pořádku, a to i pán, který 
kvůli svému stavu (těžko odhadovat 
zda způsobenému alkoholem, dro-
gami či jejich kombinací) prakticky 
vůbec nekomunikuje a nemá u sebe 
doklady. Po vyvedení na lavičku před 
hernu se mu ale jazyk pomalu rozvá-
že a po chvíli je verdikt jasný: údaje 
sedí a podle fotografie je to skutečně 
on. Na rozloučenou je upozorněn, že 
si příště ušetří spoustu času, když 
bude hned spolupracovat. To už ale 
kolona odjíždí do osvěžovny umístě-
né přímo na nástupišti nové tramva-
jové zastávky K Barrandovu (22.05). 

V baru Merkur způsobí největší 
rozruch autor této reportáže, který 
akci současně fotí. Trojice hostů 
okamžitě vstává od svého stolu a jde 
si to s arogantním pisálkem vyřídit 
nejprve slovně („Tohle nebylo ani za 
komunistů!“ „Kdo jste, co si dovo-
lujete mě fotit?“ „My jsme advokáti, 
takže jste, pánové, narazili!“ „Já 
jsem obhajoval disidenty!“ „To vám 
neprojde, skončili jste!“). Nestačí jim 
vysvětlení, že cílem fotografie nejsou 
hosté, ale kontrolující policisté v re-
stauraci, ani ujištění, že nepřejí-li 
si, nebude konkrétní snímek nikde 
uveřejněn. Pokoušejí se redaktorovi 
strhnout fotoaparát, vtom ale už 
zklidňují situaci policisté a chrání 
„předmět doličný“. Vyslouží si za 
to slovní napadení i oni a „doktoři 
práv“ si poctivě zapisují jejich čísla 
a vyhrožují i jim stížnostmi a prově-

   Chuchelské okrsky Závodiště a Chu-
chelský háj jsou organizačně začleněny 
do Obvodního ředitelství Městské poli-
cie Praha 5. Strážníci jsou přímo řízeni 
vedoucím oblasti Praha 16, vrchním 
inspektorem Davidem Jandou. Pro ob-
čany zabezpečují každou středu  úřední 
hodiny od 15 do 17 hod. v budově ÚMČ 
Praha - Velká Chuchle. Občané se také 
mohou na okrskáře obrátit buď přímo 
v terénu, telefonicky na detašované 
pracoviště v Radotíně (257 911 780) 
nebo na mobilní telefon vedoucího smě-
ny (777 156 656).

Velká Chuchle – Závodiště
   V okrsku pracuje od 1. srpna 2009 
nově okrskář Michal Kadlec, který je 
u Městské policie hl. m. Prahy (MP) od 
března 2008. Ke své práci využívá pře-
devším služební motocykl a služební 
vozidlo. K dispozici má též fotoaparát 
a videokameru, které používá k doku-
mentaci přestupků a správních deliktů.

V rámci své pracovní činnosti se 
pravidelně zaměřuje na dodržová-

n í  v e ř e jn é h o 
pořádku a vy-
hlášek hl. m. 
Prahy. V do-
pravě doh l í ž í 
především na 
re sp ek t ov á n í 
d o p r a v n í -
h o  z n a č e n í 
a na kontrolu 

oprávněného vjezdu nákladních au-
tomobilů. Do jemu svěřeného okrsku 
patří i dostihové závodiště, kde sídlí 
Jízdní skupina MP OŘ Praha 5. Stráž-
níci jízdní skupiny na starokladrub-
ských koních pomáhají s kontrolami 
především v chatových osadách, na 

břehu Vltavy 
(cyklostezka) 
a  v  da l š ích 
hů ře př í s tup-
ných lokalitách. 
   Strážník-okrskář Ka- dlec je 
členem hudebního tělesa Městské po-
licie a ve svém volném čase se věnuje 
fotografování a sportovní střelbě.

Malá Chuchle – Chuchelský háj
Ivo Trojanský přišel k MP také 

v březnu 2008, ale na svěřený chuchel-
ský okrsek nastoupil již 1. srpna 2008.

Na rozdíl od kolegy Kadlece vyu-
žívá ke své práci především služební 
kolo, které je 
v Chuchelském 
h á j i  bezespo-
r u  ne j l e p š í m 
d o p r a v n í m 
p r o s t ř e d k e m  
P ř i  s vé  práci 
s e  z a m ě ř u j e 
především na 
n e p o v o l e n é 
zakládání skládek, znečišťování ve-
řejného prostranství a nepovolené za-
kládání ohňů ve svěřené oblasti. Díky 
dobré spolupráci s ÚMČ Praha – Vel-
ká Chuchle se daří likvidovat skládky 
dříve, než se rozrostou do větších 
rozměrů.

Stejně jako kolega Kadlec i okrs-
kář Trojanský kontroluje cyklostezku 
u Vltavy, zákaz vjezdu na Zbraslavské 
a do Chuchelského háje a v neposlední 
řadě také nepovolený vjezd náklad-
ních automobilů.

Je aktivní sportovec, hraje stolní te-
nis, tenis, fotbal, zúčastňuje se závodů 
v cyklistice a je platným členem hoke-
jového týmu MP.

Vznik československého státu. 
U příležitosti Dne vzniku samostat-
ného československého státu dne 
28. října v 9.00 hodin položí zástupci 
Městské části Praha 16 v čele s jejím 
starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem 
věnec k pomníku v parku na náměstí 
Osvoboditelů v Radotíně.
Uzavírka v ulici Černošická. V rám-
ci II. etapy stavby č. 0113 – TV 
Lipence, rekonstrukce komunikací 
a stavby inženýrských sítí, pokra-
čuje v termínu od 12.10.2009 do 
10.12.2009 uzavírka ulice Černošická 
(v úseku: K Topolům – K Obci). Ob-
jízdná trasa včetně linek autobusů 
MHD je vedena ve směru Lipen-
ce: Josefa Houdka – Jilovišťská – 
Na Bambouzku – Jiříčkova – Českého 
červeného kříže – V Alejích – Černo-
šická. Směr centrum: Černošická – 
V Alejích – Českého červeného kříže – 
Štemberova – U Lip – Jílovišťská – Jo-
sefa Houdka. Zároveň dochází ke zru-
šení zastávek BUS MHD „U kapličky“ 
a „Lipence“, náhradní provizorní 
zastávky budou zřízeny v ulicích 
Jílovišťská, Na Bambouzku, Štembe-
rova a u křižovatky ulic Černošická – 
V Alejích. Zhotovitelem akce je spo-
lečnost EUROVIA CS a.s. 
Uzavírka v ulici U Bažantnice. V rám-
ci stavby TV Velká Chuchle, etapa 
0002 - rekonstrukce komunikace, 
dojde v termínu od 15.10.2009 do 
15.11.2009 k uzavírce v ulici U Bažant-
nice (v úseku: Na Hvězdárně – slepá 
část). Zhotovitelem stavby je společ-
nost ZEPRIS s.r.o.
Mobilní počítačová technologie. 
Pilotní projekt „Mobilita pro život“ 
představila 1. října Zdravotnická 
záchranná služba hl. m. Prahy. Jde 
o využití mobilní počítačové tech-
nologie při přednemocniční péči. 
Projekt byl testován od října 2008 
a v květnu letošního roku Rada hl. m. 
Prahy schválila uvolnění 2 400 tis. 
korun na jeho realizaci. Potřebnou 
technikou bude do konce roku vy-
baveno osm vozů rychlé lékařské po-
moci, které jsou vysílány k závažným 
případům, v příštím roce pak bude 
do systému zapojeno dalších čtyřicet 
sanitek. Zatím jde zejména o způsob 
předávání lékařských zpráv, postup-
ně se projekt bude rozšiřovat a bude 
možné propojovat různé databáze, 
aby práce lékařů záchranky byla co 
nejrychlejší a nejefektivnější.
Změna odbor né způ sobi lost i . 
Od 1.10.2009 se změni l  zá kon 
č. 274/2008 Sb., kterým se mění ně-
které zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o Policii České republiky, ve 
znění zákona č. 480/2008 Sb. a zá-
kona č. 41/2009 Sb. Uvedená právní 
úprava ve svém důsledku obnáší 
také změnu odborné způsobilosti 
uvedené v příloze č. 5 živnostenského 
zákona u živností „Ostraha majetku 
a osob“ a „Služby soukromých detek-
tivů“. Zároveň se prodlužuje lhůta pro 
doložení odborné způsobilosti u uve-
dených živností živnostenskému úřadu 
z 12 na 36 měsíců.
Zelená domácnost. Internetová 
poradenská služba Zelená domác-
nost (http://zelenadomacnost.cz/) je 
praktickým rádcem pro občany, jak 
se chovat šetrněji a udržitelněji k ži-
votnímu prostředí a ke svému okolí 
v rámci běžného chodu domácností 
a při obvyklých činnostech. Ekopo-
radna je součástí zpravodajského ser-
veru o životním prostředí Ekolist.cz 
(http://www.ekolist.cz/). Co na webu 
Zelená domácnost najdete? Například 
výsledky spotřebitelských testů my-
cích prostředků na nádobí a pracích 
prostředků, rady a návody zaměřené 
na konkrétní témata a v neposlední 
řadě také odpovědi na zaslané do-
tazy. Poradnu provozuje občanské 
sdružení Brontosauří ekocentrum 
zelený klub (BEZK). Informace lze 
získat také v servisu o životním 
prostředí v hlavním městě – ENVIS 
(http://envis.praha-mesto.cz). 

řením „arogantního a protiprávního 
postupu“. 

Nicméně i v Merkuru jsou všichni 
zkontrolovaní v pořádku. Ještě na 
mostě přes trať nás ale sledují „ad-
vokáti“ a nahrávají si monolog svých 
„věcných poznámek“ doplněný ně-
kolika střízlivými odpověďmi mužů 
zákona.

Cesta pokračuje na Zlíchov, kde 
U Karla Hašlera (22.35) poznamená-
vá fotograf Pražské pětky, že už snad 
v hospodě fotit radši nebude a radí 
kolegovi nepoužívat blesk – jenže 
to v příšeří s levným služebním pří-
strojem nemá cenu. Prolustrování 
hostů i zde končí pozitivním kon-
statováním. 

Další trasa vede již zpět do šestnáct-
ky, ale je méně rušná. Po 23. hodině 
je již všude vylidněno, a tak cesta 
po lince Na Závisti (Lochkov) – 
U Kestřánků – U Draka – Tipsport 
(všechny Radotín, z toho první dvě 
již mají zavřeno) – Pohoda (Zbra-
slav) – U Sporťáka (Radotín) je 
klidná a má jen pár zajímavějších 
okamžiků. První je z Lochkova, 
kde se odcházející host, proti němuž 
stojí desítka ozbrojenců, nejprve 
lekne a pak stačí jen poznamenat: 
„K…, tolik policajtů! Tady se stří-
lelo?!“

Jedinou problematickou osobou 
večera je občan Ukrajiny kontro-
lovaný v provozovně v Prvomájové 
ulici. Udává údaje, která nejsou 
v policejní databázi, a tak je eskorto-
ván na radotínskou služebnu. Podle 
data narození se ale během chvilky 
daří najít jeho osobu i s fotografií a je 
obratem propuštěn.
   Předposlední provozovnou je zbra-
slavská Pohoda (0.30), kde je ale přes 
nonstop provoz „mrtvo“ – pár lidí 
sedí u stolu v přední části, u automa-
tů není vůbec nikdo. Kontrola pětice 
hostů končí stylovým hlášením z vy-
sílačky: „Všichni v pohodě.“ 
   Za celý večer zkontrolovali barran-
dovští policisté 28 osob, jejich rado-
tínští kolegové dalších 23. Zatímco 
novinářům v 1 hodinu ráno služba 
končí, policisté se vrací k rutinní 
práci: projíždění ztichlých ulic, vy-
hledávání kradených vozidel, čekání 
na podnět z linky 158.                



O
bjektiv času

dosavadní správcovské organizace, 
k 31.12.2009. Důvod je zřejmý: po re-
alizovaném prodeji 20 bytových domů 
klesá rozsah obhospodařovaných 
nemovitostí, kterých bude 26 s celkem 
321 byty. Nižší počet bytů pak přine-
se snížení agendy (administrativy) 
i počtu zaměstnanců a nezbytnou 
reorganizaci.
   Mají se nájemníci tímto zneklid-
ňovat? Vůbec nemusí, protože čin-
nosti převezme přímo Městská část 
Praha 16 a správa bytového fondu 
bude nadále zajištěna v nezměněném 
rozsahu a kvalitě pod odborem míst-
ního hospodářství ÚMČ. Kontaktním 
místem pak bude nadále adresa Sídliš-
tě 1075.     
   Souhrnné kompletní informace včet-
ně nových kontaktních spojení budou 
oznámeny nájemníkům písemnou 
formou v prosinci 2009 a rovněž na 
stránkách Novin Prahy 16.

Stejně jako v předchozích letech 
i příští rok bude upravena výše nájem-
ného v radotínských obecních bytech, 
nepůjde však o žádné dramatické 
skoky – u bytů bez snížené kvality jen 
o více než desetinu (o 11, resp. 14 %, 
pro byty bývalé I. kategorie z dnešních 
64,91 na 72,24 Kč/m2), u bytů se sníže-

nou kvalitou (dříve III. a IV. kategorie) 
o 15, resp. 19 %. Přitom cílové nájemné, 
které se bude platit od roku 2012 (u by-
tů bez snížené kvality 89,57 Kč/m2), je 
nejnižší v celém hlavním městě. Přesto 
ti, kteří by mohli mít problémy s jeho 
placením, mohou využít příspěvku na 
bydlení v rámci systému státní sociální 
podpory; v případě, že nebude stačit 
ani on, bude problém řešit individuál-
ně Rada MČ.
   Dobrou zprávou na konec je ale in-
formace, že v radotínských obecních 
domech se v příštích letech výrazně 
zvýší komfort bydlení. Již v minulých 
letech byly rekonstruovány zastaralé 
rozvody vody, odpadů a topení, pokra-
čují generální opravy elektroinstalací, 
střech a výtahů. 
   V následujících obdobích pak všech-
ny domy na Sídlišti čeká dlouho očeká-
vaná výměna oken. „Jde o největší in-
vestici do domů na Sídlišti dotovanou 
přímo z rozpočtu naší radnice. Podle 
prvních odhadů půjde o částku kolem 
8 - 10 milionů korun a všechna okna 
by měla být vyměněna do 2 let,“ upřes-
ňuje starosta Mgr. Karel Hanzlík. 
   Navíc první domy by měly mít nová 
okna ještě letos, pokud výběrové 
řízení proběhne bez odvolání jeho 
účastníků.

Novinky ve správě bytového fondu Nabídka sportovišť je zase bohatšíK Lázním a DUN u Zděře umožni-
lo v kombinaci s ulicí Na Rymáni 
bezpečně bruslit v klidné lokali-

tě. Nová dráha si našla už hodně 
vyznavačů mezi malými cyklisty 
a „inlajnisty“ a rozšířila možnosti 
rekreace a sportu v oblasti Říčních 
lázní, Rymáně a Zděře. 

Městská část Praha 16 ve spolu-
práci s další významnou firmou, 
Bögl a Krýsl, vybudovala na konci 
ulice Radkovské nové hřiště, jež na-
hradilo původní sportoviště na po-
zemku poblíž křižovatky ulic Živ-
cové a Radkovské, který byl vrácen 
majitelům na základě restituce. No-
vé sportoviště vzniklo na pozemku 

vykoupeném radotínskou radnicí 
od Lesů Steinských 
v sousedství pěší-
ho propojení mezi 
ulicemi Radkovská 
a Strážovská. 

Hřiště bylo zpro-
vozněno na začátku 
léta a umožňuje hrát 
v prostoru 22x12 
m e t r ů  v o l e j b a l , 
nohejba l a ma lou 
kopanou. Kultivací 
dříve nevzhledného 

p r o s t o r u  z a -
rostlého trním 
a akátím vzni-
kl sympatický 
p r o s t o r  p r o 
s p o r t o v á n í 
v této oblast i 
z a t í ž e n é  v ý -
stavbou úseku 
č. 514 Pražské-
ho okruhu. Na 
povrch hřiště 
b y l  p o u ž i t 
s t a r š í  u m ě l ý 

trávník, který věnoval Sokol Radotín 
po výměně povrchu na hřišti u so-
kolovny.
   Hochtief CZ v této oblasti dokončil 
i pěší propojení mezi Radkovskou 
a Strážovskou a otočky v navazují-
cích ulicích. Všechny stavby reali-
zované touto firmou byly součástí 
náhrad a dohody s MČ Praha 16 
za zvýšené používání radotínských 
komunikací při zavážení materiálu 
k portálu tunelu budovaného silnič-
ního okruhu.
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PRAHY16
Schody k nezávislosti

Bezpečný podzim děti bavil

Radotínské kino se začlenilo
do programu Europa Cinemas

Kávomlýnek, šlehač na mléčnou 
pěnu na tužkové baterie, kamenný 
hmoždíř, masivní samovar, louskáček 
na ořechy, prkénka, nožíky, kus kmene 
stromu, kladívko a hřebíky nejrůznější 
délky – to jsou praktické věci, jejichž 
většinu ve svém životě běžně (či méně 
běžně) využíváme. V klubu Montes-
sori v Radotíně jde o předměty, které 
vzbuzují neobyčejný zájem u tříletých 
a čtyřletých dětí. Tím, že s nimi děti 
pracují, se učí pečovat nejen o sebe, ale 
i o okolí a o druhé lidi, rozvíjejí motori-
ku a koordinaci těla pro pozdější učení. 
   Klub Montessori v Radotíně zahájil 
svou činnost v září letošního roku. 
V rámci dopoledního bloku od 8.30 
do 13.45 se zde od pondělí do pát-
ku nabízejí smysluplné a zajímavé 
aktivity dětem předškolního věku, 
které sem docházejí bez 
svých rodičů. Připravené 
prostředí klubu reaguje na 
vývojové potřeby dané vě-
kové kategorie. Jednotlivé 
části prostor jsou zaměřeny 
na „praktický život“ (právě 
tam se maličtí setkávají 
s uváděnými praktickými 
předměty), český jazyk, 
matematiku a „kosmickou 
výchovu“. Co si představit 
např. pod pojmem „kos-
mická výchova“? Praktic-
ky cokoli, co napomáhá 
pochopit řád světa, vžít se 
do něj a existovat v něm 
(t j. šká lu vlast ivědných, 

přírodovědných, zeměpisných a dě-
jepisných témat a materiálů, později 
i oblast fyziky a chemie, ale i pohy-
bové, hudební a výtvarné dovednosti 
a společenská témata). 
   V měsíci září se děti zaměřily na řadu 

„podzimních“ projektů s tématikou 
stromů, obilného pole, sklizně… apod. 
Upekly si jablečný závin, připravily 
šípkový čaj s medem a naučily se pe-
čovat o dvě oblovky obrovské – největ-
ší suchozemské plže na světě. V ceně 
kurzovného se nabízí i výuka anglič-
tiny (2x týdně). Jde o kurz založený na 
poslechu a mluvení. Děti se seznamují 
s angličtinou prostřednictvím zajíma-
vých, přirozených aktivit (písniček, 
pohybové činnosti, kreslení, lepení 
samolepek, krátkých animovaných 
příběhů aj.). 
   Od listopadu 2009 bude v nabídce 
i odpolední kurz Montessori pro ro-
diče s dětmi mladšími 3 let (1 x týdně 
1,5 hod) a kurz Montessori pro před-
školáky (ve stejném rozsahu). 
   

Bližší informace naleznete
na adrese: www.montessori-klub.cz
nebo na tel.: 775 910 380

Burčákfest potěšil
Ať už zapůsobila zvědavost, nebo chuť 

na skutečný mydliňák od vinaře, na prv-
ním ročníku radotínského Burčákfestu 
bylo už od samého zahájení opravdu na-
bito. Svým dílem určitě přispělo i počasí, 
které si pro sobotní odpoledne 19. září 
schovalo snově nádhernou ukázku babí-
ho léta. Pod horkými paprsky sice zrádná 
šťáva rychleji stoupala do hlavy, ale prá-
vě proto, že zájemců o ochutnávky i ná-
kup burčáku či vína bylo tolik, nehrozila 
otrava alkoholem - dříve, než se setmělo, 
bylo už téměř dopito. A zbyla energie na 
poslech hudby i povídání s přáteli.
   Celé prostranství mezi radotínskou 
radnicí, základní školou a kostelem 

se během sobotního předpolední 
proměnilo v malé vinné tržiště, vedle 
kterého na ochutnávače a posluchače 
hudebních vystoupení čekaly stoly 
s lavicemi. Akci oficiálně zahájil ra-
dotínský starosta Mgr. Karel Hanzlík, 
který návštěvníkům Burčákfestu 
popřál, aby nadcházející hodiny byly 
tak příjemné, jak slibují být. Přání se 
postupně začalo naplňovat.

Senior dixieland Petra Hasmana 
naladil nejdřív nástroje a hned potom 

návštěvníky. A ti zahájili ochutnávku. 
Někdo jen zjišťoval, kterou odrůdu 
a od koho si koupí domů, další po-
stupně důsledně mapovali chutě různě 
zkvašených hroznových moštů. Vedle 
chycené sliny je k tomu pobízel také 
slib výhry pro jednoho šťastlivce, který 
si za to, že vyplní anketní lístek a dá 
svůj hlas podle něj nejlepšímu burčá-
ku, odnese DVD přehrávač a šest lahví 
s vínem od letošního vinaře roku, Vi-
nařství Valihrach z Krumvíře. Jméno 
výherce losoval bývalý starosta Prahy 
13 a současný poslanec Ing. Petr Brat-
ský, který tu chvíli předtím roztáčel 
kliku stodvacetiletého kolovrátku coby 
pouliční kolovrátkář Bráca. 
   Večer pokračoval a slavnostní ná-
lada se samovolně rozlévala do okolí, 

hlavně ke břehům 
B e r o u n k y ,  k d e 
se usadily malé 
piknikující společ-
nosti k soukromým 
o c h u t n á v k á m . 
Speciálně pro ně 
tu kromě vzdálené 
hudby City Bandu 
hrála i řeka. Hezký 
den se nachýlil ke 
svému závěru.

D í k  p o t ě š e n í , 
které přinesl testo-
vací první ročník 
Burčák festu, l ze 
předpokládat, že 

za rok se vinaři a hudebníci do Ra-
dotína vrátí. Hrozí 
jen jedno reálné ne-
bezpečí: příště asi 
přivezou burčáku 
mnohem víc. Včet-
ně v ítězné odrů-
dy divácké ankety 
o nejchutnější burčák, což byl Müller 
urgau z rodinného vinařství Luďka 
Dvořáčka z Valtic. Uvidíme, jak bude 
chutnat z další úrody hroznů.

Mezi Radotínem a Prahou
kolo porazilo autobus i vlak

Předposlední den Evropského týdne 
mobility probíhal v Praze „Den Eska“ 
věnovaný hlavně příměstské železnici, ale 
s ní tak trochu i celému systému Pražské 
integrované dopravy. První akce dne 
proběhla v Radotíně. Tam totiž startoval 
desetikilometrový závod vlaku s autem, 
autobusem, kolem a pěšáky, v němž vět-
šinu závodníků tvořily děti z radotínské 
základní školy.

Trasa vedla z radotínského parkoviš-
tě P+R na Anděl. Startovalo se ve čtvrt 
na devět ráno, tedy na vrcholu dopravní 
špičky. Do cíle dorazil jako první cyk-
lista, krátce po něm „vlakocyklistka“, 
jež volila pro cestu z Radotína vlak a ze 
smíchovského nádraží skládací kolo, 
následovaná těmi, kdo ze Smíchova 
na Anděl jeli tramvají. Teprve po nich 

finišovalo auto. Jen čtvrt hodiny po něm 
došli pěší. Nakonec se cílová rovinka do-
čkala i těch, kdo volili autobus. Jim cesta 
trvala bez dvou minut třičtvrtěhodiny. 

Vítězný dopravní prostředek, tedy 
kolo, si osedlal pražský radní pro život-
ní prostředí Petr Štěpánek, který výsle-
dek shrnul slovy: „Veřejná doprava a ko-
lo jsou nejrychlejší. Auto nemá šanci“.
   Vedle dalších akcí tohoto dne byl asi 
největší zájem o jízdy oběma novými 
tunely pod Vítkovem, jež tvoří páteř ne-
dávno otevřeného Nového spojení. 

Teleskopické studio pro Prahu 16
přátel, zapojili se však i místní oby-
vatelé. Prostřednictvím soutěže došlo 
k přirozenému mapování prostředí. 

Galerie Václava Špály přišla s pro-
jektem „Teleskopické studio”, prezento-
vaným od 8. října do 15. listopadu před 
Galerií Václava Špály a v časopisech 
městských částí Prahy. Název projektu 
odkazuje na okamžik, kdy se pozornost 
autora dostává ven, do společného pro-
storu a zaměřuje se na bezprostřední 
vnímání města. Jeho autorem je student 
pražské AVU Jan Pfeiffer, který vyzval 
k účasti šest svých vrstevníků a kolegů. 
Každý z nich si zvolil určitou část Prahy, 
k níž má vztah. 
   Prahu 16 si pro svůj projekt vybral 
Matěj Smetana. Zvolil formu foto-
grafické hry - soutěže situované do 
vilové čtvrti na Zbraslavi. Ta má jed-
noduchá pravidla: vyfotit co nejvíce 
hráčů a sám při tom nebýt vyfocen. 
Zúčastnilo se dvacet dva Smetanových 

   V tomto programu se jedná o finanční 
dotace z evropských fondů pro kina, kte-
rá budou ve své roční nabídce uvádět 
minimálně 25 procent filmů evropské 
zahraniční produkce a budou se cíleně 
orientovat na promítání filmů pro děti 
a školní mládež. Cílem je především 
zvýšit a podpořit rozmanitost evropské 
programové nabídky kin a zvýšit ná-
vštěvnost evropských filmů.
   A jak se Kino Radotín k tomu všemu 
dostalo? Pan Bargel, promítač v Řevni-
cích, pracoval jako uvaděč v kině OKO, 
které v programu bylo již nějaký rok za-
pojeno. Tam se mu jeden z pracovníků 
vedení zmínil o této možnosti podpory 
kin. Proto se pan Bargel rozhodl oslovit 
vedoucí kina v Modřanech a v Radotí-
ně, zda by neměli zájem to společně 
s Řevnicemi také zkusit. Podmínky pro 
přijetí byly totiž takové, že by je žádné 
ze tří jmenovaných kin nebylo schopno 
plnit samostatně. Po první schůzce na 
jaře loňského roku, kde došlo k vzá-

jemné dohodě, podalo v srpnu roku 
2008 společenství tří kin přihlášku do 
Europa Cinemas - Programme of the 
European Union a v květnu letošní-
ho roku přišel dopis z Paříže, že toto 
společenství bylo komisí pařížských 
expertů přijato do mezinárodní sítě kin 
podporujících evropský film.
   Tím se přiřadilo radotínské kino ke 
stávajícím 19 kinům z 13 měst v České 
republice, zařazených v tomto pro-

gramu. To samo o sobě ale tak docela 
nestačí, výše dotace je hodně v rukou 
diváků! Čím větší bude návštěvnost, tím 
více peněz bude k dispozici. A bylo by 
škoda o ně přijít, protože částka, kterou 
by kino mohlo každý rok obdržet, se po-
hybuje ve výši 5 až 6 tisíc eur. Záleží tedy 
na každém jednotlivě, zda se rozhodne 

„své“ kino v tomto úsilí podpořit.

Současně chtěl Smetana vytvořit 
sérii fotografií, které nejsou poři-
zovány z čistě estetických důvodů 
a jsou založeny na principu interak-
ce a spoluautorství.

Nuda na dopravním hřišti? V žád-
ném případě! V sobotu 3. října na něm 
Policie ČR ve spolupráci s Městskou 
částí Praha 16 pořádala akci Bezpečný 
podzim. Policie držela také organizační 
taktovku celého odpoledne, přizváni 
ovšem byli i městští strážníci, svůj pro-
gram tu měl nachystaný Český červený 
kříž, BESIP či Zdravotní pojišťovna mi-
nisterstva vnitra ČR. Všichni se dětem 
věnovali s chutí a s plným nasazením 
a bylo to znát.
   Každý malý řidič, který chtěl obdr-
žet řidičský průkaz, si nejprve pěšky 
prošel možné silniční trasy s jedním 
z policistů. Ti dětem vysvětlovali zá-
kladní pravidla chování „za volantem“ 
i jednotlivé dopravní značky. Hlav-
ně pro menší jezdce to znamenalo 
spoustu nových informací, které se ne 
vždy hned vstřebaly, a tak bylo možné 
spatřit třeba tříkolku hrozivě se řítící 
kruhovým objezdem v protisměru. 
Strážců pořádku tu byl naštěstí do-
statek, takže dokázali včas předcházet 
všem vážnějším kolizím. Což bylo 
třeba, protože provoz stále houstnul. 
Znamenalo to opravdu důkladný test 
zručné jízdy, schopnosti reagovat na 
nenadálé situace, vůle respektovat 
ostatní jezdce i chodce a znalostí před-

pisů. Ty se pak ještě jednou testovaly 
písemně, i když tady se již znalosti 
požadovaly úměrně věku. 

Na dalším stanovišti byla připra-
vena jízda zručnosti: slalom, průjezd 
úzkým prostorem, jízda jednoruč 
s kelímkem naplněným vodou 
v ruce druhé i překonání ne-
rovného terénu. 
   Červený kříž připravil prak-
tické ukázky první pomoci, 
věrohodné krvavé rány slavily 
úspěch největší. Nadchly děti 
možná víc, než následně obdr-
žené pexeso.
   Pro nejmenší byla otevřená 
Policejní školka. Kadeti, kteří 
chtěli získat potvrzení o jejím 
absolvování, si tu v detektivní 
činnosti vyzkoušeli například 
hledání správných bot k otis-
kům podrážek, pátrání po plyšové 
kočičce ukryté v policejném autě nebo 
hlášení do vysílačky. Díky tomu se 
nestihli nudit při výkladu o nebezpečí 
pohozené injekční stříkačky, zapalova-
če či léků.
   Řidičský průkaz vybojovaný ab-

solvováním všech stanovišť byl na 
Bezpečném podzimu nejen zdarma, 
ale navíc se sladkou odměnou, kterou 
věnovala firma Ratio. Další ceny moh-
li získat ti, kdo svůj registrační lístek 
vhodili do slosovací bedny, z níž pak 

starosta Mgr. Karel Hanzlík losoval 
třikrát tři výherce věcných cen.
   Všichni, kdo přišli, budou mít nač 
vzpomínat, ti ostatní si mohou do-
pravní hřiště vyzkoušet sami kdykoli 
během jeho otevírací doby. Uvidí, že 
nuda tu není.

Nad Chuchlí tančily ohňostroje
Na prahu podzimních plískanic ještě 

jedna opravdu letní vzpomínka – po-
slední prázdninový pátek otevřelo chu-
chelské závodiště brány akci nazvané 
Pyro Music Laser Fest.

Ve čtyři hodiny odpoledne se  pódi-
um na ploše vedle hlavní tribuny ro-
zezvučelo hudbou kapel Děda Mládek 
Illegal Band a Support Lesbiens a slo-
venské zpěvačky Kataríny Knechtové, 
ale hlavním magnetem byla přece jen 
doba po setmění. To  diváky čekala 
dosud nevídaná férie světla tančícího 
v doprovodu filmové hudby.

   Vše se připravovalo dlouho a pečlivě, 
na programu totiž byly dvě laserová 
představení a čtyři velké ohňostroje. 
Deset nejlepších techniků z Flash Bar-
randov SFX si pro tuto show připravilo 
tunu pyrotechnického materiálů. Jeho 
odpal byl slyšet asi hodně daleko, hlav-
ně chuchelským údolím se hřmení 
neslo vzhůru v několika ozvěnách, ale 
zároveň si tu místní mohli vychutnat 
alespoň barevné přepršky ohňostroje 
bez placení, rakety stoupaly do výšky 
téměř čtvrt kilometru.

Hudba a laserová kouzla však ča-
rovaly pouze pro ty, kdo přišli přímo 

na závodiště. Jen jim se nad hlavou 
po stropě tribuny rozvlnily duhové 
kruhy v rytmu hudby tak, že se mohli 
cítit jako hluboko pod kouzelnou 
vodní hladinou. Vedle samotných 
ohňostrojů ovšem hra paprsků bled-
la. Zopakoval se tu například James 
Bond, s nímž pyrotechnici z Flash 
Barrandov zvítězili na Festivalu 
umění pyrotechniky v Cannes 2008, 
naopak premiéru měl Harry Potter, 
který se o další vítězné místo patrně 
moc bát nemusí. Při něm ohnivé 
obrazce po nebi tančily v rytmu val-
číku. Krásně. Zbývá jen doufat, že 
pořadatel JVS Group s.r.o. dodrží slib 
a první ročník Pyro Music Laser Fes-
tu nezůstane posledním.

Vyfotit a nebýt vyfocen! Hra, která zmapovala část Zbraslavi

Co je to Esko? České dráhy pro-
vozují v Praze a Středočeském a Mo-
ravskoslezském kraji linky Esko jako 
výhodnou alternativu k automobilu. 
Jde o systémy příměstské železniční 
dopravy propojené s MHD. Název 
možná ne zcela šťastně kopíruje ně-
mecké S-Bahn. V Praze se označení 
linek písmeny S objevilo už na konci 
roku 2002, od 9. prosince 2007 tak 
jsou i oficiálně uváděny v jízdních 
řádech. Dnes každý pracovní den 
využije linek Eska v Praze 85 tisíc 
cestujících.
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Vážení inzerenti, 
informační měsíční periodikum Noviny 
Prahy 16 pro správní obvod Prahy 16 
(Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle, 
Lipence a Lochkov) vydává Městská 
část Praha 16 v nákladu 10 000 
výtisků.

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

                              Vaše redakce

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907



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

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

SIKA MARTIN
TEL.: 777 055 579

Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce, rekonstrukce bytů a domů, připojení plynových kotlů a spotřebičů.

SPECIALITY NA LÁVOVÉM GRILU
ÚTULNÁ SKLEPNÍ RESTAURACE

POLEDNÍ MENU
ZAHRÁDKA

 U  N á r o d n í  g a l e r i e  4 8 1
 P r a h a  5  -  Z b r a s l a v

rezervace: 602 627 380
www.stara-skola.cz

STEAKHOUSE STARÁ ŠKOLA 
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ROZENSKÝ ALEŠ
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Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

www.rozensky.qmenu.net
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Vychází 15.10.2009. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 16.11.2009.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 4.11.2009. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

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

a fotografie se nevracejí. 

J + J
NÁJEMNÍKOVI

s.r.o.
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Vypisujeme výb�rové �ízení na 3�4 místa na pozici

REPREZENTANT
pro O� Praha I

Nabízíme:
�  pracovní jistotu a perspektivu 
� Þ nan�ní podpora k provizi v 1. roce a� 104.000 K�
�  mo�nost profesionálního r�stu

Po�adujeme:
�  S�, V� vzd�lání
�   vysoké pracovní nasazení a ochotu k dal�ímu 

vzd�lání

Judita Ko��áková, vedoucí kancelá�e O�
tel.: 236 035 090 (8 � 17 hod)
e-mail: judita.kostakova@allianz.cz

Jedine�ná p�íle�itost
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85%

16. a 17. října 17 a 19.30 hodi

Recenze: DVOJÍ HRA OK a KO Prahy 16

Haruki Murakami –
Sputnik, má láska

Haruki Murakami patří mezi nej-
významnější japonské spisovatele 
současnosti. V říjnu 2006 mu byla 

v Praze udělena Cena Franze Kay. 
Jeho díla byla přeložena do šestatři-
ceti jazyků. Tento zatím poslední 

u nás vydaný román je románovou 
kronikou neopětované touhy, jakousi 

melancholickou love story.
Vydalo nakladatelství Odeon

Zdeněk Mahler – Krajan
Historik Zdeněk Mahler ve své nové 
knize mapuje život a dílo skladatele 
Gustava Mahlera, světově uznávané-
ho umělce z Vysočiny, který se z Čech 

vydal za slávou světového dirigenta 
a skladatele. Kniha se stala inspirací 
pro sedmidílný seriál, který na pod-

zim uvede Česká televize.
Vydalo nakladatelství Slávky Kopecké

Petr David, Vladimír Soukup –
Za strašidly do měst a městeček
Páté volné pokračování netradič-

ních výletů pro rodiče i děti  přináší 
dalších padesát tipů na výpravy 

za strašidly. Tentokrát po českých, 
moravských a slezských městech 

a městečkách a jejich nejbližším okolí. 
Stejně jako v předešlých rodinných 

putováních  jsou i v této knížce popi-
sy míst i výletních tras, výběr zajíma-
vostí i soubor důležitých informací. 
Nechybí fotografie, obrázky strašidel 

ani mapky jednotlivých míst.
Vydalo nakladatelství Ikar

Eliza Piotrowská – Franta, Helča, 
Mrňous a trojský kůň

Příběh Frantíka, Helči a Mrňouse ne-
můžete číst stránku za stránkou, je to 
totiž hrací knížka pro malé detektivy. 
Pořadí stránek tady není zrovna moc 
důležité, pro správné čtení příběhu 

je třeba projít labyrintem a skákat ze 
stránky na stránku, rozšifrovat ob-
rázky a hlavně mít mnoho detektiv-
ních nápadů. Pokud je vám více než 
5 let, neváhejte a pusťte se do luštění 

tohoto příběhu.
Vydalo nakladatelství Albatros

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3

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

Na odstřel                       70 Kč

25. října od 17 a 19.30 hodin
Hodinu nevíš                       70 Kč

30. října od 17 a 19.30 hodin
Dobře placená procházka       70 Kč

31. října od 17 a 19.30 hodin
Dvojí hra                       70 Kč

1. listopadu od 17 a 19.30 hodin
Prach času                       70 Kč

6. listopadu od 17 a 19.30 hodin
Operace Dunaj                       75 Kč

7. listopadu

KINO  NEHRAJE
8. listopadu od 17 a 19.30 hodin
Rozervaná objetí                       75 Kč

13. listopadu od 17 a 19.30 hodin
G. I. Joe                                       70 Kč

14. listopadu od 17 a 19.30 hodin
Vicky Cristina Barcelona          70 Kč

15. listopadu od 17 a 19.30 hodin
Klíček                                       70 Kč

Dětská představení
25. října  Krakonoš a strašidlo
1. listopadu Perníkový dědek
8. listopadu Cirkus Hurvínek
15. listopadu Smolíček

Rezervace vstupenek je možná
telefonicky na čísle 257 910 322

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

Kino Radotín,

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

e-mail: kinoradotin@volny.cz.
Pokladna otevřena

1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

16. a 17. října 17 a 19.30 hodin
Veni, vidi, vici                        75 Kč

18. října od 16 a 19 hodin
Krvavé pobřeží                        75Kč

23. října od 17 a 19.30 hodin
Home                                       70 Kč

24. října od 17 a 19.30 hodin

17. října
Havelská drakiáda

Dětské odpoledne od 14.00 hodin
v Borovičkách: hry, lanové aktivity.

17. října
Budulínek, Červená Karkulka

Dvě maňáskové pohádky pro nejmenší.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

Od 17. října do 21. listopadu
Zbraslavský salon 2009

2. ročník výstavy, která představuje 
obrazy, grafiku, sochy a fotografie
zbraslavských výtvarných umělců

všech věkových kategorií.
Výstavní síň Městského domu Zbraslav.

20. října
Cestovatelské promítání – Mongolsko

Celovečerní diashow cestovatele 
a fotografa Martina Loewa.

Divadlo J. Kašky od 19.00 hodin
Předprodej vstupenek od 5. října.

22. října
Slavnostní koncert

pedagogů ZUŠ a jejich hostů.
Zámek Zbraslav od 18.30 hodin

24. října
Zvířátka a loupežníci

Maňásková pohádka pro nejmenší.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

31. října
Burza dětského oblečení 0 - 7 let

v prostorách PEXESa. 
Rezervace prodejního místa
na tel.: 721 518 248 nutná.

31. října
Kocour v botách

Veselá maňásková pohádka.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

7. listopadu
O zlém vlku a nezbedných prasátkách

Maňáskový muzikál.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

7. listopadu
Hasičský bál

ke 130. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů Zbraslav.
Sál ubytovny Barbora od 20.00 hodin 

14. listopadu
Šíleně prolhaná princezna
Veselá činoherní pohádka.

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

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
Změna programu vyhrazena!

Kulturní středisko Radotín
a Rodinné centrum Korunka, o.s. 
otevírají v průběhu podzimu 2009 
následující pravidelné kurzy pro 

dospělé a rodiče s dětmi.

Pro rodiče s dětmi:
Hudební dopoledne pro děti

i jejich rodiče
(den bude stanoven podle zájmu o kurz)

Světýlka pro děti narozené v období
1/2006 - 12/2007

(středa, 9.00 – 9.45 hodin)
Světýlka pro děti narozené v období

1/2008 – 6/2008
(středa, 10.05 – 10.50 hodin)

Světýlka pro děti narozené v období
7/2008 – 2/2009

(středa, 11.10 – 11.55 hodin)
Světýlka pro děti narozené v období

3/2009 – 9/2009
(středa, 12.15 – 13.00 hodin)

Pro dospělé:
Orientální tanec pro ženy

s možností hlídání dětí
(pondělí, 11.00 - 12.00 hodin)

Orientální tanec pro ženy
každého věku

(středa 19.00 – 20.00 hodin – začátečnice,
20.00 – 21.00 hodin – pokročilé)

Powerjóga s možností hlídání dětí
Kurz bude začínat v listopadu

Cvičení maminek po porodu –
s dětmi do cca 7 měsíců

(středa, 14.00 – 15.30 hodin, nutná re-
zervace u lektorky na tel.: 606 821 579)

Stálé kurzy Kulturního
střediska pro dospělé:

Kalanetika
(pondělí od 18.00 a od 19.00 hod.)

1100 Kč/rok

Angličtina
(pondělí 17.30 - 18.45 hodin

a 19.00 - 20.15 hodin)
2000 Kč/rok

Jóga
(úterý 18.45) 2000 Kč/rok

Taneční pro dospělou společnost
(jedenkrát za čtrnáct dní pátek 19.30 

hodin) 2500 Kč/rok/celý pár
Zahájení 23.10.

Kurzy se konají
v Kulturním středisku Radotín,

nám. Osvoboditelů 44/15.
Přihlášky a informace na

www.korunka.net
nebo na telefonu 604 146 163.
Změna programu vyhrazena!

   Jsou filmy, které vám dávají na výběr. 
Sami se rozhodnete, jestli se soustředíte 
na komediální strunu, poddáte se ro-
mantickému brnkání nebo se vydáte 
na thrillerovou pouť s mrazením v zá-
dech. Dvojí hra (Duplicity) se svým 
zrádným žánrovým koktejlem takovou 
možnost nabízí. Děj je zasazen do 
žraločího prostředí farmaceutických 
firem, kde se na mrtvoly, nezákonné 
podpásovky a výdaje na průmyslovou 
špionáž nehledí.

Mezi konkurenty na tomto mino-
vém poli poletují dva agenti/ milenci/ 
parťáci/ podrazáci (ano, stále se jedná 

pouze o dvě osoby) a začíná nejen 
klasická válka pohlaví, ale i zatraceně 
špinavý boj o milionové kšey. Kdo 
s koho na ostří nože.

Základním prvkem filmu je nedůvě-
ra. Postava manipuluje postavu, aniž 
by věděla, že je sama manipulována 
neméně obratně jinou, autor lže divá-
kovi, který mu na konci nevěří ani nos 
mezi očima, neustálé vracečky a pa-
ralelní vyprávění komplikují zážitek 
a vyžadují od publika koncentraci, což 
je v kontrastu s lehkovážným, až fri-
volním laděním. Vznikla neortodoxní 
romantická komedie s poťouchlým 

nábojem, hravostí Dannyho parťáků 
a sofistikovanými vyprávěcími me-
chanismy Tonyho Gilroye, kterému 
tenhle poněkud svévolný styl vodění 
za nos baštím i s navijákem.

Žádná scenáristická hra na schová-
vanou ale nemůže beztrestně projít bez 
brilantního obsazení. A zde měl režisér, 
který se proslavil coby scenárista špiona 
Jasona Bournea, mimořádně šťastnou 
ruku. Z mateřské dovolené se vrátila 
Pretty Woman Julia Roberts, která ani 
s přibývajícími vráskami neztratila nic 
ze své hvězdné aureoly. Pozice partnera 
znovu připadla Clivu Owenovi, jenž jí 
svým charismatickým, byť poněkud 
nevýrazným britským herectvím zdat-
ně sekunduje.

Mezi dvojicí navíc pulsuje znatelné 
sexuální i konkurenční napětí. Dvě 
šedé eminence v pozadí, Tom Wil-
kinson a Paul Giamatti, dodávají zá-
porákům oslizlý šarm a ztvárňují svá 
korporátní monstra s půvabem líné 
anakondy, co se už-už chystá pozřít 
svou oběť, ale protože je její touha hrát 
silnější než volání žaludku, číhá na ten 
správný moment.

A taková je Dvojí hra - obojetná 
a v nejlepším smyslu podvratná. Proč 
byste se na ni měli vydat a nechat s se-
bou smýkat po šílené horské dráze? 
Odpověď je prostá. Je to dospělácká 
verze Toma a Jerryho - sice nevíte, 
komu fandit, a zrada střídá zradu, ale 
zábava, zábava je to parádní.

Pěšinu od radotínského pé-
tanquového hřiště k Berounce 
„vylepšila“ černá skládka. 
Kdosi potřeboval odložit 
hromadu hnijících jablek 
co nejdál od své vlastní za-
hrady a veřejné prostranství 
mu patrně připadalo jako 
nejvhodnější odkladiště za-
páchajícího odpadu, ačkoli se 
tu tak všem ostatním postaral 
o nejen estetický, ale přede-
vším hygienický problém.

Poslední den v září byla dokon-
čena celková rekonstrukce Sta-
rochuchelské ulice, která zapo-

čala 1. července tohoto roku.
Od 1. října jsou tedy zrušena 

veškerá dopravní omezení, 
odvozená od této opravy. Nový 
povrch nyní souvisle navazuje 
na rekonstruovanou vozovku 

ulice V Dolích. Současně
s jízdní dráhou byly

opraveny i chodníky.

Do 30. listopadu
Prodejní výstava obrazů

Ivany Somogyové
Výstava olejomaleb je přístupná 

v místní knihovně Radotín
v otvírací době.

Do 26. října
Výstava obrazů Petra Velebila
Kulturní středisko „U Koruny“

V pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v so-
botu od 13.00 do 18.00 hodin

7. listopadu
Představení divadelního spolku 

Gaudium: Co je žena
Žákovská poezie z 12. století.

2. část: Škola žen
Boccacciovské variace na Školu žen

Kulturní středisko „U Koruny“
od 18.00 hodin

21. října
Koncert učitelů Základní umělecké 

školy Kl. Slavického
Kulturní středisko „U Koruny“

od 18.00 hodin
30.října – 1. listopadu

První pomoc a řešení krizových 
situací ve městě a přírodě

Během víkendového kurzu si projdou 
rodiče se svými dětmi (od 6 let) 

simulované krizové situace,
naučí se jim předcházet a řešit je. 

5. listopadu
Koncert pěveckého oddělení

Základní umělecké školy 
Kl. Slavického

Kulturní středisko „U Koruny“
od 18.00 hodin

11. listopadu
Pódiová zkušenost Základní umě-

lecké školy Kl. Slavického
Kulturní středisko „U Koruny“

od 18.00 hodin
14. a 15. listopadu

Evžen Oněgin
Divadelní představení studentů

gymnázia Oty Pavla
Kulturní středisko „U Koruny“

od 14.00 a 18.00 hodin po oba dny
28. a 29.listopadu
Rodinné mapy

Dílna, na které se vytváří rodokmen 
s fotkami a prožívají se příběhy jed-
notlivých členů rodiny. Získá se tak 
pocit sounáležitosti a jedinečnosti 

vlastní malé příbuzenské skupinky.
Bližší informace a přihlášky

v Kulturním středisku Radotín,
nám. Osvoboditelů 44/15,

tel.: 257 911 746, 604 146 163,
e-mail: ksradotin@seznam.cz,

www.ukoruny.net.



Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám

V případě, že se chcete zúčastnit slosování o věcné ceny, zašlete nebo doneste vyluštěné znění tajenky vepsané do 
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1. Roman Stehlík
Věštínská 920/5

Radotín                                       
2. Miroslav Možiš

nám. Osvoboditelů 1363/2  
Radotín

3. Věra Nedvídková
K Mlíčníku 193

 Zbraslav
jméno...........................................................tel. spojení.............................
adresa.........................................................................................................
znění tajenky..............................................................................................

aneb jak na kolo
Příprava kola na zimu

S blížícím se chladnějším počasím nastá-
vá čas, kdy většina cyklistů odkládá své kolo 
k zimnímu spánku. Většina z nich pak znovu 
nasedne na kolo až na jaře, s příchodem tep-
lého počasí. Mnozí jsou pak překvapeni, že je 
jejich kolo po zimě v téměř nepojízdném sta-
vu, navíc ještě obalené blátem z předchozího 
roku. Všichni pak spěchají do cykloservisů, 
které mají na jaře většinou plno, a může se 
stát, že na servis kola budete čekat i týden 
či dva. 
   Abyste tomu předešli, je dobré věnovat 
kolu důkladnou péči již před uložením 
k zimnímu odpočinku. Doporučujeme kolo 
alespoň umýt, namazat řetěz a zkontrolovat 
brzdy a řazení, zda jsou plně funkční. Pokud 
provedete takovouto údržbu, stačí pak na 
jaře zkontrolovat pláště a duše, zda nejsou 
po zimě zpuchřelé, duše se pak už jen na-
hustí na správný tlak a můžete vyrazit na 
první jarní vyjížďku. 
   Pokud jste dali kolu v létě pořádně zabrat 
a najezdili na něm několik  stovek kilome-
trů, je lepší kolo svěřit před zimou specia-
lizovanému cykloservisu, kde jej odborně 
prohlédnou a připraví na jaro. V servisu 
kolo umyjí a důkladně promažou, aby vliv 
vlhčího vzduchu ve sklepech a garážích, kde 
většina cyklistů kolo na zimu uschovává, ne-
poničil některé komponenty kola. Následně 
se zkontrolují brzdy a řazení, případně se vy-
mění vytahaný řetěz a brzdové špalky nebo 
destičky za nové. Kontrolují se také lanka 
a bovdeny, aby nebyly poškozené a lanka 
v nich lehce běhala. Péče je věnována také 
středům klik a pedálům, tyto součástky se 
musí na kole točit bez odporu a nesmí pro-
jevovat vůli v ložiskách. Přední i zadní kolo 
se musí točit zlehka a nesmí taktéž vykazo-
vat vůli v ložiskách. Řidítky se musí nechat 
zatáčet zlehka a nesmí nijak zadrhávat. Pro-
vedením důkladné péče o kolo před zimou 
se vyhnete jarnímu shonu v cykloservisech 
a budete na něm moci  hned vyrazit.
   Některé cyklisty neodradí ani chladnější 

podzimní a zimní počasí a cyklistice se vě-
nují celoročně.  
V dnešní době, s ohledem na mírnější zimy 
a nabídku kvalitního zimního cyklistické-
ho oblečení, tomu již nic nebrání. Kdo to 
s cyklistikou myslí vážně, jezdí celoročně 
a za každého počasí. I těmto cyklistům 

doporučujeme po létě kolo zkontrolovat 
a hlavě důkladně promazat, aby jeho jednot-
livé komponenty lépe odolávaly blátivému 
a vlhkému zimnímu počasí. Po používání 
kola v zimním období je obzvlášť důležité 
důkladně je umýt, rozebrat a zkontrolovat, 
zda jeho komponenty neutrpěly přes zimu 
nějaké výraznější poškození, a případně je 
vyměnit. Tuto větší kontrolu po zimním 
provozu doporučujeme spíše svěřit odbor-
níkům, kteří kolo řádně připraví na novou 
cyklistickou sezónu. 

Více informací naleznete na strán-
kách Ski a Bike Centra Radotín -
www.kola-radotin.cz
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vìøit, ale vede se mi tak bídnì, �e jsem se tu ... (viz tajenka)!�

Hajný dopadl v lese známého pytláka s puškou v ruce a zahřměl: „Tak jsem tě přece jen do-
padl! Co děláš v lese s puškou?“ Pytlák začne plakat a povídá: „Pane fořt, vy mi to nebudete 
věřit, ale vede se mi tak bídně, že jsem se tu ... (viz tajenka)!“

po něm. Během staletí hrad doznal mnoha 
změn, ale rod Šternberků jej bez několika 
peripetií vlastní podnes. Na hradě zaujmou 
hlavně obrazy, sbírka grafických listů a do-
bový nábytek. Po prohlídce se vrátíme 
k rozcestníku v obci (0,2 km). Ta vyrostla 
ve 13. století jako podhradí a od roku 2006 
se pyšní titulem městys. 
   Od rozcestníku budeme sledovat červe-
nou turistickou značku, kterou opustíme 
až ve městě Sázava. Nejprve s ní mineme 
železniční zastávku a následně i stanici 
Český Šternberk, načež nás pohltí les s pří-
rodní památkou Na Stříbrné, vyhlášené za 
účelem ochrany v přírodě po-
měrně vzácně se vyskytující-
ho lýkovce jedovatého. V lese 
překonáme prudší převýšení 
a pak po hezké asfaltové cestě 
dojdeme do vsi Malovidy 
(3,2 km). Tam si všimneme 
roubené chalupy a pokraču-
jeme vesměs příjemnou lesní 
cestou ve svahu vrchu Iváň 
k vlakové zastávce Rataje nad 
Sázavou, rozdělené železnič-
ním uzlíčkem na dvě části. 
Od zastávky vbrzku dospěje-
me ke stejnojmennému měs-
tečku rozkládajícímu se na 
nevysokém kopci (3 km). 
   Rataje nad Sázavou mají dávnou historii. 
Ačkoliv jsou připomínány v polovině 

12. století, stávávala již 
zřejmě od 10. století na 
nejvyšším bodě součas-
né obce tvrz, tzv. horní 
hrad. Po velkém požáru 
v polovině 13. století se 
Rataje staly majetkem 
pánů z Lipé. Ti nechali 
ve 14. století postavit nad 
Živným potokem tzv. dol-
ní hrad – Pirkštejn (Ber-
kenstein), který byl upra-
vován pouze v roce 1724. 
Bohužel je nepřístupný 
veřejnosti. Horní hrad 
se od 16. století postup-
ně měnil v renesančně 
barokní zámek. Na jeho 

vzhledu mají zásluhu hlavně Malešicové 
a Talmberkové. Dnes je objekt využíván na-
příklad jako obecní úřad, pošta a muzeum. 
V kostele sv. Matouše je pochován Hynek 

Ptáček z Pirkštejna, představitel panské 
jednoty a přední český politik15. století.
   Z Ratají nad Sázavou, nemusím připomí-
nat, že stále s červenou značkou, sestoupí-
me k řece Sázavě, podél níž dorazíme na 
kraj obce Ledečko (2 km). Rozkládá se na 
obou březích řeky a je známé coby letovis-
ko. Z Ledečka jakýmsi nevábným úvozem 
vysupíme táhlým lesním porostem vzhůru 
na otevřenější prostranství, abychom pří-
jemnější polní cestou a poté za křižovatkou 
silnic na Vítkovické došli krásnou lesní pě-
šinou k rozcestníku v Talmberku (2,6 km).   
   Talmberk je znám snad jen rozpadajícími 
se zbytky hradu, jenž byl vystavěn na níz-
kém skalním ostrohu koncem 13. století. 
Poloha hradu však nebyla s vývojem vo-

jenské techniky z hlediska obrany nikterak 
výhodná a majitelé časem přesídlili jinam. 
V první třetině 16. století hrad přestal plnit 
svoji úlohu, zpustl a postupně byl rozebrán 
na stavbu vesnických domků, takže mnoho 
z něho nezbylo. Ke hradní ruině se protáh-
neme krátkou místní stezkou od rozcestní-
ku mezi domky a keři. Stejnou stezkou se 
prodereme zpět (0,3 km).   
   Z rozcestí, u něhož je zvonička, která se 
prakticky neliší od ostatních v okolních 
vsích, jimiž dnes procházíme, postupuje-
me dále na Sázavu. Lesíkem vyběhneme 
do Mrchojed, před nimiž u silnice vidíme 
smírčí kámen (1 km). Za touto vesnicí s od-
puzujícím označením klesáme dlouhým 
úbočím vrchu Jestřáb k řece. Po pravém 
břehu klidně tekoucí Sázavy se obloukem 
po asfaltové silnici přibližujeme k městu 
Sázavě, jež vzniklo sloučením dvou obcí. 
Mladší levobřežní Sázava proslula sklář-
ským průmyslem, Černé Budy na pravém 
břehu historickými památkami a legenda-
mi vážícími se ke sv. Prokopovi. Svatý Pro-

kop se narodil kolem roku 970 v Chotouni 
u Českého Brodu, vystudoval slovanskou 
školu na Vyšehradě, stal se knězem, ale 
později se rozhodl pro poustevnický život, 
uchýlil se do jeskyně u Hlubočep, odkud se 
před rokem 1009 přestěhoval k řece Sáza-
vě. Jeho zdejší poustevna, která přilákala 
mnoho následovníků, se stala základem 
kláštera založeného roku 1032 na popud 
knížete Oldřicha. V Klášteře byl Prokop 
prvním opatem a působil tu do svého 
skonu AD 1053. V roce 1204 byl Prokop 
prohlášen prvním českým svatým, jenž 
nezemřel jako mučedník. Svatý Prokop je 
též jedním z patronů české země. My se po 
stopách svatého Prokopa vydáme, jakmile 
dosáhneme rozcestníku u lávky přes vodní 
tok (3,6 km). Zde zamáváme červenému 
značení a sejdeme k řece na žlutou značku, 
co se chviličku přimyká ke břehu, ale která se 
záhy odklání mírně vpravo loukou k silnici 
nad dřevěnou vyhlídkovou rampou, kde je 
další rozcestník (0,5 km). Na druhé straně 
silnice se bělá sloupková kaplička s obra-
zem sv. Prokopa. U ní začíná tzv. Čertova 
brázda, což je zřejmě ještě v terénu částečně 
dochovaný pozůstatek prastaré cesty spoju-
jící Posázaví s Polabím a vedoucí od Sázavy 
přes Kouřim k Nymburku. Pověst praví, že ji 
vyoral ďábel donucen k tomu sv. Prokopem. 
Zajímavostí je, že brázda vede přes Prokopo-
vo rodné místo. 
  Luční území mezi silnicí a řekou se ode-
dávna jmenuje Votočnice, a to 
možná proto, že se na něm 
u říčního brodu otáčely povo-
zy ke zpáteční cestě do Polabí. 
Jelikož nivní louka bývala čas-
to zaplavována, byly na ní v ro-
ce 2006 vyhloubeny tři umělé 
tůně a říční rameno a byla na 
ní zřízena naučná stezka. Od 
rozcestníku u kapličky, od níž 
se pár metrů vlevo nachází 
rodný dům Jiřího Voskovce, 
který s Janem Werichem vy-
tvořil za první republiky popu-
lární hereckou dvojici, ťapeme 
po silnici k Sázavskému klášte-
ru a zámku (1,1 km).   

Ke klášteru dodejme, že byl čtvrtým 
nejstarším v Čechách, ale zároveň jedním 
z posledních, kde se udržovala staroslověn-
ská liturgie. Za dobu své existence prošel 
objekt mnohými změnami. Naší pozornosti 
by neměly uniknout základy kostela sv. 
Kříže z 11. století nebo nedostavěná část 
gotického chrámu sv. Prokopa ze 14. století 

z červeného vápence či jeho druhá část 
v podobě dokonaného barokního kostela 
sv. Jana Křtitele a sv. Prokopa. Po zrušení 
kláštera roku 1785 byly prostory klausury 
přebudovány v 19. století na zámek a byla 
přistavěna vyhlídková věž. V současnosti 
je soubor objektů nositelem kulturně du-
chovních hodnot s expozicí „Staroslověn-
ská Sázava“. Od kláštera se Černými Budy 
posuneme po žluté značce přes most a za 
ním ke studánce Vosovka (1,3 km). Podle 
pověsti se u ní potkal kníže Oldřich se sv. 
Prokopem, jenž vodu v číši knížete promě-
nil ve víno. Studánka se v éře baroka stala 
vyhledávaným poutním místem a přičinliví 
mniši u ní provozovali malé vanové lázně. 
Voda ve studánce je dosud pitná. 

 Výlet lze ukončit na železniční stanici 
Sázava – zastávka vzdálené od studánky 
200 m, ale jestliže máme dostatek sil, do-
razíme do města, odkud je do Prahy čet-
nější spojení. Žlutá značka se za studánkou 
zakroutí vracečkou vlevo, protne hranici 
lesa a městské zástavby, dotkne se kostela 
sv. Martina původem ze 14. století a za-
míří opět k silničnímu mostu (0,8 km). Za 
mostem je v Černých Budech autobusová 
stanice linky č. 382 (0,2 km). Kdo chce mít 
však jistotu pohodlnější jízdy, může projít 
centrem města až ke sklárnám Kavalier 
s tradicí od roku 1837 a specializujících se 
na výrobu varného, technického a labora-
torního skla. U skláren odbočí vpravo do 

podchodu na vlakové a autobusové nádraží 
(0,9 km). Podvečerním vlakem, nebo lépe 
autobusem výše uvedeného čísla, končící-
ho u metra „C“ Háje, odjedeme do Prahy. 
Trasa výletu je středně obtížná a měří zhru-
ba 21 km (bez městského okruhu si ji lze 
zkrátit na 18,2 km). 

Po letní odmlce vyplněné cyklistickými 
trasami se znovu setkáváme na pěších vý-
letech. Popravdě řečeno, ideální počasí je za 
námi a budeme je muset absolvovat v těch 
chladnějších měsících. Tak se vhodně oblečme 
a připravme se ke startu: jeden, dva, tři. A co-
že to ten název vlastně naznačuje? Naznaču-
je, že na dnešní túře navštívíme jeden klášter, 
dva zámky a tři hrady. Byť v různém pořadí 
a s vědomím toho, že některé stavby jsou již 
zříceninami. No, a protože cesta na start trvá 
více jak dvě hodiny, musíme si přivstat. 
   Výchozím místem je totiž Český Štern-
berk, kam se z Prahy s použitím veřejných 
dopravních prostředků nejrychleji dopraví-
me vlakem z hlavního nádraží s návazným 
přestupem v Čerčanech. Z vlaku vyhupne-
me ve stanici Český Šternberk – zastávka 
a okamžitě nás upoutá mohutný hrad na 
druhé straně řeky. Ze zastávky k němu svě-
že vykročíme po zelené značce, přejdeme 
most a v podhradí vstoupíme na náměs-
tíčko s rozcestníkem, odkud vyklušeme 

k pokladně (0,5 km). Hrad byl založen LP 
1241 pány z Divišova, kteří měli ve znaku 
osmicípou zlatou hvězdu. Dostal jméno 
Šternberk a jeho majitelé se začali nazývat 
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Mistři republiky z radotínského Ski Bike Centra

Úspěšná příprava Buldoků

V neděli 6. září 2009 přesně v poledne 
uzavřela ve Vimperku časomíra poslední 
ze série extrémních 24hodinových závodů 
na horských kolech. Team Ski a Bike Centra 
Radotín, který vybojoval v červnu titul mis-
trů ČR v této disciplíně, zvítězil i na náročné 
vimperské trati a v celkovém hodnocení se-
riálu mu v kategorii mužských čtyřčlenných 
týmů patří první místo. 

Seriál 24hodinových závodů si letos 
již podruhé vzala pod svá křídla firma 
Progresscycle. Pro rok 2009 byly připra-
veny 4 závodní lokality s velmi odlišnou 
tratí. Nejprve si závoďáci dali v červnu 
dostaveníčko pod majestátním Ještědem, 
poté se přesunuli na mistrovství republiky 
do Valašské Bystřičky, uprostřed léta zaví-
tali do Berouna a poslední body se rozdá-
valy v září ve Vimperku. V celém seriálu se 
započítávaly body ze tří nejúspěšnějších 
závodů a v případě rovnosti bodů rozho-
dovalo umístění z mistrovství republiky. 
Právě radotínský tým na obtížném a deš-
tivém mistrovském závodě zvítězil, a tak 
si do Vimperku přivážel bodový náskok 
na své soupeře. Dramatický finálový zá-
vod se pro Ski a Bike nevyvíjel v sobotu 
v denních hodinách nejlépe, ale díky skvělé 
taktice a brilantní noční jízdě všech členů 

zvrátil vývoj ve svůj prospěch. Unavení 
soupeři z České Spořitelny MTB už ráno 
nenašli odpověď na jejich náskok. Čtveřice 
ve složení Milan Černý, Ota Zima, Lukáš 
Mikovec a Tomáš Vitvar tak zúročila svojí 

náročnou přípravu a mohla si vychutnat 
triumf na stupních vítězů. 

„Příprava na 24hodinové závody má 

svá specifika. Kromě náročných nočních 
tréninků v terénu musíte řešit i regenera-
ci při závodě, mít do detailů vyladěnou 
stravu, o bezchybně servisovaném kole 
ani nemluvím. Družstvo musí být sehrané, 
mít dostatek zkušeností, dobrou taktiku 
a hlavně být připravené na všechno, od 
komplikací s technikou přes vyčerpání, až 
po psychické problémy. Nedílnou součástí 
je kvalitní teamová podpora v depu, kterou 
nám letos poskytovali naši nejbližší,“ říká 
o extrémním závodění Milan Černý.

Závodníky radotínského týmu můžete 
vídat každý víkend na závodech po celé 
České republice, Německu, Itálii, Polsku 
i Rakousku. Celkově každý z nich absolvuje 
více než 25 závodů a pravidelně zaznamená-
vají pódiová umístění. Za tři roky existence 
se probojovali mezi jeden z neúspěšnějších 
amatérských hobby týmů u nás. A to je něco, 
nač může být Radotín právem hrdý. Kolik 
měst se může pochlubit tím, že má mistry 
republiky?

Příště, až se budete účastnit, ať už jako 
diváci nebo jako závodníci, některého 
z cyklozávodů, nezapomeňte koukat po 
modrobílých dresech Ski a Bike Centra 
Radotín se znakem městské části na hrudi 
a pořádně fandit!

Už po konci sezóny 2008 – 2009, kdy se ra-
dotínským Buldokům podařilo postoupit do 
přeboru, začala příprava na novou sezónu. 
Na přelomu června a července se florbalový 
tým vypravil na tradiční turnaj Slovak Open 
2009, kde se podařilo postoupit ze skupiny 
mezi nejlepších 16 týmů. V osmifinále ale 
bohužel hráči z jihozápadního předměstí 
Prahy nestačili na extraligový  tým z Pardu-
bic a utkání prohráli 1:3. 

Další letní akcí byl největší turnaj na 
světě - Czech Open 2009. Tým ze šestnáctky  
se kvalifikoval na poslední chvíli. Ve skupině 

se střetl s norským týmem OVB IBK, Tre  
kronor  Ostrava a  FBC Liberec. Zápas 
proti týmu OVB IBK byl velmi očekáván, 
byla to první a hned úspěšná konfrontace 
s týmem z mocného severu. Po úporném 

turnaje. Historicky první florbalový zápas 
začal v 9 hodin a Fbk Buldoci GOP Ra-
dotín se utkali se svým B týmem, který 
bez problémů porazili 3:1. Další zápasy ve 
skupině Buldoci rovněž zvládli. V semifi-
nále se tým z šestnáctky potkal s týmem 
z Černošic. Tým Budvarští Pražáci se 
ujal vedení, ale domácí tým srovnal krok 
a 20 sekund před koncem utkání rozhodl 
o vítězství Robert Sunegh. Finálovým sou-
peřem se stal tým z Lipenců Koleje Slovan. 
Zápas byl vyrovnaný a první gól  utkání 
vstřelili lipenečtí florbalisté. Krátce po za-
čátku druhé půle udeřili i domácí a stav byl 
opět nerozhodný. Vítěznou branku vstřelil  
tým Koleje Slovan pět minut před koncem 
zápasu. Buldoci se přes výraznou převahu 
nedokázali prosadit a první radotínský  
turnaj tak vyhrálo mužstvo z Lipenců. Le-
tošní sezóna je pro florbalisty od Berounky 
plná novinek. Spojení s týmem Scooters 
Praha IBK rozšířilo hráčskou základnu. 
A družstvo změnilo kapitána a novým se 
stal Radim Špejra, nejlepší hráč loňské 
sezóny podle hlasování hráčů.  Největší 
novinkou je nová sportovní hala, která 
umožnila hráčům ze šestnáctky konečně 
hrát turnaje v Radotíně. Příští akce, která 
se v ulici U Starého stadiónu  uskuteční, 
bude ligový turnaj  19. prosince 2009. Tý-
den nato, v neděli 27. prosince, se zde ještě 
odehraje tradiční turnaj Buldoků Vánoční 
pohár 2009, kam jezdí týmy z celé České 
republiky. Na všechny tyto akce Buldoci 
zvou příznivce florbalu.

boji se podařilo uhrát remízu 1:1. Druhý 
zápas s Ostravou  prohráli  Buldoci 2:3, a to 
i přes velkou herní převahu ke konci utkání. 
Druhý den hráči s obavami očekávali zápas 
s Libercem, který se všemi soupeři  ze skupi-
ny vyhrál rozdílem třídy. Zápas začal velkým 
tlakem Liberce, který však obrana radotín-
ských, v čele s brankářem Štolou, soustředě-
ným výkonem pokryla. Postupně se Buldoci 
osmělili a zápas začal dostávat nový náboj. 
Konečná remíza 0:0 byla velkým překva-
pením a zajistila bod za remízu a postup do 
vyřazovacích bojů. Vyřazovací utkání s tý-

mem Gauzy florbal  vrátilo rado-
tínské hráče do reality a výsledek 
0:4 byl pro Buldoky velkým vy-
střízlivěním. Za výkony v turnaji 
si zaslouží ocenění gólman On-
dřej Štola, který chytal opravdu 
skvěle a postup ze skupiny jak 
na Slovak Openu tak na Czech  
Openu byl hlavně jeho záslu-
hou. Po Czech Open  měli 
florbalisté z Prahy 16 do září vol-
no a první akcí  bylo soustředění 
v Okříškách. Zaměřili  se hlavně 
na střelbu a přechody do útočné 
fáze, které dělaly týmu problémy. 
Samozřejmě byla na pořadu dne 

i obranná strategie.
Poslední přípravou před začátkem ligy 

byl turnaj GOP CUP 2009, který se konal 
v nové radotínské sportovní hale. Nový 
stánek hostil 12. září 2009 dvanáct zápasů 

Další informace na www.kradotin.net

Skvělý přeborový start radotínských fotbalistů
Po vítězství v Poháru Pražského fot-

balového svazu a startu v Poháru ČMFS 
(Ondrášovka cup), kdy na hřišti SC Rado-
tín v utkání s druholigovou Duklou Praha 
provedl čestný výkop Pavel Nedvěd, vstou-
pil jediný přeborový zástupce z Prahy 16 do 
nového soutěžního ročníku. 

SC Radotín během letní přestávky posílil 
svůj kádr nejen hráčsky, ale i funkcionářsky. 
Na hostování přišel ze Sparty Praha velmi 
kvalitní brankář Jakub Machynek, který 
předvádí famózní zákroky a právem patří 
k nejlepším gólmanům této soutěže. Střelec-
ky se velmi dobře daří Martinu Dlouhému, 
který vede prozatímní tabulku střelců praž-
ského přeboru se sedmi vstřelenými branka-
mi. Je až k nevíře, jak tento hráč zvládá svůj 

fotbalový život. Nejenže na tomto fotbalistovi 
stojí útočná síla SC Radotín, ale i Teplického 
futsalového oddílu a zároveň reprezentace 
ČR, kterou vede jako kapitán. 

Vstup do soutěže se povedl velmi dobře. 
Po sedmi odehraných kolech je SC Radotín 
na první příčce pražského přeboru s jedi-
nou porážkou na kontě a skvělým skóre 
17:5. Právem proto radotínský oddíl větši-
na fotbalových odborníků favorizuje jako 
horkého kandidáta na postup do divize. 
Všechny těší nejen výsledky, ale i předvá-
děná hra, která baví oko diváka. Pro lidi se 
fotbal hraje a je jen škoda, že na domácí 
zápasy v areálu SC Radotín nechodí větší 
divácká kulisa. SC Radotín se snaží pro 
diváky fotbal zatraktivnit nejen v rámci 

vstupného (vždy je ve vstupném započítán 
nápoj zdarma), ale i ad hoc akcemi typu 
autogramiáda Pavla Nedvěda. Hlavním 
cílem vedení SC Radotín je pochopitelně 
podporovat podobné akce, aby se divák 
vracel domů s hřejivým pocitem z příjem-
ně stráveného odpoledne. 

Je zároveň nutno uvést, že během letní pře-
stávky došlo k částečné rekonstrukci přírod-
ního trávníku, kam bylo instalováno umělé 
zavlažování a namontovány nové brankové 
konstrukce. Ze všech  těchto  důvodů je zcela 
patrné, že radotínský fotbal směřuje dle urči-
té koncepce k celkovému rozvoji sportu jako 
takovému a reprezentaci městské části ležící 
na levém břehu Berounky.

Orientační běh do Kosoře po osmé
V sobotu 3. října 2009 pořádal Školní klub 

Klíč při ZŠ Radotín s grantovou podporou 
MČ Praha 16  již 8. ročník Orientačního běhu 
dvojic do Kosoře. Podzimní počasí  všem účast-
níkům a pořadatelkám tentokrát opravdu 
přálo. Od rána se usmívalo sluníčko, a tak brzy 
všichni zapomněli na brzké vstávání a trasová-
ní závodu byla nádherná ranní procházka. 

Na startu u kina se v 9.30 hod. sešlo 
15 dvojic, které vybíhaly ve 4minutových 
intervalech. Závodníci byli rozděleni na 
2 kategorie, mladší 1. - 3. třída a starší 
4. - 5. třída. Letošní trasa byla poněkud delší 
a záludnější, některá stanoviště byla velmi 
nenápadná, a nepozorní běžci se museli 
vracet, někteří minuli čísla úplně. Na mladší 
čekaly na 15 stanovištích rozstříhané dílky 
pohádkového obrázku, které závodníci mu-
seli v cíli složit a nalepit na čtvrtku. Starší 

kategorie zapisovala jednotlivá písmena 
(celkem 64), z kterých v cíli sestavila hezký 
citát. Speciální úkol pro dospěláky nebyl 
žádný, neboť v loňském roce se dost zapotili, 
a tak pořadatelé byli letos na rodiče hod-
nější… Odevzdáním nalepeného obrázku 
nebo napsané věty se teprve stopl konečný 
čas a závodníci si mohli oddechnout a jít se 

občerstvit. Za chybějící dílek obrázku nebo 
písmeno se přičítaly 3 trestné minuty.

Nejmladším účastníkem byla 2,5 letá Anič-
ka Šimková, která měla energie na rozdávání 
i v cíli. Pořadí mladší kategorie: 1. místo 
Bára Ledvinková s tatínkem v čase 31 minut, 
2. místo obsadil Vojta Tabačík s maminkou 
v čase 38 minut, 3. místo obsadila Saša Hla-
váčová s tatínkem s časem 41 min. Starší ka-
tegorie: 1. místo Katka Šimková s tatínkem 
v čase 23 minut, 2. místo obsadil Tonda Ma-
reš s bratrem Jindrou, o 3. místo se podělila 
Eliška Chaloupková s tatínkem a Matějem 
Žďárským a Kájou Štolfovou, kteří běželi ve 
trojici s tatínkem. Závodníci si do jedno-
ho určitě zasloužili pěkné hodnotné ceny 
a slova obdivu, že nikdo nevzdal! Všichni 
účastníci 8. ročníku tohoto tradičního běhu 
se dobře pobavili a strávili s klubem Klíč 
příjemné sobotní dopoledne. 

Školní klub Klíč děkuje za účast a těší se na 
další ročník.

Sedmý ročník ligy startuje v nové hale
Radotínská volejbalová liga vstoupila již 

do sedmého ročníku své existence. Sedmička 
je od pradávna číslem magickým a tajemným. 
Je vždy šťastná a příznivá. Sedmička otiskla 
významnou stopu i do radotínské amatérské 
volejbalové ligy a povýšila ji o několik řádů 
vzhůru. Hlavní podíl na to má  nejzáslužnější 
radotínský čin letošního roku, kterým je bezpo-
chyby dokončení a otevření nové sportovní haly.

Doposud se všechny soutěžní zápasy 
hráli v tělocvičně radotínské základní školy. 
Všechny týmy zde byly spokojeny a vždy 
ji budou pokládat za mateřskou základnu. 

Nyní se však volejbalové lize otevřely brány 
nové haly. Objevily se nové obzory, o kterých 
se organizátorům amatérské ligy doposud jen 
zdálo. Vždyť většina  hráčů  navštívila  po-

dobné sportovní svatostánky jen výjimečně 
a vzhlížela k nim s bezmeznou úctou.  Teď 
se sen naplnil. Nyní si atmosféru nové haly 
všichni hráči užívají a jsou za to vděční všem, 
kteří se o to zasloužili.

Radotínská liga je amatérskou soutěží smí-
šených volejbalových družstev. Do sedmého 
ročníku se etablovalo jedenáct týmů z Prahy 
a blízkého okolí. Ač soutěž nese přívlastek 
amatérská, neznamená to, že by byla méně 
kvalitní. Naopak. Stávající družstva obsazují 
na různých satelitních turnajích přední místa 
a obstojí i v měření sil s týmy z registrova-
ných soutěží. Herní systém ligy je trochu aty-
pický. Každé úterý, od září do června, ve 20.00 
hodin se sejdou tři týmy, které mezi sebou 
odehrají tři zápasy, každý s každým. Je to sys-
tém, který zaručuje spravedlivý průběh celé 
soutěže a je to systém velmi atraktivní i pro 
diváky. Chtějí-li se o tom  zájemci přesvědčit 
a vidět kvalitní volejbalové bitvy v atraktiv-
ním prostředí nové radotínské sportovní 
haly, ať neváhají a přijdou svou přítomností 
podpořit. Sportovní zážitek pak může každý 
návštěvník spojit s příjemným posezením 
v hezkém baru, který je také součástí haly.    

Více o Radotínské volejbalové lize se
dozvíte na www.radotin.tym.cz

Družstvo LCC vítězem v Hannoveru
LCC Radotín se o víkendu 19. - 20. září stal 

vítězem historicky prvního boxlakrosového 
turnaje pořádaného v Německu. V Hannove-
ru si tým z Prahy 16 v základní skupině po-
radil i s BHC Berlín 9 : 4,  posíleným o hráče 
největšího tuzemského rivala z  Jižního Města 
Došlého, Kadlece, Bartušku a Kanaďana Jor-
dana Westa-Pratta. 

Následně si LCC hladce poradil s druhým 
týmem v základní skupině Bielefeldem 18:0 
a v semifinále s týmem z Mnichova 20:0. Ve 
finále pak LCC porazil LC Pardubice 7:3, 
když se v dresu perníkářů 
objevili i radotínští hráči 
Adam Kostka a Marek Be-
gemi. Finalový soupeř LCC 
měl cestu do finále mno-
hem náročnější.  Pardubice 
otočily semifinále proti Ber-
línu hlavně zásluhou dvou 
gólů Kostky ze stavu 0:2 na 
3:2. Všechna utkání se hrála 
2x 20 minut hrubého času.

Turnaj se konal v spor-
tovním centru Lennyho 
Soccia v Langenhagenu na 
předměstí Hannoveru. Ze 

strany německých pořadatelů to byl první 
počin z hlediska  indoor lakrosu neboli box 
lakrosu. Memoriálu Aleše Hřebeského, nej-
většího box lakrosového  turnaje v Evropě, 
se pravidelně zúčastňuje tým z Berlína. Zku-
šenosti družstva, které reprezentuje německé 
hlavní město, z radotínského turnaje se pro-
jevily ve výsledcích s českými týmy. V týmu 
českého mistra se představili hráči Poupě 
Petr, Poupě Pavel, Říha, Bek, Seidl, Košťál Jiří, 
Polách, Hodaň, Skála Radek, Mika, Skála Petr 
a Pešek Dominik.

Výsledkový servisKOPANÁ:
Pražský přebor: 1. kolo ČAFC Praha – SC Radotín 1:6, 2. kolo SC Radotín – SK Aritma 5:1, 3. kolo 
SK Sparta Krč – SC Radotín 0:1, 4. kolo FK Újezd nad Lesy – SC Radotín 0:2, 5. kolo SC Radotín – 
SK Motorlet B 1:3, 6. kolo FK Slavoj Vyšehrad B – SC Radotín 0:2, 7. kolo SC Radotín – FK Bohemians 
Praha B 0:0. SC Radotín 1. místo, 5 výher, 1 remíza, 1 prohra, skóre 17:5, 16 bodů.
I. A třída – skupina B: 1. kolo SK Zbraslav – Sokol Troja 2:2, 2. kolo SK Zbraslav – Slovan Kunratice 
2:4, 3. kolo Sokol Nebušice – SK Zbraslav 1:2, 4. kolo SK Zbraslav – AFK Slavoj Podolí  3:1, 5. kolo AFK 
Slivenec – SK Zbraslav 3:0, 6. kolo SK Zbraslav – FK Řeporyje 2:0, 7. kolo FC Přední Kopanina B – 
SK Zbraslav 6:0. SK Zbraslav 7. místo, 3 výhry, 1 remíza, 3 prohry, 11:17, 10 bodů.
I. B třída – skupina A: 1. kolo Sokol Lochkov – SK Modřany 1:0, 1999 Praha – SC Radotín B 4:1, Sokol 
Lipence – FC Inferno 4:0, 2. kolo AFK Slavoj Podolí B – Sokol Lipence 1:1, Sokol Řepy – SC Radotín B 
2:1, SK Střešovice 1911 B – Sokol Lochkov 5:0, 3. kolo Sokol Lochkov – SK Sparta Košíře 5:1, SC Radotín – 
FC Zličín B 3:2, Sokol Lipence – SK Modřany 6:1, 4. kolo SK Nusle – Sokol Lochkov 2:2, FC Inferno – 
SC Radotín B 0:8, SK Střešovice 1911 B –Sokol Lipence 3:0, 5. kolo Sokol Lochkov – Sokol Řepy 4:1, 
SC Radotín B – AFK Slavoj Podolí B 0:3, Sokol Lipence – SK Sparta Košíře 1:1, 6. kolo SK Nusle – Sokol 
Lipence 2:1, SK Modřany – SC Radotín B 1:2, Sokol Lochkov – FK Gordic 2:6, 7. kolo SC Radotín B – 
SK Střešovice 1911 B 3:3, Sokol Lipence – Sokol Lochkov 0:1. Sokol Lochkov 5. místo, 4 výhry, 1 remíza, 
2 prohry, 15:15, 13 bodů, SC Radotín B 8. místo, 3 výhry, 1 remíza, 3 prohry, 18:15, 10 bodů, Sokol Lipence 
10. místo 2 výhry, 2 remízy, 3 prohry, 13:9, 8 bodů.
II. třída skupina A: 1. kolo SK Čechoslovan Chuchle B – AFK Slivenec B 4:1, Sokol Lipence B – 
FK Gordic B 1:0, SK Zbraslav B – Sokol Řepy B 3:1, 2. kolo TJ Sokol Nebušice B – Sokol Lipence B 2:0, 
SK Střešovice 1911 C – SK Čechosl. Chuchle B 4:1, FK Gordic B – SK Zbraslav B 1:2, 3. kolo SK Čechosl. 
Chuchle B – ABC Braník B 0:4, Sokol Lipence  B – AFK Slivenec B 3:0, SK Zbraslav B – TJ Sokol Nebu-
šice B 3:1, 4. kolo SK Čechosl. Chuchle B – PSK Olymp Praha 3:0, AFK Slivenec B – SK Zbraslav B 1:1, 
SK Střešovice 1911 C – Sokol Lipence B 1:1, 5. kolo Sokol Lipence B – SK Čechosl. Chuchle B 2:2, 
SK Zbraslav B – SK Střešovice 1911 C 4:0. SK Čechoslovan Chuchle 8. místo, 2 výhry, 1 remíza, 2 prohry, 
skóre 10:11, 7 bodů, SK Zbraslav B 1. místo, 4 výhry, 1 remíza, 13:4, 13 bodů, Sokol Lipence B 6. místo, 
2 výhry, 2 remízy, 1 prohra, 7:5, 8 bodů.
II. třída skupina C: 1. kolo SK Čechoslovan Chuchle – A.F.K. Olympia Šeberov B 2:2, 2. kolo Sokol Bílá 
Hora B – SK Čechosl. Chuchle 3:1, 3. kolo SK Čechosl. Chuchle – SK Modřany B 3:1, PSK Union B – 
SK Čechosl. Chuchle 3:2, 5. kolo SK Čechosl. Chuchle – Slavoj Suchdol 2:4, Čechoslovan Chuchle 
10. místo, 1 výhra, 1 remíza, 3 prohry, 10:13, 4 body.

Nevydařená sezóna softballistů
Letošní ročník se radotínským soballis-

tům příliš nevydařil. Po dlouhých letech se 
muži nedostali do play-off a ženy dokonce 
sestupují do druhé ligy.

Mužský A tým, u kterého jsme byli 
zvyklí, že bojuje o titul, skončil letos 
v dlouhodobé soutěži sedmý a místo 
play-off musel hrát tzv. play-out, sérii 
utkání s osmým týmem SK Kotlářkou o to, 
kdo bude hrát sestupovou sérii s poslední 
Příbramí. Zkušený tým z Prahy 16 si na-
konec s Kotlářkou celkem snadno poradil 
ve třech zápasech (3:1, 10:8, 3:1) a zůstal 
celkově na sedmém místě. Na družstvu se 
kromě jisté únavy projevil odchod jedno-
ho z nadhazovačů Aleše Jetmara na hosto-
vání do Spektra Praha, ale i dlouhodobější 
problém s trenérem. Radotín má zatím 
jen hrající kouče (Majer a Hlinka), což je 
přece jen vždycky trochu nevýhoda oproti 
trenérům, kteří se mohou zcela soustředit 
pouze na vedení družstva.

Ještě hůře dopadly ženy. Po základní části 
skončily v extralize poslední, a to i přesto, 
že poměr vítězství a porážek měly lepší 
než dva týmy před nimi. O pořadí v tabulce 
totiž spolurozhodly takzvané ligové turnaje, 
které se hrají tři za sezónu, a pořadí v nich 
se složitě zakomponuje do celkové tabulky. 
V těchto turnajích se radotínským ženám 
narozdíl od ligových utkání nedařilo, a pro-
to skončily poslední a musely hrát play-out 
o přímý sestup do druhé ligy s předposled-
ní Plzní. Tým, ve kterém dlouhodobě ne-
vládla zrovna pohoda, tuto sérii prohrál 1:3 
(4:8,12:8, 7:12 a 0:7)  a po dvou letech v ext-
ralize sestoupil do druhé ligy. 

Klub dobudovává hřiště, možná i to se 
trochu podepsalo na slabších výkonech. 
V každém případě mají soballisté přes zimu  
o čem přemýšlet, aby se jim podařilo navázat 
na slávu posledních let.

Více na www.radotinsk.cz.



Nejvyšší basketbalová soutěž v nové sportovní hale
Nováček ligy muži Sokola Vyšehrad mají zázemí v Radotíně
Nejvyšší soutěž mužského basketba-

lu Mattoni NBL bude v letošní sezoně 
2009-10 každý týden v nové sportovní hale 
v Radotíně. Jako svou domovskou základ-
nu si ji totiž zvolil nováček letošní nejvyšší 
basketbalové soutěže tým KK Sokol Vyše-
hrad. Tým Sokola Vyšehrad je tradičním 
účastníkem českých basketbalových soutě-
ží. Největším historickým úspěchem týmu 
z pravé strany Vltavy je pak druhé místo 
v 1. lize ČR v sezoně 1994-95. Družstvo si 
vybojovalo postup do nejvyšší soutěže loň-
ským vítězstvím v 1. národní lize.

Trenéři Ulrych a Jalovecký vybudo-
vali družstvo z mladých hráčů, kteří 
vyšli převážně z vlastní mládežnické 
basketbalové líhně. Cílem je hrát rychlý, 
atraktivní, celoplošný basketbal, založený 
pouze na kvalitě českých hráčů. Konfron-
tace tuzemské základny s legiemi cizinců 
v ostatních družstvech Mattoni NBL 
může být zároveň pozvánkou na zápasy 
družstva do nové radotínské haly. No-
váček z Vyšehradu to bude mít v novém 
ročníku velmi těžké. Jako jediný tým bude 
nastupovat bez cizinců, kromě jednoho 
Chilana, který bude mít amatérský status 
jako ostatní hráči Vyšehradu. Jediný čistě  
amatérský celek v NBL tak bude vystaven 
konfrontaci s týmy, jenž mají na soupisce 
hráče z celého světa. V týmu nováčka se 
představí i dva hráči s úzkou vazbou na 

Radotín. Mladíci  Jiří Kysela a Tomáš 
Zídek,  nejmladší syn legendárního Jiřího 

Zídka, budou v dresu Vyšehradu repre-
zentovat Prahu 16.

První utkání odehrál Vyšehrad v Par-
dubicích, které vstoupily do nového roč-
níku NBL s velkými ambicemi. Porážka 
111:43 byla velmi krutá realita pro nováč-
ka soutěže. Ve druhém kole se Vyšehrad 
představil v Radotíně s BC Kolín (výsledek 
byl znám až po uzávěrce novin – pozn. red.) 

a ve čtvrtém přivítal tradičního účastníka 
NBL - tým USK Praha. Během měsíce 

října ještě přivítá týmy Basketbal Brno 
(21.10.)  a mistra ČR Basketbal Nymburk 
(28.10.). Všechna utkání ve středu začínají 
v 18.15 hod. a nedělní od 17.00 hod.
 

Více na www.halaradotin.wz.cz
nebo www.vysehrad.snadno.eu

Pozvánka na rychlá auta do Velké Chuchle
V sobotu 24. října budou mít diváci mož-

nost vidět ve Velké Chuchli závody automo-
bilů do vrchu. Zatímco v sezóně, neděli co 
neděli, míří návštěvníci na dostihové závo-
diště zhlédnout živé koně, tentokrát budou 
moci sledovat koně pod kapotami automo-
bilů. Na trati z Velké Chuchle do Slivence 
dlouhé 2 300 metrů si dají dostaveníčko 
účastníci Českého amatérského mistrovství 
závodů automobilů do vrchu B&B cup. 

Amatérské mistrovství má za sebou 
velmi úspěšnou sezónu. Pro náhodného 

diváka by slovo amatérský v názvu mohlo 
signalizovat nízkou úroveň, ale opak je 
pravdou. Během času se úroveň závodění, 
jak po stránce jezdecké a technické, tak 
po stránce pořadatelské dostala na velmi 
vysokou úroveň. Jednotlivých podniků 
seriálu se zúčastňuje přes sto jezdců. Vozy 
jsou rozděleny do tří skupin, na sériové, 
závodní a historické. V jednotlivých 
skupinách jsou srovnány do jednotlivých 
tříd podle objemu motoru. Ve všech 
třídách panuje velká konkurence přinášející 

napínavé závodění. 
K nejpřitažlivějším 
momentům pat ř í 
s oub oj e  v  ne j s i l -
nějších třídách, sé-
riových i závodních 
aut , kde  probíhá 
velký boj mezi znač-
k a m i  M i t s u b i s h i 
L ancer  a  Sub ar u 
Impreza. K ozdobám 
seriálu patří skupina 
h i s tor i ckých  aut . 
Vedle pestré palety 
závodních škodovek 
zde mohou diváci 
vidět i slavné značky 
historie jako Mini 
C o o p e r, R e n au l t 
Alpine, BMW 2002, 
Audi Quattro, Por-
sche 911 a další. 

Zajímavou podívanou slibuje i fakt, že 
závod je volný, nezapočítává se do celkové 
klasifikace a většině automobilových disci-
plín sezóna skončila. To, spolu se snadnou 
dosažitelností pro závodníky z Prahy 
a blízkého okolí, nahrává tomu, že uvidíme 
zajímavá jména. Start již přislíbil autokrosař 
Petr Turek, který v době psaní tohoto člán-
ku bojoval  v Itálii o svůj třetí evropský titul. 
Další autokrosař, dnes již na závodnickém 
odpočinku, Bořík Tlášek, obohatí kategorii 
historiků o Alfu Romeo Montreal. Na startu 
se  mezi stovkou přihlášených jistě objeví 
i jiná známá jména z českého motosportu. 
V jednání je i start starosty Velké Chuchle 
Stanislava Fresla, který významně pomohl 
při přípravě a organizaci závodu.

Závod začíná v sobotu 24. října ráno 
dvěma tréninkovými jízdami od startu 
ve Velké Chuchli na náměstí Omladiny. 
Cíl závodu je ve Slivenci. Po polední pře-
stávce odstartují vozy ke dvěma závodním 
jízdám.

Pořadatelé a jezdci zvou srdečně diváky 
a zároveň prosí, aby respektovali pokyny 
pořadatelů a chovali se ukázněně. Vstup 
je zdarma. Promotér seriálu, radotínský 
závodník Eda Patera připravil pro diváky 
též zdarma program a průvodce sezónou. 
 

Podrobnější informace o programu,
startovní listině a celém seriálu najdete 
na webových stránkách
www.edda.cz/mscrdovrchu/

Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc září byla vyhodnocena čtveřice Team 
Ski a Bike Centra Radotín  ve složení Milan Černý, Ota Zima, Lukáš Mikovec a Tomáš 
Vitvar, která se stala vítězem republikového mistrovství série extrémních 24hodinových 
závodů na horských kolech. Poslední závod série se jel okolo šumavského Vimperka  
6. září a radotínští bikeři dokázali odrazit nápor týmu Česká spořitelna  MTB. Vítěz-
stvím v posledním závodu série potvrdil Team Ski a Bike Centrum Radotín zisk ama-
térského mistra ČR pro rok 2009.
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 sou-
těže 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 infor-
mace, 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 No-
vinách Prahy 16. Podněty zasílejte 
v termínu do 4. listopadu 2009. Ze 
zaslaných tipů bude do užšího roz-
hodování zařazen sportovec jednak 
na základě došlého množství návrhů 
s jeho jménem a také na základě mi-
mořádnosti výkonu v daném sportu 
a věkové kategorii. Vítěz obdrží čest-
nou listinu  se jmenováním sportovce 
měsíce a věcnou cenu. Těšíme se na 
Vaše podněty.

Proměny vlastnické struktury 
bytových domů v posledních dvou 
desetiletích, několik vln privatizací, 
prodejů či převody do osobního vlast-
nictví a vznik společenství vlastníků 
se začínají blahodárně projevovat 
na stavu bytového fondu. Stále častěji 
vidíme kolem sebe, jak se dříve šedivé 
a nevlídné paneláky proměňují k ne-
poznání. Barevné fasády, nové výtahy 
či stoupačky, modernější okna, opra-
vené střechy a mnohé další. Nic z toho 
však není zadarmo. Kde na nákladné 
rekonstrukce či zateplování vzít? 
S odpovědí pomohl poslanec Ing. Petr 
Bratský, někdejší dlouholetý starosta 
Prahy 13, dnes předseda sněmovního 
podvýboru pro evropské fondy a také 
sněmovnou delegovaný člen dozorčí 
rady Státního fondu rozvoje bydlení 
(SFRB).

Revitalizace paneláku nebo cel-
ková oprava bytového domu stojí 
obvykle desítky milionů, kam pro 
ně jít?

Osvědčeným zdrojem je u nás Státní 
fond rozvoje bydlení poskytující řadu 
podpor a dotací, z nichž pro nás je 

významný zejména program „Panel“. 
Nově je tu pak program „Zelená 
úsporám“ v gesci Ministerstva život-
ního prostředí určený zejména na 
zateplování a úspory energií a využít 
lze i Integrovaný operační program, 
kam jdou peníze z evropského fon-
du regionálního rozvoje. Evropské 
fondy se však obecně týkají spíše 
mimopražských regionů, hlavní měs-
to dosáhne jen na malou část z nich, 
neboť je nad statistickým průměrem 
EU a podpora proudí hlavně k méně 
rozvinutým oblastem. Díky souběhu 
protikrizových motivačních opatření 
vlád, nového rozpočtového období 
EU a možností výnosů z emisních 
povolenek je nyní k dispozici asi re-
kordní balík peněz, tato situace však 
nepotrvá věčně. 

Tyto peníze ale asi nepokryjí všech-
ny náklady na rekonstrukci? 

Základem jsou vždy samozřejmě 
vlastní prostředky majitele bytového 
domu, ať již družstva, sdružení vlast-
níků jednotek či městské části. K nim 
lze získat různě vysokou podporu  
odstupňovanou podle jednotlivých 

programů a jejich podmínek, podle 
náročnosti konkrétního projektu 
a dalších kritérií, podle toho zda jde 
o celkovou nebo jen částečnou rekon-

strukci apod. Celkové rekonstrukce 
jsou efektivnější a tedy preferova-
né, v programu Panel dokonce ani 
nevadí, pokud již byly některé dílčí 
práce na domě provedeny v minulos-
ti, započítává se to při hodnocení do 

Kde získat podrobnější informace 
o programech a podmínkách?
www.sfrb.cz
www.zelenausporam.cz

Výborné zářijové vrcholy
Září je v dostihovém kalendáři tradičně 

měsícem, během nějž se konají nejvýznam-
nější srovnávací zkoušky tříletých koní se 
zástupci starších ročníků. Také letos byly 
tyto dostihy velmi kvalitně obsazeny a při-
nesly dramatickou podívanou. A ani v jed-
nom z nich nezvítězil hlavní favorit.

Magnetem Dostihového festivalu pod 
patronátem primátora hl. m. Prahy Pavla 
Béma (20. září) byla 31. Velká 
cena Prahy CK Martin Tour 
(1600 m, 450 tis. Kč), v níž byl 
horkým favoritem úřadující 
Kůň roku Blue Coral. Pětiletý 
tmavý hnědák stáje Dr. Char-
vát však nastoupil pouze dva 
týdny po náročném italském 
startu (kde skončil druhý) 
a toho využil odpočinutější 
hnědák stáje YOKO a druhý 
favor i t  dos t ihu  Shar p our. 
V sedle s žokejem - šampiónem 
a novopečeným otcem dcery 
Viktorie Václavem Janáčkem 
zvítězil pětiletý svěřenec Zdeno 
Koplíka jistě o dvě a čtvrt délky. 
Ve stejném odpoledni konaná 
31. Velká cena českého turfu 
Pražské energetiky (2400 m, 
450 tis. Kč) nabízela vyrovnanější sestavu, 
a to se také prokázalo ve finiši, když až do 
posledních metrů o vítězství bojovali tři 
koně. Nakonec těsně triumfoval čtyřletý 
zástupce chuchelské stáje Hrubý, vítěz 
významných letních dostihů ze závodišť 
v Mostě a Karlových Varech Teassio s žo-
kejem Martinem Srncem před premian-
tem předloňského St. Leger Savignonem 

a výbornou vytrvalkyní Determinacjou, 
jejíž realizační tým oznámil konec rovinové 
kariéry a přechod klisny na překážky.

Poslední zářijovou neděli měli svůj 
vrchol sprinteři. Osm se jich postavilo 
na start 88. Svatováclavské ceny Renault 
(1200 m, 250 tis. Kč) a vzápětí předvedlo 
třetí nejrychlejší dostih v dlouhé historii 
této zkoušky. Vítězem se jistě o délku a čtvrt 

stal pětiletý valach stáje Chovsport Zdelov 
Ediggio s žokejem Jiřím Chaloupkou, který 
trať zvládl v čase 1:11,34. Svěřenec letošní-
ho „trenérského objevu“ Zdeňka Mimry 
Ediggio je odchovancem Jiřího Odcházela 
a ve Svatováclavské ceně se stal prvním ví-
tězem českého chovu od roku 1998, kdy tri-
umfoval populární „bílý projektil“ Yokom.

komplexnosti výsledku a lze tak do-
sáhnout i na vyšší podporu.  Lze také 
kombinovat více zdrojů najednou, 
například zateplení domu s podporou 
programu „Zelená úsporám“ a další 
práce nesouvisející přímo s úsporami 
energií zase z prostředků SFRB. Jen 
je třeba si dát pozor a nenárokovat 
peníze na jednu a tutéž provedenou 
úpravu z obou programů současně. 
Porušení této zásady by mohlo inves-
tora přijít velmi draho na sankcích 
a zároveň by musel samozřejmě obě 
dotace vrátit.

Častým terčem stížností je i admi-
nistrativní náročnost žádostí…

Je škoda, že se nepodařilo všechny 
tyto možnosti podpor sjednotit pod 
jednoho správce, ale to je dáno tím, 
že jde o peníze z různých zdrojů. 
Jiné podmínky si klade EU a jiné 
zase obsahuje smlouva s Japonskem 
o použití výnosů z prodeje emisních 
povolenek. Největší volnost a šíře 
použití je u našich vlastních českých 
prostředků z fondu rozvoje bydlení. 
Administrativní náročnost odrazuje 
pouze část zájemců, ale i to se už 

mění a u programů „Panel“ i „Ze-
lená úsporám“ jsou výrazně změk-
čovány podmínky, aby se dostalo 
na více stavebníků a bylo možné 
zároveň žádosti i projekty rych-
leji vyhodnocovat a zpracovávat. 
U prvního jmenovaného už by mělo 
být brzy možné použití prostředků 
i na nepanelové bytové domy.

Kolik peněz je vyčleněno v jednot-
livých programech a fondech?

Program „Zelená úsporám“ po-
čítá s celkovou částkou přibližně 
25 miliard korun. Program „Panel“ 
obnáší jen pro letošní rok 3,5 mili-
ardy, Státní fond rozvoje bydlení má 
však i další programy a možnosti 
podpory. U evropských fondů může 
Česká republika v příštích letech 
dosáhnout na další desítky miliard, 
bude ovšem záležet na připrave-
nosti regionů a kvalitě podaných 
projektů. 


