
ROČNÍK 7                     ČÍSLO 11/2009                         WWW.MCPRAHA16.CZ                      ZDARMA

Ze sladovny budou byty

Domácí nouzové volání pro seniory

Stanislav Fresl 
starosta MČ Praha  Velká chuchle
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Územní plán míří
k občanům

Starostové jednali
o chodníkové novele   I když se to možná uprostřed krize, 

která výrazně zasáhla mimo jiné právě 
oblast bytové výstavby, zdá nečekané, 
v Lochkově přibude během příštích 
dvou let 73 nových bytů. Z valné většiny 
budou vestavěny právě do tří stávajících 
objektů bývalé sladovny, jejíž část byla 
zcela původně vystavěna jako pivovar. 
   Nový projekt jménem Lochkov lofts 
vznikl v hlavě italského architekta 
a restaurátora Alberta Di Stefana. Ač 

název naplánovaného komplexu nese 
jméno lofts, skutečných loftů, tedy 
zcela otevřených prostorů k bydlení, 
bude mezi všemi bytovými jednot-
kami pomálu. Sám autor k tomu říká, 
že název volil spíše kvůli proměně 
průmyslového objektu na bydlení než 

kvůli finálnímu charakteru členění 
interiérů. To bude mnohem klasičtější, 
než se na lofty sluší, hlavně proto, že 
u nás zákazníci stále dávají před vý-
tvarným účinkem prostoru nerušeného 
jakoukoli příčkou přednost tomu, aby 
jejich domov poskytoval každému čle-
nu rodiny potřebné soukromí.
   Co nebude tak zcela obyčejné, je 
hlavně přístup k zachovaným prv-
kům průmyslové architektury, ať již 

té barokní, již 
představuje stará 
k a m e n n á  p i vo -
varská věž, nebo 
raně technicistní 
s železobetonovou 
konstrukcí krovu. 
Vše bude ošetřeno 
a maximálně za-
chováno v budou-
cích interiérech, 
což by mělo spolu 
s novými dřevě-
nými podlahami, 

dveřmi či okny vytvořit neopakovatelná 
vnitřní zákoutí. Pro ty, kdo už v Loch-
kově bydlí, pak je na tomto přístupu 
určitě sympatická skutečnost, že ne-
zmizí nejvýraznější prvky siluety obce, 
tedy oba dochované komíny. Na svém 

   Šestnáctka se 16. října stala místem 
jednání starostů pražských městských 
částí 1 – 22. 
   Pravidelné pracovní setkání, které 
v restauraci areálu Prague City golf 
Clubu, prvního osmnáctijamkového 
resortu v Praze, organizoval a svolal 
starosta MČ Praha 16 Mgr. Karel 
Hanzlík, se neslo v duchu projedná-
vání aktuálně nejžhavějších komunál-
ních témat a následné diskuze o nich. 
   Jednalo se hlavně o přípravě nové-

Hlavní město Praha dokončilo ná-
vrh nového územního plánu. Každý 
občan se k němu až do 9. prosince 
může vyjádřit.

Dosavadní územní plán (ÚP) je de-
set let starý, podle zástupců města již 
nevyhovoval potřebám stále se vyvíje-
jícího města a bylo nutné v něm dělat 
řadu změn a úprav. Proto byl od roku 
2007 připravován zcela nový koncept, 
který by měl být základem „budoucího 
atraktivního města pro život ve 21. sto-
letí, kde se spojují tradice a historická 

   Život ve městě sice na jednu stranu 
přináší pohodlí, na straně druhé však 
znamená určitou izolaci, zejména pro 
ty, kdo žijí ve svém bytě sami. Každý si 
zcela pochopitelně chrání své soukro-
mí, pro seniory a zdravotně postižené 
se ovšem může jejich vlastní útočiště 
změnit v past – v okamžiku, kdy se 
nedokáží dostat k telefonu, aby si při-
volali pomoc. 
   Ten, kdo se chce vyhnout riziku, 
že zůstane předlouhé hodiny ležet 
na podlaze bez pomoci, se dnes už 
nemusí vzdávat vlastního bydlení. 
Existuje totiž služba „Domácí nou-
zové volání“ nabízející možnost se 
za pomoci tlačítka, které má člověk 
v náramku na ruce, či zavěšené na 
krku, spojit s dispečinkem zajišťují-
cím pomoc. Tato možnost již funguje 
i na území Radotína.
   Jiří Kabát z občanského sdružení 
Most k domovu (více se o něm mů-

žete dočíst na straně 4 – pozn. red.) 
nastartoval celý projekt už v roce 
2007 společně se Záchrannou službou 

ASČR. Nyní se Rada městské části 
Prahy 16 rozhodla vybavit ústředna-
mi oba domy s pečovatelskou službou 

a usnadnit ostatním občanům pří-
stup k této službě poskytováním pří-
spěvku na pořízení domácí ústředny. 

Pro sociálně slabší 
bylo navíc zakou-
peno pět sad, které 
bude radotínská 
radnice zapůjčovat 
na základě žádosti, 
posuzované podle 
pevných kritérií.
   Jak to funguje? 
Všechny úst řed-
ny  i n s t a l ov a n é 
v domácnostech 
jsou napojeny na 
dispečink, takže 
ti, kdo je mají, se 
s ním mohou díky 
t l a č í t k u  s p o j i t . 

Zkracuje se tak doba od akutní události 
po zavolání pomoci, je to alternativa

Vážení spo-
lu o b č a n é , 
chtěl bych 
Vás pozdra-
vit z Velké 
C h u c h l e 
a přiblížit 
Vám v krát-
k o s t i  d ě n í 

minulého měsíce v naší měst-
ské části.

Dne 24.10.2009 v 8 hodin 
ráno byl zahájen automo-
bilový závod do vrchu mezi 
Velkou Chuchlí a  Slivencem. 
Zúčastnil se ho i bývalý „sou-
těžák“ pan Adámek se svým 
miláčkem NSU Princ a známý 
herec Roman Skamene s vo-
zem Citroën Sax - oba dosáhli 
na stupně vítězů.

Návštěvnost v této katego-
rii automobilových soutěží 
byla jedna z nejvyšších. Velká 
pochvala zazněla z úst všech 
soutěžících i přítomných di-
váků. Závadou na kráse však 
byla pozdní informovanost  
chuchelských občanů o této 
akci, za což se organizátor 
všem omlouvá a já se k omluvě 
připojuji. Přesto uznání patří 
panu Edovi Paterovi z ÚAMK 
za jinak velmi dobře organizo-
vanou akci. 
   Během závodu naštěstí nikdo 
nebyl zraněn, pouze asi tři vo-
zidla byla lehce poškozená, což 
je proti jiným závodům zane-
dbatelné. Věřím, že i někteří 
chuchelští občané si odnesli 
velmi dobrý dojem z této akce, 
protože se bylo skutečně na co 
dívat, a to nejen na rychlá auta, 
ale i na veterány, které přijely 
do depa umístěného na parko-
višti dostihového závodiště. Je 
pravda, že jich mnoho nepřije-
lo, jelikož souhlas s akcí přišel 
z Magistrátu hl. m. Prahy až 
21.10.2009, a spíš to vypadalo, 
že se soutěž neuskuteční. 
   Pevně doufám, že organizace 
příští akce proběhne bez pro-
blémů a milovníci rychlých kol 
a veteránů si přijdou na své.

 

Za pár dnů oslavíme významné 
výročí událostí, které se staly důle-
žitým mezníkem v novodobé historii 
českého a slovenského národa a byly 
podstatné pro další vývoj v naší spo-
lečnosti. 17. listopadu 1989, tedy před 
dvaceti lety, došlo k odstartování 
pádu totalitního režimu. Tehdy, před 
více jak dvaceti roky, se zdálo, že 
komunistický systém je nezlomitelný. 
Poúnorové perzekuce, zastrašování 
lidí a potlačování všech demokratic-
kých principů a svobod po dlouhých 
jednačtyřicet let zotročovaly národ 
a mrzačily charaktery lidí. Přesto tak 
jako v jiných etapách našich dějin se 
našli bojovníci za svobodu, kteří se 
v mnoha případech nebáli riskovat to 
nejcennější v zájmu dosažení demo-
kracie a necenzurovaného názoru. 

K urychlení změn přispěl rozpad 
bývalého Východního bloku a na-
růstající nespokojenost národa s po-
litickou a ekonomickou situací v zemi. 

„Sametová revoluce“ a události mezi 
17. listopadem a posledními prosinco-
vými dny 1989, které znamenaly ne-
násilný státní převrat, daly základ pro 
obnovu demokratické společnosti. Asi 
všichni, kdo jsme měli možnost zažít 

„revoluční“ euforii, jsme si mysleli, jak 
rychle se půjde zbavit všech „totalit-
ních“ deformací a obnovit svobodnou 
a demokratickou společnost. 

Dnes vidíme, jaká to byla naivní 
představa, a můžeme říct, že náprava 
bude nějaký ten pátek určitě ještě tr-
vat. Markantní je především to, jak si 
někteří mezi námi pletou demokracii 
s anarchií – já můžu všechno, ale běda 
tomu, kdo se dotkne mých zájmů. Pro-
to je potřeba si neustále uvědomovat, 
jak jsou demokracie a svoboda úžasná 
a křehká věc a jak je stále musíme 
hájit, jelikož nejsou samozřejmostí. 
Připomínejme to i zástupcům naší 
nejmladší generace. Vzpomeňme ale-
spoň krátce v uspěchané době na lis-
topadové dny, na zvonění klíči, první 
veřejné demokratické diskuze, na tu 
úžasnou atmosféru. Vzpomeňme ale 
i na Palachy, Horákové, vojáky padlé 
na bojištích první i druhé světové 
války, na všechny ty, kteří obětovali 
svůj život za ideály svobody. Buďme 
na ně hrdi a važme si jich.  



Duplicitní zápis v katastru nemovitosti

Bezpečný internet pro děti

Duplicitní zápis vlastnictví k téže ne-
movitosti je zvláštním případem zápisu 
práv do katastru nemovitostí, který 
vznikl tím, že katastrálnímu úřadu bylo 
postupně doručeno více listin, z nichž 
každá vypovídala o vlastnictví jiné 
osoby k téže nemovitosti. Tyto případy 
nejsou sice časté, o to víc však jsou ne-
dostatečně srozumitelné. Problematika 
dvojího vlastnictví souvisí se způsobem 
zápisu vlastnických práv do katastru 
nemovitostí a je řešena v § 37 odst. 3 
platného znění vyhlášky č. 190/1996 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., 
o zápisech vlastnických a jiných práv 
k nemovitostem.
   Problémy vznikly většinou v dřívěj-
ším období a týkaly se například vad-
ného rozhodnutí v rámci dědického 
řízení nebo chybných smluv registro-
vaných státním notářstvím, kdy nebyl 
zjištěn skutečný právní stav převádě-
ných nemovitostí. Do dědictví mohly 
být zahrnuty parcely  již převedené na 
jinou osobu nebo naopak nebyly zahr-
nuty parcely sloučené pro účely užívá-
ní zemědělským družstvem či někte-
rou ze socialistických organizací. Jindy 
se mohlo jednat o smlouvu, kterou 
se uskutečnil převod od nevlastníka 
na základě neprověřených údajů. Do 
roku 1992 docházelo k nedůslednému 
vedení vlastnických vztahů zejména 
u pozemků sjednocených do větších 
půdních celků. Tehdejší střediska geo-
dézie vzhledem k nespolehlivé eviden-
ci parcel nedokázala vznikající duplici-
ty zjistit a zapsala tedy často i takové 
listiny, které zapsány být neměly. 
   Mezi typicky kolizní listiny patřila 
některá rozhodnutí o nabytí vlastnictví 
k nemovitostem v privatizaci či restitu-
ci. Každé prokazování vlastnictví lis-
tinou lze totiž zpochybnit tehdy, když 
dokument dokládá pouze existenci 
určitého aktu a není prokázáno, že fak-
ticky došlo k právně platnému převodu. 
Duplicity, a někdy dokonce i vícečetné 
zápisy vlastnictví k téže nemovitosti, 
jsou zjišťovány zejména při postupné 
digitalizaci popisných informací v ka-
tastru. Jak vyplývá z povahy vlastnic-
kého práva, úplným vlastníkem téže 
nemovitosti nemohou být zároveň 
různé osoby, pokud se nejedná o podí-
lové vlastnictví. Proto tento dvojí zápis 
v katastru brání v dispozici s přísluš-
nou nemovitostí a je překážkou jejího 
převodu, a to až do doby vyřešení celé 
záležitosti. K rozhodnutí, kdo je opráv-
něným vlastníkem v případě sporu, 
není katastrální úřad, ale pouze soud. 
V řadě anglosaských zemí, kde nejsou 
zavedeny veřejné knihy registrující 
nabývací tituly k nemovitostem, se při 
závažných právních úkonech souvi-
sejících s převodem nemovitostí musí 
prověřovat vývoj vlastnictví dvacet 
a někdy až čtyřicet let nazpátek.   

Duplicitním zápisem katastrální 
úřady zapisují existenci více vlastníků 
k téže nemovitosti, přestože je zřejmé, 
že všechny zapsané osoby vlastníky 
nejsou. Katastrální úřad hodnotí, zda 
právní úkon při převodu vlastnického 
práva je určitý a srozumitelný, je uči-
něn v předepsané formě, zda je předlo-

žená listina bez zřejmých nesprávností 
a chyb a jsou-li účastníci řízení opráv-
něni nakládat s předmětem právního 
úkonu. Katastrální úřady však nejsou 
oprávněny rozhodovat, kdo je vlast-
níkem, pokud k téže nemovitosti 
existuje více různých nabývacích listin. 
K problematice osvědčování právních 
vztahů listinami je třeba připomenout 
jejich určitou podmíněnost, kdy listiny 
vydané soudy nebo jinými státními 
orgány v mezích jejich pravomoci 
potvrzují pravdivost toho, co je v nich 
osvědčeno, jen pokud není doká-
zán opak. Přitom nejsou vyloučeny 
případy, kdy různé listiny, které lze 
považovat za rovnocenné, osvědčují 
právní vztahy k téže nemovitosti pro 
různé osoby. 

V případě duplicitního zápisu po-
stupuje proto katastrální úřad tak, že 
vyrozumí zapsané právnické nebo 
fyzické osoby a doporučí jim, aby 
duplicitní vztah k nemovitosti vzá-
jemně vyřešily. Jednou ze zákonných 
možností nápravy dvojího vlastnictví 
je dohoda zúčastněných, případně 
jednostranné uznání vlastnického 
práva druhé osoby. Do doby vyřešení 
dvojího vlastnictví založí katastrální 
úřad pro takové případy zvláštní du-
plicitní list vlastnictví, kde uvádí jako 
vlastníky všechny, v jejichž prospěch 
svědčí existující listiny. Nutno uvést, 
že duplicita vlastnického práva k ne-
movitosti vznikala vždy porušením 
nebo nerespektováním některých ve 
své době platných právních předpisů.  
   Pokud žádný z duplicitních vlastníků 
není ochoten uznat vlastnické právo 
druhého, nezbývá než se obrátit na 
soud. V těchto případech je obecně dán 
důvod pro určovací žalobu, protože 
existuje naléhavý právní zájem na roz-
hodnutí, kdo je a kdo není vlastníkem. 
Žalobu na určení vlastnického práva 
k nemovitosti může podat kterýkoli 
ze zapsaných duplicitních vlastníků. 
Soudním rozhodnutím či uzavřením 
soudního smíru v rámci soudního říze-
ní je katastrální úřad vázán a provede 
v katastru nemovitostí příslušnou změ-
nu, která odstraní dosavadní rozporný 
stav. Vznik duplicitně evidovaných 
pozemků je negativní pozůstatek z mi-
nulosti, kdy pozemkové parcely mohly 
být předmětem převodů v různých 
samostatných právních liniích. Tytéž 
pozemky byly evidovány jak v bývalém 
pozemkovém katastru, tak také v evi-
denci nemovitostí a nyní v katastru ne-
movitostí, a to vždy pod jiným číselným 
označením bez vzájemné souvztažnosti. 
Právě rozdíl v tom, v jakém mapovém 
podkladu byly konkrétní nemovitosti 
evidovány, mohl způsobit, že identické 
pozemky nebo jejich části byly předmě-
tem dvou nebo i více odlišných převodů 
různým osobám.  
   V případě, že se setkáte s podobným 
stavem duplicitního zápisu k nemovi-
tosti, je vhodné zajistit veškeré možné 
i podpůrné dokumenty, a následně 
jednat o dohodě formou narovnání 
vlastnických vztahů, protože obrátit 
se k soudu by měla být až ta poslední 
možnost.  

Vandalové dopadeni
Tři alkoholem posilnění muži nenašli 13. září ve čtvrt na šest ráno lepší zábavu 
než demolovat reklamní plechovou ceduli v ulici Karlická v Radotíně. Ani to jim 
bohužel nestačilo a poté, co ceduli značně poškodili, pustili se do vyvracení poš-
tovní schránky. Zastavila je až hlídka městské policie. „Vzhledem k důvodnému 
podezření, že se jedná o trestný čin, strážníci na místo přivolali Policii ČR, která 
si celou záležitost převzala k dořešení,“ uvedl vedoucí okrsku Městské policie 
v Praze 16  David Janda.
Stříkačky v Malé Chuchli
Použité injekční stříkačky museli odstranit 28. září před polednem strážníci 
v Malé Chuchli. Nebezpečné zbytky odhozené narkomany posbírali do speci-
álního kontejneru.
Opilec za volantem
Opilý řidič se 5. října v půl šesté odpoledne nebezpečně řítil přes Lahovice a svou 
jízdou ohrožoval ostatní řidiče i chodce. Strážníkům se ho ve spolupráci s Poli-
cií ČR podařilo zastavit a ukončit tak jeho zběsilou jízdu.

Jak nepodlehnout svodům pedofilů 
na internetu, jak bezpečně komuniko-
vat s kamarády na chatu nebo jak se 
vyhnout počítačovému viru a spamům 
učí děti šestých a sedmých tříd již rok 
specialisté z Městské policie hlavního 
města Prahy.

„ P r o g r a m  b e z p e č n é  c h ov á n í 
v elektronickém světě navazuje na 
ostatní přednášky o bezpečnosti 
dětí v metropoli, které ve školkách 
či školách pořádá oddělení prevence 
kriminality městské policie,“ shrnul 
Zdeněk Bartoš z tohoto útvaru. Do-
plnil, že se žáci z pražských šestých 
tříd v rámci přednášek dozvědí, 
jaká úskalí hrozí při chatování, jak 
se domlouvají přes internet schůzky 
s kamarády nebo co znamená pojem 
autorská práva. 

Sedmá třída už s odborníky kon-
zultuje nebezpečí hrozící ze strany 
počítačových pirátů, co je počítačový 
virus, červ a trojský kůň. Dozví se 
i to, jak efektivně používat antivirové 
programy nebo co mohou z internetu 
legálně stahovat. 

„Elektronická svoboda s sebou bo-

hužel nese pro děti i nebezpečí, že se 
k nim dostanou lidé, kteří nemají čisté 
úmysly. Děti také nedokáží často od-
hadnout, které stránky jsou bezpečné 
a které nikoliv, což v lepším případě 
skončí jen zavirováním počítače. Je 
velmi důležité děti poučit, aby se  
v elektronickém světě lépe orientova-
ly,“ uvedl první náměstek primátora 
JUDr. Rudolf Blažek.  

V přednáškách dostane prostor také 
vysvětlení, jak fungují sociální sítě, 
nev yžádaná pošta – hoa x, spam 
a phishing. 

V rámci programu odborníci měst-
ské policie uspořádali v šestých a sed-
mých třídách přibližně osmdesát 
přednášek pro zhruba dvě tisícovky 
dětí. „Ty nejvíce zajímá bezpečné cha-
tování, problémy na sociálních sítích 
a konkrétní případy, které se staly,“ 
poznamenal Bartoš s tím, že obsah 
přednášek se neustále aktualizuje, 
stejně tak jako se vyvíjí i sám inter-
net. Projekt bude díky velkému zájmu 
ze strany škol i žáků pokračovat i na-
dále a není časově nijak omezen.

Lochkov
Výkonem služby v lochkovském 

okrsku byl počínaje měsícem září 2006 
pověřen strážník specialista-okrskář 
Pavel Vančura. Okrsková služebna se 
nachází v ulici Cementářská čp. 192. 
Každou středu jsou zde od 15.00 do 
17.00 hod. úřední hodiny pro veřejnost. 
   Oblast dopravy je značně ovlivněna 
rozsáhlou stavební činností v bezpro-
středním okolí obce, zejména stavbou 
č. 514 Lahovice – Slivenec, která je 
součástí budovaného okruhu kolem 
Prahy. Ta komplikuje dopravní situaci 
v Lochkově, především nerespekto-
váním místní úpravy dopravního 
značení řidiči vozidel. Z těchto důvodů, 
vedle nezanedbatelné oblasti prevence 
obecné kriminality, připravuje ÚMČ 
Praha - Lochkov ještě v tomto roce 
uvést do provozu místní kamerový sys-
tém se záznamovým zařízením. Po do-
končení čtyřproudové směrově rozdě-
lené dálniční komunikace s rozšířeným 
středním pásem je prognóza dopravní 
intenzity 59 000/65 000 vozidel za den, 
při návrhové rychlosti 100 km/h.
   Úkolem a jednou z hlavních náplní 
práce strážníka-okrskáře je se na 
základě místní znalosti spolupodílet 
na zabezpečování místních záleži-
tostí veřejného pořádku a zlepšování 
bezpečnostní situace na svěřeném 
území okrsku.

Při výkonu služby využívá vedle 
služebního vozidla také služební hor-
ské kolo.

Vy konává 
d o z o r  n a d 
p ř e c h o d y , 
č í m ž  v ý r a z -
n ě  p ř i s p í v á 
k bezpečnosti dětí 
na přechodech v Lochkově. Účastní 
se častých kontrol zaměřených na pro-
blematiku spojenou s výskytem bez-
domovců a kontrol řidičů, zda nejsou 
při jízdě ovlivněni alkoholem.

Úzce spolupracuje s ÚMČ při likvi-
daci nepovolených černých skládek 
a odstavených vraků motorových 
vozidel. Dále kontroluje registrace 
a poplatky za psy, nedovolené zábory 
veřejných prostranství, znečišťování 

pa rkovac ích 
m í s t  r opný-
m i  l á t k a m i , 
výherní hrací 
automaty atd. 

I n for muje 
místní občany 
o harmonogra-
mech postupu 

stavebních firem při rekonstrukci loch-
kovských komunikací, umístění velko-
objemových kontejnerů, čištění komu-
nikací, výzvách pro řidiče v souvislosti 
s parkováním v době průjezdu vozidel 
odvážejících komunální odpad aj.
   Strážník Vančura se ve volném čase 
aktivně věnuje sportovní střelbě a tu-
ristice. Zajímá se o historii a je dlou-
holetým dárcem krve.

Nejčastější otázky �
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Podnikatel – fyzická osoba se ptá, 
zda musí na živnostenském úřadě 
hlásit změnu bydliště a co je k tomu 
potřebuje.
   Dle § 49 odst. 1 živnostenského zá-
kona je podnikatel povinen živnosten-
skému úřadu ohlásit všechny změny 
a doplnění týkajících se údajů a dokla-
dů, které jsou stanoveny pro ohlášení 
živnosti, a předložit doklady o nich do 
15 dnů ode dne jejich vzniku.

Podnikatel potřebuje k ohlášení 
této změny doložit občanský průkaz 

s  n o v o u 
adresou byd-
liště. Správní 
poplatek činí 
100 Kč a platí 
se v hotovosti 
přímo na živ-
nostenském 
odboru.
   Připomíná-
me, že pod-
nikatel může 
ohlásit všech-
ny změny na 
kterémkoliv 
úřadě v České republice.

Dávky SSP vyřizuje Úřad práce
Již od počátku tohoto roku přešla 

agenda dávek státní sociální podpory 
(SSP), což je přídavek na dítě, rodi-
čovský příspěvek, sociální příplatek, 
příspěvek na bydlení, dávky pěstounské 
péče, porodné a pohřebné, pod Úřad 
práce hlavního města Prahy. 

Pracovnice pro správní obvod 
Prahy 16 využívají stále detašované 
pracoviště na adrese náměstí Osvo-
boditelů 732 v Radotíně, avšak nejsou 
již součástí odboru sociálního Úřadu 

městské části Praha 16, na který se 
stále občané obrací se svými telefo-
nickými a e-mailovými dotazy. Aby 
nedocházelo ke zbytečným průtahům, 
uvádíme nová telefonní čísla pracoviště 
SSP a e-mailové spojení na vedoucí 
oddělení SSP. 
Úřad práce hl. m. Prahy
Pracoviště SSP v Praze 16
náměstí Osvoboditelů 732
tel.: 950 178 690 až 693
e-mail: milena.pruzkova@aa.mpsv.cz 

Zastupitelst vo MČ Pra ha 16 .  
XVIII. řádné zasedání Zastupitel-
stva městské části Praha 16 se koná 
ve středu 16.12.2009 od 17.00 hod. 
v radotínském Kulturním středisku, 
náměstí Osvoboditelů 44.
Obnova břehových porostů. Po-
vodí Vltavy, státní podnik zahájilo 
5.11.2009 práce na údržbě a obnově 
břehových porostů na Berounce. Jed-
ná se o úsek především pravého bře-
hu Berounky nad radotínskou lávkou, 
kde dojde ke skácení 56 kusů topolů, 
odfrézování pařezů po padlých stro-
mech a provedení údržby a prořezání 
stromů, které byly určeny dendrolo-
gickým posudkem. V rámci obnovy 
bude vysazeno 95 kusů odrostků 
stromů (Topol černý, Jasan ztepilý, 
Jilm drsný, Dub letní a Vrba bílá).
Vý měna ř id ičsk ých pr ů kazů .  
Odbor dopravně správních agend 
Magistrátu hlavního města Prahy 
(MHMP) upozorňuje pražské řidiče 
(trvalý nebo přechodný pobyt na 
území hl. m. Prahy), že podle zákona 
č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, 
jsou držitelé řidičských průkazů 
vydaných v době od 1.1.1994 do 
31.12.2000 povinni tyto řidičské prů-
kazy vyměnit do 31.12.2010. Vzhle-
dem k tomu, že k výměně zbývá cca 
140 000 řidičských průkazů, žádá 
odbor dopravně správních agend 
MHMP držitele těchto starších typů 
řidičských průkazů, aby výměnu 
neodkládali na poslední chvíli, ale 
řešili ji průběžně již v současné 
době a ušetřili si tak zbytečné potíže 
a průtahy ve frontách na konci roku 
2010. Žádost o výměnu řidičského 
průkazu je nutno podat registru 
řidičů MHMP v Praze 1, Jungman-
nova 35/29. Úřední doba: pondělí - 
čtvrtek 7.00 - 20.00 hodin. Podrobné 
informace včetně možnosti rezervace 
termínu na určitý den a hodinu 
lze nalézt na webových stránkách 
http://magistrat.praha-mesto.cz/
72606_ridicke-prukazy-vystaveni-
vymena.
Nabídka pro žáky 7. tříd. V letoš-
ním školním roce nabízí ZŠ Lipence 
od 1.11.2009 žákům 7. tříd, kteří mají 
zájem o matematiku, přírodní vědy 
a ekologii, výuku v klidném pracov-
ním prostředí s maximálním počtem 
20 žáků ve třídě. Děti se mohou 
mimo jiné zapojit i do těchto aktivit: 
seminář z matematiky, chemická 
praktika, německý jazyk, exkurze 
zaměřené na historii. Ze sportovních 
aktivit je nabízena kvalitní výuka 
golfu za zvýhodněných podmínek. 
Přihlášky lze zasílat na adresu školy 
(ZŠ Černošická 168, Praha - Lipence, 
PSČ 155 31) nebo e-mailem na adresu 
masnerova@zslipence.cz. K dispozici 
je také formulář, který je na webo-
vých stránkách www.zslipence.cz - 
Žádost o přijetí dítěte k základnímu 
vzdělávání - Přestup z jiné školy.
Podporované zaměstnávání. Spo-
lečnost DUHA pořádá den otevře-
ných dveří Programu podporované 
zaměstnávání. Jde o službu pro lidi 
se znevýhodněním, kteří si chtějí 
najít zaměstnání a potřebují k tomu 
podporu či pomoc. Pomáhá lidem se 
zdravotním znevýhodněním, se soci-
álním znevýhodněním a lidem s níz-
kou kvalifikací. Den otevřených dveří 
se koná ve středu 9.12.2009 od 14.00 
do 18.00 hodin ve Zborovské ulici 38 
v Praze 5 (vchod z Malátovy ulice). 
Bližší informace na tel.: 257 313 986 
nebo 602 416 506, webových strán-
kách http://pz.spolecnostduha.cz 
nebo e-mailu: pz@duha.nsnet.cz.



Územní plán míří
k občanům

O
bjektiv času

Letopisecká komise (LPK) v Radotíně zahájila svoji činnost 
dne 2. března 1970, kdy proběhla ustavující schůze. I když 
zahájila…. Ve skutečnosti se jednalo, jak se i praví v zápisu 
ze schůze „Účastníci si v diskusi ujasnili nutnost vzkříšení 
práce letopisecké komise…“, o znovuobnovení činnosti. LPK 
totiž podle dochovaných pramenů existovala v Radotíně 
již od 3. ledna 1928 a s vysokou pravděpodobností i dříve. 
V dalších letech je však její činnost doložena zlomkovitě, 
a proto se datum 2. března 1970 považuje za „datum na-
rození“ LPK. „Znovuvzkříšená“ komise byla již od počátku 
velice aktivní. Studium archivních materiálů, přednášky, 
vlastivědné vycházky… 

Záběr z první 
přednášky a hned 

„Z historie Radotína“, 
konané U koruny 
dne 16. listopadu 
1971. Program řídí 
PhMr. B. Männchen, 
přednáší J. Ježek, 
asistuje J. Sojka.

Mohutná sestava 
LPK se prezentuje 
na obrázku 
z prosince 1978. 
Snímek byl pořízen 
v zasedací místnosti 
tehdejšího MNV. 

Přednášky byly mezi 
radotínskou veřejností 
nesmírně populární. 
Doslova „hitem“ byly 

„Mlýny na Radotínském 
potoce“. Ta se dočkala 
v říjnu 1989 reprízy; 
na obrázku připravují 
K. Dušánek a ing. F. 
Chaloupka nezbytnou 
techniku.

Sestava se
během let 

pochopitelně 
obměňovala. Na 
„výročním sezení“ 
v prosinci 2004 je 

několik nových 
tváří, které doplnily 

osvědčené „borce“. 

Radotínský potok 
a mlýny na 

něm byly vždy 
předmětem zájmu 

LPK. Na snímku 
z r. 1988 vidíme 

návštěvu u manželů 
Galertových 

(tzv. Malý mlýn, 
Chýnice)...

…a zde pak 
účastníci 

vlastivědné 
vycházky 

naslouchají 
v r. 2009 výkladu 

pana mlynáře 
Veselého (mlýn 

U Veselých, 
Choteč). 

Současný 
předseda

Ing. Petr Binhack 
má pro vás,
milí čtenáři, 

hádanku:
Víte, kde pramení 
Radotínský potok? 

Starostové jednali o chodníkové noveleZe sladovny...
místě zůstane i bývalá cisterna na vodu 
vynesená na železobetonových pilířích 
směrem do parku, jen jí přibudou okna.

Nejvyšší budova si zachová svou 
výšku i umístění okenních otvorů, ty 
se ovšem výrazně zvětší a v mnoha 
případech promění na lodžie. Dalším 
dvěma křídlům přibudou podkrovní 
podlaží a navzájem je propojí lávky ze 
železa a skla. Nakolik ty budou vidět, 
je ovšem otázka, protože celý areál i po 
ukončení výstavby zůstane uzavřen, 
navíc ho doplní jedna novostavba, kte-
rá uzavře čtvrtou stranu nádvoří. Pod 
ní vznikne 66 podzemních garážových 
stání. Právě parkování možná bude sla-
bým místem projektu. Dovnitř se jich 
pod zem víc nevejde, vznikne tedy par-
koviště před branou na pronajatém po-
zemku, ani to ale nebude příliš velké.

Dopravní obsluha bude během stav-
by využívat výhradně ulici U Sladovny, 
ta by měla zůstat příjezdovou komuni-
kací i po ukončení realizace na konci 
roku 2011.

Pokud bude projekt úspěšný, pustí se 
možná oba developeři spolupracující 
na tomto projektu, tedy Itaka a Euro 
Ventures, do proměny chátrajícího 
statku v sousedství v obytný areál 
s náměstím.

Pešák, který má ve své gesci právě 
oblast zdravotnictví. Další host pro-
gramu Martin Langmajer, radní pro 
oblast územního rozvoje hl. města 
Prahy, pohovořil o tvorbě a přípravě 
nového územního plánu, především 
upozornil na složitosti aktuálního 
veřejného projednávání konceptu. 
   Nejbouřlivější debata se rozpoutala 
při rozboru dopadů vyplývajících 
z nového „chodníkového“ zákona, 
kde se prakticky každý ze zástupců 

samospráv zapojil do diskuze. Ho-
vořilo se především o finančních do-
padech na rozpočty městských částí 
a problémech, na které při organizaci 
systému především zimní údržby na-
rážely jednotlivé pracovní týmy.  

ho územního plánu a připravovaných 
vyhláškách hl. města Prahy reagujících 
na novelu zákona č. w13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích, kterým se nově 
přenesla odpovědnost za škody, jejichž 
příčinou se stala závada ve schůdnosti 
místní komunikace nebo průjezdného 
úseku silnice, na vlastníka pozemní 
komunikace. 

Po oficiálním uvítání všech zúčast-
něných byla v úvodní části programu 

přednesena problematika pandemické 
chřipky, a to hlavní epidemioložkou 
Hygienické stanice hl. města Prahy 
MUDr. Jágrovou. Přítomné starosty 
následně s konkrétními kroky a pre-
ventivními opatřeními na území Prahy 
seznámil pražský radní PhDr. Milan 

architektura s moderními vlivy“.
První důležitou zastávkou ve schva-

lovacím procesu bylo letošní jaro, kdy 
koncept ÚP mířil k připomínkovému 
řízení městským částem. Nyní se 
mohou k návrhům vyjádřit všichni 
Pražané. „Nový územní plán se od 
současného velmi výrazně liší. Je mno-
hem jednodušší a přehlednější, aby 
byl srozumitelnější pro všechny jeho 
uživatele od laické po odbornou ve-
řejnost. Oproti stávajícímu územnímu 
plánu, který má 69 funkcí a 28 barev, 
má připravovaný nový územní plán 
jen 14 barev funkčního využití území,“ 
říká Ing. Bořek Votava, ředitel Útvaru 
rozvoje hlavního města Prahy (ÚRM). 

Jak se seznámit s konceptem? Mož-
ností je řada. Dvanáct informačních 
letáků s mapami jednotlivých výkresů 
a stručným popisem je k dispozici 
v Informačním centru rozvoje hlavní-
ho města Prahy v Jungmannově ulici, 
v budově ÚRM ve Vyšehradské ulici 57 
(budova A), na úřadech městských částí 
(v Radotíně ve vestibulu hlavní budovy 
radnice v ulici Václava Balého 23) a v sá-
le architektů na Staroměstské radnici.

Koncept nového územního plánu 
je vystaven k nahlédnutí pro občany 

Prahy do 2. prosince 2009 včetně, 
a to v Informačním centru rozvoje 
hlavního města Prahy (přízemí bu-
dovy MHMP, Jungmannova ulice 35, 
Praha 1) a budově ÚRM. Současně je 
materiál vystaven na webové adrese 
http://magistrat.praha.eu/Uzemni-
planovani-a-rozvoj/Uzemni-plan/Po-
rizovani-noveho-Uzemniho-planu-hl-

-m-Prahy. 
K návrhu je možné také klást kon-

krétní dotazy urbanistům, a to v ob-
jektu ÚRM (Vyšehradská 57, Praha 2, 
budova A) vždy v pondělí dopoledne 
(9-12 hod.) a ve středu odpoledne 
(14-17 hod.).

Klíčová data
Zveřejnění návrhu: do 2. prosince
Veřejné projednání: 23. listopadu
v 9 hodin (budova MHMP,
Mariánském náměstí 2, Praha 1) 
Podávání připomínek: do 9. prosince

Proč je územní plán tak důležitý?
Je hlavním územně plánovacím do-

kumentem, z něhož vychází rozvoj kaž-
dého moderního sídla na mnoho dalších 
let. Prostřednictvím územních plánů 
města zajišťují všechny základní funkce, 
aby se v nich jejich obyvatelům dobře 
žilo – od nové výstavby až po dopravu 
a zeleň. Určuje totiž způsob a rozsah 
využití daného území, stanovuje zásady 
pro všechny zúčastněné, sjednocuje pra-
vidla stavební činnosti ve městě, nařizu-
je zajistit procento zeleně atd. 
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Domácí nouzové volání...

vytočení linky 155 z telefonu, ke kte-
rému se ale starý člověk například 
s mozkovou mrtvicí či zlomeninou 
těžko dostane. Jiří Kabát, zakladatel 
Mostu k domovu, s dlouhou praxí 
u záchranné služby říká: „Nesčetně-

krát jsme třeba až po dvou dnech našli 
doma ležící staré lidi, kteří neměli 
možnost kohokoli přivolat. Těžko si 
kdo umí představit, jaké psychické 
a fyzické strádání museli zažít.“ 
   Možnost jednoduše v tísni zmáčk-
nout nouzové tlačítko znamená, že 
operační středisko Záchranné služby 
ASČR společně s asistenty občanské-
ho sdružení Most k domovu zajistí 
potřebnou pomoc na základě ana-
mnézy, kterou má operátor u každé-
ho individuálně k dispozici. Služba 
je dostupná všem seniorům městské 
části a lze ji využít v rodinných do-
mech nebo v jednotlivých bytech, 
podmínkou je jen pevná telefonní 
linka. Instalace tohoto zařízení je 
plnohodnotnou náhradou bydlení 
v domě s pečovatelskou službou, není 
třeba se stěhovat, ztrácet kontakty. 
Naopak, právě sousedé či rodina 
jsou se svým souhlasem zapsáni na 
seznamu těch, které může dispečink 
volat v případě, že není nutný zásah 
lékaře. Díky tomuto režimu je paušál 
pouhých 250 korun měsíčně.

Zavolat je možné i v okamžiku, kdy 
si někdo neví rady třeba s poroucha-
ným zámkem, pak se ovšem za výjezd 
platí až 800 korun. 
   Od 1. října 2009 zajistila Městská 
část Praha 16 tuto službu i pro klienty 
radotínských bytů s pečovatelskou 
službou. Právě oni jsou ve věku, který 

nese velká rizika náhlých příhod jako 
jsou infarkty, mozkové příhody či 
úrazy způsobené sníženou mobilitou. 
Přitom včasný zásah záchranné služby 
jim v mnoha případech zachrání život, 
nebo sníží následky postižení tak, že  
se mohou po vyléčení vrátit do svého 

domova bez váž-
ného zdravotního 
omezení (to je mi-
mochodem také 
důvod, proč je in-
stalace nouzového 
v o l á n í  v h o d n á 
i pro klienty, kteří 
doposud zdravot-
ní omezení nemají 
a prožívají svůj 
p o d z i m  ž i v o t a 
bez pomyšlení na 
možná rizika). 
   Díky investici 
radot ínské rad-
nice do projektu 
napojení bytů s pe-

čovatelskou službou na nouzové volání, 
který realizovala firma Guard Systems 
Microtel, se mohou senioři těšit vyš-
šímu bezpečí, zejména v odpoledních 
a nočních hodinách, kdy není možno 
zajistit nepřetržitou péči.
   V současné době je vedle toho ve 
zkušebním provozu jedna sada za-
půjčená paní Jiřině Dalecké (93 let), 
které umožnila se po téměř roce 
vrátit domů z LDN. Paní Dalecká je 
dlouhodobě klientkou pečovatelské 
služby, má donášku obědů, večer se 
k ní ze zaměstnání vrací syn, ale pře-
sto hrozilo stálé nebezpečí domácího 
úrazu, pro které se nezdařil předcho-
zí návrat do domácí prostředí. Sama 
říká, že nyní, kdy má u sebe nepře-
tržitě tlačítko pro aktivaci hovorů 
s operátorem, se cítí jistě, přestože 
službu zatím nepotřebovala. Podle 
slov jejího syna stáli před hrozbou 
domova důchodců, kam se mamince 
samozřejmě nechtělo a na který jsou 
stejně dlouhé pořadníky. Proto je 
nesmírně potěšila tato možnost stálé 
péče, na níž se podílí i například sou-
sedka zapsaná do seznamu těch, jimž 
je možné volat.

Občanské sdružení Most k domovu
poskytovatel služby „Domácí 
nouzové volání pro seniory“
www.mostkdomovu.cz
Objednávky na tel.: 603 239 255

Od února tohoto roku provozuje 
občanské sdružení Most k domovu do-
mácí zdravotní péči i v Radotíně. Vedle 
toho zajišťuje také domácí pečovatel-
skou službu a domácí nouzové volání 
pro seniory a pro zbraslavské občany 
funguje i jako informační centrum so-
ciální a zdravotní pomoci.
   Indikací pro domácí zdravotní péči 
jsou nemoci, které lze léčit v domácím 
prostředí a jejichž důsledkem jsou 
například snížená mobilita, chronické 
rány, dekubity, potřeba aplikace injek-
cí a infuzí, ošetřování stomií, perma-
nentních katétrů, pooperačních ran 
a různých kožních defektů. Velkou 
část klientů tvoří starší lidé s generač-
ními chorobami, které způsobují velké 
chronické rány, jejichž ošetřování trvá 
i několik měsíců, ale lze zajistit ošetřo-
vatelskou péči i u dlouhodobě ležících 
těžce nemocných pacientů, kteří trpí 
bolestmi či úzkostí, jež doprovázejí 
vážná onemocnění.
   Nikdo z nás nechceme trávit podzim 
života v nemocnici. Proto lze domácí 
zdravotní péči zavádět i u klientů, jimž 
nemoci doprovázející stáří zhoršují 
mobilitu a poutají je na lůžko. Cílem 
jejich rehabilitace je vertikalizace, pod-
pora pohybového aparátu, prodloužení 
možnosti základní sebeobsluhy. 
   Jsou mezi námi lidé, kteří trpí zhoub-
nou nemocí, a jejich čas neúprosně 
ubíhá. Na sklonku života musejí snášet 
bolest, strach a ostatní děsivé sympto-
my, které mohou doprovázet umírání. 
Těm dokáže Most k domovu zajistit 

domácí hospicovou péčí důstojné 
prožití posledního období jejich života 
mezi blízkými za respektování jejich 
lidské důstojnosti, bez toho, že by 
trpěli nesnesitelnými bolestmi. Smrt 
je přirozená, uzavírá pouze jakousi 
biologickou etapu. Velkou roli ovšem 
hraje dobrá spolupráce praktických 
lékařů, kteří mohou domácí zdravotní 
péči indikovat a dále zajišťují léky pro 
paliativní léčbu bolestí.

V současné době připravuje Most 
k domovu, o. s. pro zastupitelstvo MČ 
Praha Zbraslav návrh na implemen-
taci ošetřovatelské péče do objektu 
DsPS. Výsledkem by byla nepřetržitá 
ošetřovatelská péče, kterou mohou 
využít nájemníci bytů v domě s pe-
čovatelskou službou pro případ ne-
moci či dlouhodobé nemohoucnosti: 
několik bytů by bylo vybaveno pro 
imobilní, dlouhodobě ležící klienty 
odkázané na ústavní péči, u nichž by 
Most k domovu zajišťoval nepřetržitý 
pečovatelský a ošetřovatelský režim. 

Pro ostatní byty by byla tato služba 
také dostupná.

V domě s pečovatelskou službou 
tak již nebudou muset bydlet pouze 
zdraví lidé, jak to nařizují dnešní 
pravidla přidělování bytů, ale pomoci 
se dostane i těm, kteří jí s ohledem na 
nemohoucnost a zdravotní postižení 
opravdu potřebují. A co je neméně dů-
ležité, současní nájemníci by v případě 
dlouhodobého onemocnění nemuseli 
odcházet ze svých domovů.

Závěrem patří ještě díky za spolu-
práci všem praktickým lékařům, kteří 
pro pacienty v domácí péči zajišťují 
medicínské zázemí a indikaci služby. 
Ačkoli jim pojišťovny v mnoha přípa-
dech regulují materiál a léčiva, je tato 
spolupráce výborná. 

Domácí zdravotní péče Most k domovu

o.s. Most k domovu
Žabovřeská 1227, Praha-Zbraslav
www.mostkdomovu.cz
mostkdomovu@seznam.cz
Tel.: 603 239 255, 212 242 451

Radotínský filmový klub (opět) vstupuje na scénu!
Radotínská letopisecká komise (LPK), 

tedy komise při Radě městské části 
Praha 16, se již delší dobu zabývá otázkou, 
jak podpořit činnost místního biografu – 
úředně Kina Radotín. Proč? Vede ji myš-
lenka, že tato – v rámci Prahy 16 i Prahy 5 
unikátní – kulturní instituce, jež přežila 
díky pochopení vedení MČ Praha 16, by 
si zasloužila větší pozornost občanů ať už 
z vlastního Radotína, tak z okolí. 

Když pomineme skutečnost, že 
radotínský bijáček nabízí v podstatě 
stejnou nabídku jako „mulťáky“ v cen-
tru (pravda, sice o jeden až dva měsíce 
později, ale za výrazně nižší cenu), ne-
můžeme přehlédnout, že je pro většinu 
radotínských občanů dostupný pěšky, 
v jeho bezprostředním okolí jsou 
dvě kvalitní restaurace a, to hlavně, 
zachovává útulnou, takřka rodinnou 
atmosféru, která je pochopitelně mul-
tikinům naprosto cizí. Z toho celkem 
logicky vyplynul nápad založit, lépe ře-

čeno obnovit v Radotíně filmový klub; 
ten zde totiž již počátkem devadesátých 
let minulého století existoval.

Neformální „přípravný výbor“ se 
začal scházel již před letními prázdni-
nami v sestavě pp. prof. B. Kohoutová 

a P. Koubek za radotínské gymnázium, 
Ing. P. Binhack za  LPK a J. Rydrych, 
vedoucí Kina Radotín. Tento přípravný 
výbor se výsledně stal i „normálním“ 
výborem klubu; předsednictví se ujal 
p. Mgr. Štěpán Rak ml. Dnes je již možné 
poskytnout základní informace. Cílem 
a posláním Radotínského filmového 
klubu (dále RFK) je: 
» Ve spolupráci s Kinem Radotín přip

ravovat program filmového klubu, 
pomáhat Kinu Radotín organizovat 
klubová představení, případně další 
akce (přednášky, besedy apod.).

»  Vlastní představení orientovat na 
kvalitní či hůře dostupnou či uni-
kátní  filmovou tvorbu. 

»   Členům RFK vhodnou formou zpro-
středkovat informace o filmovém 
dění v České republice, účast na 
filmových festivalech a souvisejících 
kulturních akcích.

»   Propagovat činnost Kina Radotín.  
Klubová představení se budou konat 
vždy poslední pátek v měsíci od 19.00 
hodin Členství v klubu na kalendářní 
rok, tedy členská průkazka, bude stát 50  
Kč; jednotné vstupné na klubová před-
stavení bude činit rovněž 50 Kč. (Bystrý 
čtenář si hravě spočítá, že po návštěvě 
dvou klubových představení má člen-
ský příspěvek „doma“. Průkazka navíc 
funguje jako  zlevněná  vstupenka na 
drtivou většinu filmových festivalů 
a podobných akcí po celé České repu- 

blice. Zároveň je na ní možno navštívit 
kterýkoliv filmový klub v ČR - seznam 
filmových klubů a všech akcí, které po-
řádá Asociace českých filmových klubů 
naleznete na stránkách www.ac.cz.) 
Klubová představení budou pochopi-
telně přístupná i nečlenům, ovšem za 
vstupné ve standardní výši. 

Hrací den i hodina začátku předsta-
vení se opírá o výsledky statistického 
průzkumu, který podnikla LPK. Prů-
zkum byl zaměřen na dvě skupiny 
respondentů: jednak na radotínskou 
veřejnost obecně (48 respondentů), 
jednak na studenty místního gymná-
zia (99 respondentů). Průzkum bude 
vodítkem i pro výběr filmů: U obou 
dotazovaných skupin dostaly nejvyšší 
prioritu „vyznamenané“ (tedy vysoce 
kvalitní) filmy bez ohledu na původ 
a staří a, což je pro klub zvlášť zajímavě, 
filmy, které nejsou běžně v distribuci. 
Program na 1. pololetí roku 2010 bude 
zveřejněn v prosincovém čísle Novin 
Prahy 16. 

Přihlášky do klubu jsou již k dispozi-
ci na webových stránkách Městské části 
Praha 16 (www.mcpraha16.cz) či v pa-
pírové podobě v pokladně kina před či 
v průběhu filmového představení. 

Na závěr popřejme Radotínskému 
filmovému klubu dlouhou a kvalitní 
životnost a příznivcům hesla „Na 
pořádný film do pořádného bijáku!“ 
spoustu kvalitních filmových zážitků!



Informace
pro inzerenty

FORMÁT
ROZMĚRY 
INZERCE

(výška x šířka)
CENA

1/64  27 x 50 mm   320 Kč

1/32  60 x 50 mm   610 Kč

1/16       60 x 105 mm 1190 Kč

1/8     125 x 105 mm    2320 Kč

1/4     125 x 160 mm    4520 Kč

1/2     190 x 260 mm    8810 Kč

1/1     385 x 260 mm    17 180 Kč

titul       70 x 260 mm     11 880 Kč

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

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

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

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

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

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

                              Vaše redakce

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907



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.



OPRAVY 
CHLADNIČEK A MRAZNIČEK

ROZENSKÝ ALEŠ
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

www.rozensky.qmenu.net

 Informační měsíční periodikum pro 
správní obvod Prahy 16. Vydává

Městská část Praha 16. 
Adresa redakce a příjem inzerce:

V. Balého 23, 153 00 Praha – Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105, 

e-mail: noviny@p16.mepnet.cz, 
http://www.mcpraha16.cz.

Registrováno pod evid. číslem 
MK ČR E 14517.

Řídí redakční rada. 
Šéfredaktor: Mgr. Karel Hanzlík.

Redaktoři: 
Miloslava Černá, Kateřina Drmlová,

Ing. Pavel Jirásek, 
Mgr. Miroslav Knotek.

Grafická výroba: Emil Souček.
Spolupráce za městské části:  

za MČ Zbraslav  Blanka Velemínská, 
MČ Lochkov Eva Filipová, 
MČ Lipence Michal Popek,

MČ Velká Chuchle Jan Zágler. 
 Redakční uzávěrka 4.11.2009. 

Vychází 16.11.2009. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.12.2009.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 3.12.2009. 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. 

���������������������������

��������������������
����������������������������

��������������������������
�����������������������������
�����������������

����������������
���������������������
����������������������

Šetrné ruční mytí vozu
Voskování a leštění karoserie (tvrdými vosky)

Čištění a ošetření plastových částí (vnitřních i vnějších)
Úklid interiéru, tepování celého vozu

Mytí a konzervace motoru, čištění ALU-disků

Výpadová 1147, Praha 5 - Radotín, tel.: 257 811 788
www.autocvrcek.cz

Výpadová 1147, Praha 5 - Radotín, tel.: 257 811 788
www.autocvrcek.cz
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Recenze: Architekt odpadu OK a KO Prahy 16

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!

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

22. – 28. listopadu
Kruh radotínských výtvarníků

Společná výstava, vernisáž proběhne 
21. listopadu od 17 hodin

Kulturní středisko „U Koruny“
29. listopadu

První adventní koncert
Kytarista prof. Štěpán Rak zahraje 

hudbu starých českých mistrů, 
vánoční písně a koledy i čajové 

variaceKulturní středisko „U Koruny“
od 17.00 hodin

5. prosince
Mikulášská

pořádá divadelní spolek Gaudium
(rodiče mohou dodat dárek pro 

nadílku od  Mikuláše při vstupu) 
Součástí programu bude pohádka 

Stříbrovlásek.
Kulturní středisko „U Koruny“

od 15.00 hodin
6. prosince

Jemenské dny
přednášky, promítání, výstava, 

kulturní program – pořádá o.s. Velbloud
Kulturní středisko „U Koruny“

od 9.00 hodin
6. prosince

Druhý adventní koncert
Sopranistka Markéta Mátlová 

s doprovodem vystoupí od 17.00 hodin
v kostele sv. Petra a Pavla

7. prosince
„Večer s knížkou“

Čtení radotínské rodačky, členky 
Divadla v Dlouhé Nadi Vicenové 

z knížky Jaroslavy Pokorné 
„Maminka není doma“ v Místní 

knihovně Radotín
od 19.00 hodin

12. prosince
6. Vánoční dílny

pořádá ZŠ Radotín od 9.00
do 13.00 hodin, vstupné 80 Kč

13. prosince
Třetí adventní koncert

posluchači Pražské konzervatoře
Kulturní středisko „U Koruny“

od 17.00 hodin

20. prosince
Čtvrtý adventní koncert

Smíšený pěvecký sbor SUDOP
kostel sv. Petra a Pavla od 15.00 hodin

19. listopadu od 18 hodin
Mimořádné představení
Letopisecké komise Radotín
k 17. listopadu 40 Kč

20. listopadu od 17 a 19.30 hodin
G – force 70 Kč

21. a 22. listopadu od 16 a 19 hodin
JÁNOŠÍK pravdivá historie 80 Kč 
 

27. listopadu od 17 a 19.30 hodin
Muži v říji 75 Kč 
 
28. listopadu od 17 a 19.30 hodin
Kněžna Libuše 70 Kč

29. listopadu od 17 a 19.30 hodin 
Noc oživlých mrtvol 3D 75 Kč

4. prosince od 17 a 19.30 hodin  
Architekt odpadu 70 Kč

5. prosince od 17 a 19.30 hodin  
Lištičky 70 Kč

6. prosince od 17 a 19.30 hodin  
Valčík s Bašírem 70 Kč

11. prosince od 17 a 19.30 hodin  
Mary a Max 70 Kč

12. prosince od 17 a 19.30 hodin 
Sin nombre 70 Kč

13. prosince od 17 a 19.30 hodin 
Protektor 75 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ

25. listopadu Broučkova rodina II
 6. prosince   Vánoční pásmo IV
13. prosince   Pohádky pod sněhem

Michal Viewegh – Povídky o lásce
Sbírka šestnácti povídek o nejrůzněj-
ších podobách lásky, které pozoruje 
Viewegh nejen s porozuměním, ale 
také s ironickým nadhledem, takže 

občasný smutek provází humor 
slovní i situační.

Vydalo nakladatelství Druhé město

František Emmert –
Sametová revoluce

Kniha obsahuje 38 vyjímatelných 
faksimilií vzácných historických do-
kumentů. V tomto Muzeu v knize se 
dočtete: jak vypadala situace v Čes-
koslovensku před rokem 1989, jaké 

události předcházely 17. listopadu, jak 
probíhala sametová revoluce den 
po dni, kdo byli jejími aktéry.Jiří 

Kabát
Vydalo nakladatelství Computer Press

Lan Pham i – Bílej kůň, žlutej drak
Jsem Češka. Narodila jsem se tady.
A nejspíš tu i umřu, konstatuje de-
vatenáctiletá autorka. Ale vzápětí 

dodává: Jsem Vietnamka.
Pro všechny. Navždy. Mezi těmito 

póly také osciluje ve svém
autobiograficky laděném díle. 

Vydalo nakladatelství Knižní klub

pro děti:
Joann Sfar – Malý princ; podle

knihy Antoina de Saint-Exupéryho
Kniha vzbudila ve světě oprávněnou 

pozornost a letos získal cenu pro 
nejlepší dětský komiks

na komiksovém festivalu
ve francouzském Angouleme.

Poznejte Malého prince ze zcela jiné 
perspektivy! Budete překvapeni, co 
vše lze v tomto díle ještě objevovat!

STÁLE POKRAČUJÍ NAŠE KURZY 
POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI 

PRO ZAČÁTEČNÍKY! 
Organizujeme je každý první čtvrtek 
v měsíci, vždy mezi 9 a 12 hodinou. 

Zájemci si mohou práci s internetem 
zdarma vyzkoušet, poradí a pomůže 
jim pracovnice knihovny. Pro veřej-

nost máme k dispozici šest PC
připojených na internet.

Místní knihovna Radotín,
Loučanská 1406/1,

telefon: 234 128 460,
e-mail: knihovnaradotin@seznam.cz

www.knihovna-radotin.cz.

18. listopadu
Promítání pro seniory

Jižní Moravu uvádí pan Z. Beránek.
Klub KLASU od 15.00 hodin

21.  listopadu
Dětský karneval

kouzelník, dětská diskotéka, soutěže
sál sokolovny od 15.00 hodin 

21.  listopadu
Velký „říjnový“ ples v maskách i bez! 

sál sokolovny od 19.30 hodin
Předprodej vstupenek od 4.listopadu

26. listopadu
Trojčlenka

Tři aktovky A. Christie
v podání souboru ZKS. 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

27. listopadu
Adventní věnce a dekorace
Tvořivá dílna od 16.00 hodin

v prostorách Pexesa
Rezervace prodejního místa na tel. 

721 518 248 nutná.

28. listopadu 
Kaškova Zbraslav

Amatérská národní přehlídka
jednoaktovek 

Divadlo J. Kašky od 12.55 hodin

3. prosince 
Zbraslavské forbíny

Karel Tejkal st. a jeho hosté vzpomí-
nají na spisovatele Františka Nepila  

Divadlo J. Kašky od 19.00 hodin

5. prosince 
Čertův švagr

Marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

6. prosince 
Zbraslavský běh 

27. ročník terénního běhu pro
nejširší veřejnost na Závisti

9. prosince
Předvánoční setkání seniorů

sál ubytovny Barbora od 14.00 hodin

10. prosince
Adventní koncert žáků zuš zbraslav 

Zámek Zbraslav 18.15 hodin

12. prosince
O princezně Zubejdě solimánské

Marionetová pohádka
 Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

Informace, rezervace: Kulturní 
oddělení ÚMČ Praha-Zbraslav,

U Malé řeky 3, tel 257111801, 
e-mail: kultura@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura
Změna programu vyhrazena!

Počátkem října prováděli hasiči
hl. m. Prahy ozdravný průřez stromů 
v ulici Na Betonce v Praze-Radotíně. 
Preventivním odstraněním suchých 

větví zajistili bezpečný průchod 
a průjezd komunikací ještě před 

začátkem „vichrnné“ sezóny.

Automat na jízdenky umístěný 
ve Vrážské ulici v Praze-Radotíně 
je opět mimo provoz a znovu ze 
stejného důvodu jako v minulých 
případech – vinou žvýkačky, kterou 
do něj někdo napěchoval. Celkem 
pochopitelně Dopravní podnik hl. m. 
Prahy nechce zbytečně investovat do 
jeho dalších oprav, takže je na delší 
dobu o jedno místo, kde lze zakoupit 
lístky, méně. Což v době, kdy stoupla 
cena SMS jízdenek, nepotěší.

potrava, dům, v němž se nevyskytují 
žádné nákladné technologie, který 
recykluje odpad a má vlastní zdroje 
energie. A teď si k tomu přidejte, že 
tato kouzelná chaloupka na kuřích 
nožkách může být postavena kde-
koli, kýmkoli, jen z věcí, který už 
společnost nepotřebuje.

Před třemi desítkami let byl 
postaven první – a od té doby jeho 
stvořitel Reynolds bojuje v No-
vém Mexiku s administrativními 
překážkami, úředním šimlem 
i obecným nevědomím, aby svůj 
inovativní koncept zpřístupnil veřej-
nosti. Po dobu tří let štáb sledoval 
inspirativní boj jednotlivce za svůj 

Svět patří průkopníkům. I když na 
počátku svého snažení vypadají jako 
excentričtí snílci a první pokusné vlaš-
tovky nedoletí k cíli, nakonec přijde 
okamžik, kdy celá planeta obdivuje 
vizionářský průlom do oblasti, kam 
ještě lidská noha nevkročila. Americký 
architekt Michael Reynolds je jeden 
z nich – a právě o něm byl natočen 
fascinující, mnoha cenami ověnčený 
dokumentární snímek, který na ploše 
86 minut představuje revoluci v oblasti 
trvale udržitelného bydlení: soběstačné 
domy.

Představte si dům, jenž se sám 
vyhřívá, který se postará o zásoby 
vody a ve kterém se pěstuje vlastní 

velký sen. Film ozvláštňuje realistic-
ké vedení kamery, muzikální složka 
i záběry z oblastí postižené tsunami, 
kam se Reynolds se svým projektem 
vydal. 

Sám Reynolds působí na diváka 
jako velmi charismatický, nevyčer-
patelně energický hippík, jen je škoda, 
že režisér se vydal poněkud jedno-
strannou cestou – vytvořil oslavnou 
ódu na malého člověka v kontrastu 
s velkým zlým státem, ale neposkytl 
slovo protistraně, takže tento nízko-
rozpočtový snímek působí spíš jako 
hagiografie. Nic to ovšem nemění na 
skutečnosti, že stavět domy z plecho-
vek od piva, pet lahví, skleněných ná-
dob nebo třeba starých pneumatik je 
svým způsobem geniální a je takřka 
zaručené, že se na odpad před vaším 
domem budete dívat úplně novýma 
očima. Základním leitmotivem ale 
přesto zůstává svoboda vyčnívat, být 
nenormální, neobyčejný, šílený. Svo-
boda dívat se na svět jinak.

Volná herna
je v Kulturním středisku „U Koruny“ 
otevřena každý čtvrtek od 15.30 do 

18.00 hodin a každý pátek od 9.00 do 
11.45 hodin.

28.11. - 29.11.
Rodinné mapy

Víkendový  kurz pro celou rodinu

Více informací na www.korunka.net 
nebo na telefonu 604 146 163

7. prosince
Adventní tvoření

od 15,00 hodin
Mikulášská nadílka

spojená s představením Stříbrovlásek 
divadelního spolku Gaudium

od 17.00 hodin
Společná výroba dárečků, ozdob 
a drobností podbarvená vůní vá-

nočních perníčků bude korunována 
pohádkou o Stříbrovláskovi spojenou 

s Mikulášskou nadílkou ( pro děti 
docházející do školky Jednoho stro-

mu bude nadílka přichystána, rodiče 
ostatních dětí prosíme o přinesení 

vlastní nadílky v podepsaném sáčku).

11.prosince
Divadelní představení

Andělíček Toníček
Divadlo Buchty a loutky

od 10.00 hodin

Centrum OS JEDEN STROM
Dolnočernošická 443, Lipence

jedenstrom@volny.cz
Bližší informace o činnosti sdružení 

naleznete na www. jedenstrom.cz

8. prosince
Den otevřených dveří

v radotínském gymnáziu
Gymnázium Oty Pavla

v Praze 5-Radotíně 
od 16 do 18 hodin 

Budou podávány kompletní 
informace o studiu
i přijímacím řízení.

 Srdečně zveme všechny zájemce 
o studium. Ve školním roce 2010/2011 

bude otevřena jedna třída čtyřleté-
ho studia pro žáky z devátých tříd 
a jedna třída šestiletého studia pro 

žáky ze sedmých tříd.

Gymnázium Oty Pavla
Loučanská 520, Praha 5-Radotín
Více informací na www.gop.cz



Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám

V případě, že se chcete zúčastnit slosování o věcné ceny, zašlete nebo doneste vyluštěné znění tajenky vepsané do 
ústřižku pod křížovkou. Ústřižek odstřihněte a doručte na adresu redakce:  V. Balého 23, 153 00 Praha - Radotín. 
Na obálku napište heslo KŘÍŽOVKA, kontaktní adresu nebo telefonní číslo. Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé tajenky. Výherci si svoji výhru mohou převzít na adrese redakce. Ústřižky s vyluštěným textem bu-
dou zařazeny do slosování, pokud dojdou do redakce nejpozději do 3.12.2009.

1. Dagmar Kramperová
Ke Zděři 249/33

Radotín                                       
2. Josef Pavlík

Výpadová 1317/12  
Radotín

3. Květa Žáková
Tunelářů 274

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

Otec čte pozorně jakýsi časopis a najednou říká manželce: „Tak teď jsem konečně přišel na 
to, proč...(viz tajenka)!“ „No to jsem zvědavá, proč?“ „Protože ty tabletky proti dětem jsi 
měla brát ty a ne já!“

VOLALY LOUNY

Pomùcka:
Stone,
Vemo

Velký
oøech Kolem Popìvek Znaèka

mixerù
1. DÍL

TAJENKY
Moøská
vydra

Svazek
ro�tí

Autor díla
Èeská
secese

Prkenné
stropy

(náøeènì)

Okolo Zajíknutí
v øeèi

Velkooká
Korálový

ostrov
Palivo

SPZ okr.
Kolín

Palaèinka
Hliníková

fólie

Olina Fáze
Smyèky Souhlas

Znaèka
zápalek

Zájmeno
osobní
2. DÍL

TAJENKY

Znaèka
lanthanu
Pøehnaná
�etrnost

Kouty
�ance
Èást

molekuly

Sladko-
vodní ryba

Øe�eta

Èeský
malíø

Krátký
kabát

Zn. nano-
sekundy

Otík
Ryba rodu

Lota
Doplniti

Násilím
pøesvìd-

èovati

Základ�í
vzorek
mìøítka

Projev
pocty

Americký
prozaik
3. DÍL

TAJENKY

Iniciály
Yvese

Montanda

Pøedlo�ka
Slovenská
èíslovka

Trumf
v brid�i
Finské
sídlo

Znaèka
motocyklù

�at
Bujní
konì

Znaèka
èistícího
prá�ku
Meta

Iris

Øímských
49

Znaèka
selenu

Bronzové
umístìní

Dì��átko

Glycerid
vy��ích

mastných
kyselin

Otec ète pozornì jakýsi èasopis a najednou øíká man�elce: �Tak teï jsem koneènì pøi�el na
to, proè ... (viz tajenka)!� �No to jsem zvìdavá, proè?� �Proto�e ty tabletky proti dìtem jsi mìla
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Než vyjedeme do hor
JAK NAUČIT DĚTI LYŽOVAT – I. DÍL

Období zimních radovánek se ne-
zadržitelně blíží, a tak možná mnozí 
z Vás řeší problém, jak začít s výukou 
jízdy na lyžích s malými dětmi. Ideál-
ní věk pro první zkušenosti s lyžová-
ním jsou zhruba 2-3 roky. Závisí to na 
vyspělosti dítěte. V prvním období jde 
spíše o seznamování, šikovnější děti 
potom dokážou lyžovat na normál-
ních sjezdových tratích tak od 4-5 let. 
První lekce lyžování

Pro úplný začátek postačuje počkat 
na první sníh a na ten s dětmi vyra-
zit klidně někam do parku ve městě. 
V první fázi jde spíše o to, aby si dítě 
zvyklo na lyže na nohou. Nejde o lyžo-
vání v pravém slova smyslu. Pro první 
oťukávání lyžování zvolte nějaké bez-
pečné rovné místo, kde s dítětem lyže 
poprvé vyzkoušejte. Důležitá je zábav-
ná,  hravá forma. Není podstatná dél-
ka lekce,  ale to, aby si dítě z prvních 
pokusů s lyžemi na nohou neodneslo 
nějakou negativní vzpomínku. Pokud 
dítě přestane pohyb na rovině s lyžemi 
na nohou bavit, netrapte ho a radě-
ji lekci zopakujte další den. V rámci 
těchto prvních oťukávacích lekcí také 
dítě seznamujte s jeho výzbrojí. Mělo 
by si osvojit nazouvání, vyzouvání 
bot i lyží. 
Vyrážíme na svah

Pro první lekce na mírném svahu 
doporučujeme určitě využít služeb ně-
které z lyžařských škol – většinou dis-
ponují speciálně upraveným mírným 
svahem, kde mají připraven i dostatek 
výukových pomůcek a pomocných 
překážek. Výuka je zde bezpečná 
a je vedena  maximálně  zábavnou 
formou.

Pokud chcete své již trochu větší 

dítě učit sami, začněte na rovině 
a pozvolna pokračujte na mírně 
skloněném svahu. Pro nejmenší se 
zpravidla výuka provádí bez lyžař-
ských hůlek, ty se zapojí do výuky až 
v pozdější době. Zopakujte s dítětem 
to, co se naučilo na rovině a postupně 
připojujte další dovednosti. Zkoušejte, 
aby dítě udrželo rovnováhu při přímé 
jízdě na mírném svahu přecházejícím 
do roviny. Dbejte přitom na to, abyste 
ho vždy dokázali bezpečně zastavit. 
Ukažte dítěti základní sjezdový po-
stoj. Vyzkoušejte s dítětem stoupání 
do svahu bokem, o něco později 
i „stromečkem“.  Za každý úspěch dítě 
pochvalte. Jakmile se dítě bude cítit 
o něco jistěji, můžete na stále velmi 
mírném svahu začít s výukou přená-
šení váhy z jedné lyže na druhou a po-
stupného nácviku oblouků a rozvíjení 
citu dítěte pro rovnováhu. Pamatujte, 
že děti upřednostňují především učení 
vizuální formou. Ukazujte dítěti, jak 
má postupovat. Pokud to jde a sejde 
se více dětí najednou, zpestřujte vý-
uku i hrami a soutěžemi. Pozvolna 
můžete přidávat na obtížnosti. Rozví-
jejte u dítěte pocit skluzu, rovnováhu 
a přenášení váhy. U zatáčení postupně 
nacvičujte oblouky v pluhu, oblouky 
z rozšířené stopy a „carvingovou“ vl-
novku. Učte dítě základy bezpečného 
zastavení. Teprve po osvojení těchto 
základů můžete začít uvažovat o prv-
ním lyžování na skutečné sjezdové tra-
ti. Opět vybírejte lehčí modré sjezdové 
tratě, na kterých se nepohybuje příliš 
mnoho lidí.

Více informací o lyžařské výzbroji 
nejen pro děti naleznete na
www.skiservis.cz.

V následujících chladných měsících, 
kdy není zrovna ideální čas na toulky 
přírodou, navštívíme několik měst, která 
doposud unikla naší pozornosti a která 
zároveň uzavírají jakýsi pomyslný kruh, 
v němž se na našich výletech vůkol Prahy 
pohybujeme. 

Dnes zvládneme ještě relativně delší 
výlet, jehož cílem jsou Louny. Vypravíme 
se do nich z Peruce, kam je nejlépe se 
dostat vlakem ze Slaného. Proto v Praze 
na Florenci, v Dejvicích nebo na Zličíně 
nasedneme do autobusu a ve Slaném, kde 
jsme z Dejvic za 25 minut, vystoupíme na 
autobusovém nádraží. Tam využijeme 
toho, že vlakový přípoj, kterým budeme 
pokračovat dále, odjíždí až za nějakou 
dobu, a také toho, že na vlakové nádraží 
musíme někudy dojít. Cestou se tudíž 
podíváme po městě. Stačí nám na to 
slabá půlhodinka. Vznik Slaného souvi-
sí s objevem slaného pramene, u něhož 
prý již v 8. století měla být malá osada. 

Jisto je, na přelomu 13. a 14. století tu 
Václav II. založil u úpatí kopce město. 
Vrcholek kopce je sice pouhých 330 m n. 
m., přesto se jmenuje Slánská hora. Jedná 
se o třetihorní sopečnou vyvřelinu, která 
byla naposledy činná v roce 1726. Na 
kopci bylo archeologickým průzkumem 
zjištěno několik stádií osídlení počí-
naje pozdní dobou kamennou a dobou 
staroslovanskou konče. Již před rokem 
1137 stál pod kopcem románský kostel 
sv. Gotharda, jenž byl po roce 1450 pře-
budován. Vzhledem ke své nevhodné 
poloze na kraji města byl opevněný. Ke 
kostelu se vydáme hned z autobusového 
nádraží, jenom musíme překonat Šulty-
sovu silnici u kruhového objezdu. Kostel 
obejdeme a ve Vinařického ulici vlevo za 
ním u Štěchovy ulice spatříme zajímavý 
renesanční Modletický dům z roku 1587. 
Vinařického ulicí se pak posuneme na 
Masarykovo náměstí, kde je na pravém 
rohu v bývalé piaristické koleji z roku 
1658 Vlastivědné muzeum. Když se po 
náměstí porozhlédneme, zaregistrujeme 
na jeho levé straně budovu z poloviny 
18. století s radniční věží a na náprotivné 
straně do ulice vsazenou 38 m vysokou 
Velvarskou bránu, pozůstatek opevnění 
z druhé poloviny 14. století. Podél levé 
strany náměstí potom vklouzneme do 
Husovy ulice a z ní posléze vlevo do ulice 
Dr. E. Beneše. Jejím přímým prodlouže-
ním, kterým je ulice Wilsonova, prolét-
neme k železniční stanici (1,5 km). Zde 
nasedneme do vlaku ve směru na Louny 
a teprve potom dorazíme do výchozího 
bodu dnešního výletu v Peruci.

Od tamní železniční zastávky se bude-
me přidržovat modré turistické značky. 
Takto dojdeme do středu obce na svažité 
náměstí Emila Filly, kde je barokní kos-
tel sv. Petra a Pavla z roku 1725 a zámek 
(1 km). Ten stojí v místech gotického 
hrádku, který byl přestavěn v 16. století 
na renesanční zámek. Jeho nynější roko-
ková podoba je z let 1760 – 1770 (1 km). 
V areálu zámku je pamětní síň malíře 
Emila Filly a Muzeum české vesnice. Pod 
zámkem najdeme Boženinu studánku, 
a když sestoupíme silnicí ještě níže, ocit-
neme se u více jak 1000 let starého Oldři-
chova dubu (0,4 km). Studánka a dub se 
váží k pověsti o setkání knížete Oldřicha 
a selské pradleny Boženy. Pověst praví, že 

Oldřich během lovu uzřel tu, při dubu 
rostoucím na břehu ze studánky vytékají-
cího potoka, sličnou děvu peroucí prádlo, 
ke které zahořel vášní, a nechal ji odvézt 
do svého sídla. Skutečnost je ale taková, 
že Oldřich i Božena, když se někdy kolem 
roku 1003 setkali, byli každý ve svazku 
manželském, Oldřich nechal Boženu 
unést, načež spolu zplodili nemanželské 
dítě Bořivoje, jediného Oldřichova syna. 
Božena se stala kněžnou teprve po smrti 
Oldřichovy první manželky. Od dubu se 
vrátíme zpátky přes náměstí do Peruce 
k rozcestníku modré značky s červenou 
(0,8 km). Odtud, prakticky až do Loun, 
krom krátké výjimky, budeme sledovat 
červenou značku.

Z Peruce šlapeme členitějším terénem 
lesem do Débeře (1,5 km). Z Débeře po-
tom svižně rázujeme víceméně rovinou 
přes pole, role a háj ke Slavětínu. Jakmile 
opustíme lesní porost nad obcí, otevře se 
před námi celé nádherné panorama Čes-
kého středohoří s jeho homolovitými vr-
chy. Vlevo od obce pak je vidět osmihran-
ná osamocená kaple Navštívení Panny 
Marie z roku 1662. Do Slavětína, jenž je 
písemně doložen roku 1268, seběhneme 
ke gotickému kostelu sv. Jakuba Většího 
(3,5 km). Kostel vybudovaný kolem roku 
1300 na základech románského před-
chůdce z poloviny 13. století má velice 
hodnotné interiéry. Unikátní jsou zvláště 
nástěnné malby mariánského charakteru 
z druhé poloviny 14. století. Na kostel-
ním hřbitově je pochován místní rodák, 
český básník Konstantin Beibl. V obci si 
na moment odpočineme a nabereme síly 
k dalšímu pochodu.

Ze Slavětína kráčíme 
po asfaltové silničce, 
která se za železniční 
zastávkou změní v be-
tonový chodník a za 
čističkou se vnoří do 
porostu lemující mok-
řadní louku, a to až ke 
chmelnici na břehu řeky 
Ohře. Ohře pramení 
v Německu, její tok 
měří 316  km, v Čechách 
246 km. Řeka se v Lito-
měřicích vlévá zleva do 
Labe. Po břehu Ohře 
docupitáme k mostu, 
přes který vstoupíme do 
Počedělic (4 km).

Ves Počedělice je 
připomínána k roku 1219 a zaujme v ní 
pravidelná čtvercová náves, na níž se ko-
návaly trhy. Za Počedělicemi upalujeme 
po levé straně Ohře do Vršovic (4,8 km).

Vršovice jsou dokladovány k roku 
1268. Na jejím katastru stojí čtyřkřídlý 
zámeček z let 1735 – 1736 postavený 
v místě straší tvrze. Ve Vršovicích pře-
kročíme řeku zpátky na pravý břeh a nyní 
máme dvě možnosti. Buď pokračovat po 
značce k železničnímu kolejišti a k loun-
skému pivovaru, nebo se od ní na chvíli 
odklonit do Černčic a o osm set metrů 
si prodloužit výlet. Doporučuji druhou 
variantu, protože v Černčicích je hezký 
kostelík, který bychom neměli vynechat. 
Dospějeme k němu po asfaltové silnici 
a vyběhnutím svahu (1 km). Z dálky 
viditelný kostel sv. Vavřince byl vybu-
dován ve druhé polovině 12. století jako 
románská tribunová svatyně. Nehledě ke 
gotickým a barokním úpravám si udržel 
románský výraz. Osada Černice, vyrostlá 
vedle něho, se v historických zápisech 
objevuje k roku 1362.

Od kostelíka vyrazíme do Loun po 
chodníku položeném při hlavní silnici. 
V závěru Černčic se u pivovaru na pra-
hu Loun napojíme na červenou značku 
(1 km). Okrajovou průmyslovou část 
města proběhneme dlouhou Husovou 
ulicí končící u historického jádra (1,8 km). 
Původní Louny se poprvé prezentují LP 
1115 jako románská osada s kostelíkem 
sv. Petra při brodu přes Ohři. Někdy 
v 60. letech 13. století vzniklo v jejím 
sousedství na lépe chráněném místě a na 
obchodní cestě do Saska záhy prosperují-
cí královské město. Leč jeho význam po 

třicetileté válce upadl a oživení nastalo 
až s nástupem průmyslu v 19. a 20. století. 
Centrem Loun učiníme malou exkurzi. 
Hilbertovou ulicí navazující na Husovu 
vnikneme na Mírové náměstí s rene-
sančním domem č. 57 a krásně zdobenou 
radnicí v novorenesančním slohu z roku 
1887. Z rohu poblíž radnice pokračuje-
me z náměstí Pivovarskou ulicí, kde si 
všimneme domu č. 43, jenž ve svém nitru 
ukrývá gotickou síň. Budova je výstavním 
prostorem okresního muzea. Pivovarská 
ulice ústí do ulice Žatecké, která je zavr-
šena Žateckou branou. Z její čelní, tedy 
opačné, strany se nám naskytne pohled 
na poměrně dobře zachovalé opevnění 
města, včetně bašt, z 15. století. Když se 
zase branou dostaneme dovnitř, uhneme 
poté ze Žatecké ulice druhou ulicí vpravo. 
Jmenuje se Beneše z Loun a přivede nás 
ke trojlodnímu gotickému kostelu sv. Mi-
kuláše ze 14. století. Současnou podobu 
mu vtiskl architekt Benedikt Rejt v letech 
1519 - 1538. Od kostela se přesuneme opět 
na Mírové náměstí, z něhož nyní spěcháme 
Pražskou obchodní ulicí na Komenského 
náměstí. Z Komenského náměstí zabo-
číme vpravo k parkovišti a za ním přes 
silnici na autobusové nádraží. Před ním 
se krčí kostelík Matky Boží z roku 1493 
(1,8 km). Z autobusového nádraží někte-
rým z četných spojů odjedeme do Prahy.
  Vesměs rovinatý výlet je dlouhý zhruba 
23,3 km, bez Slaného 21,8 km.



Radotínská basketbalová stopa v „Mattonce“

Tragicky dlouhé tratě

Tradiční rozloučení ze soballovou sezónou
Rozhovor s Jiřím Kyselou - hráčem nováčka nejvyšší basketbalové soutěže ČR z Vyšehradu

Jak vidíš rozdíl mezi Mattoni NBL a první 
ligou, kterou jsi předtím hrál?
Rozdíl je velký. V Mattoni NBL hraje spous-
ta cizinců, které si kluby z 1. ligy z finančních 
důvodů nemohou dovolit. Dále v náročnosti 
soutěže. Týmy trénují 1 - 2krát denně a hrají 
2 utkání do týdne, kdežto v 1. lize si druž-
stva vystačí s třemi treninky týdně a zápasy 
se hrají pouze dva za 14 dni.
Vyšehrad je jediný tým bez zahraničních 
posil a zřejmě jediný s amatérským statu-
sem. Má vůbec šanci prosadit se v profesi-
onální Mattoni NBL? 
Šanci určitě má. Myslím si, že je jen otázka 
času, než si zvykneme na kvalitu a nároč-
nost soutěže. Pro většinu hráčů je a byl začá-
tek soutěže šok, ale v závěru soutěže bychom  
nějaké vítězství mohli získat. I když bez za-
hraničních hráčů to bude velmi těžké.
Nastupuješ na pozici rozehrávače a daří se 
ti bodově. Co podle tebe schází Vyšehradu 
k lepším výsledkům? 

Určitě jeden až dva zku-
šení hráči, kteří by do-
kázali převzít zodpověd-
nost ve vypjatých částech 
zápasu, ve kterých se my, 
mladí, dopouštíme zby-
tečných chyb.
Jak vnímáš domácí 
radotínské prostředí 
a fakt, že místní občané 
se učí chodit na špičko-
vý basketbal? 
Jsem velmi rád, že mám 
možnost hrát ,,Matton-
ku“ v Radotíně. Už jen 
kvůli tomu, že jsem zde 
vyrůstal a nově postave-
ná hala je krásná. Dou-
fám, že se naše zápasy místním občanům 
budou líbit a basketbal v Radotíně zaujme 
co nejvíce dětí.
Atmosféru Mattoni NBL  sis  vyzkoušel už 

během svého angaž-
má v týmu BC Brno. 
Jaká byla tvá pozice 
v brněnském týmu? 
Byla to pro mě ne-
smírná zkušenost 
vyzkoušet si už v 16 
letech nejvyšší soutěž. 
V Brně byla moje role 
v týmu zcela odlišná, 
byl jsem benjamínek 
týmu a na hřiště na-
stupoval v soutěžních 
utkáních jen málo.
Kdo tě přivedl k bas-
ketbalu a předával ti 
první zkušenosti?
K  b a s ke t b a lu  m ě 
přivedli rodiče, kteří 

chtěli, abych sportoval. Určitě můj táta (hrál 
první ligu - pozn. red.), který se mnou od 
nejmladšího věku trénoval a radil mi, co 
a jak mam dělat. 
Jaké máš hráčské ambice do budoucna? 
Chtěl bych hrát basketbal na co nejvyšší 
úrovni a stále se zlepšovat. Jak daleko se 
dostanu, ukáže čas.  
Basketbal v Radotíně oslavil 60 let exis-
tence. Co bys  jako jediný radotínský hráč 
v Mattoni NBL  popřál místnímu basket-
balu do budoucna?
Ať mu nová hala pomůže pokračovat 
v dlouhodobé tradici a abych i já mohl za 
další roky slavit s radotínským basketbalem 
sto let. 

Talentovaný radotínský mladík Jiří Kysela, čerstvě devatenáctiletý student Gymnázia Oty Pavla, nastupuje v základní sestavě Sokola Vyše-
hrad - nováčka nejvyšší basketbalové soutěže ČR Mattoni NBL. Radotínská sportovní hala je tak pravidelným svědkem konfrontace amatérů 
s českou profesionální špičkou a zahraničními legionáři. Jiří Kysela se v několika zápasech stal nejlepším hráčem Vyšehradu (proti USK vstřelil 
18 bodů, proti Poděbradům 14 bodů). Na to, jak prožívá jediný radotíňák možnost hrát v Mattoni NBL  proti nejlepším basketbalistům ČR, 
jsme se jej zeptali osobně.

Před zimní přestávkou, která bude vě-
nována především přípravě, se poslední 
říjnový víkend na soballovém hríšti v ulici 
U Starého stadiónu uskutečnil již 23. ročník 
slow - pitchového turnaje smíšených druž-
stev „Radotín 2009“. Akce je pořádána jako 
rozloučení s letošní sobalovou sezonou. 
Část utkání se odehrávala i na umělé trávě 
na novém stadionu.

Co je vlastně slow - pitch? Slow - pitch je 
rekreační forma soballu, jed-
noho z našich nejúspěšnějších 
kolektivních sportů posled-
ních let, jak dokazují medaile 
z ME mužů i žen nebo dobrá 
umístění zejména mužů na 
MS. Slow - pitchová pravidla 
především eliminují rychlost 
nadhozu pálkaři, takže odpalo-
vat, a tedy bodovat, může každý 
bez rozdílu věku, zkušeností 
nebo pohlaví. Slow - pitch je 
ideálním sportem pro letní 
i podzimní ligovou přestávku. 
Jeho atraktivita je právě v mož-
nosti startu smíšených družstev.

Turnaje se zúčastnilo celkem 8 družstev 
a hrálo se podle připraveného turnajového 
pavouka. Počasí tentokrát soballu přálo, 
a tak všichni bojovali ze všech sil a s úsmě-
vem. Většina družstev se na turnaj přijela 
rozloučit s letošní soballovou sezónou. 
Účastníci se tradičně rekrutovali z praž-
ských i mimopražských družstev a k vidění 
byla řada zajímavých zápasů. Nedílnou sou-
částí  bylo i mnoho přepalů zadního plotu 
na soballovém hřišti. Dvoudenní turnaj 

vyvrcholil v neděli odpoledne, kdy se ve 
finále potkalo neporažené družstvo Radotín 
SK  s výběrem  oddílů Spektrum, Přírodní 
vědy a Slavoj Praha 7 hrajícím pod názvem 

„Pidilidi“. Vedení v zápasu se ujal Radotín, ale 
o své vedení přišel hned ve druhé směně. Do 
konce utkání domácí tým nedohnal bodový 
náskok soupeře a skončil na druhém místě 
prohrou 6:11. Tradiční rozloučení se sezó-
nou mělo opět vynikající atmosféru, která se 

odrazila na faktu, že většina družstev si již 
nyní rezervovala start v příštím ročníku.

Přes nepříznivou předpověď a chladné po-
časí předchozího týdne se pádlování chtiví 
draci slétli do Malé Chuchle, aby změřili své 
síly na trati dlouhé 4500 m. Ti méně zkušení, 
o to však více nadšení, pak okusili délku 
trati 450 m. 

Svatý Petr povytáhl rtuť v teploměrech 
na týdenní maxima. Ti, kdo i tak cítili chlad 
po těle, jej pak zaháněli svařákem a hlavně 
svými sportovními 
v ý kony. D l ou hou 
trať si posádky, mezi 
kterými nechyběly 
dva ryze ženské týmy, 
vyzkoušely hned dva-
krát. Dramatický zá-
věr velkého finále pak 
jasně opanovali PSV 
Uckermark v čase 
20:46 min. V závěru 
pro sebe těsně získali 
vavříny za druhé mís-
to ESV Dresden před 
p o ř á d a j í c í m i  ž e -
n a m i  D B T  z  M a -
lé Chuchle.

V závodě ama-
térských posádek se po dvou rozjížď-
kách krystalizovali adepti na hlavní cenu 
v podobě sudu Gambrinusu, kteří se utkali 
v pětičlenném finále. V něm měli nejvíce 
sil Převážně neškodný, kteří druhé Dračí 
moči nadělili sekundu a půl. Poslední místo 

„na bedně“ pak pro sebe vybojovali přátelé 

a známí z Bosch – RWE. Nezávodilo se 
však jen na vodě, ale i na břehu. Titul nej-
tragičtější posádky si odnesl tým MZV, a to 
především za svou urputnou snahu sehnat 
všech svých 20 členů dohromady.

Dračí sezónu v České republice pak 
ukončila pravá dračí patry omaštěná čuní-
kem, dárkem pořádajícího oddílu všem, kdo 
dlouhý a náročný rok u vody vydrželi až 
sem. Poslední bubny na lodích se rozezněly 
31. října ve švýcarském Bernu v závodě na 

9 km s hromadným startem cca 45 dračích 
posádek. 
Ženský dračí tým DBT, působící v Malé 
Chuchli, přijímá mezi sebe nové členky se 
zájmem o výkonnostní sport.
Více informací na
www.dbtragedky.estranky.cz

Fotbalisté Radotína stále vedou pražský přebor
Po jedenácti odehraných kolech pražské-

ho přeboru, i přes dvě porážky, je celek z Pra-
hy 16 stále na první příčce. Radotínští  fotba-
listé si vybudovali respekt napříč fotbalovou 
Prahou a stále patří ke žhavým kandidátům 
na postup do vyšší soutěže. 

Vedení fotbalového oddílu SC Radotín si 
dalo jednoznačný cíl v podobě výhry v praž-
ském přeboru. Pokud se bude výsledkově da-
řit tak jako doposud a hráči budou předvádět 
kvalitní výkony, není tento cíl nereálný. Je 
však nutno konstatovat, že hráčský kádr bude 
muset být, vzhledem k těmto ambicím, o ně-
kolik fotbalistů doplněn. Zajímavé zpestření 
pro letošní nejvyšší pražskou fotbalovou 

soutěž připravil primátor hlavní města Pavel 
Bém. Pro větší atraktivitu přeboru vypsal 
soutěž o nejlepšího střelce, kterého čekají 
zajímavé dary. Vedení SC Radotín doufá, že 
v této soutěži uspěje Martin Dlouhý (zatím 
s devíti vstřelenými brankami okupuje první 
příčku) a za každou vstřelenou branku do 
sítě soupeřů si odnese kilo vuřtů. Pro tým 
bude dále připraven sud piva a šampaň-
ské. V případě Martinova vítězství by toto 
ocenění rovněž přispělo k další propagaci 
SC Radotín. V zimní přestávce bude fot-
balový oddíl z pražské šestnáctky (společně 
s Aritmou  Praha – pozn. red.) pořádat již 
4. ročník kvalitně obsazeného mužského tur- Další informace na www.scradotin.cz 

naje. Začátek této akce je plánován na první 
víkend po Novém roce. Diváci se mohou 
těšit např. na rezervu třetiligového Motorletu, 
přeborovou  Libuš  a samozřejmě na domácí 
celek. Organizátoři turnaje zvou všechny 
příznivce dobrého fotbalu, aby sem zavítali 
a přišli povzbudit všechny hráče nejen do-
mácího oddílu.Vedení klubu by se velmi rádo 
obrátilo na fanoušky nejen z Prahy 16, ale 
i z okolí, kteří by svými konstruktivními ná-
měty a připomínkami chtěli přispět k rozvoji 
fotbalu v městské části u Berounky. Je patrno, 
že fotbal v Radotíně  jde správným směrem, 
a proto všichni hráči zvou fanoušky na své 
zápasy. Svou účastí  pomůžou radotínský 
fotbal pozvednout výš. 

Mistrovství České republiky ve sportovním aerobiku
Další medailové žně pro chuchelský Aerobic team

Ve dnech 3. – 4. října  2009 se ve  florbalo-
vé aréně pražské Sparty konalo Mistrovství 
České republiky ve sportovním aerobiku 
a fitness týmech. Chuchelský Aerobic Team 
Veroniky Vrzbové se do vrcholné soutěže se-
zóny kvalifikoval hned se třemi fitness týmy 
a opět neváhal s plným odhodláním bojovat 
o nejvyšší příčky.

První den soutěže byla na programu finá-
le hned dvou věkových kategorií. Ve věkové 
skupině 8 - 10letých se ve fitness týmu před-
stavila Adéla Bláhová, Barbora Bohatová, 
Kristina Čuřínová, Eva Hanzalíková, Vero-
nika Košumberská, Veronika Stádníková, 
Sára Škorpíková a Nicol Vosková. Po kva-
lifikačním kole, které proběhlo týden před 
MČR v Sedlčanech, se tento tým umístil na 
prvním místě. Ve finálovém závodě na Mi-
strovství ČR děvčata předvedla fascinující 
výkon, díky kterému obhájila první místo 
z kvalifikace a stala  se zcela po zásluze mis-

tryněmi České republiky pro rok 2009. Jako 
druhé sobotní finále byl na programu závod 

kategorie 11 - 13 let.  Za chuchelský aerobik 
se představil fitness tým ve složení Claudie 
H r u b o š o v á , 
M i c h a e l a 
Klepalová, Bar-
bora Křečková, 
Kristýna Kudr-
nová, Matylda 
Malá, Jessica 
Ma l fat t i , Ni -
kola Ševčíková 
a Anna Zajíč-
ková. Děvčata 
se, stejně jako 
v kvalifikačním 
kole, umístila 
n a  s k v ě l é m 
3. místě a za-
jistila si tak nominaci na Mistrovství světa 
ve sportovním aerobiku a fitness, které 
se tento rok koná na karibském ostrově 

Martinik. V sobotu se 
také konala kvalifikace 
n a  M i s t ro v s t v í  Č R 
v seniorských kategorií. 
V nejnabitější a nejpres-
tižnější kategorii – jed-
notlivkyně ženy – se 
z chuchelského týmu 
představily hned dvě 
závodnice. Ivana Dvo-
řáková se při svém 
premiérovém závodě 
umístila na výborném 
8. místě a Táňa Bed-
nářová (Miss aerobik 
pro rok 2009) obsadila 
10. místo. Ve sportov-
ním aerobiku v seni-
orské kategorii měla 

děvčata z Chuchle rovněž zastoupení, a to 
v soutěži  tříčlenných sestav. Tým ve složení 

Silva Řeháková, Kateřina Brabcová a Adéla 
Navarová se probojoval z kvalifikačního 

závodu do nedělního finále, kde po svém 
vydařeném výkonu získal skvělé 5. místo. 

Druhý den, v neděli, se konalo finále 
kategorie 14 -16letých a seniorské kategorie 
(nad 17 let). Juniorská fitness skupina ve 
složení Markéta Sílová, Barbora Klepalová, 
Barbora Vavroňová, Andrea Čečrdlová, 
Anna Saslíková, Sarah Vegnerová, Alžběta 
Vernerová a Zorka Dušková postoupila 
z kvalifikačního závodu do finále z prvního 
místa. Na děvčata z městské části, známé 
především dostihovým závodištěm, však 
dopadl ze strany soupeřů obrovský tlak. 
I když jejich finálový výkon byl bezchybný, 
opatrnost v předvedení se nedala přehléd-
nout. Rozhodčí tedy na první místo dosa-
dili kladenský tým, který ve svém výkonu 
předvedl větší „drive“. Juniorky  Aerobic 
Teamu se na mistrovství republiky nakonec 
umístily na fantastickém 2. místě a stejně 
jako kadetky se nominovaly na mistrovství 
světa do Karibiku.

Nejbližší domácí zápasy
Sokola Vyšehrad v Radotíně:
18.11. Nový Jíčín v 18.15 hod.,
29.11. BK Opava v 17.00 hod.,
13.12. Karma Poděbrady 17.00 hod., 
30.12. NH Ostrava v 18.15 hod.
Více na www.halaradotin.wz.cz

Konečné pořadí turnaje: 
1. Pidilidi
2. Radotín SK 
3. Je to jedno (Kotlářka, Čechie, Radotín) 
4. Podolí SK
5. Fulleros De La Habana 
6. Táhla Police nad Metují 
7. Falcons HK
8. CIT Praha 
Podrobnější informace na www.radotinsk.cz 

Když se třetí říjnovou neděli cyklisté po 
obědě rozhodovali, zda vyrazit na Zbraslav 
do Boroviček na 23. ročník závodu Zbraslav-
ská osma, tak za okny hustě pršelo a teplo-
měr ukazoval čtyři stupně nad nulou.

Když se pak v 16 hodin vyhlašovali 
vítězové, svítilo sluníčko, bláto na kolech 
i dresech rychle osychalo a všech 57 účast-
níků, kteří se nenechali vodou a zimou 

odradit, jistě nelitovalo, že i tentokrát 
přijeli. „V týdnu, když na louce ležel sníh, 
jsme i zvažovali, zda závod nezrušit, ale 
nechtělo se nám přerušit šňůru 23 akcí 
v nepřetržité řadě. Jak se pak na účasti 
ukázalo, dobře jsme udělali, přijelo 37 
dětí,“ naznačil těžké rozhodování organi-

zátorů technický ředitel závodu Vladimír 
Dvořák. „Jsme rádi, že i tentokrát přijelo 
víc dětí než dospělých. A to byla dosavadní 
osma bezkonkurenčně nejstudenější z těch, 
co kdy byly. O náročnosti podmínek na-
povídá, že i vítěz hlavní kategorie zajel 
nejpomalejší čas historie. Ale o rekordy 
ani tentokrát nešlo, zvítězili všichni, kteří 
se nelekli a přijeli,“ hodnotil závod jeho 

ředitel Aleš Háněl. Jarní Zbraslavská osma 
se uskuteční v dubnu 2010, ale již dnes je 
jasné, že aprílovější počasí, než jaké bylo 

v polovině října, určitě nebude. 

Více a výsledky na www.hsh.cz/osma

Zbraslavská osma i aprílovému
počasí navzdory

v polovině října, určitě nebude.



Důstojné oslavy 80 let volejbalu v RadotíněDostihové zpravodajství - Cenu prezidenta vyhrál favorit Mariydi
Již pošesté v prezidentském úřadu na-

vštívil chuchelské závodiště Václav Klaus. 
První listopadovou neděli předával pohár 
vítězi jubilejní 90. Ceny prezidenta republiky 
a HIC & Services, supervytrvalecké zkoušky 
na 3200 metrů, jejíž historie je jednak nej-
delší ze všech českých rovinových dostihů 
a jednak nikdy, žádnou dějinnou událostí,  
nebyla přerušena.

Letošní ročník měl na startu horkého fa-
vorita, který svou roli nakonec splnil, i když 
po jeho předchozím suverénním triumfu 

v pardubickém St. Leger možná někteří 
čekali v cíli jasnější převahu. Přesto tříletý 
hnědák Mariydi zvítězil jistě, a to rozdílem 

dvou délek před druhým Oligarchem, je-
hož forma vždy kulminuje v samém konci 
sezóny, což dokázal nejen nyní, ale také 
v předchozích dvou letech, kdy 
Cenu prezidenta vyhrál. Na bron-
zovém stupínku, stejně jako vloni, 
skončil poctivý valach Savignon, 
který prakticky nemá výsledkové 
výpadky.

Vítězný Mariydi je trénován 
v Praze - Velké Chuchli Tomá-
šem Šatrou a v sedle měl žokeje 

Václava Janáčka, 
který byl už od 
léta jistým šam-
p i ó n e m  m e z i 
r o v i n o v ý m i 
jezdci - tento titul 
letos získal po-
čtvrté za sebou!

Ačkoliv se celý svá-
t e č n í  d o s t i h o v ý  d e n 
pod záštitou prezidenta 
republiky konal za téměř 
mrazivého počasí, tribuna 
se zaplnila solidně a diváci 
viděli osm nadmíru zají-
mavých dostihů, z nichž 

většinu ovládli favorité. Překážkovou Cenu 
EŽ Praha a České televize získal šestiletý va-
lach stáje Quartis Charccari s žokejem An-

drésem, Cenu Sherlog pro dvouleté koně si 
připsal nadějný hnědák DS Pegas Skarabeus 
s žokejem Lukáškem a III. ročník populární 

Ceny běloušů CK Martin Tour opanoval 
tříletý zástupce stáje Martin Tour & MIKO 
Racing Maribor s žokejem Rájou.

V průběhu programu také vyvrcholil 
celoroční seriál žákovských dostihů Pohár 
PRE – Hippospol Cup 2009, jehož vítězkou 
se podruhé v sedmileté historii stala dívka, 
konkrétně Petra Prenerová. I když se v zá-
věrečné kapitole seriálu s klisnou Roseburn 
neumístila, předchozí náskok jí stačil na 
celkové prvenství.

Výsledkový servis

Pilotní projekt poháru mistryň ovládly radotínské hračky
Ve dnech 24 .– 25. 10. 2009 se v Hannove-

ru uskutečnil první ročník česko - německého 
poháru mistryň. Turnaje se zúčastnily dva 
nejlepší týmy z každé země: LCC Radotín, 
SK Lacrosse Jižní Město, Mnichov a Han-
nover. Kromě nich byl v Hannoveru mimo 
soutěž ještě anglický tým z Caterham School, 
se kterým sehrály Radotín a Hannover přá-
telské zápasy.

Právě zápas proti Caterhamu byl prvním 
vystoupením radotínského mistra v Han-
noveru. Caterham School je středoškolský 
tým, ale vzhledem k všeobecné úrovni 
anglického lakrosu byl LCC důstojným 
soupeřem. Zápas byl zpočátku vyrovnaný, 
o poločase vedl Radotín 9:6. V druhé půli 
zkušenost českých hráček převládla a LCC 
nakonec vyhrál 16:9. Michaela Srchová na-
střílela sedm gólů, Anna Kopecká a Adéla 
Blahovcová daly každá po třech. SK Lacros-
se Jižní Město se ve svém prvním utkání 
střetl s týmem Mnichova. Zápas byl vy-
rovnaný a Jižní Město vítězství 12:8 získalo 
až v závěru zápasu. V českém derby mezi 
odvěkými rivalkami z Radotína a Jižního 
Města došlo v první půli k vyrovnanému 
boji. Zlom nastal po přestávce a v druhé 
polovině Radotín jasně dominoval a zví-
tězil přesvědčivým rozdílem 21:8. Stejně 
jako Radotín i Hannover si v přátelském 
zápase poradil s anglickým týmem z Cater-
hamu. Domácí tým Hannoveru nastoupil 
proti Jižnímu Městu v plné síle. V utkání 
vicemistrů se nakonec z vítězství 10:8 
radoval německý tým. V utkání mezi LCC 
a německým mistrem z Mnichova neměly 
radotínské hráčky slitování a uštědřily 
Němkám drtivou porážku 20:3. S chutí si 
zaútočily a do tabulky střelců se zapsalo 

deset hráček. Zápasem mezi Hanoverem 
a Radotínem celý turnaj vyvrcholil. Hráčky 
LCC se ve 4. minutě ujaly vedení gólem 

Natálie Minajevové. V 7. minutě Hannover 
vyrovnal a ve 13. a 17. minutě odskočil na 
rozdíl dvou branek. Radotín ale do poloča-
su dvěma góly Michaely Srchové a jedním 
Anny Kopecké a Natálie Minajevové prů-
běh zápasu otočil. O půli vedlo LCC 5:3. 
Do 45. minuty se Češkám podařilo zvýšit 
vedení až na 8:4. Pak ale Němky začaly hrát 

agresivněji a dařilo se jim dostávat Radotín 
pod tlak. Rychlými góly v rozmezí 51. až  
55. minuty zápasu stáhly výsledek na roz-

díl jediné branky. 
Radotínské hráč-
ky  zner vózně ly, 
m ě l y  p ro b l é my 
s vyvezením míče 
a zbytečně ho ztrá-
cely v útoku. Půl 
minuty před konce 
toho soupeř využil 
a vyrovnal. Posled-
ní šanci na stržení 
výsledku na stra-
nu LCC Radotín 
A n n a  K o p e c k á 
nevyužila a zápas 
skončil remízou. 
LCC se však díky 
lepšímu skóre stal 
celkovým vítězem 
turnaje.  Do týmu 
b y l y  n a  t u r n a j 
nominovány čtyři 
juniorské hráčky 
a  r o z h o d n ě  s e 
v  něm nezt rat i -
ly. Veronika Bern-
häuserová v bráně 
předvedla dobrý 

výkon. Ukázalo se, že LCC chybí zkušenost 
s vypjatými zápasy. Utkání s Hannoverem 
a Caterhamem bylo výrazným oživením 
a zisk trofeje bylo příjemným zakonče-
ním sezóny. 

Více fotografií na www.icc-radotin.cz 
a reportáže na www.videosport.tn.cz/lacrosse.

V roce 1929 se v rámci Sokola Radotín 
objevila skupinka sportovců, která položila 
základy jednoho z nepopulárnějších světo-
vých sportů v Radotíně. Nástupci volejba-
listů z „dvacátéhodevátého“ si připomněli 
80. let trvání volejbalu v sobotu 17. října. 
V nové sportovní hale proběhl „Turnaj na-
příč generacemi“, ve kterém se v úporných 
bojích střetlo šest družstev složených jak ze 
současných, tak i z bývalých hráčů a hráček 
Radotínského sportovního klubu.

Nebylo ani tak podstatné, kdo zvítězil, jako 
spíš fakt, že se vedle sebe na kurtech sešli jak 
náctiletí, tak i šedesátníci. Nikdo 
z aktivních hráčů si už první po-
dání v roce 1929 nepamatuje, ale 
jistá kontinuita tu je. Například 
paní Helena Zápotocká poznala 
na jedné z nejstarších fotografií 
svého tatínka Miloslava Blechu. 
Původní plán byl promíchat 
aktivní hráče, dorůstající děti, 
bývalé hráče, ženy a muže a ne-
chat je zahrát společně. Měla to 
být spíš společenská akce. Aktiv-
ní hráči, ale po prvním úderu do 
míče, na společenskou atmosféru 
zapomněli a začali jako obvykle 
hrát o vítězství. Z prvního místa se nakonec 
radovalo družstvo „Klokani - skokani“ pod 
vedením Evy Andrštové, které dostalo krásný 
veliký koláč věnovaný firmou Racia. 

Oslavy vyvrcholily slavnostní večeří v re-
stauraci Berounka. Na programu byl úvodní 
přípitek, večeře, projev a společenská zábava. 
Hlavní proslov měl Michael Šmrha. Zhodno-

til osmdesátiletý vývoj volejbalu v Radotíně  
a také ocenil slovem a drobnou pozorností 
zasloužilé volejbalisty. Největší pozornost 
byla věnována těm, které už mladší spolu-
hráči z hřiště neznají jako je Václav Michálek, 
František Hlavín, Tomáš Táborský, Jaroslav 
Brož, Josef Barvíř, Zdeněk Šamonil nebo Jana 
Kubů. Po oficiální části nastala volná zábava, 
ke které významně přispělo i hudební trio 
z vlastních zdrojů ve složení Jana Kouřimská, 
Jirka Skřivánek a Petr „Školník“ Holan, které 
dokumentovalo všestrannost radotínských 
sportovců. Nebylo výjimkou, že spolu s nimi 

tančil a zpíval téměř celý sál. Po půlnoci se 
společnost, byť nerada, rozcházela s přáním, 
aby se podobná akce uskutečnila dříve než za 
dalších deset let. 

Více informací o oddílu volejbalu na 
www.skradotin.cz/volejbal

Sportovcem měsíce října 2009 se stal basketbalista Jiří Kysela

Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc říjen se stal devatenáctiletý Jiří 
Kysela, který pravidelně nastupuje a odvádí kvalitní výkony v dresu nováčka 
Mattoni Národní basketbalové ligy Sokola Vyšehrad. Radotínský talent kom-
binuje starty ve dvou soutěžích v nejvyšší „matonce“ a za Benešov v první lize. 
Za Vyšehrad se mu dařilo v zápasech proti USK Praha a Poděbradům . V obou 
zápasech byl nejlepším střelcem sokolského týmu. Podobnou bilanci a výkony 
má i v dresu BC Benešov. 

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete ná-
vrh na udělení titulu Sportovec měsíce Prahy 16 na emailovou adresu 
noviny@p16.mepnet.cz. Přihláška do soutěže o udělení titulu musí  obsaho-
vat 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 do-
saženo. Důležitá je i informace, z jaké 
městské části dotyčný je, nebo koho 
reprezentoval. Rovněž prosíme o po-
skytnutí tel. kontaktu jak na navrho-
vatele, tak i na navrženého sportovce 
pro zjištění případného souhlasu 
k medializaci výkonu v Novinách 
Prahy 16. Podněty zasílejte v termínu 
do 3. prosince 2009. Ze zaslaných tipů 
bude do užšího rozhodování zařazen 
sportovec jednak na základě došlého 
množství návrhů s jeho jménem a ta-
ké na základě mimořádnosti výkonu 
v daném sportu a věkové kategorii. 
Vítěz obdrží čestnou listinu  se jmeno-
váním sportovce měsíce a věcnou cenu. 
Těšíme se na Vaše podněty.

KOPANÁ:
Pražský přebor: 8. kolo SK Uhelné sklady Praha – SC Radotín 1:1, 9. kolo SC Radotín – 
SK Union Vršovice 2:1, 10. kolo FC Zličín – SC Radotín 3:1, 11. kolo SC Radotín – FC Čechie 
Uhříněves 2:0. SC Radotín 1. místo, 7 výher, 2 remízy, 2 prohry, skóre 23:10, 23 bodů.
I. A třída – skupina B: 8. kolo SK Zbraslav – SK Ďáblice 2:2, 9. kolo SK Aritma Praha B – 
SK Zbraslav 2:1, 10. kolo SK Zbraslav – ABC Braník 3:4, 11. kolo SK Horní Měcholupy B  – 
SK Zbraslav 3:0.  SK Zbraslav 11. místo, 3 výhry, 2 remízy, 6 proher, skóre 17:28, 11 bodů.
I. B třída – skupina A: 8. kolo FK Gordic Kačerov – Sokol Lipence 2:2, SK Sparta Košíře – 
SC Radotín B 4:0, Sokol Lochkov – Avia Čakovice 2:2, 9. kolo SC Radotín B – SK Nusle 
1:6, Sokol Lipence – Sokol Řepy 1:0, 1999 Praha – Sokol Lochkov 4:0, 10. kolo Sokol 
Lochkov – SC Radotín B 1:1, Sokol Lipence – Avia Čakovice 3:1, 11. kolo 1999 Praha – Sokol 
Lipence 1:0, SC Radotín B – FK Gordic Kačerov 2:3, FC Zličín B – Sokol Lochkov 8:0. Sokol 
Lipence 9. místo, 4 výhry, 3 remízy, 4 prohry, skóre 19:13, 15 bodů, Sokol Lochkov 10. místo, 
4 výhry, 3 remízy, 4 prohry, skóre 18:30, 15 bodů, SC Radotín B 12. místo, 3 výhry, 2 remízy, 
6 proher, skóre 22:29, 11 bodů.
II. třída skupina A: 6. kolo SK Čechoslovan Chuchle B - SK Zbraslav B  0:0, PSK Olymp 
Praha - Sokol Lipence B 7:3, 7. kolo Sokol Lipence B – ABC Braník B 2:4, SK Zbraslav B – PSK 
Olymp Praha 4:1, FK Řeporyje B – SK Čechoslovan Chuchle B 5:3, 8. kolo SK Čechoslovan 
Chuchle B – Sokol Stodůlky B 1:1, Sokol Lipence B – SK Zbraslav B 0:2, 9. kolo Sokol Řepy B – 
SK Čechoslovan Chuchle B 1:1, SK Zbraslav B – ABC Braník B 1:1, FK Řeporyje B – Sokol 
Lipnce B 3:1. SK Zbraslav B 1. místo, 6 výher, 3 remízy, skóre 20:6, 21 bodů, SK Čechoslovan 
Chuchle 7. místo, 2 výhry, 4 remízy, 3 prohry, skóre 15:18, 10 bodů, Sokol Lipence B 8. místo, 
2 výhry, 2 remízy, 5 proher, skóre 13:21, 8 bodů.
II. třída skupina C: 6. kolo AFK Slavoj Podolí Praha C - SK Čechoslovan Chuchle 1:2, 7. kolo 
SK Čechoslovan Chuchle – Junior Praha C 6:0, 8. kolo SK Čechoslovan Chuchle – Slovan 
Kunratice B 5:1, 9. kolo Sokol Písnice - SK Čechoslovan Chuchle 2:4. SK Čechoslovan Chuch-
le 3. místo, 5 výher, 1 remíza, 3 prohry, skóre 27:17, 16 bodů.
PRAŽSKÁ BASKETBALOVÁ SOUTĚŽ: 
Muži - 1. třída - sk. A: 1. kolo Radotínský SK – Sokol Žižkov E 94:73, 2. kolo VŠSK MFF A – 
Radotínský SK 72:54, 3. kolo Radotínský SK – SK Hradčany 105:59, 4. kolo Radotínský SK – 
SK Meteor A 75:79, 5. kolo VSK PV – Radotínský SK 72:100. Radotínský SK je po 5 kolech na 
3. místě, 3 výhry, 2 prohry, skóre 428:355, 8 bodů.
Muži – 2. třída – sk. D: 1. kolo SK Zbraslav – Sokol Michle A 51:56, 2. kolo SK Meteor C – SK 
Zbraslav 58:43, 3. kolo SK Zbraslav – BC Loudilové 72:105, VSK Elektro – SK Zbraslav 100:
68, 5. kolo SK Zbraslav - BC Dejvice 61:65. SK Zbraslav je po 5 kolech na 10. místě, 5 proher, 
295: 384, 5 bodů. 
Ženy – 2. třída – sk. B : 1. kolo SK Zbraslav – TJ Podolí Praha 72:44, 2. kolo Sokol 
D. Počernice B – SK Zbraslav 61:65, 3. kolo SK Zbraslav – Sokol Říčany a Rad. 56:37, 4. kolo 
VŠSK MFF – SK Zbraslav 44:64, 5. kolo SK Zbraslav – SK Viktoria Žižkov 57:49. SK Zbraslav je 
po 5 kolech na 1. místě, 5 výher, skóre 314:235, 10 bodů. 


