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Důležité investiční akce

Radotín má novou sportovní halu

Praha 16 jde
po dlužnících

Havelské posvícení 
láká čím dál víc

Michal Popek
starosta MČ Praha - Lipence

   V poslední době vzbudil velký ohlas 
postup radnice v Chomutově, kdy byly 
cestou exekucí vybírány dlužné částky. 
Bez ohledu na souhlas či nesouhlas 
s postupem vedení severočeské radni-
ce je zapotřebí si uvědomit, že žijeme 
v právním státě, kde je dodržování 
zákonů nezbytnou součástí fungování 
demokratické společnosti. 
   To se netýká pouze občanů, kteří 
neuhradili své dluhy, ale rovněž 
státní správy a samosprávy. V daném 

S prvním školním dnem se v Radotí-
ně otevřela víceúčelová sportovní hala. 
Za investory ji představili starosta 
Městské části Praha 16 Mgr. Karel 
Hanzlík a primátor hlavního města 
Prahy MUDr. Pavel Bém, za zhotovi-
telskou firmu Hochtief CZ pak generál-
ní ředitel Ing. Tomáš Bílek.
   Sportovcům našeho regionu se za-
čátkem září splnil sen - mít špičkový 
krytý herní prostor s veškerým záze-
mím pár kroků od domova. Končí 
tak dojíždění na různá sportoviště 
jinde v Praze nebo na jih od ní. Navíc 
prostory jsou multifunkční, zahrnují 
vedle samotného sportoviště, které se 
dá jednoduše přeměnit na kulturní 
sál, také ubytovací zařízení, saunu 
a základní občerstvení. 

Záměr realizovat víceúčelovou 
sportovní halu v areálu starého hřiště 
vznikl ve volebním období 2002 - 2006. 
V roce 2006 získala Městská část Pra-
ha 16 od Hlavního města Prahy první 
finanční prostředky na projektovou 
dokumentaci a výkup části pozemku 

od společnosti Trigema, a.s. V roce 
2007 byla dokončena projektová 
dokumentace, proběhl výběr zhoto-
vitele, bylo vydáno 
stavební povolení 
a zahájeny příprav-
né práce. V jarních 
měsících roku 2008 
se rozběhly staveb-
ní práce naplno. 
Zkompl i kova l  je 
pou ze a rcheolo-
g i c k ý  pr ů z k u m . 
A r c h e o l o g o v é 
odkryli v patkách 
konstrukce několik 
ž á rov ýc h  h ro bů 
z období 1600 - 600 
let před n. l. Budova se tedy pravdě-
podobně nalézá na starodávném 
pohřebišti (nejcennější vykopávky 
jsou vystaveny přímo v předsálí 
haly - pozn. red.). Přes tyto kom-
plikace stavba pokračovala dle sta-
noveného harmonogramu a termín 
dokončení (červen 2009) se podařilo 

firmě Hochtief CZ splnit.
   Slavnostní otevření zahájil radotín-
ský starosta Mgr. Karel Hanzlík, který  
pražskému primátorovi poděkoval za 
významnou finanční podporu hlav-
ního města při realizaci projektu. 

Investorem haly postavené a vybave-
né za celkem 89 milionů korun sice 
byla MČ Praha 16, financování ale 
bylo vícezdrojové a druhým hlavním 
donátorem bylo právě hlavní město 
Praha. Další prostředky byly poskyt-
nuty Ministerstvem školství, mládeže 

V letních měsících probíhalo na 
území šestnáctky souběžně několik 
zásadních stavebních prací. Některé 
z nich měly negativní vliv na dopra-
vu v našem regionu, a to jak místní, 
tak i tranzitní – především stavba 
Pražského okruhu, protipovodňových 
opatření, rekonstrukce vodovodu na 
zbraslavské Baně nebo celková oprava 
ulice Žitavského. V dnešním vydání se 
podrobněji věnujeme dvěma akcím – 
demolici „ČOV“ a protipovodňovým 
opatřením.    

K 31. srpnu 2009 byla dokončena 
demolice staré, již nevyužívané čistír-
ny odpadních vod (ČOV) pod areálem 
radotínské základní školy. Podnětem 
k realizaci byl požadavek městské čás-
ti na Odbor správy majetku MHMP, 
aby z důvodu bezpečnosti občanů 
a především dětí byla tato nefunkční 
zařízení odstraněna. 

Všemu však předcházelo složité 
vyjasňování majetkových poměrů jak 
k pozemkům, tak ke zde se nalézají-
cím stavbám. Odbor správy majetku 

MHMP vyhlásil vý-
běrové řízení, jehož 
vítězem se stala firma 
Šamonil s.r.o., která 
během měsíce srpna 
provedla demolici 
všech nadzemních 
i podzemních částí 
staré čistírny, vyjma 
domku, ve kterém 
je umístěna funkční 
část čerpací stanice 
s p l a š k ov ýc h  v o d 
a kterou provozují 
Pražské vodovody 
a kanalizace. 

Vážení spoluob-
čané, s koncem 
prázdnin, zdá se, 
končí i novinář-
ská okurková se-
zona. Koloritem 
letních měsíců se 
za poslední roky 
s t a l y  k r a c h y 
cestovek a uměle 

vyrobené aféry vrcholných politiků. 
Tato témata však odbyt denního tisku 
nezaručí. Ovšem hitem posledních dní 
a velkou odměnou za letní strádání je 
nyní pro novináře rozhodnutí ústav-
ního soudu naznačující odklad parla-
mentních voleb. Nejhlasitější odezva na 
rozmar jednoho z bývalých vlastních 
členů přichází od politické strany, kte-
rá, poněkud nefér, zahájila volební kam-
paň již před několika měsíci. Nechala 
vyvěsit billboardy, na kterých neznámé 
tváře slibují voličům nesplnitelné. Zdá 
se, že ani tato strana nemá volební fon-
dy bezedné a každé odložení termínu 
bude znamenat finanční nedostatek ve 
vrcholu kampaně. 
   Mnoho občanů má na poslance dolní 
sněmovny vlastní, mnohdy i nelichoti-
vý názor. Pokud vůbec jde k volbám, 
odevzdává hlas anonymnímu obličeji, 
který letmo zahlédl kdesi v průběhu 
všudypřítomné kampaně na reklamní 
ploše. Parlamentní volby však mají 
v demokracii svůj význam a jsou pro 
každého z nás jedinečnou možností, 
jak ovlivnit budoucnost celé země pro 
příští léta.

I přes zmíněnou důležitost nám 
jsou poněkud vzdálené oproti volbám 
do místních zastupitelstev. Obecní 
zastupitelé jsou voleni z řad běžných 
občanů. Jsou to naši sousedé, známí, 
kamarádi… Mají takový kredit, že se 
na ně spoléháme ve věcech, od kterých 
čekáme zlepšení kvality každodenního 
života v místě bydliště. Komunální 
volby nejsou povětšinou jen o politické 
příslušnosti, ale také o osobnostech. Do 
příštích sice zbývá více než rok, přesto 
zastupitelstva městských částí Prahy 16 
mohou odškrtat splnění většiny bodů 
svých čtyřletých závazků. Zdravý 
názor voličů v tomto případě přináší 
své ovoce. Přejme si, aby tento názor 
do budoucna nebyl ovlivněn rozmary 
a hašteřením vyšších politických sfér. 
Vyžadujme na námi nově zvolených 
poslancích změnu volebního zákona do 
budoucna zamezujícího patům a umě-
lým blokacím procesů, které v normál-
ním prostředí hladce procházejí.

Téměř týden předem oslaví Radotín 
svátek svatého Havla tradičním Ha-
velským posvícením. Na celý víkend 
10. a 11. října je připraven program pro 
dvě pódia i jejich okolí a oblast před ra-
dotínskou radnicí v ulicích Václava Ba-
lého a Loučanské se do posledního mís-
tečka zaplní staročeským jarmarkem.

Na už dvanácté podzimní radotín-
ské slavnosti zamíří návštěvníci ze 

   Měsíc září bývá již tradičně ve znamení 
nástupu mladší generace do školních lavic. 
Deset měsíců dlouhý školní rok v České 
republice bude takto absolvovat přes mili-
ón tři sta tisíc žáků základních a středních 
škol. Přejme jim všem co nejlepší výsledky, 
ale zároveň taktně raďme, že každý úspěch 
není dílem náhody a štěstí, ale především 
výsledkem pravidelné a systematické 
práce. To bychom měli vštěpovat svým 
ratolestem již od prvních školních krůč-
ků. Co nejúspěšnější počínání na cestě za 
vědomostmi přeji především ,,našim“ čer-
stvým prvňáčkům, kterých v Praze 16 na 
první školní setkání, podpořené přítom-
ností rodičů, babiček a dědečků a dalších 
rodinných příbuzných, přišlo přes dvě stě 
dvacet. Věřme, že především díky kvalitní 
práci pedagogů velice záhy odhodí svůj 
ostych a školu budou brát jako další své 
přirozené prostředí.  
   Velkou pozornost na začátku září roz-
hodně vzbuzuje především situace kolem 
konání předčasných voleb do Poslanecké 
sněmovny a rozhodnutí Ústavního soudu 
zrušit plánované volby z důvodu proti-
právnosti a rozporu s Ústavou ČR. V době, 
kdy vzniká tento úvodník, není ještě zná-
mo, zdali volby proběhnou v navrženém 
termínu, tedy 9. a 10. října, a nebo budou 
posunuty. Rozhodně ale nejsem zastánce 
„znásilňování“ a účelového a nesysté-
mového pozměňování ústavy, jelikož by 
mohlo dojít k dosti závažnému preceden-
tu. Rovněž je však jasné, že naše republika 
potřebuje v současném komplikovaném 
období ekonomické krize co nejdříve 
silnou vládu, která vzejde právě z demo-
kratických voleb, jež bude mít mandát na 
řešení současné hospodářské situace. 
   Stále více si uvědomuji, jak nezodpo-
vědným a nerozmyšleným krokem bylo 
koncem března vyslovení nedůvěry vládě 
premiéra Topolánka. Ukazuje se, že ti, co 
vládu shodili, neměli připravenu žádnou 
režii, žádné řešení pro následující měsíce. 
Současná situace to jen potvrzuje. Možná, 
že právě „ústavní krize“ konečně přispěje 
k racionálnímu uvažování a ke spolupráci 
mezi politickými rivaly, že stabilizace 
situace ve společnosti bude vyvýšena 
nad osobní zájmy, aroganci a osočování. 
Přeji si, aby ústavní systémové řešení bylo 
nalezeno co nejdříve a lidé mohli dát svůj 
hlas a důvěru těm politikům, kteří nabízejí 
reálné vize a ne jen populistické, neufi-
nancovatelné a nereálné sliby, které by 
zadlužovaly nejen nás, ale i naše děti a ná-
sledující generace. Držme tedy palce, tak 
jako našim prvňáčkům, i našim ústavním 
činitelům a politikům.     



Smlouva o smlouvě budoucí na převod nemovitosti
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Praha 16 jde po... 

Smlouva o smlouvě budoucí při pře-
vodu nemovitosti je institutem, který 
má v našem občanském právu dlou-
hou tradici. Jedná se o specifický druh 
smlouvy, jejíž zvláštnost spočívá v tom, 
že je smlouvou předběžnou. Přesto však 
dochází často ke zkresleným představám 
o její závaznosti a obsahu. Porušení 
takové smlouvy vede k nepříznivým 
právním důsledkům stejně jako porušení 
každé jiné smlouvy. Smlouva o budoucí 
smlouvě by měla sloužit jako určitá 
pojistka pro smluvní partnery a měla 
by účastníkům smlouvy zajistit  určitou 
míru záruky.  
   Při převodu nemovitostí je budoucí 
smlouva právní skutečností, která za-
vazuje účastníky ke vzniku budoucího 
smluvního závazného vztahu. Jejím ob-
sahem jsou práva a povinnosti na jedné 
straně budoucího prodávajícího, na 
druhé straně budoucího kupujícího. Po-
jmovými znaky jsou předmět budoucí 
koupě a budoucí sjednaná kupní cena, 
kterou se míní úplata v penězích. Pokud 
bude za předmět převodu poskytnutý 
jiný ekvivalent, jde o budoucí smlouvu 
směnnou, není-li sjednána cena, půjde 
o budoucí smlouvu darovací. 

Smlouva o smlouvě budoucí je 
stručně upravena v § 50a občanského 
zákoníku. Musí splňovat základní ná-
ležitosti právních úkonů a účastníci se 
musí dohodnout na podstatných nále-
žitostech. Své uplatnění má například 
tehdy, když je vůle stran uzavřít kupní 
smlouvu, avšak kupující nemá v dané 
době dostatek finančních prostřed-
ků. Náležitosti smlouvy o smlouvě 
budoucí je možné rozdělit do dvou 
skupin - jednak jako institutu, a dále 
jako té smlouvy, která má být v bu-
doucnu uzavřena. V případě převodu 
nemovitosti se vyžaduje písemná 
forma z důvodu jasného doložení zá-
vazku. Dále musí být stanovena doba, 
do které je třeba smlouvu uzavřít. Ta 
může být vymezena jak konkrétním 
datem, tak i jiným způsobem, napří-
klad lhůtou běžící od určitého oka-
mžiku. V neposlední řadě je třeba, aby 
smlouva jasně specifikovala závazky 
účastníků smluvního vztahu. Záleží 
na celém jejím kontextu, a proto jako 
prevenci před případnými spory lze 
doporučit vymezit celý obsah textu 
zamýšlené smlouvy na převod nemo-
vitosti. Podstatnými náležitostmi je 

označení smluvních stran, vymezení 
předmětu budoucí koupě, směny nebo 
daru, uvedení ceny a doby vzniku po-
vinnosti smlouvu uzavřít. Absence ja-
kékoli ze stanovených náležitostí může 
znamenat její neplatnost. 
   Zvláště o platebním mechanismu není 
vždy snadné dosáhnout mezi stranami 
shody. Budoucí prodávající chce mít jis-
totu, že dostane řádně a včas zaplaceno, 
a budoucí kupující zas, že se nemovitost 
opravdu stane jeho majetkem. Proto bu-
doucí prodávající požaduje, aby se bu-
doucí kupující zavázal, že peníze uhradí 
co nejdříve, a to již před nebo nejpoz-
ději při podpisu smlouvy. Naopak pro-
tistrana se snaží dosáhnout toho, aby 
platil až poté, co bude jeho vlastnictví 
zapsáno do katastru nemovitostí. V této 
věci se musí obě strany dohodnout na 
rozumném kompromisu. 
   Povinnost uzavřít vlastní konečnou 
smlouvu vzniká až výzvou k jejímu 
uzavření. Bez této výzvy se později 
nemůže strana dovolávat nesplnění 
závazku. Pakliže druhá strana přes 
výzvu nesplnila svoji povinnost 
smlouvu uzavřít, nastávají negativní 
účinky jako v případě porušení jiných 
právních aktů. Strana, která neúspěš-
ně druhou stranu vyzvala, se může 
domáhat u soudu, aby prohlášení vůle 
bylo nahrazeno soudním rozhodnu-
tím. Žalobu však může podat v ome-
zené lhůtě jednoho roku počítanou od 
doby, kdy měla být smlouva uzavřena. 
Dalším následkem nesplnění výše 
uvedené povinnosti na základě výzvy 
je možnost domáhat se práva na ná-
hradu škody v případě, že v důsledku 
jejího nesplnění povinnosti vznikla. 
   Vhodné je také uvést, za jakých okol-
ností straně zaniká povinnost smlouvu 
uzavřít. Zákon stanoví pouze jednu 
výjimku. Závazek uzavřít smlouvu za-
niká pouze tehdy, pokud okolnosti, ze 
kterých vycházeli účastníci při vzniku 
budoucí smlouvy, se změnily natolik, 
že nelze spravedlivě požadovat, aby 
konečná smlouva byla uzavřena. Vždy 
však bude záležet na úvaze soudu, 
zda přizná změně okolností takový 
význam, aby vedla k zániku závazku. 
Neplatná je například budoucí smlouva 
o převodu nemovitosti, která zavázala 
účastníky ke koupi nemovitosti,  která 
právně nebo fakticky neexistuje. 

Ukradená sanitka
Velkou radost udělali strážníci rychlé záchranné službě, když 14. července v půl 
jedenácté dopoledne nalezli před lipeneckou tržnicí postrádaný sanitní vůz Ford 
Transit. „Vozidlo bylo otevřené a lustrací jsme zjistili, že se nalézá v registru od-
cizených automobilů,“ informoval vedoucí okrsku Městské policie v Praze 16 
David Janda. Případ si k došetření převzali policisté.
Munice z války
16. července překvapil strážníky muž, který v pět hodin odpoledne přinesl 
v igelitové tašce na jejich služebnu v Radotíně staré náboje pocházející z období 
druhé světové války. Prý je nalezl v kůlně u svého domu. Hlídka nález zajistila 
a pro munici si přijela Policie ČR. 
Nechtěl vystoupit z autobusu
V půl druhé ráno 20. července musela hlídka umravnit na konečné zastávce 
městské hromadné dopravy v Lochkově agresivního opilce, který odmítal vy-
stoupit z autobusu. Strážníci podle Davida Jandy na místě muži domluvili, celá 
záležitost se obešla bez zranění a škody na majetku.

   Kdy mám ohlásit zřízení provozov-
ny a co k tomu musím doložit?
   Dle § 17 odst. 1 živnostenského 
zákona se provozovnou rozumí 
prostor, v němž je živnost provozo-
vána. Je jí i automat nebo obdobné 
zařízení sloužící k prodeji zboží nebo 
poskytování služeb a také mobilní 
provozovna - tou je dle § 17 odst. 2 
provozovna, která je přemístitelná a ne-
ní umístěna na jednom místě po dobu 
delší než tři měsíce. 

Živnost lze provozovat i na více pro-
vozovnách, pokud k nim podnikatel 
má vlastnické nebo užívací právo (to 
neplatí pro mobilní provozovny).

Podnikatel je 
pov inen zahá-
jení a ukončení 
p r o v o z o v á n í 
živnosti v pro-
vozovně ozná-
m i t  p ř e d e m 
živnostenské-
m u  ú ř a d u . 
Musí  př i tom 
z a j i s t i t ,  a b y 
provozovna by-
la způsobilá pro 
p r o v o z o v á n í 
ž i v n o s t i  p o d -
l e  z v l á š t n í c h 
předpisů (např. zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním 
řádu, stavební zákon).

Od 1.8.2009 nastoupil na pozici 
vedoucího okrskářů Prahy 16 vrchní 
inspektor David Janda. 
   Tento 33letý strážník se rovnou po 
absolvování kursu na Institutu vzdě-
lávání stal strážníkem – okrskářem 
na Praze 16. Nejdříve mu byl svěřen 
okrsek na Zbraslavi a posléze mu byl 
přidělen okrsek v Radotíně. 
   David Janda má, vzhledem k tomu, 
že je radotínským rodákem, velmi 
dobrou místní znalost. Jeho přístup 
k plnění úkolů strážníka – okrská-
ře byl vždy příkladem i ostatním 
strážníkům. To je zárukou, že jeho 
jmenování do funkce bude společně 
s jeho organizačními schopnostmi 
jistě přínosem k zajištění veřejného 
pořádku v Praze 16. 

„V první řadě se zaměříme na řešení 
problematiky nerespektování pražských 

vyhlášek ně-
kterými so-
ciálně nepři-
způ sobiv ý m i 
občany. Jedná se 
především o konzu-
maci alkoholických nápojů na mís-
tech, kde to vyhláška č. 12/2008 hl. m. 
Prahy zakazuje. Dále se strážníci za-
měří na občany, kteří nerespektují vy-
hlášku č. 8/2008 hl. m. Prahy o čistotě 
a znečišťují veřejné prostranství,“ 
uvádí David Janda. 

Strážníci se na základě množících 
se stížností občanů budou věnovat 
i nepovolenému stání motorových 
vozidel. „Jsou v Radotíně místa, kde 
řidiči zaparkují svá vozidla přes celý 
chodník, a tím nutí chodce vstu-
povat do vozovky mezi projíždějící 
automobily. Znemožnění výhledu 
řidičům při výjezdu na hlavní komu-
nikaci stáním vozidla v křižovatce 
také není bohužel jen výjimkou,“ 
upozorňuje vrchní inspektor. 
   Strážníci Prahy 16 mimo jiné pro-
vádějí lustrace vozidel, zda nejsou 
v evidenci vozů odcizených, a lustrace 
občanů páchajících přestupky, zda ne-
jsou osobami hledanými. „1. srpna při 
běžné hlídkové činnosti nalezli rado-
tínští strážníci vozidlo stojící na zeleni 
v ulici V Sudech. Při prohlídce hlídka 
zjistila, že uvnitř spí muž. Kontrolou se 
ukázalo, že jde o celostátně hledanou 
osobu. Strážníci ho předali Policii ČR,“ 
dodává Janda.

Vrchní inspektor David Janda

případě se jedná o povinnost starat se 
o vymáhání pohledávek, která je ulo-
žena trestním zákoníkem, zákonem 
č. 337/1992 Sb. ve znění novel, který 
upravuje správu daní a poplatků, a v ne-
poslední řadě i zákonem č. 128/2000 Sb., 
o obcích, kde v § 38 odst. 7 je uvedeno: 
„Obec je povinna trvale sledovat, zda 
dlužníci včas a řádně plní své závazky, 
a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení 
nebo zániku z nich vyplývajících práv.“   

Uvedený zákon stanoví postup při 
vymáhání pohledávek (uložených po-
kut, správních poplatků, přeplatků soci-
álních dávek apod.). Je nutné upozornit, 
že v § 70 zákona 337/1992 Sb. jsou uve-
deny lhůty k vymáhání pohledávek, kdy 
v odst. 2 je taxativně stanovena lhůta 
20 let, po které je teprve pohledávka 
promlčena. Dále zákon umožňuje, 
aby se správce daně, kterému má být 
pohledávka vyplacena, obrátil na soud 
a pohledávku vymáhal cestou exeku-
tora. Zde je zapotřebí doporučit, aby si 
každý dlužník prostudoval exekutorský 
zákon, kde jsou uvedeny částky, které 

náleží exekutorovi (minimální odměna 
3000 Kč a minimální náklady 3500 Kč), 
k čemuž je nutné přičíst možné vyšší 
vynaložené náklady. Exekuce může být 
provedena nejen obstavením účtu nebo 
strháváním finančních částek z platu, 
důchodu nebo věcí, které má občan 
u sebe, ale i věcmi movitými, mezi které 
patří vybavení domácnosti, automobil, 
případně i nemovitost.
   Vzhledem k tomu, že Městská část 
Praha 16 nechce hned přistupovat 
k razantnímu vybírání pohledávek 
po vzoru Chomutova, dává občanům, 
kteří nemají uhrazené pohledávky, 
možnost je do konce října 2009 zaplatit 
nebo na Úřadu městské části, pracoviš-
tě náměstí Osvoboditelů 21, domluvit 
splátkový kalendář. Kontaktní osobou 
je Bc. Václav Dbalý, tel. 234 128 230, 
e-mail: vaclav.dbaly@p16.mepnet.cz. 
Dále je možné v případě nepřítomnosti 
uvedeného pracovníka zaplatit dlužnou 
pohledávku na Odboru ekonomickém 
(tatáž budova) na pokladně. 
   Od listopadu 2009 budou nezapla-
cené pohledávky řešeny exekutorskou 
cestou. Zůstává poslední otázka - je 
nutná exekuce?

roku, kdy se klientovi opět předá do 
užívání. Tato nadstandardní služba je 
zpoplatněna částkou 150 Kč ročně za 
jednu nádobu.

Kompostejnery jsou obsluhová-
ny společností Pražské služby, a.s. 
v pravidelné četnosti 1x za 14 dní ve 
vegetačním období (od 1.4. do 30.11. 
kalendářního roku).

Zájemci si mohou uzavřít smlouvu 
elektronicky vyplněním formulá-
ře na adrese www.psas.cz/bio, při 
osobní návštěvě kteréhokoliv Zákaz-
nického centra Pražských služeb, a.s. 
nebo je možné kontaktovat Callcent-
rum: 284 091 888.

Magistrát hlavního města Prahy 
a společnost Pražské služby, a.s. při-
cházejí s nabídkou separace další vý-
znamné složky komunálního odpadu 
s jejím následným využitím formou 
kompostování. Jedná se o službu sběru 
a svozu odpadu ze zahrad, údržby zele-
ně a z domácností. 

O nabídce jsme již podrobně infor-
movali (viz. Noviny Prahy 16 č. 6/2008 
a 10/2008). Na základě zvýšeného 
zájmu se od června služba rozšířila 
celé území hlavního města Prahy. 
Novinkou je také možnost zimního 
uskladnění nádoby – kompostejner 
bude po 30.11. odvezen, vyčištěn 
a uskladněn do 31.3. následujícího 

Novinky ve svozu bioodpadu

Římské právo neznalo obecnou závaznost smluv a dohoda stran o plnění ne-
stačila ke vzniku závazku. Pouze určité typy smluv byly uznány za závazné. 
I v současné době podle § 37 odst. 1 platného občanského zákoníka  musí být 
právní úkon učiněn určitě, srozumitelně, svobodně a vážně, protože jinak 
je neplatný. Projev je neurčitý, když se jednajícím osobám nepodařilo obsah 
své vůle jednoznačným způsobem ve smlouvě stanovit. Může být nesro-
zumitelný, jestliže jednající nedosáhli jasného způsobu vyjádření své vůle. 
Právní úkon není učiněn vážně, pokud podle okolností je zřejmé, že jednající 
nechtěl svým projevem vůle způsobit právní účinky, které se s takovým pro-
jevem vůle spojují. O svobodný právní úkon nejde, byl-li učiněn v důsledku 
přímého fyzického nebo psychického donucení, například výhrůžky. Cílem 
každého spravedlivého právního vztahu má být dohoda rovných subjektů na 
základě jejich svobodné a skutečné vůle. 

Z astupite l st vo MČ Pra ha 16 .  
XVII. řádné zasedání Zastupitelstva 
městské části Praha 16 se koná ve 
středu 23.9.2009 od 17.30 hod. v rado-
tínském Kulturním středisku, nám. 
Osvoboditelů 44.
Likvidace listí s klíněnkou. Tak jako 
každoročně proběhne akce „likvidace 
klíněnky jírovcové“. Papírové pytle 
pro sběr listí kaštanů jírovců jsou od 
14.9.2009 k dispozici pro organizace 
i občany ve Sběrném dvoře Radotín, 
V Sudech 1488/2. Naplněné pytle budou 
přijímány tamtéž nebo na základě tele-
fonické objednávky odvezeny pracovní-
ky Technických služeb Praha - Radotín.
Velkoobjemové kontejnery. Kon-
tejnery na velkoobjemový odpad 
přistavují Pražské služby, a.s. v Rado-
tíně vždy jednou za 14 dní. Aktuální 
termíny (a lokality) umístění kontej-
nerů: 15. září („staré“ Sídliště), 29. září 
(Safírová), 13. října (Živcová), 27. října 
(Hadravská). Vždy jeden kontejner 
pro stejné využití a ve stejných ter-
mínech je umístěn ve Sběrném dvo-
ře (V Sudech 1488/2, Praha – Radotín, 
tel.: 257 911 758). Co patří do velkoob-
jemového kontejneru? Starý nábytek, 
koberce a linolea, staré sportovní vy-
bavení (lyže, snowboardy, kola), velká 
zrcadla, umyvadla a WC mísy. 
Sluneční město. Veřejnou urbanistic-
kou soutěž na rozvojovou lokalitu tzv. 
Slunečního města vyhlásila 10. srpna 
2009 Městská část Praha – Zbraslav. 
Soutěž, již posvětila Česká komora ar-
chitektů, je určena všem architektům 
a urbanistům splňujícím kvalifikační 
předpoklady. Soutěžící mají přinést 
řešení předmětné lokality s cílem 
jejího zhodnocení a vytvoření vize 
rozvoje území do roku 2030/2040. 
Akcent je kladen na veřejný prostor, 
prostor pro zeleň, volnočasové akti-
vity, služby a občanskou vybavenost. 
V porotě zasednou kromě dvou zá-
stupců městské části i tři nezávislí 
renomovaní architekti: arch. Petr 
Hájek, arch. Jakub Kynčl a arch. Ivan 
Vavřík. „Soutěž je ideová a z důvo-
du možnosti ověření navrhovaných 
modulů dvoukolová. První kolo je 
pro soutěžící anonymní,“ vysvětluje 
Mgr. Renata Hůrková, starostka 
Městské části Praha – Zbraslav. „Při 
úmyslu uspořádat soutěž i formulaci 
soutěžních podmínek a jejích cílů 
jsme se opírali o zkušenosti kolegů 
z jiných měst a obcí. Jsme přesvěd-
čeni, že architektonická, respektive 
urbanistická soutěž je nejsofistikova-
nější cestou ke skutečně kvalitnímu 
konceptu, který přetavíme do regu-
lačního plánu dané lokality.“ Příjem 
návrhů v 1. kole soutěže končí 16. 
října 2009. Další informace naleznete 
na www.mc-zbraslav.cz. 
Mobilní kancelář. Pražská plyná-
renská, a.s. ve spolupráci s dceřinou 
společností Prometheus, energetické 
služby, s.r.o. a Úřadem městské části 
Praha 16 nabízí odběratelům zemního 
plynu službu tzv. „mobilní obchodní 
kanceláře“. Jejím prostřednictvím si 
jak stávající, tak i potenciální zákazní-
ci Pražské plynárenské mohou vyřídit 
záležitosti související s odběrem zem-
ního plynu bez návštěvy kontaktních 
míst v Praze 2 a Praze 4. Mobilní 
kancelář bude umístěna v dodávko-
vém automobilu označeném logem 
Pražské plynárenské, a.s. před budo-
vou Úřadu městské části Praha 16, 
náměstí Osvoboditelů 21 v Praze - Ra-
dotíně, a to v těchto nejbližších termí-
nech: 17.9.2009 od 9 do 11.30 hodin 
a 15.10.2009 od 12.30 do 15 hodin. Slu-
žeb mobilní kanceláře mohou využít 
i občané přilehlých obcí a městských 
částí Prahy. Bližší informace lze zís-
kat na telefonních číslech 267 175 174 
a 267 175 202 nebo na www.ppas.cz.
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Ve dnech 9. a 10. října 2009 se uskuteční, z důvodů obecně známých, předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V první den voleb – v pátek 
začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. V sobotu pak začíná v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Hlasování probíhá ve volebních místnostech na území 
České republiky a ve volebních místnostech zřízených při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí, s výjimkou konzulárních úřadů vedených 
honorárními konzulárními úředníky.

Volič
   Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den 
voleb, tj. 10. října 2009, dosáhl věku nejméně 18 let. Voliči jsou 
zapsáni ve stálých seznamech voličů, popřípadě ve zvláštních se-
znamech. Každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu 
voličů. 

Jak může postupovat volič, který se bude v době voleb do Posla-
necké sněmovny v roce 2009 zdržovat v zahraničí? 
   Voličům, zdržujícím se v zahraničí dlouhodobě, podají informace na 
příslušných zastupitelských úřadech. V případě krátkodobého pobytu 
v zahraničí je vhodné volit při volbách do Poslanecké sněmovny v za-
hraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz (viz vpravo).

Volební místnosti
Lipence:
Volební místnost je ve školní jídelně ZŠ na adrese Černošická 168.

Lochkov:
Volební místnost je v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha – Lochkov, Za Ovčínem 1.

Radotín podle okrsků:
366 (Eden) - Dům Pečovatelské služby, K Cementárně 1522/1c
367 (Viničky) - Kulturní středisko Radotín, nám. Osvoboditelů 44/15
368 (Staré sídliště) - Sportovní hala, U Starého stadionu
369 (Rymáň) - Základní škola Radotín, budova II. stupně, Loučanská 1112/3
370 (Janka) - Channel Crossings, Vrážská 238/8
371 (Lahovská) - Restaurace Pivní sanatorium, Štěrková 549/15
372 (Říhák) - Sokolovna TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622/2
373 (Nové sídliště) - Základní škola Radotín, budova II. stupně, Loučanská 1112/3
Na obálce s hlasovacími lístky bude uvedena adresa příslušné volební místnosti.

Velká Chuchle podle okrsků:
379 - Základní škola Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240, Praha - Velká Chuchle,
380 - Česká zemědělská univerzita, V Lázních 3, Praha - Malá Chuchle. 

Zbraslav podle okrsků:
001 - ZŠ Vladislava Vančury, budova Hauptova 591
002 - Hasičská zbrojnice, Žitavského 571
003 - ZŠ Vladislava Vančury, budova Nad Parkem 1180
004 - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Žabovřeská 250
005 - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Žabovřeská 250
006 - ZŠ Vladislava Vančury, budova Nad Parkem 1180
007 - ZŠ Vladislava Vančury, budova Nad Parkem 1180
008 - ZŠ Vladislava Vančury, budova Nad Parkem 1180
009 - ZŠ Vladislava Vančury, budova Nad Parkem 1180
010 - Hyundai Lahovičky, Strakonická 24

Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem „vzor“, prohlášení kan-
didáta o vzdání se kandidatury nebo prohlášení zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin 
před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále 
zde bude případná informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební míst-
nost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na 
jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Voličský průkaz
   Pokud volič nebude moci z jakýchkoliv důvodů volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je za-
psán, může ode dne vyhlášení voleb prezidentem republiky (bylo to 9. července 2009), požádat příslušný 
úřad o vydání voličského průkazu, a to:
» písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče doručeným nejpozději do 2. října 2009, 
» osobně až do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 7. října 2009 do 16.00 hod. 
   Voličský průkaz si pak může vyzvednout nejdříve 24. září 2009. Příslušný úřad městské části předá 
voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb osobně voliči nebo tomu, kdo se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, případně jej zašle na adresu, určenou 
v žádosti. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb do 
Poslanecké sněmovny v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky i v jakémkoliv zvláštním vo-
lebním okrsku v zahraničí. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po 
prokázání totožnosti a státního občanství České republiky tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; 
ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Hlasovací lístky
   Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny jsou 
vytištěny samostatně pro každou politickou stranu, politické 
hnutí a koalici a opatřeny otiskem razítka krajského úřadu. 
Na každém z nich je uvedeno číslo určené losem,  nemusejí 
ale tvořit úplnou číselnou řadu, pokud kandidátní listina po-
litické strany, politického hnutí nebo koalice nebyla zaregis-
trována ani na základě přezkoumání soudem.
    Hlasovací lístky budou doručeny voličům nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb, tj. 6.10.2009. Ten, kdo zjistí, že nemá 
k dispozici všechny hlasovací lístky, nebo že došlo k jejich 
poškození či  ztrátě, může požádat ve volební místnosti 
okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady 
hlasovacích lístků.

Způsob hlasování
   Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Po záznamu ve výpisu ze 
stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové voleb-
ní komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem, případně novou sadu 
hlasovacích lístků. Poté vstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků 
(jinak mu nebude hlasování umožněno), kde nesmí být nikdo (ani člen okrskové volební 
komise) přítomen zároveň s ním*.
   Zde vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do 
úřední obálky, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů 
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. 
Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posouzení vliv. Neplatné jsou 
hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které 
jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas 
voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.
   Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku 
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
   Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, příslušný úřad a ve 
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, 
ale pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla zřízena. V takovém přípa-
dě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, 
aby byla zachována tajnost hlasování. 
*S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, případně nemů-
že číst či psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný 
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit 
do úřední obálky

   Odbor správy majetku MHMP si 
z podnětu radotínské radnice nechá-
vá zpracovat studii na vybudování 

přírodního koupaliště v této lokalitě. 
Pevně věříme, že nejbližší budouc-
nost ukáže, zda tento záměr bude 
uskutečnitelný.

Druhou, pro celý správní obvod 
klíčovou investiční akcí jsou zábrany 
proti velké vodě. Realizace hlavních 
částí protipovodňových opatření v Ra-

dotíně se blíží ke konci. Stavba se skládá 
ze tří etap – první část od přívozu podél 
ulice Výpadové až k tenisu realizuje 
firma Eurovia, zhotovitelem druhé 

části od tenisu 
přes křižovat-
ku Výpadová - 
V ě š t í n s k á , 
kolem Penny 
marketu, ulicí 
U Jankovky až 
k trati ČD je 
firma OHL ŽS 
a.s. Třetí úsek 
kolem areá lu 
základní školy 
se zatím nere-
alizuje. 

Termín do-
končení části 
k o l e m  u l i c e 
V ý p a d o v é 
j e  29.9 . 2 0 0 9, 
úsek kolem ulice 

U Jankovky má být hotov do 23.10.2009.

Obtížná dopravní situace na ulici 
Výpadové naproti bistru U Ondřeje 
byla několikrát s Odborem dopravy 
MHMP, investorem a zhotovitelem 
stavby za účasti MČ Praha 16 řešena. 
Požadavek investora a zhotovitele, 
aby v této části byla ulice Výpadová 
zjednosměrněna a řízena světelnou 
signalizací, radotínská samospráva 
striktně odmítla a nakonec byl do-
hodnut i za účasti Rady MČ Praha 16 
kompromis, že komunikace Výpado-
vá bude ve všední den obousměrná, 
pouze v sobotu a neděli, kdy je husto-
ta dopravy na Výpadové nižší, bude 
zjednosměrněna a řízena světelnou 
signalizací. Tento stav bude trvat do 
20. září, kdy budou dopravní opatře-
ní u bistra U Ondřeje odstraněna.

Dále budou pokračovat dopravní 
opatření na křižovatce Výpadová 
a Věštínská. Investor i zhotovitel 
ujistili zástupce městské části, vzhle-
dem k tomu, že tato křižovatka je 
poměrně prostorná, že zde bude za-
chován obousměrný provoz.

Městská část Praha 16 připravila na 
září a říjen dva preventivní programy. 
První je směrován na starší věkovou skupi-
nu a poradí, jak se ubránit podvodníkům. 
Druhý z nich nese název Bezpečný podzim 
a na novém dopravním hřišti budou ví-
táni hlavně nejmenší účastníci silničního 
provozu.   

Dne 21.9.2009 proběhne v době od 
14.30 do 16.30 hodin v radotínském 
Kulturním středisku (nám. Osvoboditelů 
44/15) přednáška Policie České republiky 
„Senioři obětí trestné činnosti“. Pořad 
je zaměřen především pro naše nejstarší 
spoluobčany a jejím obsahem jsou dru-
hy trestné činnosti páchané na nejstarší 
cílové skupině. Účastníci se seznámí se 
způsoby, jak se ubránit, s doporučenými 
postupy v případě ohrožení a dalšími 
informacemi. Hovořit se bude zejména 
o trestném činu podvodu, kterého bý-
vají starobní důchodci častým terčem 
útoku pachatelů. Rovněž bude pracov-
níky Policie ČR, Krajského ředitelství 
hlavního města Prahy, odpovězeno na 
dotazy. A aby akce proběhla nejen v pre-
ventivním, ale i v příjemném duchu, při-
slíbil starosta MČ Praha 16 Mgr. Karel 
Hanzlík i drobné občerstvení. 

V sobotu 3.10.2009 se na novém dět-
ském dopravním hřišti v areálu Základní 
školy Praha – Radotín (Loučanská ulice 
1112/3) koná akce Bezpečný podzim 
zaměřená na dopravní výchovu dětí. 
Součástí odpoledního programu (13 - 17 
hod.) bude jízda na kole dopravním hřiš-

těm s kruhovým objezdem pod vedením 
dopravních policistů a strážníků, ukázka 
a výuka první pomoci a policejní škol-
ka pro nejmenší. Děti dostanou dětské 

řidičské průkazy, společně s rodiči si 
zasoutěží o ceny a na místě nebude chy-
bět skákací hrad. Akce je připravena ve 
spolupráci s Policií ČR, Městskou policií 
hl. m. Prahy, BESIPem a Mládeží červe-
ného kříže. 

Programy pro děti a senioryDůležité investiční akce

Akce Bezpečný podzim pro-
běhne na novém dopravním 
hřištiProtipovodňová opatření – aktuální přehled částečných uzavírek

Výpadová (úsek Tachovská – K Přívozu) – do 20.9.2009
Výpadová (křižovatka s Věštínskou) – do 30.10.2009
K Přehradám (úsek most Závodu míru – Žitavského) – do 14.2.2010
Věštínská (vjezd k Penny marketu) – do 31.10.2009
Pod Špitálem (úsek U Národní galerie – Opata Konráda) – do 23.12.2009 
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PRAHY16
Korunka má za sebou první rok

Havelské posvícení...
široka daleka. Mají se také na co těšit. 
Celé posvícení jako každý rok otevírá 
v sobotu v devět hodin Bohoslužba 
slova v kostele sv. Petra a Pavla. Po 
ní už startuje bohatý hudební a dra-

matický program. V sobotu se na vel-
kém pódiu u I. stupně základní školy 
postupně vystřídají kapely Old Fa-
shion Trio s populárními skladbami, 
Tandem Plus hrající instrumentálně 
filmové melodie a rytmické populární 
skladby, Třehusk s převážně staropraž-

skými a lidovými písničkami, Š.O.K., 
Jonathan Gaudet a Jaromír Hula, Bílá 
nemoc a večer v osm hodin vše završí 
koncert skupiny POSTE RESTANTE. 
V neděli se k  Old Fashion Triu a Tře-
husku přidají BEER SANATORIUM, 
Dyk je to jedno a Qjeten, se kterými 
se na pódium bude střídat skupina 

historického šermu 
„Rotyka“. 

Dr u hé pód iu m 
nabídne pohádková 
představení Divadla 
vysmáto a Nevěsty, 
vystoupení na chů-
dách Divadla Krab, 
představ í se tu 
studenti gymnázia 
i žáci místní základ-
ní umělecké školy, 
vystoupí divadelní 
spolek  Gaud iu m 
organizovaný pod 
občanským sdruže-
ním Jeden strom.

Jarmark provoní vzduch teplými dob-
rotami, kořením a horkou medovinou 
a nabídne výrobky tradičních řemesel; 
keramiku, bižuterii, batikované a malo-
vané oděvy, kousky z kůže i proutí.

Na nudu či smutek tady určitě 
nezbude čas.

Chuchelské posvícení
Ve Velké Chuchli se chystá posvíce-

ní na neděli 20. září 2009. Zahájení 
je plánováno na druhou hodinu od-
polední ve sportovním areálu místní 
Dělnické tělovýchovné jednoty.

Zdejší posvícení, kte-
ré DTJ Velká Chuchle 
o d  d o by  o b n ove n í  
svých aktivit každo-
ročně pořádá, tu nava-
zuje na starou tradici 
posvícení konaných 
kolem svátku Narození 
Panny Marie, v němž 
byl v ysvěcen kostel 
v Malé Chuchli.

A co se pro děti 
a dospělé z Malé a Vel-
ké Chuchle chystá? 
Tr ad ič ně  to  budou 
sportovní a zábavné 
soutěže s  od měnou 
pro každého dětského 
účastníka, skákací hrad 
i soutěž v prokousávání 
se pravými posvícen-
sk ý mi koláč i  a  do-
cela určitě i příjemné 
posezení. Novinkou 
je výstava „CHUCH-
L E  N A  T A R Ý C H 
POHLEDNICÍCH“, ta 

tu v tělocvičně bude zahájena už v pá-
tek. Představí na více jak stu starých 
pohlednic sto let starou podobu Malé 
a Velké Chuchle. Areál DTJ najdete 
V ulici K Vápence, číslo 208/23.

V budově kulturního střediska 
U Koruny v Radotíně probíhá od září 
loňského roku celá řada aktivit pro děti 
a rodinu pod hlavičkou občanského 
sdružení Korunka.

Korunka o.s. je relativně mladým 
a malým sdružením. Vznikla teprve 
loni a cílem pro rok 2008 bylo formová-
ní organizace a spuštění prvních pravi-
delných kurzů. V současnosti se vedení 
Korunky věnují tři dobrovolnící, pod-
poření řadou lektorů a spolupracov-
níků na konkrétních akcích. Korunka 
získala materiální zázemí v kulturním 
středisku Radotín, kde provozuje dobře 
vybavenou hernu, a stala 
se členem Sítě mateřských 
center.

Programová náplň se 
dělí do dvou oblastí - 
kurzy pro rodiče s dětmi 
a akce pro dospělé. Podle 
věku a zájmu dětí probí-
hají kurzy s názvy Tvo-
řivé dopoledne, Světýlka 
(nejmenší děti), Broučci 
a berušky (děti do čtyř let). 
Rodiče využívají i nabídku 
setkávání v rámci Volné 
herny, která se otevírá podle aktuál-
ního zájmu.
   Pro dospělé nabízí Korunka kurzy 
Orientální tanec, Powerjogu, Těho-
tenský kruh, Mateřský kruh, Hudební 
podvečer a Mužské bubnování.

V sezóně 2009/2010 budou kurzy 

Na železniční den pojede vlak i z Radotína
Na Pražském železničním dni v so-

botu 21.9.2009 chtějí České dráhy, a.s. 
představit historickou i moderní tvář 
železniční dopravy. 
   Pro každou z nich byla vybrána jedna 
vlaková souprava. Do Radotína zajede 
z Prahy pantografická elektrická jed-
notka řady 471, která tu nebude zas až 
tak horkou novinkou. Jezdí tudy totiž 
na pravidelných linkách. Strojvůdce si 
zde ovšem přejde na opačné stanoviště 
a doveze cestující na Smíchovské ná-
draží, kde si budou moci přestoupit na 
parní vlak s lokomotivou z roku 1917. 
   Na Smíchovském nádraží bude mít  
v odpoledních hodinách také zastávku 
vyhlídková historická souprava mířící 
po trase „Pražského semmeringu“ na 
Zličín. Kromě toho si v Praze Braníku 
bude možné mezi 10.00 a 16.00 hodin 

v doprovodu strojvedoucích prohléd-
nout vystavené současné lokomotivy, 
a kdo se bude chtít podívat do jinak 
uzavřené dopravní kanceláře ve stani-
ci Praha hlavní nádraží, bude k tomu 

mít příležitost při 
jedné z exkurzí 
(v  9.00, 10.00, 
11.00, 12.00 a 13.00 
hod .) ,  př i jde - l i  
včas na 1. nástu-
piště u východu 
z  pros t ře d n í ho 
podchodu. Zají-
mavá je i možnost 
projet  přes t zv. 
„Most inteligence“, 
který jinak využívá 
výhradně nákladní 
doprava.

   V době uzávěrky nebyly ještě známy 
jízdní řády souprav, v tuto chvíli jsou 
však již stanoveny. Dozvíte se je na 
www.parnijizdy.ic.cz nebo na tel.: 
972 228 853, 972 228 855.

dobu byla součástí akce sbírková po-
kladnička Dlouhodobé celonárodní 
sbírky České televize a Nadace rozvoje 
občanské společnosti Pomozte dě-

tem, která podporuje znevýhodněné 
a ohrožené děti do 18 let žijící v České 
republice. Vzhledem k tomu, že se po 
všechny dny promítalo zdarma, mohla 
alespoň část z ušetřených peněz skon-
čit u potřebných. I když do přispění 
samozřejmě nikdo nikoho nenutil.

Bylo to příjemné, ale už je to za 
námi. Snad přijede Kinobus i příští 
rok, v DP už vědí, že u nás ho vždy 
rádi uvítáme.

pouhých 15 optimistů, na Postřižiny, 
přes opravdu nevlídně se tvářící oblo-
hu, přišlo 80 lidí.

29. srpna na chuchelském závodiš-
ti měl Román pro ženy větší štěstí, 
zhlédlo ho (celý) 39 diváků, den nato 
jich Postřižiny potěšily 52 a nejúspěš-
nější tu byl Venkovský učitel se 104 
návštěvníky.

Rozdíl v návštěvě v Chuchli a Ra-
dotíně byl trochu ovlivněn i tím, že 
první den s Kinobusem se v rado-
tínských Říčních lázních křtilo nové 
vydání knihy 110 výletů s Dopravním 
podnikem, a tak byl tento večer i malou 
slavností. Svůj vliv tu patrně má ale i to, 
že tohle promítací místo leží na cyklis-
tické magistrále kolem Berounky.
   Na závěr je třeba dodat, že uplynulá 
letní jízda Kinobusu byla potěšitelná 
ještě z jednoho důvodu - po celou 

V Radotíně a ve Velké Chuchli pro-
mítal Kinobus. A našlo se nemálo těch, 
které tato opravdu příjemná forma pro-
pagace Dopravního podniku potěšila 
příjemným večerem. Ti všichni určitě 
ocenili snahu DP nebýt stále jen oním 
„dovozcem za zaměstnáním“ a přivézt 
Pražanům i trochu té zábavy.

U každé akce pod širým nebem závi-
sí návštěvnost jednotlivých představení 
samozřejmě hlavně na počasí. U kina 
to platí víc, než třeba u divadla či kon-
certu, ty si leckdo rád zhlédne i vestoje 
a pod deštníkem. K filmu si chce člověk 
sednout a nestojí o to, aby mu pršelo za 
límec. První promítací den v Radotíně, 
17. července, bylo jasno, a tak přišlo na 
Bobule 270 diváků, o den později jich 
vinou deště Venkovský učitel přilákal 
jen stovku, a na Román pro ženy, pro 
počasí nedopromítaný, se vypravilo 

Busem jedem, kino vezem

Vejvodova Zbraslav se zas rozezníDechové hudby, mažoretky a jejich 
publikum se sejdou na XIV. ročníku 
mezinárodního festivalu malých decho-
vých orchestrů Vejvodova Zbraslav ve 
dnech 25. – 27.9.2009. 

Program bude zahájen v pátek ve 
čtyři hodiny odpoledne ve Slunečním 
parku, o hodinu později se rozezní 
dechovou hudbou i Davle, Radotín, 
Jíloviště, Vrané nad Vltavou a Klínec. 
Hlavní program se soustředí na sa-
motné zbraslavské náměstí, kde první 
orchestr vystoupí v 18.15, poslední pak 
ve 21.15, o den později tu začnou před-
stavení už v 10.30. 
   Sobotní soutěž orchestrů bude pro-
bíhat v Černém divadle Jiřího Srnce 
od 9.30, i když někdo si možná raději 
počká až na odpolední mažoretkovou 

show nachystanou na druhou hodinu 
na hřiště TJ Sokol Zbraslav, případně 

na slavnostní průvod orchestrů s ma-
žoretkami, který  po půl čtvrté projde 

ulicí U Národní galerie 
na Zbraslavské náměstí, 
kde chystají společné 
vystoupení. Přímo po 
něm už má následovat 
vyhlášení výsledků sou-
těže a koncert Vejvodo-
vy kapely.

V neděli se festival 
se Zbraslaví rozloučí 
malým matiné nachys-
taným na náměstí od 
deseti dopoledne.

Čí že to nese jméno zbraslavské divadlo
Ten, kdo divadlo zná, odpoví: Jana 

Kašky. A možná také dodá, že to byl 
známý herec. Ovšem věděl by o něm 
i něco víc? Je pravdou, že 20. srpna 
uplynulo už 199 let od narození tohoto 
pána, ale i dnes stojí jeho osoba určitě za 
pozornost.

Zbraslavský rodák Jan Kaška toho 
dokázal do svého devětapadesátiletého 
života vtěsnat docela dost. Hrál, byl šé-

fem garderóby v Prozatímním divadle, 
psal zasněné eseje oslavující krásy české 
krajiny, v časopise Květy otevřel vůbec 
první módní okénko, překládal z něm-
činy, francouzštiny i angličtiny. Sám 
přitom asi cítil, že by lidé veškeré dra-
matické kusy z  překladatelského pera 
známého komika mohli automaticky 

pokládat za komedie, takže je raději po-
depisoval jménem J. K. Zbraslavský. Ke 
své rodné obci, v níž se i vyučil krejčím, 
si totiž udržel úzký vztah po celý život 
a umístil sem i děj některých svých di-
vadelních her. 
   A jak se krejčí dostal k divadlu? Přes 
hudbu. Už na Zbraslavi chodil vyhrávat 
s kapelou pana učitele, a když odešel 
jako krejčovský tovaryš do Prahy na 
Malou Stranu, stal se tu v domě unů 
členem amatérského orchestru domácí-
ho divadla. Pak už stačil jen záskok za 
nemocného kolegu herce a nový talent 
byl objeven. Přes statování ve Stavov-
ském divadle, současně s účinkováním 
v amatérské kajetánské divadelní spo-
lečnosti, neměl pak při svém nadání 
daleko ke stálému angažmá. Jeho 
komické postavy, z nichž některé mu 
psal přítel J. K. Tyl přímo na tělo, se prý 
nesmazatelně vryly do paměti diváků.
   Kaškovo herecké umění se zachovalo 

jen v popisech současníků, nemůže 
nám ho připomenout žádný obrazový 
či zvukový záznam, ale odkaz, který 
zanechal nejen modernímu komedi-
álnímu projevu, je dostatečně trvalý. 
Koneckonců to dokazuje i skutečnost, 
že zbraslavští ochotníci pojmenovali své 
divadlo právě po „starém komedianto-
vi“, za něhož sám sebe označoval.

Seznam nejbližších akcí:
od 17. září zápis do kurzů
30.10. - 1.11. První pomoc ve městě
28 - 29.11 Rodinné mapy
   O své činnosti informuje Korunka 
na nástěnkách (naproti obchodní-
mu domu Berounka a v Kulturním 
středisku) a na webu
www.korunka.net.

obnoveny v podobném rozsahu, při-
budou i některé inovativní akce. Chys-

tá se i malá společenská kampaň. Je 
obtížné zbavit se nálepky „mateřského 
centra“. Rodičovství je společný pro-
jekt obou rodičů. Otcovství je zajisté 
méně frekventované slovo, než mateř-
ství, není ale důvod se ho bát. V centru 
pro rodinu rádi uvidí více mužů.

Z á měr  podpoř i l a  i  R ad a  MČ 
Praha 16, která vyhověla žádosti 
o grant na víkendové kurzy pro celou 
rodinu. Vybrána byla dvě témata, která 
jsou atraktivní pro matky i otce: Prv-
ní pomoc ve městě a Rodinné mapy 
(cesta k rodinnému odkazu předků). 
Kurzy budou dvoudenní, podařilo se 
zajistit výborné lektory. Díky těmto 
a následujícím akcím se určitě podaří 
Korunku vybudovat jako centrum pro 
celou rodinu.



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



INSTALATÉRSKÉ POTŘEBYINSTALATÉRSKÉ POTŘEBY
Vinohrady 62, Radotín, tel.: 733 543 453, kucma@atlas.cz, www.kucma.cz.

OTVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 8-12, 13-16 hodin

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

OTVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 8-12, 13-16 hodin

Vinohrady 62, Radotín, tel.: 733 543 453, kucma@atlas.cz, www.kucma.cz.

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

Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,

Firma KUCMA dále nabízíFirma KUCMA dále nabízí
výrobu kontejnerových stání
Firma KUCMA dále nabízí
výrobu kontejnerových stání

• příjem zakázek
• plastové rozvody
   vody
• měděné rozvody
• kanalizace
• PVC odpady
• instalační materiál

• bojlery
• keramika
• baterie
• koupelnové doplňky
• umyvadla
• vany a sprchové
  vaničky

• bojlery
• keramika
• baterie
• koupelnové doplňky
• umyvadla
• vany a sprchové
  vaničky

• příjem zakázek
• plastové rozvody
   vody
• měděné rozvody
• kanalizace
• PVC odpady
• instalační materiál

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



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 4.9.2009. 

Vychází 15.9.2009. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.10.2009.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 2.10.2009. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

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

a fotografie se nevracejí. 

J + J
NÁJEMNÍKOVI

s.r.o.
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OK a KO Prahy 16

17. září, 17.30 – 20.30 hod.
Seminář v KS Radotín

Jak jednat s dětmi nebo s dospělými, 
kteří dávají najevo negativní pocity

a chovají se nerozumně
Pořádá Společnost pro mozkově

kompatibilní vzdělávání.

19. září
Radotínský Burčákfest 2009

Pořádá Městská část Praha 16 ve spo-
lupráci s Českým archívem vín.

Vše vypukne ve 14 hodin před rado-
tínskou radnicí a v blízkém okolí

(v ulicích Václava Balého a Loučanská).
Pro návštěvníky bude připraven 

k ochutnání mírně kvasící skvělý mošt 
z hroznů od vinařů zejména z Moravy.
K poslechu zahraje Petr Hasman a je-

ho SENIOR DIXIELAND,
Cimbálová muzika VONIČKA

a kapela CITY BAND.

23. září
Výlet pro seniory – Zahrada Čech
Cena pro radotínské seniory 200 Kč,

pro mimoradotínské 490 Kč
Prodej zájezdu v pondělí 14. září

ve 14 hodin v Kulturním středisku.

25. září
Vejvodova Zbraslav v Radotíně

Koncert malého dechového orchestru
Týnečanka od 17 hodin
na nám. Osvoboditelů

(u obchodního centra Albert).

10. – 11. října
XII. Havelské posvícení

Dvanáctý ročník tradičního radotín-
ského staročeského jarmarku dopro-
vázený bohatým kulturním progra-

mem pro děti i dospělé.
(Více informací na straně 4.)

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.

Do 30. listopadu
Prodejní výstava obrazů

Ivany Somogyové
Výstava olejomaleb je přístupná 

v knihovně Radotín v otvírací době 
knihovny

18. září od 17 a 19.30 hodin
Doba ledová 3:
Úsvit dinosaurů                      70 Kč

19. září od 17 a 19.30 hodin
Případ nevěrné Kláry      75 Kč

20. září od 16 a 19 hodin
Gomora                                      75 Kč

25. září od 18 hodin
26. září od 16 a 19  hodin
Harry Potter a princ dvojí krve 
                                                     75 Kč

27. září od 17 a 19.30 hodin
La Bohéme                       70Kč

2. října od 17 a 19.30 hodin
Kletba měsíčního údolí       70Kč

3. a 4. října od 17 a 19.30 hodin
Jménem krále                       80Kč

9. října od 17 a 19.30 hodin
Vzhůru do oblak                       70Kč

10. října od 17 a 19.30 hodin
Coco Chanel                               75 Kč

11. října od 17 a 19.30 hodin
Pokoj v duši                      70 Kč

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

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

Dětská představení
27. září O Dorotce
4. října Káťa a Škubánek
11. října O Malence
Neděle od 15 hodin. 
Vstupné 40 korun.

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!

Stephenie Meyerová - Hostitel
Netradiční variace na téma rozdvo-
jené osobnosti, příběh o vytrvalosti 

lásky a hlavně samotné podstatě 
toho, co dělá člověka člověkem.

Vydalo nakladatelství Tatran

Stephen King - Za soumraku
Sbírka třinácti hororových povídek. 
Mistr žánru vás v nich přenese do 
svých nejtemnějších nočních můr, 

do míst, která jsou vám sice důvěrně 
známá, ale nikdy byste se na nich 
nechtěli ocitnout ve stejné situaci 

jako hrdinové povídek.
Vydalo nakladatelství Beta - Pavel 

Dobrovský

Reva Mannová - Rabínova dcera
Autorka odkrývá nepřístupný a těž-
ko pochopitelný svět ortodoxního 

židovství. Její pronikavý vhled do ro-
dinných rituálů svázaných přísnými 
předpisy je zasvěcený a fascinující. 

Reva Mannová, vnučka vrchního ra-
bína státu Izrael a dcera vysoce váže-
ného londýnského rabína se vzepřela 
výchově, opustila rodinu, vrhla se do 

víru sexu a drog.
A objevila svou cestu.

Vydalo nakladatelství Jota

Bernard Cornwell - Azincourt
Cornwellův román popisuje okolnos-
ti, které vedly k jedné z nejdůležitěj-
ších a také nejkrvavějších bitev stole-
té války mezi Anglií a Francií, i bitvu 
samotnou. Jindřich V. zde na hlavu 
porazil mnohem početnější vojsko 

francouzského krále Karla VI., když 
nově využil bojových schopností 

svých lučištníků. Téma bitvy u Azin-
courtu později básnicky zpracoval 

William Shakespeare
ve hře Jindřich V.

Vydalo nakladatelství BB art

Neil Gaiman - Koralina
Dívka Koralina se nastěhuje s rodiči 
do nového domu. Tam jednoho dne 
otevře dveře - a najde průchod do 
jiného bytu v jiném domě, který se 
tomu jejich podobá jako vejce vejci. 

Současně je ale úplně jiný ...
Vydalo nakladatelství Polarit

Místní knihovna Radotín,
Loučanská 1406/1,

telefon: 234 128 460,
e-mail:

knihovnaradotin@seznam.cz,
www.knihovna-radotin.cz.

Do 2. října
Zbraslavské náměstí –

proměny v čase
výstava o historii, současnosti a bu-
doucnosti Zbraslavského náměstí. 
Výstavní síň Městského domu ve 

výpůjční době knihovny.
22.9. v 17.30 hodin - Setkání s autory 

projektu rekonstrukce 
Zbraslavského náměstí.

16. září
Grilování, turnaj v pétangue

Společenské odpoledne pro seniory na 
zahradě klubu KLASu od 14.00 hodin

25. – 26. září
Vejvodova Zbraslav 2009

XIV. ročník mezinárodního festivalu 
malých dechových hudeb.

4. října
O zbraslavskou loutku

Taneční soutěž  pro dětské, juniorské 
i dospělé taneční páry od 8.30 do 15 

hodin v sále Sokola Zbraslav.
Informace poskytuje Kulturní

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

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

Zápisy do kurzů pro děti, mládež
i dospěléprobíhají celé září,

první lekce zdarma.
NOVĚ pro děti

Žonglování
Železniční a letecké modelářství

Kroužek pokustonství
Hrátky se zvířátky – poznáváme přírodu

Kroužek středověk
Dětský pěvecký sbor s hrou na flétnu

Sportovky pro děti od 2 do 6 let

NOVĚ pro dospělé a mládež
» Angličtina pro dospělé

s doprovodným programem pro děti
» Kurzy excelu a wordu

» Klub maminek po porodu
a před porodem

» Salsa pro ženy a páry
» Scénický tanec pro ženy
» Výtvarný ateliér kresby

a malby pro dospělé
» Cvičení po porodu do formy

» Cvičení na bosu míčích

Kulturní středisko Radotín a Rodin-
né centrum Korunka, o.s. otevírají
od září 2009 následující pravidelné 
kurzy pro dospělé a rodiče s dětmi.

Pro rodiče s dětmi:
Tvořivé dopoledne pro děti i jejich 

rodiče

Světýlka pro děti 2 až 6 měsíců

Světýlka pro děti 7 až 12 měsíců

Světýlka pro děti 13 až 18 měsíců

Světýlka pro děti 18 až 30 měsíců

Broučci a berušky pro děti 1,5 až 2,5 
roku

Broučci a berušky pro děti 2,5 až 4,5 
roku

Pro dospělé:
Orientální tanec pro ženy

s možností hlídání dětí

Orientální tanec pro ženy každého věku

Powerjóga s možností hlídání dětí

Mateřské setkávání

Těhotenské setkávání

Stálé kurzy Kulturního střediska 
pro dospělé:

Kalanetika
(pondělí od 18.00 a od 19.00 hod.)

1100 Kč/rok

Angličtina
(pondělí 17.30 - 18.45 a 19.00 - 20.15)

2000 Kč/rok

Jóga
(úterý 19.45) 2000 Kč/rok

Taneční pro dospělou společnost
(jedenkrát za čtrnáct dní pátek 19.30)

2500 Kč/rok/celý pár
Zahájení 23.10.

Kurzy se konají
v Kulturním středisku Radotín,

nám. Osvoboditelů 44/15.
Přihlášky a informace na

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

Rodinné centrum Pexeso, o.s. 
Žabovřeská 1227,  Praha – Zbraslav.

Přihlášky a informace
na www.pexeso.org.

Změna programu vyhrazena!

V dětství jsou přelomové dva mo-
menty: chvíle, kdy fantazie vykouzlí 
to nejúžasnější dobrodružství, a oka-
mžik, kdy najdete imaginárního či 
skutečného kamaráda, který s vámi 
onen sen o cestě kolem světa a ještě 
mnohem dál sdílí. Pak dítě vyroste 
a onen sen se odkládá na neurčito, 
tu za splátku hypotéky, tu za vyzve-
dávání dítěte z kroužku florbalu. 
V království animátorů z firmy Pixar, 
odkud připlul Nemo, Úžasňákovi nebo 
naposledy robůtek Wall-E, však platí 
jiná pravidla: u počítačů tu sedí dětské 
duše v těle dospělých a vymýšlejí pří-
běhy, jež diváky slijí v jeden nadšený 
celek bez rozdílu věku. A nyní udělali 
odvážný úkrok stranou. Vlastně spíše 
balonkový úlet - do divočiny.

   Hrdinou nového animáku Vzhůru 
do oblak totiž není roztomilá rybička, 
ale 78letý Carl, jemuž nedávno zemře-
la milovaná manželka Ellie (příběh je-
jich lásky je bezeslovně vyprávěn tak 
působivě, že slabší povahy sáhnou po 
kapesníku hned v první půlhodince 
stopáže). Před domem mu stojí de-
moliční četa, na dveře klepou zřízenci 
z domova důchodců  a podle všeho už 
ho čeká jen teplá strava třikrát denně 
a studené prostředí odložených seni-
orů. Jenže Carl dluží své drahé Ellie 
i sám sobě poslední velkou odyseu, 
takže pod křídlem noci nafoukne 
miliony balonků a vydá se ve svém 
gravitaci vzdorujícím domečku na 
strastiplnou pouť k tajemnému vodo-
pádu kdesi v Jižní Americe.

Na palubu heliového zázraku 
ovšem proklouzne černý pasažér, 
malý skautík-teoretik, jenž má se 
starým pánem společnou osamělost 
a touhu po dobrodružství s vel-
kým D. Do party se k nim posléze 
přidá ještě citově deprivovaný hafík 
a ptačí matka samoživitelka - a švan-
da může začít. Olá, divoký svět volá! 
   Z konfrontace starého a mladého, 
jako je souboj hypermoderní GPS 
versus obstarožní kompas, film vy-
tříská spoustu vtípků, mluvící fauna 
v džungli funguje jako úsměvné 
lákadlo pro ty nejmenší, ale mezi 
humornými přestřelkami je Vzhůru 
do oblak dojemné a ve své výpovědi 
o stáří, lásce a osamění podivu-
hodně přímé. Největší zásluhu na 
tom má starosvětská hudba, která 
navzdory existenci mrakodrapů 

a televize vrací film do éry 
dávno minulé, v níž každé 
animační kouz lo působí 
o to silněji. Rozesměje vás 
k slzám. A o minutu později 
rozpláče.
   Vzhůru do oblak je jakýmsi 
šťouchnutím do žeber - na 
velké objevy a odvážné pou-
tě není nikdy pozdě.  Chlapci 
z Pixaru nám zkrátka vzka-
zují: vezměte za ruku svou 
Ellie a vydejte se někam, 
kam lidská noha ještě ne-
vkročila.

Recenze: VZHŮRU DO OBLAK

   V srpnu byly nainstalovány v ulicích 
Strážovská, K Cementárně, Karlická 
a Výpadová ukazatele rychlosti. Tak 

jako v jiných městských částech, 
i Radotíně se od nich očekává 

hlavně podpora bdělosti řidiče. 
V těchto místech leckdo jede, aniž si 
to uvědomuje, příliš rychle a tabule 

zobrazující jeho aktuální rychlost ho 
na to upozorní. Přístroje obsahují 

i statistický modul, který sbírá 
informace o zobrazené rychlosti, 
četnosti průjezdů vozidel atd. Na 

základě těchto údajů bude případně 
možné požádat Policii ČR o provedení 

Zejména v důsledku přívalových srážek 
dochází v poslední době k vyplavování 
nemovitostí a pozemků v níže položených 
částech Radotína, například v ulicích 
U Jankovky a K Přívozu. Proto bude 
během 4. čtvrtletí tohoto roku provozovatel 
splaškové kanalizace, společnost Pražské 
vodovody a kanalizace a.s. (PVK), 
provádět průzkum kanalizace. Vzhledem 
k tomu, že napojení svodu dešťových 
vod z pozemků a nemovitostí do veřejné 
splaškové kanalizace se posuzuje jako 
neoprávněné vypouštění vod, měli by si 
všichni ve vlastním zájmu zkontrolovat, 
kam od nich odtéká dešťová voda. PVK 

bude zjištěné neoprávněné vypouštění klasifikovat jako nedodržení smluvních 
podmínek smlouvy o odvádění odpadních vod a Úřadem MČ Praha 16 bude 
sankcionováno ve smyslu platných zákonů.



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 2.10.2009.

1. Jiřina Hřebíková
Slinková 1029

Radotín                                       
2. František Nacházel

Ametystova 740/36  
Radotín

3. Zdeněk Plocek
K Mlíčníku 193

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

NA KOLE NA ROZHLEDNU STUDENÝ VRCH

Velmi obéznímu pánovi předává lékař sto tabletek. „Tolik? A jak je mám užívat pane doktore?“ 
„Vůbec je nebudete užívat. Třikrát denně je rozházíte po zemi a pak je ... (viz tajenka) !“

aneb jak na kolo
NA KOLE PODZIMNÍ KRAJINOU

Následující cyklotrasa nás provede 
na kole přes krásné brdské lesy a dove-
de nás na rozhlednu na kopci Studený 
Vrch. Cesta vede po zpevněných i ne-
zpevněných cestách, z tohoto důvodu 
doporučujeme trasu absolvovat na 
horském kole. 
  Výchozím bodem bude sportovní 
obchod Ski a Bike Centrum Radotín, 
kde je možné na poslední chvíli dola-
dit technický stav kola nebo zakoupit 
různé výživové doplňky na celý výlet. 
Základní nářadí, náhradní duše, pum-
pička a lepení jsou věci, které bychom 
měli mít na kole vždy s sebou. 
   Od obchodu sjedeme směrem dolů 
do Radotína a před lávkou u kostela, 

vedoucí přes řeku Berounku, se dáme 
doprava, proti proudu řeky po znače-
né cyklostezce A1 do města Černoši-
ce. Dále pokračujeme přes Mokropsy, 

Všenory, Dobřichovice až do 
obce Lety. Cesta je snadná 
a vedoucí po rovině, což se nám 
bude hodit pro lehké rozjetí 
před náročným stoupáním na 
brdský hřeben. 

V L e tech  pře jedeme na  
druhou stranu Berounky a po-
kračujeme stále proti proudu. 
Projedeme Letským náměstím 
až k dalšímu mostu přes řeku. 
Ihned za ním odbočíme vlevo 
a krátce se vrátíme zpět, cesta 
mezi domky nás zavede pod 
železniční trať. Ihned za tunýl-
kem se vydáme šikmo vlevo do 
chatové osady.

Tady již přichází očekávané 
stoupání na hřeben. Kopec je 
dlouhý zhruba 8 km, čekají nás 
i velmi strmé úseky. Tato pasáž 
je známá z cyklistického závodu 
Transbrdy, který startuje právě v Le-
tech. Protože se pohybujeme mimo 
turistické značení, využijeme ši-
pek značících trať závodu a pomocí 

n ich dojede-
me k rozcestí 
U Šraňku. Zde 
se již chytíme 
červené turis-
t ické značky, 
k t e r á  n á s 
dovede až na 
poutní místo 
Skalka. Po vy-
silujícím kopci 
je právě tady 
vhodné místo 
na krátký od-
počinek a malé 
občerstvení.
   Nyní budeme 
s t á l e  s l e d o -
vat červenou 

značku, ta nás provede po vrcholu 
brdského lesa. Pojedeme zčásti po 
asfaltové cestě, následované šotoli-
novou, a užijeme si také trochu koře-

nitých pasáží. Především těsně 
před příjezdem k rozcestí 
Stožec je cesta velmi nerovná, 
což ale na horském kole spíše 
oceníme.
   Za Stožcem si trochu odpo-
čineme jízdou po asfaltu. Na-
šetřenou energii využijeme při 
dlouhém sjezdu po široké cestě 
s volnými kameny. Zde buďte 
obezřetní, především příliš 
nahuštěné pneumatiky rády 
ustřelují. Koho neunavil ani 
tento velmi nerovný sjezd, toho 
určitě potěší asfaltový výjezd 
k silnici směřující na Dobříš. Za 
silnicí si můžeme říci, že zbývá 
již jen jeden kopec, a budeme se 
kochat výhledem od rozhledny 
do okolní krajiny.
   Rozhledna na Studeném Vr-
chu (původně zeměměřičská 
věž) je pod správou sdružení 
TSSB (Turisté severních sva-
hů Brd), kteří kamennou věž 
postavenou roku 1942 opra-
vili a 11.12.2004 slavnostně 

z p ř í s t u p n i l i 
veřejnosti. V ě ž  
m á  š e s t  po-
schodí a sklep, 
k d e  j s o u  s t á l e  
umístěny měřicí 
body. Z vrcholku 
věže je za dobrých 
podmínek vidět 
kopec Milešovka, 
kondenzační věže 
j a d e r n é  e l e k t-
r á r ny  Temel í n 
a mnohé da lš í  
body, zapsané na 
hraně věže.
   Zpět ku Pra-
ze se můžeme 
vydat buďto stejnou cestou, nebo 
lehkou objížďkou.

Pokud zvolíme jinou trasu než tu, 
po které jsme přijeli, doporučujeme 
po sjetí ze Studeného Vrchu pokračo-
vat po červené značce na rozcestí Ku-
chyňka – sedlo. Odtud severozápadně 

po žluté směr Nouzov. Tady se napo-
jíme na cyklotrasu č. 8129, a směrem 
na Malý Chlumec dojedeme k rozces-
tí Jelení Palouky. Pokud se vám to tu 
zdá trochu povědomé, je to tím, že 
jsme tudy projížděli cestou na roz-
hlednu. My se však vydáme souběžně 
se žlutou značkou na trasu 8129, po 
které pokračujeme na křižovatku 
s cyklotrasou 8130. Zde se připojuje 
zelená značka, po které se vydáme 
dál. Tato stezka vede až k železniční 
zastávce v městečku Řevnice.

V obci Halouny je možnost se 
zastavit, odpočinout si a občerstvit 
se - v hospůdce U Zrzavého paviána 
si pochutnáte na místních speciali-
tách a výborném pivu.

Pro všechny znavené cyklisty, kte-
ří dorazili až do Řevnic, je možnost 
odjezdu vlakem směr Praha. Ostatní 
vytrvalci se vydají po silnici směr 
Lety přes most na cestu, která nás 
sem původně zavedla. Dál do Prahy 
můžeme jet po levé nebo pravé stra-
ně Berounky (přes železniční most 
v Mokropsech) až do Radotína.

Díky příznivým klimatickým pod-
mínkám je u nás možné provozovat 
cyklistiku i během podzimního a pří-
padně i zimního počasí. Cyklistika tak 
může být opravdu celoročním koníč-
kem, čemuž je uzpůsobena i široká na-
bídka cyklistického oblečení, určeného 
pro podzimní a zimní výlety:
Návleky - Komfortní doplněk, který 
je ideální v podzimním nebo jarním 
období, kdy venku není ještě tako-
vá zima. Návleky se dají pohodlně 
kombinovat s krátkým cyklistickým 
dresem a kalhotami. V nabídce jsou 
návleky na ruce nebo nohy, existují 
ale také krátké návleky, určené pouze 
na kolena. Výhodou je jejich skladnost 
a možnost rychlého sundání nebo 
nandání během vyjížďky. 
Vesty – lehký, avšak nepostradatelný 
doplněk oblečení, který má za úkol 
ochránit tělo cyklisty před prochlad-
nutím od proudícího větru. Vesty 
jsou lehké, skladné a bez problému se 
dají vozit v kapse u dresu. Vesty se od 
sebe liší různým střihem a také mírou 
odvětrání a zateplení. Základní vesty 
mají výrazně odvětraná síťovaná záda 
a přední díl chrání tělo proti větru. 
Teplejší vesty jsou již určeny do chlad-
nějšího podzimního nebo jarního po-
časí a nejsou až tolik odvětrané.  
Větrovky - stejně jako vesty, mají 
i větrovky za úkol chránit cyklistu 
proti chladnému proudícímu větru. 
V závislosti na použitém materiálu 
jsou některé vyšší modely těchto bund 
schopny krátkodobě odolat i mírnému 
dešti. Někdy mají bundy také odepí-
nací rukávy a tím z nich lze rychle 
vytvořit vestu.
Dlouhé dresy a kalhoty - pro cyklisty, 
kteří neradi používají návleky, při-
cházejí v chladnějším počasí na řadu 
dresy a kalhoty s dlouhým rukávem. 

Toto oblečení má drobnou nevýhodu 
v tom, že ho během vyjížďky nemů-
žeme v reakci na teplotu okolí jedno-
duše sundat a nandat, tak jako třeba 
návleky. Kalhoty s dlouhými nebo 
tříčtvrtečními nohavicemi a dresy 
s dlouhým rukávem se také vyrábějí 
s různým stupněm zateplení.  
Rukavice - pro jízdu na kole za 
chladnějšího počasí je téměř nutností 
použití dlouhoprstých rukavic. Na 
jaře nebo na podzim stačí pouze leh-
ké a velmi dobře odvětrané rukavice 
s dlouhými prsty, které někteří cyk-
listické z důvodu vyšší ochrany vozí 
dokonce celoročně. S klesající teplotou 
přicházejí na řadu více zateplené mo-
dely se speciální membránou. 
Čepice a šátky - při vyjížďkách za 
nižších teplot a ve větru představují 
lehké čepice nepostradatelný doplněk. 
Výhodou těchto čepic je, že se bez 
problému vejdou pod cyklistickou 
přilbu a chrání tak hlavu, zejména 
čelo a uši před prochladnutím. Méně 
zateplené čepice je možné nahradit 
i multifunkčním tubusovým šátkem. 
V zimním období je vhodné používat 
čepice, které mají v oblasti čela a uší 
použitou větruodolnou membránu. 
Návleky na tretry - návleky se navlé-
kají přes cyklistické tretry a chrání 
nohy cyklisty proti chladu a větru. 
Cyklisté mohou volit návleky s růz-
ným stupněm zateplení od letních mo-
delů až po zimní. Pro cyklisty, jezdící 
na kole v zimě častěji, existují dokonce 
zateplené zimní cyklistické tretry, kte-
ré nohu chrání před zimou ještě lépe 
než návleky. 
Více informací a široký výběr pod-
zimního cyklistického oblečení na-
leznete na stránkách Ski a Bike Cent-
ra Radotín - eshop.kola-radotin.cz
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Autor trasy: Jan Jenčík
MTB Team Ski a Bike
Centrum Radotín
Délka trasy: cca 80 km
Doba jízdy v pohodovém tempu:
6 hodin



Vodácký oddíl Radotín slaví 60 let od založení

Hašek a Siegl oslavili v Lipencích
devadesátiny místního fotbalového klubu

Na podzim letošního roku tomu bude 
60 let, co byl při Sokole Radotín založen od-
díl vodních sportů - Vodácký oddíl Radotín 
(VOR). Brzy po vzniku se členům oddílu po-
dařilo získat dřevěnou klubovnu umístěnou 
pod říčními lázněmi, kterou přemístili na 
pronajatý pozemek, kde vodáci sídlí dodnes.

Klubovna byla později rozšířena o chatu 
Sokola, která stála v solopiském  údolí. Tyto 
dva dřevěné objekty sloužily jako klubovna, 
šatny i loděnice, ve které díky výborným 
výsledkům na závodech a při práci s mlá-
deží přibývalo stále více lodí.  V prvních 
letech od založení oddílu, do roku 1957, 
byl hlavní náplní rekreační sport - odbíjená 
dvojic a stolní tenis. Po získání potřebných 

plavidel v letech 1953 - 57 byla velmi 
oblíbená vodní turistika. Vlastní závodní 
činnost byla zahájena v roce 1957, kdy bylo 
zvoleno nové vedení oddílu. Velkou zásluhu 
na tom má Přemysl Hora, který svým nad-
šením a závodními výsledky strhl další členy 
k závodění a dále Ing. Michal Ježek, který se 
po dlouhá léta věnoval trenérské činnosti 
a vychoval řadu vynikajících závodníků 
v rychlostní kanoistice. 

V letech 1957 – 1973 dosahovali radotín-
ští rychlostní kanoisté výborných výsledků 
na mistrovstvích republiky dospělých i do-
rostu, na krajských přeborech i celostátních 
závodech, kde se umisťovali na stupních 
vítězů nebo na předních místech.  Z těch 

nejlepších je třeba připomenout v mužské ka-
tegorii C-2 dvojici Gürtler  L. – Hora, později 
Kabeláč  - Gürtler  L., dále v kategorii  C-2 
dorostenci dvojice Gürtler  P. – Fatka nebo 
Bouzek M. – Krutiš , v kategorii K-2 doros-
tenky Boučková – Bouzková  H. a kategorii 
K-1 dorostenky Bouzková  H. a Drchotová. 
Ve stejném období byli v oddíle i velice dobří 
závodníci ve vodním slalomu. Tomuto sportu 
se věnoval hlavně Ing. Pavel Vejnar CSc., 
který se vedle vlastní závodní činnosti vě-
noval i výchově mládeže. V těchto letech byl 
VOR nejlepším oddílem vodního slalomu 
ve Středočeském kraji. V  kategorii F-1 ženy, 
F-1 muži a C-2 mix se Ing. Vejnar  a  I. Ve-
lebilová  stali několikanásobnými přeborníky 

kraje. Těmi se ve slalomu 
stali i muži  Gürtler L. – 
Hora a dorostenci Gürt-
ler P. – Fatka a v roce 1961 
v kategorii žáků pak dvoji-
ce Bouzek Milan – Krutiš. 
V těchto letech členové 
oddílu pravidelně pořá-
dali „Radotínský slalom“. 
Velkou popularitu závodu 
dokumentovala účast až 
cca 150 závodníků, včetně 
členů mužského i ženské-
ho reprezentačního druž-
stva. Pozadu nezůstávali 
ani vodní turisté, kteří se 
vedle společných každo-

ročních dovolených  zúčastňovali i velice 
populárních „Turistických jízd zdatnosti“, kde 
prokazovali svoji zručnost a vodácké umění 
a umisťovali se na předních místech.

Stávající prostory dřevěné loděnice záhy 
nevyhovovaly rozvíjející se činnosti, ani 
prostorově ani po stránce hygienické. To byl 
hlavní důvod, proč se vedení oddílu trvale 
snažilo získat finanční prostředky na moder-
nizaci zázemí. Zlom v činnosti radotínských 
vodáků nastal v roce 1973, kdy oddíl obdržel 
od Okresního výboru ČSTV první finanční 
prostředky na stavbu loděnice s příslibem 
financí i na další roky. Výstavba svépomocí 
trvala celých 10 let a poznamenala závodní 
činnost oddílu. Nová loděnice byla dokon-

čena a slavnostně otevřena  30. září 1983.
Po dokončení výstavby byla snaha o ob-

novení závodní činnosti. Trenérské práce se 
ujal Milan Bouzek a Hana Bouzková a od 
roku 1987 se závodníci od Berounky opět 
účastnili závodů v rychlostní kanoistice. 
Kajakáři Martin Bouzek, Jan Nováček a Petr 
Fišer  reprezentovali VOR velice úspěšně. 
Výsledky systematického tréninku se 
konečně projevily v roce 1992. Výkonnost-
nímu sportu  zůstali věrni sice jen Martin 
Bouzek a Petr Fišer, ale jejich  úspěchy byly 
velmi dobré. Největším výsledkem bylo 
2. místo  Bouzka v K-2  na 500 m trati na 
Mistrovství ČR dorostu a 3. místo v té-
že  kategorii na trati 5000 m, dále 3. místo 
v K-2 na mistrovství ČR  v marathonu. Na 
podzim r. 1992 přestoupil Bouzek i Fišer se  
souhlasem oddílu do kanoistického oddílu 
Dukly. Velkým úspěchem Martina Bouzka 
bylo jeho zařazení  do širšího kádru repre-
zentačního družstva ČR juniorů v roce 1994. 
Bohužel jako třetí nejlepší kajakář na K-1 
se na Mistrovství světa juniorů pořádané v 
Japonsku neprobojoval. 

V poslední době spolupracuje oddíl 
s Městskou částí Praha 16 a pořádá atraktivní 
Radotínskou neckyádu, závod ve splavování 
Berounky na improvizovaných, podomácku 
vyrobených plavidlech. V současné době má 
oddíl velice aktivní vodní turisty, kteří se 
každým rokem vydávají na horské dravé řeky, 
které sjíždějí na kajacích, kanoích a raech. 
Každoročně se vydávají na týdenní sjíždění 
řek v Alpách, v Chorvatsku, Itálii, Korsice, 
Ukrajině a nebo Rumunsku  a využívají vy-
pouštění vodních nádrží a rybníků ke sjetí 
dravějších úseků našich řek - např. Vltavy 
pod Lipenskou přehradou nebo Labe pod 
Špindlerovým Mlýnem. V oddíle je i několik 
extrémních kajakářů, kteří se věnují sjíždění 
extrémně těžkých úseků divoké vody včetně 
sjíždění vodopádů. 

ujali mistr Evropy 1976 Antonín Panenka, 
vítěz Ligy mistrů Vladimír Šmicer, pražský 
primátor Pavel Bém, Mahulena Bočanová 
a Pavel Nový. Souboj 
plný fintiček a hezkých 
branek nakonec skončil 
smírně 7:7.

Lipenečtí fotbalisté 
využili návštěvy slav-
ných osobností k další 
slavnostní chvilce. Obě 
mužstva dospělých totiž 
postoupila do vyšších 
soutěží, takže do kronik 
klubu patří další histo-
rický zápis: ještě nikdy 
se takový postupový 
„double“  nepodař i l . 
A tak legendární kano-
nýr Antonín Panenka 
a  býva lý  generá lní  
sekretář UEFA Rudolf 
Baťa předali hráčům „A“ týmu Sokola 
Lipence medaile, Horst Siegl a Ivan Hašek 
věnovali áčku i béčku po sudu piva.

Ocenění se dostalo i hvězdám lipenec-
kého týmu z let minulých. Členové dosud 
nejúspěšnějšího mužstva klubu, které hrálo 
v 60. letech I.A třídu, dostali pamětní talíř 
„za zásluhy o Sokol Lipence“. Stejnou upo-
mínku obdrželi i nejstarší členové klubu, 
stále čilí osmdesátníci.

Fotbalový klub Sokol Lipence oslavil v po-
lovině června (13. června – pozn. red.) 90. na-
rozeniny. A oslavy - ozdobené účastí sportov-
ních, uměleckých i politických osobností - to 
byly parádní. „Ještě nikdy do naší obce nepři-
jelo najednou tolik slavných osobností a ještě 
nikdy zde nějakou akci nenavštívilo přes 2000 
lidí jako nyní,“ pochvaloval si jeden z hlav-
ních organizátorů akce Antonín Kříž.

V lipeneckém areálu nejprve předvedli 
své umění nejmladší fotbalisté. Po nich se 
v exhibicích představili i lipenečtí hasiči, 
modeláři, cvičitelky aerobiku i dříve naro-
zené mažoretky, které každoročně obohacují 
i oblíbené masopustní průvody. Obrovský 
úspěch sklidil i mistr světa v žonglování 
míčem Václav Klouda.

Největší pozornost však na sebe strhl 
vzájemný souboj dvou nových obyvatel 
Lipenců, bývalých reprezentantů Ivana Haš-
ka a Horsta Siegla. Ti si do svých týmů po-
zvali současné i bývalé fotbalisty, ale i hoke-
jisty nebo herce. A tak diváci mohli v bílých 
dresech Háša Teamu vidět kromě otce i syna 
Haškových Ladislava Vízka, Tomáše Hüb-
schmanna, Petra Břízu, Ivana Trojana, Jana 
Jiráně, Viktora Mráze, Luboše Kubíka,  Petra 
Nováka a další. Modré barvy Sigi Teamu 
hájili opět otec a syn Sieglovi, Petr Kouba, 
Jiří Novotný, Jiří Jarošík, Tomáš Matonoha, 
David Suchařípa, Karel Šíp, Jiří Hrdina 
a Ondřej Vetchý aj. Slavnostního výkopu se 

Večerní program na asfaltové ploše ob-
starala videodiskotéka a Petr Vondráček se 
skupinou Lokomotiva. „Oslavy se velmi po-

vedly a setkaly se velmi pozitivním ohlasem. 
My jsme rádi, že kromě zajímavé podívané 
se po dlouhé době sešli kamarádi, kteří spolu 
hrávali a společně zavzpomínali na krásné 
zážitky,“ dodal Antonín Kříž.

A protože se akce opravdu vyvedla, roz-
hodli se organizátoři, že se pokusí z utkání 
Háša Teamu a Sigi Teamu udělat tradici, 
takže v červnu příštího roku bychom je opět 
v Lipencích měli vidět.

Na Zbraslavi se opět sešli veteráni
Na pozdně letním zbraslavském náměstí 

se 5. září opět sešla historická vozidla, aby 
předvedla, jak pěkně jim to, navzdory věku 
a dík láskyplné péči majitelů, ještě stále 
jezdí. Okolí startu i trasy vzhůru do kopce 
se zaplnily diváky okouzleně a povětšinou 
i poučeně sledujícími unikátní motocykly 
a automobily. Počasí přitom všem přálo, 
a tak se vyleštěné chromy a laky na slunci 
blýskaly jako skutečné drahokamy.

Akce se letos konala již po dvaačty-
řicáté. Závod do vrchu 
Zbraslav - Jíloviště byl poprvé 
odstartován 25. března 1908 při 
příležitosti V. mezinárodního 
autosalonu v Praze. Tehdy byl 
vítězem ten nejrychlejší, dnes 
naopak je maximální průměrná 
rychlost 50 km v hodině a její 
překročení je trestáno zatíže-
ním konta a výsledku řidiče 
5000 trestnými body. Nezna-
mená to ovšem, že by akce byla 
jen přehlídkou krásných vozí-
tek, jezdci absolvují dvě jízdy 
a hodnotí se nejmenší rozdíl 
dosažených časů ze dvou absolvovaných 
samostatně měřených jízd do vrchu. 

Jízda je vypsána pro automobily, užitková 

vozidla a motocykly od počátku výroby až 
do roku 1982. Mohla se jí tak zúčastnit i no-
vodobá replika historického vozu Excalibur 
z roku 1981, jde však spíš o výjimku, protože 
ředitelství závodu si vyhrazuje právo provést 
výběr vozidel vyrobených po roce 1966. Na 
startu tedy defiloval jeden vzácný kus za 
druhým, každý si našel nemálo obdivovate-
lů, asi nejvíc ale přece jen přitáhla pozornost 
legendární Bugatti pětatřicítka. Sytý řev 
jejího motoru připomněl atmosféru závodu 

z dob, kdy tu na přesně takovém autě vítězila 
Eliška Junková.

Junioři z Patia úspěšně reprezentovali 
Velkým úspěchem českých barev skončil 

letošní ročník světové olympiády mládeže ve 
Vídni (World Sports Festival 2009), který pro-
běhl ve dnech 9. až 12. července. 

Absolutním vítězem turnaje v bowlingu 
v kategorii do 18 let se totiž stal kutnohorský 
Ondřej Mlynář, celkově na osmém 
místě skončil přitom Jaroslav Daněk 
z Prahy  – Lipenců. Neztratila se ani 
další reprezentantka této městské 
části - Terezka Plecháčková, která 
skončila v kategorii dívek do 14 
let na 12. místě. Oba jmenovaní 
junioři přitom začínali svou bowlin-
govou kariéru ve zbraslavské herně 
Patium, stejně jako v současnosti 
nejlepší juniorka ČR Veronika No-
váková (v současnosti hraje extra-
ligu za Bowland Olomouc) nebo 
dvojnásobná mistryně ČR (letos 
třetí) a čtyřnásobná mistryně Prahy 
Dominika Křenková.

Ve výpravě na letošní ročník World Sport 
Festivalu bylo celkem 200 českých účastníků, 
z toho bowlingovou minivýpravu tvořilo 
sedm hráčů a hráček. Vedoucím bowlingové 
části byl asistent reprezentačního trenéra juni-
orů Jakub Varadi, dospělácký doprovod hráčů 

tvořil Jaromír Větrovský – oba jako zástupci 
České bowlingové asociace. 

„Ze sportovního festivalu jsme byli všichni 
nadšení. Byla zde výborná hráčská atmosféra 
a dobrá organizace. Z místa ubytování nás vo-
zily autobusy, stravování bylo dobré, jídla bylo 
dost. Měli jsme i čas prohlédnout si trochu Ví-
deň. Příští rok bych se chtěl festivalu opět zú-
častnit,“ říká úspěšný reprezentant lipenecký 
Jaroslav Daněk. Na závěr snad jen dodatek, to-
tiž že úspěch ve Vídni nebyl jediným letošním 
úspěchem našich juniorů na mezinárodním 
poli. V přípravě na letošní Mistrovství Evro-
py (ME) juniorů v trojutkání ČR/Maďarsko/
Slovensko vyhráli naši reprezentanti téměř 
všechny soutěže, na vlastním ME se pak 
dva z našich juniorů dostali historicky po-
prvé do závěrečného turnaje nejlepších hráčů 
„Masters“ a již zmiňované Veronice Nová-
kové uniklo v kategorii juniorek „Masters“ 
o jediné místo. Značná část dnes úspěšných 
juniorů přitom začínala v Patiu, svého času 
jediné pražské bowlingové herně věnující se 
systematicky mládeži. 

Sportovcem měsíce srpna 2009 se stává vodák Martin Bouzek
Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 se za měsíce srpen stal Martin Bouzek. 

Dvaatřicetiletý člen Vodáckého oddílu Radotín se během své sportovní kariéry přeškolil 
z rychlostní kanoistiky na sjezdaře extrémních vodních toků. Bývalý juniorský mistr ČR 
v rychlostní kanoistice má na svém kontě mnoho obtížných alpských říček, včetně sjezdu 
himalájské Bhote Kosi v Nepálu. V srpnu pokořil  rakouskou říčku Zinkenbach s druhým 
nejvyšším stupněm obtížnosti (5WW) i s překonáním 8 m vodopádu. Za své vodácké 
výkony se Martin dostal do naší ankety i s připomenutím, že tento sport, slavící letos 
v Radotíně své 60.leté výročí založení, má bohatou a úspěšnou tradici.

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete návrh na udělení 
titulu Sportovec měsíce Prahy 16 na e-mailovou adresu noviny@p16.mepnet.cz Přihláška 
do soutěže o udělení titulu musí  obsahovat celé jméno navrženého sportovce, ročník 
narození, sportovní disciplínu, v níž bylo výjimečného výkonu dosaženo, včetně přesného 
data (den a měsíc) a v rámci jaké soutěže bylo výkonu dosaženo. Důležitá je i informace, 
z jaké městské části dotyčný je nebo koho reprezentoval. Rovněž prosíme o poskytnutí 
tel. kontaktu jak na navrhovatele, tak i na navrženého sportovce pro zjištění případné-
ho souhlasu k medializaci výkonu v Novinách Prahy 16. Podněty zasílejte v termínu do 
2. října 2009. Ze zaslaných tipů bude do užšího rozhodování zařazen sportovec jednak na 
základě došlého množství návrhů s jeho jménem a také na základě mimořádnosti výkonu 
v daném sportu a věkové kategorii. Vítěz obdrží čestnou listinu  se jmenováním sportovce 
měsíce a věcnou cenu. Těšíme se na Vaše podněty.

   Poslední srpnovou neděli byla na závodišti 
v Praze-Velké Chuchli zahájena druhá polo-
vina letošní metropolitní sezóny. Obrovským 
šlágrem, na který se přišlo podívat pět tisíc 
návštěvníků, byl nejdelší klasický dostih roku, 
64. Tattersalls St. Leger (2800 m, 1 mil. Kč, 
3letí), jehož favorit Age of Jape po triumfech ve 
Velké jarní ceně a Českém derby útočil na zisk 
Klasické trojkoruny.

Čtvrthodinka zbývá do čtvrté hodiny od-
polední a ze startovacích boxů vyráží na su-
pervytrvaleckou trať dvanáctihlavé pole koní. 
Chybí mezi nimi korunní princ ročníku 
(druhý z derby Arcibaldo, kterého zastavila 
zvýšená teplota) a na pozici lídra se objevuje 
jeden ze tří slovenských hostů na startu. 
Tempo je poctivé, pole kompaktní, favorit, 
na kterého jsou upřeny zraky všech přítom-
ných, se nikam nežene, cválá na desáté pozici, 
sledován svým největším rivalem Mariydim 
chuchelského trenéra Šatry. Až po zatočení 
do cílové roviny je Age of Jape skryt mezi 
soupeři, ale zkušený žokej Jean Pierre Lopez 
hlídá volnou cestu vpřed. Na 
začátku rovinky jeho černý 
hnědák zařazuje vyšší rychlost. 
Tribuna bouří. Age of Jape míjí 
všechny soupeře a suverénně 
jde za vítězstvím i za vzývanou 
Klasickou trojkorunou. Tako-
vou atmosféru Praha zažívá 
jen výjimečně: Lopez zdraví 
nadšené diváky už dlouho 
před cílem a oranžové čepice 
fanoušků čtyřnohého hrdiny 
létají vzduchem. Ze zadních 
pozic finišuje druhý Mariydi 
a dostává se před slovenského 
Ramblin Scouta. Další dvě 

Age of Jape získal Klasickou trojkorunu
příčky pak náleží oběma klisnám na startu, 
čtvrtá je Oniris a pátá Grainnie Kelly. Age of 
Jape se vrací před tribunu a propukají velké 
oslavy. Vzduchem už nelétají jen čepice, ale 
také majitel vítěze Radim Bača. Starosta 
beskydské obce Palkovice, z níž se do Prahy 
tentokrát vypravil ne jeden, ale hned dva 
autobusy příznivců! Z ampliónů zní lidová 
„Beskyde, Beskyde,“ této emocionální chvíli 
šitá přímo na míru…

Age of Jape se tímto triumfem definitivně 
zapsal mezi nesmrtelné – jako sedmý kůň 
v čs. historii se stal držitelem Klasické troj-
koruny. Unikátní úspěch se podařil také jeho 
trenérovi Holčákovi, jenž v rozmezí třinácti 
let natrénoval už třetího držitele Klasické 
trojkoruny, což nemá v celé Evropě obdoby! 
Age of Jape z dosavadních deseti životních 
startů vyhrál posledních devět (tři z nich ještě 
vloni v polském tréninku Andrzeje Walickiho, 
šest v tomto roce) a své letošní konto přenesl 
přes hranici tří miliónů korun zisku! 

Případní zájemci všech věkových 
kategorií  o tento druh sportovního 
adrenalinu nebo i o turistiku na vodě 
a pobyt v necivilizované přírodě, kon-
taktujte telefon  603 443 153
nebo e-mail miku@miku.cz.



a tělovýchovy ČR a Poslaneckou sně-
movnou Parlamentu ČR. 

Potěšení z v ýs led ku společné 
investiční akce bylo znát i ze slov 
primátora hlavního města Prahy 
MUDr. Pavla Béma: „Je to sku-
tečně nádherná hala a určitě dále 
podpoří rozvoj sportu nejen tady 
v Radotíně, ale i v širším okolí. Její 
vybudování zapadá do programu, 
který v Praze chceme cílit nejen na 
děti a mládež, ale na všechny věkové 

Radotín má novou sportovní halu
kategorie. Sport je totiž nejlepším 
preventivním lékem na všechny 
sociálně - patologické jevy ve společ-
nosti. Naučí člověka nejen vyhrávat 
a prohrávat, ale i věnovat úsilí tomu, 
čeho chce dosáhnout.“ Co se týče 
„tahu na branku“, ocenil přístup sta-
rosty MČ Praha 16, který žádal o do-
taci s tím, že polovinu peněz sežene 
sám - a svá slova dodržel. 
   Po slavnostních projevech a přestři-
žení pásky si primátor sám vyzkoušel 
jedno zajímavé doplňkové vybavení 

������
���������

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

Další informace
www.mcpraha 16.cz
www.halaradotin.wz.cz

haly, 11 metrů vysokou horolezeckou 
stěnu. Spolu s ostatními hosty, mezi 
nimiž nechyběli ani zástupci z part-
nerského města Burglengenfeldu, si 
prohlédl i bohaté zázemí haly, která se 
vedle šaten a recepce může pochlubit 
i saunou, barem, klubovnou a možnos-
tí ubytování. 
   Slavnostní akci v nové hale završily 
exhibiční zápasy basketbalistů Sokola 
Vyšehrad a sportovních redaktorů ČT 
proti hráčům Radotínského SK.
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