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Ceníte si věrnosti? My ano,
proto Vás za ni odměníme
ŠKODA Fabia nebo ŠKODA Roomster nyní o 40 000 Kč 
levněji a s úvěrem od ŠkoFINu dokonce o 60 000 Kč. Za Vaši věrnost teď ke svému
staršímu vozu ŠKODA získáte výhodně nový, i s prodlouženou zárukou zdarma.
Váš vůz si nadále můžete ponechat! Věrnost se zkrátka vyplácí.
Vzorový příklad: ŠKODA Fabia Classic 1,2 HTP/44 kW, cena vozu
162 900 Kč, splátka předem 49 900 Kč, výše úvěru 113 000 Kč, délka úvěru
60 měsíců, poplatek za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, měsíční splátka
úvěru 2 395,36 Kč, měsíční splátka úvěru včetně pojištění 2 899 36 Kč,
výpujční úroková sazba 9,90 % p. a., RPSN bez pojištení 10,20 %,
RPSN 20,14 %, celkové platby za úvěr včetně pojištení 173 961 60 Kč.

Akce je určena pro majitele vozu ŠKODA starších 10 let. Zvýhodněná
nabídka 40 000 Kč není kombinovatelná s ostatními akčními nabídkami.
Více informací na www.skoda-auto.cz nebo u prodejců vozu ŠKODA.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vyobrazených vozu: 3,4-6,4 l/100 km a 89-149 g/km

Rekonstrukce školkových kuchyní

Vážení, stejně 
jako kolegové ze 
Zbraslavi a Li-
penců i já se chci 
ve svém příspěv-
ku v rubrice Slo-
vo starosty  věno-
vat problematice 

mateřské a základní školy, která je 
pro nás v Chuchli nyní kvůli stou-
pajícímu počtu dětí naprostou prio-
ritou. Od září se nám díky povolení 
Magistrátu podařilo vytvořit odlou-
čené pracoviště MŠ, které se nachází 
v areálu Základní školy Charlotty 
Masarykové. Sem od září dochází 
10 dětí, které nebyly původně do 
předškolního zařízení přijaty. Díky 
tomuto navýšení je nyní kapacita 
mateřinky 110 dětí, a je tak schopna 
pokrýt kapacitu vzrůstajícího počtu 
mladých rodin s dětmi, které se do 
Velké Chuchle stěhují hlavně do no-
vých domů společnosti FINEP. 

Vedle navyšování kapacity mateř-
ské školy se snažíme zlepšit studijní 
podmínky i dětem, které navštěvují 
školu základní. Díky dotaci Ma-
gistrátu probíhá v současné době 
přístavba nového pavilonu ZŠ o šesti 
učebnách, kdy jedna bude sloužit 
právě pro účely mateřské školy. 

Pavilon včetně vybavení učeben 
by měl být hotov v srpnu 2012 
a škole má být předán pro školní 
rok 2012/2013. Vedle nového pa-
vilonu je škola vybavena novou 
kotelnou s kogenerační jednotkou, 
neboť byla vytipovaná jako jedna 
z 10 základních škol, které stály 
před nutností rekonstrukce za-
staralého a nevyhovujícího zdroje 
zásobování teplem. Modernizace 
kotelny přinese základní škole 
nižší náklady na teplo v řádu de-
sítek tisíc Kč ročně a především 
úsporu finančních prostředků na 
rekonstrukci energetického zdroje. 
Tyto uspořené finanční prostředky 
tedy může škola využít ve prospěch 
svých žáků na zkvalitnění výuky.

Na závěr bych vás chtěl informo-
vat o obrovském úspěchu svěřenkyň 
trenérky Veroniky Buriš z Aerobic-
Teamu Chuchle, které se staly na 
Mistrovství světa v Austrálii mis-
tryněmi světa ve sportovním aero-
biku a fitness juniorek, a zároveň 
jim prostřednictvím Novin Prahy 16 
ještě jednou poděkovat a popřát dal-
ší úspěchy.

Nejen školky, ale v dohledné době 
i základní školy budou muset pojmout 
více žáků. Ne všude se na to daří včas 
reagovat, ovšem v Radotíně i ve Velké 
Chuchli se podařilo na přístavby a pře-
stavby získat finance již letos. A nač tu 
byly peníze potřeba?

Ve Velké Chuchli se rozjela přestav-
ba stávajícího dvoutřídního pavilonu 
školy na budovu, která pojme celý 
první stupeň a třídu pro předškolá-
ky k tomu. Strohá moderní budova 
s rovnou střechou bude zdobená jen 
předsazenou fasádou z pevných ocelo-
vých žaluzií, která bude současně plnit 
funkci slunolamů a časem poslouží 
i jako treláž (mřížová konstrukce, ob-
vykle vyrobená z překříženého dřeva, 
bambusu nebo kovu, často zhotovena 
na podporu popínavých rostlin nebo 

propojí ještě spojovací jednopatrový 
krček, v němž budou umístěny šatny 
a hlavní vchod.

Pro současný provoz školy je stav-
ba, která byla zahájena až v průběhu 
výuky, poněkud náročná, bylo nutné 
přesunout vyučování ze dvou zdejších 
tříd do hlavní historické budovy a ško-

ličky, které teď 
doslova pras-
kají ve švech. 
Nedá se však 
nic dělat, není 
to způsobeno 
n e š ť a s t n ý m 
načasováním, 
ale nezbytný-

mi procedurálními kroky, které nelze 
obejít – nejprve je nutné získat pení-
ze (tedy alespoň jejich část), vyhlásit 
výběrové řízení na projekt, vyhlásit 
vítěze, počkat po zákonnou lhůtu, 

dřevin – pozn. red.) – to až poporoste 
plánovaná pnoucí zeleň. Ta by ovšem 
budovu neměla zakrýt zcela. Celý nový 
pavilon bude díky velkým oknům zalitý 
světlem. Přesto by mělo jít o nízkoener-

getickou stavbu – plánováno je zde pod-
lahové vytápění, zajímavým prvkem je 
řešení sociálního zázemí, které má pro 
chlapce i dívky společnou umývárnu 
(a šetří tudíž místem i energií).

Nový první stupeň a starou část 

Poslední velkou investiční akcí ra-
dotínské radnice roku 2011, která byla 
zahájena před pár dny, je rekonstrukce 
kuchyní v mateřských školách. Práce, 
které s ohledem na dotaci hlavního měs-
ta Prahy musejí být dokončeny ještě letos, 
zahrnují kompletní obnovu vybavení 
všech tří vývařoven takříkajíc „namíru“.  

V průběhu měsíců července a srpna 
2011 probíhalo výběrové řízení na zho-
tovitele akce „Rekonstrukce kuchyní 
v objektech MŠ Radotín“ formou sou-
těžního dialogu. Do zadávacího řízení 
se přihlásily 4 firmy: InterGast, a.s., 
Fypo Gastro, s.r.o., P.V. Servis, s.r.o. 
a Gama Holding Praha, a.s.

V první fázi firmy předložily své 
návrhy na řešení různých variant, 
v druhé fázi byla vybrána varianta ře-
šení a firmy byly vyzvány k předložení 

cenové nabídky na vybranou variantu. 
Hodnocení probíhalo dle nejvýhod-
nější nabídky, kterou na základě sta-
novených kritérií předložila společnost 
InterGast, a.s. s cenou 5,7 milionu Kč 
včetně DPH. Z toho 5 milionů pokryje 
dotace z hlavního města Prahy.

Jedná se o komplexní rekonstrukci 
kuchyní ve všech třech objektech ra-
dotínské mateřské školy, tedy výměnu 
varných technologií, včetně staveb-
ních prací s ní spojených. Budou zde 
instalovány moderní multifunkční 
varné technologie. Při jejich použití 
dojde ke zkvalitnění připravovaných 
jídel, k úspoře práce a energií.

Investiční akce byla zahájena 
7. listopadu a dokončena bude do 
31. prosince 2011. První na řadě je 
dle harmonogramu MŠ Hastrmánek 

(náměstí Osvoboditelů 
1367) a po dobu rekon-
strukce zajistí zhotovi-
telská firma dovoz jídel 
ze své vývařovny. Po 
dokončení této etapy bu-
dou probíhat souběžně 
rekonstrukce kuchyní 
v Kulíšku (MŠ Býšov-
ská) a Slunečnice (MŠ 
Sídliště). Distribuce jídel 
do těchto školek bude 
probíhat z již dokončené 
kuchyně v Hastrmánku. 

Žáci 4. a 5. tříd Základní školy Pra-
ha - Radotín se v rámci Projektového 
dne 25. října zapojili do celosvětové 
kampaně Clean Up the World. 

K a ž d á  t ř í d a  d o s t a l a  m a p k u 
se zakreslenou lokalitou, určenou 
k uklízení, a rukavice a pytle. Ty děti 
využily při samotném sběru. „Šli jsme 
směrem od školy do středu Radotína 
a žáci plnili pytle takovou rychlostí, 
že jsme se daleko nedostali. Tím snad 
doslova a do písmene nejtěžším úko-
lem bylo naplněné pytle odtáhnout 
zpět do školy. Má třída měla veliké 
štěstí, neboť jsme narazili na auto, 

Koncem října jsme si již tradičně, ně-
kde s více okázalými poctami a někde ve 
skromnější podobě ve skupině několika 
málo lidí, připomněli události, které před 
více jak 90 lety vedly ke vzniku samostat-
ného Československého státu a k nastolení 
toužebně očekávaných demokratických 
principů. Tehdy, 28. října roku 1918, byly 
naplněny snahy a tužby mnoha zástupců 
českých a slovenských generací, kteří se 
za více jak třísetleté nadvlády Habsburků 
snažili o zachování národní identity, ale 
i o získání svobody a nezávislosti pro oba 
národy. Demokratické principy a vymože-
nosti svobodné společnosti bereme dnes 
všichni jako samozřejmost. Samostatnost 
a nezávislost jakbysmet… Není však tomu 
dávno, co lidé za demokracii, za svobodu 
a lepší budoucnost svých dětí a společnosti 
neváhali obětovat to nejcennější, co každý 
z nás má – svůj život. Někdy daleko od 
svých domovů, v těžkých podmínkách ža-
lářů a válečných polí světových válek.

Při výročí těchto událostí si dosti často 
kladu otázku nad pojmem vlastenectví 
a kdo ho jak chápe. Jedná se zjednodušeně 
o společensko politický postoj každého 
z nás ke své vlasti, k místu, kde žijeme 
a vyrůstáme, o hrdosti k historickým a kul-
turním  odkazům svého národa. V kontex-
tu s výše uvedenými větami si myslím, že 
máme být hrdi na řadu historicky význam-
ných osobností, které český národ světu dal, 
na řadu historických událostí, kterými se 
náš národ identifikoval a právě na spoustu 
obětí, jež ve jménu svobody, demokracie 
a pravdy položily svůj život a které si prá-
vě i 28. října připomínáme. Bohužel mám 
dojem, že v poslední době se vlastenectví 
u mnohých projevuje pouze v okamžicích 
úspěšných vystoupení našich fotbalistů či 
hokejistů na vrcholných akcích. S úžasem 
jsem vždy při svých cestách do Norska 
sledoval severskou hrdost celých rodin při 
vztyčování královské vlajky při příjezdu 
i do toho nejzapadlejšího venkovského 
sídla. Vztyčení bylo hned prvním nezastu-
pitelným úkonem. Nedivím se pak, když 
na začátku listopadu čtu, že Norsko vévodí 
žebříčku prosperity. Ano, mnozí můžou na-
mítat, že je bohaté na nerostné suroviny a že 
k tomu má předpoklady, ale to jsou i jiné 
země, které jsou daleko v poli statistiky.

Proto s vlastenectvím dávám do sou-
vislosti i obsah pojmu zodpovědnost. 
Zodpovědnosti k tradicím, k životu a k bu-
doucnosti. Vlastnosti, která je motivující 
a jež přirozeně brání společnost před všemi 
nešvary. Především celá řada současných po-
litiků by si ji měla do nekonečna opakovat, 
protože možná i kvůli nim dnes lidé proje-
vují svoje rádoby vlastenectví jen při spor-
tovních výsledcích české reprezentace. Vše 
začíná v rodinách, ve výchově, v nastavení 
těch správných hodnot. Prosím, uvědomme 
si to! Uvědomme si, že ještě i v dnešní době 
jsou na světě místa, kde nemůžete svobodně 
projevit názor, mít svobodnou a demokra-
tickou volbu.

Rekreační zařízení
září novotou

Městská část Praha 16 nabízí široké 
veřejnosti možnost rodinné rekreace 
ve svém objektu, který se nachází 
v malé obci Chroboly, 9 kilometrů ji-
hovýchodně od Prachatic v šumavském 
předhůří. 

V říjnu 2011 zde byla provedena 
výměna oken a rozsáhlá oprava 
interiérů, díky níž mají všechny 
pokoje a společenská místnost nové 
podlahy, topení (elektrické přímo-
topy) a kompletně nový nábytek. 
Změn doznala rovněž kuchyně, kde 
zrezivělou linku a 25 let staré lednice 



Pozor na padělky

Nejčastější otázky

Daň z převodu nemovitostí
Daň z převodu nemovitostí je typickou 

majetkovou daní, která je upravena záko-
nem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani 
darovací a dani z převodu nemovitostí, ve 
znění pozdějších předpisů. Jde o jednorá-
zovou daň postihující změny vlastnického 
práva k nemovitostem.

Vybírá se při převodu těch nemovitostí, 
které se nacházejí na území České republiky, 
a to bez ohledu na státní občanství nebo 
bydliště poplatníka. Předmětem zdanění je 
převod nemovitosti a místně příslušným 
správcem daně je finanční úřad, v obvodu 
jehož územní působnosti se nemovitost 
nachází.  

Předmětem daně z převodu nemovitostí 
je především úplatný přechod vlastnictví 
k nemovitostem. Daňová povinnost se váže 
na nabytí vlastnického práva, a to buď výluč-
ně jedním vlastníkem nebo více spoluvlast-
níky, čemuž pak odpovídají spoluvlastnické 
podíly. Daň platí obvykle převodce. Naby-
vatel platí daň z převodu jen v ojedinělých 
případech při získání nemovitosti, například 
vydržením, v konkursu, v exekučním řízení 
nebo při veřejné dražbě. V zákoně je výslov-
ně uvedeno, že poplatníkem daně z převodu 
nemovitostí je převodce, ale nabyvatel za 
úhradu daně ručí. Jedná se o zákonné ruče-
ní, a proto k jeho vzniku stačí například za-
psání smlouvy u katastrálního úřadu. Pokud 
se nabyvatel chce vyhnout placení této daně, 
je třeba tuto skutečnost po právní stránce 
ošetřit již v samotné kupní smlouvě. 

Dalším případem, kdy vzniká povin-
nost úhrady daně z převodu nemovitostí, 
je bezúplatné zřízení věcného břemene 
nebo jiného plnění obdobného věcnému 
břemeni při nabytí nemovitosti darová-
ním. To znamená, že prioritně je uzavírána 
darovací smlouva, kterou dárce převádí na 
obdarovaného nemovitost, a současně se 
ve prospěch dárce zřizuje věcné břemeno. 
Daň se neplatí z převodu těch nemovitostí, 
které jsou od této daně osvobozeny. Jednot-
livé nároky na osvobození jsou upraveny 
v ustanovení § 20 zákona č. 357/1992 Sb., 
v platném znění a jsou velmi různorodé, 
s celou řadou podmínek a vztahují se pře-
devším na převody nemovitostí právnic-
kých subjektů. 

U daně z převodu nemovitostí je jednot-
ná sazba 3 % ze základu daně. Tímto zákla-
dem je cena zjištěná podle zvláštního práv-
ního předpisu, a to zákona č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku, ve znění pozdějších 
předpisů, při současném použití vyhlášky 
o oceňování nemovitostí platné v den nabytí 
nemovitosti. V případě, že cena nemovitosti 
sjednaná dohodou je nižší než cena zjiště-
ná, pak daň se vypočítá podle ocenění ve 
znaleckém posudku podle platné vyhlášky. 

Pokud je cena sjednaná ve smlouvě vyšší 
než cena zjištěná znalcem, je základem daně 
tato sjednaná, tedy dohodnutá cena. Daňové 
přiznání podávají fyzické osoby nejen při 
úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti 
nebo při výměně nemovitostí, ale také při 
zrušení a vypořádání společného jmění 
manželů nebo při vypořádání podílového 
spoluvlastnictví.

U daně z převodu nemovitostí platí, že 
poplatníci musí podat daňové přiznání 
místně příslušnému správci daně nejpozději 
do konce třetího měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byl zapsán vklad vlastnic-
kého práva do katastru nemovitostí nebo 
nabylo právní moci rozhodnutí týkající se 
vlastnického práva k nemovitému majetku 
a byla doručena daňovému subjektu listina 
osvědčující tyto vlastnické vztahy. Součástí 
daňového přiznání je ověřený opis nebo 
úředně ověřená kopie smlouvy nebo jiné lis-
tiny potvrzující vztahy k nemovitosti, a dále 
originál znaleckého posudku. Ten se nevy-
žaduje při podání daňového přiznání k dani 
darovací nebo k dani z převodu nemovitostí, 
jde-li o převod, který je zcela osvobozen od 
daně. Za den vyměření této daně se považu-
je poslední den lhůty pro podání daňového 
přiznání. Lhůta se počítá ode dne, kdy byla 
katastrálním úřadem doručena smlouva 
opatřená doložkou o povolení vkladu práva 
vlastnického do katastru nemovitostí, nebo 
kdy bylo doručeno pravomocné rozhodnutí 
soudu či správního orgánu nebo jiná listina, 
kterou se potvrzují a osvědčují vlastnické 
vztahy k nemovitostem. V případě, že daňo-
vý subjekt zjistí chybu v podaném daňovém 
přiznání před uplynutím lhůty pro jeho po-
dání, může před uplynutím této lhůty podat 
opravné daňové přiznání. Pro vyměřovací 
řízení se pak použije tohoto opravného 
daňového přiznání a k daňovému přiznání 
předchozímu se nepřihlíží. 

Jedná-li se o přechod vlastnictví k nemo-
vitostem ze společného jmění manželů nebo 
do společného jmění manželů, podává kaž-
dý z manželů samostatné daňové přiznání 
a každý z nich je samostatným poplatníkem. 
Rovněž u úplatného převodu z podílového 
spoluvlastnictví více osob podává daňové 
přiznání každý samostatně a následně také 
samostatně platí daň podle velikosti převá-
děného podílu.

Daňové přiznání lze buď doručit osobně 
správci daně nebo je zaslat poštou. Příslušný 
tiskopis s pokyny k vyplnění obdrží poplat-
ník na kterémkoli finančním úřadě nebo je 
možné si jej vytisknout na internetových 
stránkách České daňové správy.

Ne každému z nás se to během života sta-
ne, je ale určitě dobré být připraven, neboť 
případů kolem nás přibývá. Napadení... 
Nedávno do médií pronikl případ muže, 
který se snažil v metru někoho ochránit, 
a ve zlém se mu to vrátilo. Nejenže mu 
nikdo nepomohl, ale nikdo z přihlížejících 
ani nebyl schopen zavolat policii... Na co se 
tedy připravit?

Má-li útočník zbraň, neodporujte mu a ode-
vzdejte všechny požadované cennosti – Váš 
život je přednější. Nemá-li útočník zbraň, 
pokuste se zvážit své schopnosti a snažte se 
bránit nebo utéct. K obraně můžete použít 
např. kabelku, svazek klíčů nebo deštník, 
písek, kamení, lak na vlasy... Začněte křičet, 
volat hlasitě o pomoc, některé útočníky to 
může zastrašit. Nemáte-li šanci se ubránit, 
v žádném případě nevyhrožujte útočníkovi, 
že případ oznámíte policii. Vždy si všímejte 
vzhledu útočníka kvůli případné pozdější 
identifikaci (výška, postava, barva vlasů, 
obličej...). I v případě pouhého pokusu 
o přepadení volejte policii (tísňová linka 
158) nebo se dostavte na nejbližší místní 
oddělení policie, pamatujte – pokud věc ne-
oznámíte, může být brzy obětí někdo další. 

V případě znásilnění počkejte s umytím 
a převléknutím až do doby, než Vás pro-
hlédne lékař (došlo by ke zničení důležitých 
důkazů k usvědčení pachatele) – nemáte se 
za co stydět, svěřte se někomu blízkému 
nebo psychologovi. 

Jaké použít finty k odvrácení činu nebo 
zastrašení pachatele? Udělejte něco neo-
čekávaného, začněte třeba křičet „Hóóóří“, 
snažte se zdržovat (Chceš sex? Půjdeme ke 
mně...), předstírejte mdloby, silnou nevol-
nost, hysterický záchvat, mějte u sebe píšťal-
ku a začněte hlasitě pískat. Jiným způsobem 
je vyzkoušet psychologický přístup – po-
kuste se s ním navázat kontakt a  rozmluvit 
pachateli jeho čin.

Jste-li svědkem přepadení či jiného násilí, 
nebuďte lhostejní a pomozte poškozenému, 
je-li to ve Vašich silách. V případě, že tak 
neučinila oběť, volejte policii (tísňová linka 
158), všímejte si všech detailů, abyste pozdě-
ji mohli uvést všechny informace, které by 
mohly pomoci při vyšetřování, pokuste se 
situaci vyfotografovat mobilním telefonem. 
Důležité je spolupracovat s policií, neboť 
svědek je velmi důležitá osoba.

České bankovky patří svým provedením 
a množstvím ochranných prvků ke světové 
špičce. Ani to však neodradí pachatele od 
vytváření padělků, které jsou následně 
udávány do oběhu a mohou skončit v rukou 
každého z nás. 

Kriminalita se v průběhu doby značně 
mění ve své struktuře, množství spáchaných 
skutků, místu spáchání i dalších kritériích. 
Také zločinnost spojená s paděláním peněz 
je postupně střídána, ještě v roce 2006 byla 
nejčastěji padělanou českou bankovkou ta 
s nejvyšší hodnotou 5000 Kč. V současné 
době se kriminální živly zaměřily na ban-
kovky nižších hodnot, nejčastěji falšovanou 
bankovkou je v současné době pětisetkoru-
na následována bankovkami v hodnotách 
1000 Kč, 200 Kč a 100 Kč. Počet výskytu fal-
zifikátů českých bankovek má v posledních 
letech mírně vzestupnou tendenci a z celo-
republikového pohledu je značně rozdílný. 
Nejčastěji se duplikáty vyskytují ve větších 
městech a nejvíce je jich zachyceno v Praze. 
V průměru je jich v hlavním městě každý 
den zajištěno pět – experty jsou hodnocené 
převážně jako méně zdařilé.  

Jaké ochranné prvky lze na českých ban-
kovkách nalézt? Jde o vodoznak, ochranný 
proužek, ochranná vlákna, soutiskovou 
značku, skrytý obrazec, opticky proměnli-
vou barvu, iridiscentní pruh a mikrotext. Při 
kontrole bankovky pouhým okem je třeba 
se zaměřit hlavně na pohmatovou kontrolu 
kvality a vlastnosti tzv. „bankovního papíru“, 
který se vyrábí speciálním postupem a díky 
přidání jiných materiálů, např. lnu, bavlny 
a dalších, má jiné vlastnosti v tahu a ohybu 
ve srovnání s klasickým papírem. 

Důležité je zkontrolovat ochranný okén-
kový proužek, který je do bankovky zapra-
cován již při výrobě a vystupuje z bankovky 
na povrch každých pět milimetrů. Pohle-
dem proti světlu je tento proužek jednolitý, 
nepřerušovaný. Vodoznak lze na bankovce 
nalézt tak, že ji pootočíme proti světlu a pod 
vyobrazením nominální hodnoty vystoupí 
tento skrytý obrázek. Soutisková značka je 
tvořena písmeny CS u starších emisí a ČR 
u nových emisí. Na každé straně bankovky 
je vždy vytištěna jenom část obrazce. Při 
pohledu proti světlu se obrazce spojí a tvoří 
zmíněná písmena. 

Pokud existuje důvodné podezření, že 
nám byla nabídnuta či vrácena padělaná 
či pozměněná bankovka, máme v takovém 
případě možnost přijetí takové bankovky či 
mince odmítnout. Jde-li ovšem o důvodné 
podezření, že máme padělanou či pozmě-
něnou bankovku či minci v držení, musí 
se odevzdat na služebnách Policie ČR nebo 
v České národní bance. Pokud tak neučiní-
me a použijeme takovou bankovku či minci 
při platbě, můžeme se tím dopustit trestné-
ho činu dle § 235 trestního zákona – udá-
vání padělaných a pozměněných peněz. Po 
odevzdání bankovky či mince obdržíme od 
Policie ČR či banky potvrzení o zadržení, 
následně jsou peníze předmětem zkoumání 
odborníků České národní banky. Pokud je 
potvrzena pravost platidel, jsou neprodleně 
vrácena zpět majiteli. Jedná-li se o padělek, 
majitel nemá nárok na náhradu! Případem 
se potom dále zabývá Policie ČR, která se 
zaměří na všechny okolnosti důležité pro 
objasnění.   

Blokoval vjezd na úřad
Ve středu 5. října hodinu před polednem prověřovali strážníci oznámení kvůli vozidlu „ne-
vhodně“ zaparkovanému na náměstí Osvoboditelů v Radotíně. Na místě se zjistilo, že vjezd 
na Odbor sociální Úřadu městské části Praha 16 blokuje firemní dodávka, která tak starším 
a nepohyblivým klientům znemožňuje vjet do dvora a zaparkovat na místě určeném invali-
dům. Neukázněnému řidiči byla udělena pokuta 500 korun. 
O tvrdém spáči
Jen o den později bylo městským policistům oznámeno, že nejspíš vytéká voda z jednoho 
radotínského bytu v ulici Na Betonce. Když strážci městského pořádku dorazili na místo, 
zjistili, že voda teče z bytu v pátém patře, ale o patro níž vytéká pod oknem na fasádu a stéká 
po ní až do přízemí. V bytě v pátém patře se svítilo, ale na zvonění a bouchání nikdo nerea-
goval. Na místo byla ihned přivolána Policie ČR a hasiči. V poslední chvíli před „nuceným“ 
vstupem hasičů do bytu přes okno ze žebříku se podařilo k překvapení všech zúčastněných 
probudit majitele bytu, který neměl ponětí, že ve vedlejší místnosti vytéká voda z poškozené-
ho kohoutu u radiátoru ústředního topení. Následně byla voda ihned zastavena.

Přímo před strážníky na červenou? Nee! 
Hlídka městské policie udělila pokutu mladému muži, který nerespektoval světelnou signa-
lizaci a přešel přechod pro chodce na červenou. Stalo se tak v průběhu ranního dohledu nad 
přechody o čtvrtečním ránu 13. října v 7.45 hodin ve Výpadové ulici. Muž se při projednává-
ní přestupku choval velmi arogantně.  
Rtuť na chodníku
Městští strážníci prověřovali 18.10. v 11.30 hodin oznámení v souvislosti s „rozsypanou“ 
rtutí na chodníku v ulici Elišky Přemyslovny ve Zbraslavi. Hlídka zjistila, že se na chodníku 
nalézá asi sto kusů kuliček rtuti. Na místo proto ihned přivolala Chemickou službu pražských 
hasičů, která jedovatou látku odborně zlikvidovala. 

Vše o bankovkách naleznete na 
www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/
animace.html

kpt. Bc. Ladislav Beránek

Jaká jsou základní práva a povinnosti 
kontrolovaných osob i kontrolních pracovní-
ků při výkonu kontroly prováděné živnosten-
ským úřadem?

Oprávnění pracovníků živnost e n -
ských úřadů je upraveno zákonem 
č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech. 
Zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole 
je určen postup při výkonu kontroly a vztahy 
mezi kontrolními orgány a kontrolovanými 
subjekty, právnickými a fyzickými osobami. 

Živnostenské úřady sledují, zda a jak 
jsou plněny povinnosti stanovené zákonem 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), dále vykonávají dozor 
nad dodržováním některých ustanovení 
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spo-
třebitele, a kontrolují dodržování zákona 
č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. 

Kontrolu je třeba považovat za za-
hájenou v okamžiku, kdy se pracovníci 
kontrolního orgánu (živnostenského 
úřadu) prokáží kontrolované osobě prů-
kazem pracovníka živnostenského úřadu, 
z něhož vyplývají kompetence k výkonu 
kontroly uvedené v ustanovení § 6 zá-
kona o živnostenských úřadech, popř. 
další zmocnění vyplývající z působnosti 
živnostenských úřadů. Prokázání se prů-
kazem pracovníka živnostenského úřadu 
a povinností oznámit podnikateli zahájení 
kontroly podle požadavku zákona o státní 
kontrole lze tedy v tomto smyslu zcela 
v souladu se zákonem realizovat vůči kon-
trolované osobě v den provedení vlastní-
ho výkonu živnostenské kontroly. 

Podnikatel nemusí být vlastnímu výko-
nu kontroly osobně přítomen – v zásadě 
postačí, když vstup do objektu, resp. výkon 
kontroly umožní kontrolním pracovníkům 
fyzická osoba k tomu určená či jinak pově-
řená podnikatelem (tj. odpovědný zástupce 
nebo i jiná osoba, která je vůči podnikateli 

v pracovněprávním, občanskoprávním či 
jiném vztahu). Povinností všech těchto 
osob je zajistit kontrolním pracovníkům 
při výkonu kontroly potřebnou součinnost. 
Právo kontrolních pracovníků vstupovat do 
objektů, zařízení, provozoven, na pozemky 
a do jiných prostor kontrolovaných osob je 
omezeno tím, že musí jít o prostory bezpro-
středně související 
s předmětem kont-
roly. Další omeze-
ní vyplývá z Listiny 
zák ladních  práv 
a svobod. Kontrol-
ní pracovník může 
t a k é  p o ž a d o v a t 
předložení dokla-
dů. Přitom stanoví 
přiměřenou lhůtu, 
ve které musí kont-
rolovaná osoba do-
klady předložit. Je také oprávněn požadovat 
po kontrolované osobě předložení zprávy 
o odstranění nedostatků.

Kontrolované osoby jsou povinny v ne-
zbytném rozsahu odpovídajícím povaze 
jejich činnosti a technickému vybavení po-
skytnout materiální a technické zabezpečení 
pro výkon kontroly. Fyzické osobě, která 
způsobila, že kontrolovaný subjekt nesplnilo 
shora uvedené povinnosti, může kontrolní 
orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 
50 000 Kč. O kontrolním zjištění se pořizuje 
protokol, který obsahuje zejména popis zjiš-
těných skutečností s uvedením nedostatků 
a označení ustanovení právních předpisů, 
které byly porušeny. Protokol o kontrole 
je jediným a základním výstupem celého 
kontrolního procesu. Povinností kontrol-
ních pracovníků je seznámit kontrolované 
osoby s obsahem protokolu a předat jim 
stejnopis protokolu. Proti protokolu může 
kontrolovaná osoba podat písemné a zdů-
vodněné námitky, a to ve lhůtě pěti dnů ode 
dne seznámení s protokolem, nestanoví-li 
pracovník lhůtu delší.

Výběrové řízení. Městská část Praha 16 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici ve-
doucí Technických služeb Praha - Radotín. 
Nástup možný od 2.1.2012. Stanovenými 
podmínkami, které musí uchazeč splňovat, 
jsou mj. vzdělání minimálně vyšší odbor-
né technického směru, minimálně 2 roky 
praxe ve správě a řízení samostatného 
provozu, zdravotní způsobilost a řidičský 
průkaz skupiny B (aktivní řidič). Přihláš-
ky je nutné doručit nejpozději do 30.11. 
do 12.00 hodin. Více informací naleznete 
na úřední desce ÚMČ, informačních tabu-
lích v Radotíně a na webových stránkách 
www.praha16.eu.
Elektronické občanky (e-OP). Z důvodu 
změny způsobu nabírání žádostí o vydání 
občanského průkazu se strojově čitelnými 
údaji a se strojově čitelnými údaji a s elek-
tronickým čipem (tzv. e-OP), která vstoupí 
v účinnost dne 1.1.2012, dojde k odstávce 
systému e-pasů, a to dne 18.11.2011 a ve 
dnech 23.12.2011 - 2.1.2012. V této době 
nebude možné podat žádost o vydání 
e-pasu, ani tento e-pas převzít. O vydání 
e-pasu bude možné požádat nejpozději 
dne 19.12.2011, na zastupitelském úřadě 
nejpozději dne 16.12.2011. O vydání stá-
vajícího občanského průkazu bude mož-
né požádat u místně příslušného úřadu 
do 14.12.2011, u nepříslušného úřadu do 
30.11.2011. Doporučujeme všem občanům, 
aby v případě plánované cesty do zahrani-
čí včas zkontrolovali platnost cestovního 
pasu a platnost cestovního pasu dětí. Děti 
do 10 let, které nejsou zapsány v cestovním 
pasu rodiče, musí mít vlastní cestovní pas. 
Děti, které necestují s rodičem, v jehož ces-
tovním pase jsou zapsány, musí mít vlastní 
cestovní pas. Občanský průkaz se strojově 
čitelnými údaji je cestovním dokladem (ve 
státech Evropské unie) pouze pro jeho dr-
žitele, nikoli pro osoby zapsané ve zvlášt-
ních záznamech (děti, manžel/manželka, 
partner/partnerka).
Uzavření úřadů 18.11. Dne 18.11.2011 
bude ÚMČ Praha - Zbraslav pro ve-
řejnost uzavřen. Rovněž Úřad městské 
části Praha - Velká Chuchle oznamuje, že 
z důvodu čerpání nařízené dovolené bude 
v pátek 18.11.2011 pro veřejnost uzavřen.
Omezení průjezdu Velkou Chuchlí. 
Z důvodu konání sportovní akce „Pražský 
Rallysprint“ dojde 3.12.2011 k částečné 
uzavírce ulice Radotínská (v úseku: vjezd 
do areálu Pivovarů Staropramen - Dosti-
hová) s tím, že provoz zůstane zachován 
jednosměrný ve směru z Radotína do 
Chuchle. Objízdná trasa pro opačný směr: 
Dostihová - Strakonická - Výpadová - Pře-
štínská - Radotínská. Provoz MHD BUS č. 
172 ve směru z Radotína do Chuchle zů-
stane beze změny, v opačném směru bude 
trasa z ulice Starochuchelská vedena pří-
mo do ulice Dostihová a dále Strakonická, 
Výpadová, Přeštínská, Vrážská a dále po 
své trase. 
Uzavírka u urnového háje. V rámci stavby 
vodovodního přivaděče v ulici Výzkumníků 
na Zbraslavi bude v termínu od 15.11.2011 
do 22.12.2011 úplně uzavřena bezejmenná 
účelová komunikace vedoucí podél zbra-
slavského urnového háje (propojení mezi 
ulicemi Výzkumníků a K Havlínu). Práce 
realizuje společnost EUROVIA CS a.s.
Uzavírka v ulici Josefa Houdka. V rámci 
akce „Výstavba zárubní zdi“ dojde  v ter-
mínu od 15.11.2011 do 31.1.2012  k částeč-
né uzavírce ulice Josefa Houdka (v úseku: 
K Peluňku - čp. 135). Provoz v daném 
úseku bude řízen pomocí provizorní 
světelné signalizace. Zhotovitelem akce je 
společnost EUROVIA CS, a.s.
Úpravy zeleně na břehu Berounky. Po-
vodí Vltavy s.p. oznamuje, že v období 
vegetačního klidu v rozmezí listopad 
2011 až březen 2012 budou prováděny 
úpravy břehových porostů na levém břehu 
Berounky v říčním kilometru 3,5 až 5,2 
v k.ú. Radotín, tzn. od lávky ke hranici 
s Černošicemi, a dále pak v říčním kilo-
metru 5,2 až 6,2 v k.ú. Černošice.
K ochraně spotřebitele. Prováděcím roz-
hodnutím Komise EU – K(2011) 5626 ze 
dne 9.8.2011 se přijímá opatření k posílení 
protipožární bezpečnosti ve všech státech 
Evropské unie, neboť velký počet požárů 
vzniká od odložených hořících cigaret. 
Každý členský stát má tedy povinnost 
zajistit, aby výrobci, dovozci a distributoři 
uváděli na trh pouze bezpečné výrobky,
což budou v případě cigaret splňovat pou-
ze ty výrobky, které budou „samozhášecí“. 
Tato samozhasitelnost se projevuje tím, že 
nedokouřená cigareta sama uhasne, aniž 
by dohořela až k filtru. Od data 17.11.2011 
nebude ze strany státního dozoru akcepto-
ván prodej cigaret nesplňující požadavek 
norem.
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Ukliďme Radotín

Normalizační tvář Radotína
Radotín je příjemné místo k životu mimo jiné i pro svou jistou izolovanost. Právě pro ni však je zde velmi 
důležitá role dopravního spojení s okolím, hlavně s centrem Prahy. To si místní uvědomovali vždy, i v časech 
nedávno minulých. Podívejme se, jakou podobu hromadné dopravy se podařilo v té době zaznamenat.

Velmi důležitou úlohu
v dějinách Radotína sehrála 
bezesporu železnice – už od 
okamžiku spuštění provozu 
v červenci 1862. Trať,
od roku 1906 dvoukolejná, výrazně napomáhala rozvoji 
průmyslu a současně byla hlavním dopravním prostředkem 
pro radotínské – čemuž odpovídala velikost nádraží  

Budova radotínského nádraží 
je původní z roku 1868 a i přes 
několikeré dostavby (r. 1897, 1903, 
1947) si zachovala jako jedna 
z mála stanic bývalé České západní 
dráhy svůj malebný charakter

Název Praha-Radotín získala stanice 
30. května 1976 v souvislosti 
s připojením k praze

V současné době je 
železniční stanice 
Praha-Radotín
třetí
nejvyužívanější 
stanicí v Praze, 
kterou denně projde 
asi 7000 lidí

Známé 
„pantografy“ 
začaly jezdit 
v roce 1973, 
kdy proběhla 
elektrifikace 

Dnes tudy jezdí hlavně nové „Elefanty“

vlečka radotínské cementárny 
postavená v letech 1961-1963 na pravé 
straně Radotínského potoka (původní 
trasa vedla po levém břehu v místě 
dnešní ulice U Drážky)

V cementárně 
došlo k mnoha 

významným 
změnám,

vlečka je však 
stále stejná.

jen zeleň 
skryla výhled

 Vjezd k překladišti uhlí – 
za kolejemi je vidět budova 
z areálu firmy Trinoleum 
(před znárodněním 
Wildmann a spol.)

V areálu bývalého Trinolea za 
dráhou jsou dnes provozovny 
služeb, haldy uhlí jsou stále 

na svém místě
(vpravo mimo záběr)

Nově položené koleje
v podstatě kopírují 

původní podobu kolejišť

Text a historické foto: Ing. Andrea Gruberová
foto: Emil Souček

zda nedojde k odvolání některého 
z účastníků, získat další peníze, vy-
hlásit výběrové řízení na zhotovitele, 
tedy firmu, která bude stavět, vybrat ji, 
vyhlásit, počkat po zákonnou lhůtu...

To vše se točí především kolem otáz-
ky financí – kdy a zda vůbec se je poda-
ří získat. Vzhledem k tomu, že ve Velké 
Chuchli na silné ročníky, které 
co nevidět zamíří z přeplněné 
školky do docela plné školy, 
mysleli s předstihem, podařilo 
se místní samosprávě peníze na 
rozšiřování školního zařízení 
„ukousnout“ z pražského koláče 
dříve, než se probrali na jiných 
místech hlavního města.

Výběr projektanta se uskutečnil 
již na přelomu října a listopadu 
2010. Osloveni pro ně byli ti, kdož 
se umístili na předních místech 
v předchozí soutěži na řešení cen-
tra obce. Z pěti návrhů nakonec 
zvítězil projekt z dílny Grido, architek-
tura a design, s.r.o., nabízející nejra-
cionálnější řešení. I tak se v něm ještě 
škrtalo – konečný rozpočet se podařilo 
dostat na částku 21,9 milionu korun.

Stavebn í  práce by ly  z a hájeny 
19. října, a pokud se stavební firma 
Konstuktiva Branco nedostane do vý-
raznějšího časového skluzu, měl by být 
celý pavilon včetně vnitřního zařízení 
připraven před zahájením výuky ve 
školním roce 2012/13.

Ani přístavba, která se buduje vedle 
stávající budovy školní jídelny v Lou-

čanské ulici v Radotíně, nevzniká 
na zelené louce. Tady je ale situace, 
co se týče provozu školy, podstatně 
jednodušší. Ten nebylo třeba nijak 
omezovat, protože se přestavuje ob-
jekt dlouhodobě neužívaný. Nároč-
nost přestavby ovšem vyplynula ze 
skutečnosti, že zde šlo o starou ekolo-
gickou zátěž. Přestavuje se totiž objekt 
původního olejového hospodářství, 
a tak bylo nezbytné části, jež byly do-

statečně pevné, aby je bylo možné dále 
využít, nejprve sanovat a celé nově 
odizolovat.

Nebourala se v podstatě jen spodní 
část suterénu, která také určila velikost 
prostor určených do budoucna pro pro-
voz Klubu Radotín. Směrem vzhůru už 
se nejen nastavuje, ale i přistavuje, 
takže v přízemí se půdorys zastavěné 
plochy zvětší o 60 m2, v patře navíc 
přibude spojovací krček, ten přes stáva-
jící francouzské okno chodby u školní 
družiny propojí nově budovaný prostor 
s objektem školní jídelny a družiny.

Přestože je tato stavba podstatně 
menší než ta chuchelská, bude pro 
ZŠ Praha - Radotín znamenat velký 
kvalitativní posun. V přízemí budou 
nové šatny, jež školní družina i třídy 
prvního stupně usídlené nad jídelnou 
zoufale postrádaly. Také zde bude 
fungovat zdvihací plošina pro tělesně 
postižené, která spojí přízemí s celým 
prvním patrem. Tam vznikne nová tří-
da s kompletním sociálním zázemím, 
odsud se také bude moci procházet 
chodbou ke stávajícím učebnám.

„Přístavbou se navíc zvýší bezpeč-
nost dětí – vznikne další únikový 
prostor – a zlepší se podmínky při 
příchodu do družiny a z družiny, kdy 
dosud docházelo ke kolizi s provozem 
školní jídelny,“ doplňuje radotínský 
starosta Mgr. Karel Hanzlík.

Do podzemí, jak již bylo řečeno, se 
přestěhuje nízkoprahový klub. Bude 
tu mít vlastní vchod samostatným při-
stavěným schodištěm i vlastní zázemí, 
takže jeho provoz bude moci fungovat 
nezávisle na programu školy.

Investiční akci je možné realizovat 
díky finančním prostředkům účelově 
získaným ze státního rozpočtu, kon-
krétně z kapitoly Ministerstva financí 
ČR ve výši 10 milionů Kč (viz Noviny 
Prahy 16 č. 9/2011). 

Hrubá stavba této části je již hotová, 
zakládá se rozšíření přízemí – je tedy 
více než pravděpodobné, že hrubá 
stavba bude před příchodem mrazů 
hotová. Dokončení a vybavení nových 
prostor i terénní úpravy by se tedy 
měly před začátkem příštího školního 
roku stihnout bez problémů.

které sváží komunální odpad, a díky 
laskavému přístupu pracovníků svozu 
se nám podařilo pytle naložit a odvézt 
přímo z terénu. Chtěla bych jim touto 
cestou poděkovat. Mé poděkování pa-

tří také učitelkám a všem žákům, kteří 
se na tomto sběru podíleli, a Úřadu 
městské části Praha 16, jenž zajistil 
odvoz sesbíraného odpadu,“ říká uči-
telka Mgr. Markéta Lukášová. 

Na prvopočátku akce Ukliďme 
svět byl celoživotní sen australského 
stavitele lodí a jachtaře Iana Kiernana 
obeplout svět. V roce 1986 podnikl na 

jachtě cestu kolem zeměkoule. Během 
plavby byl však šokován, když viděl, 
čím vším jsou moře znečištěná a zane-
řáděná. Po svém návratu domů se spojil 
se svými přáteli a společně vyčistili 
270   km mořského pobřeží. Stalo se to 
8. ledna 1989. Další rok se rozšířila kam-
paň po celé Austrálii a poté do dalších 

zemí. Myšlenka Clean Up 
the World byla na světě.

Radot ínské akce se 
tentok rát  zúč a s t n i lo 
celkem asi 160 žáků. 
„Na jaře bychom rádi 
oslovili širší veřejnost 
a věříme, že ve spolu-
práci s Českým svazem 
ochránců přírody bu-
deme moci zapojit do 
úklidových prací i žáky 
vyšších tříd. Závěrem 

bych ráda napsala, že po celou dobu 
příprav a i během celé akce jsem 
měla pocit, že to má opravdu smysl,“ 
uzavírá Markéta Lukášová.

Koordinátorem kampa ně pro 
Českou republiku je Český svaz 
ochránců přírody. Více informací 
na www.cleanuptheworld.org

Rekreační zařízení...

nahradilo nové vybavení. Tyto práce 
navazují na poslední stavební úpra-
vy v objektu realizované před více 
než 6 lety (rekonstrukce společné 
koupelny v přízemí).

Náklady letošních prací dosáhly 

790 tisíc Kč (včetně DPH).
V budově jsou 4 pokoje (2 čtyřlůž-

kové, 1 třílůžkový, 1 dvojlůžkový) 
a cena ubytování činí 190 Kč za osobu 
a den, pronájem celého objektu stojí 
pouhých 1500 Kč za den.

Více informací na straně 12 a na 
www.praha16.eu/chroboly 
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Jezinky a bezinky klubově

Madam Butterfly

Mikulášský vlak

Adventní koncerty nebudou chybět ani letos

Modrý domeček v Řevnicích na ná-
městí zná v okolí téměř každý. Většině 
se při tomto jméně vybaví obraz pří-
jemné kavárny, kde není nutno nikam 
spěchat, kde mají děti svůj vlastní hrací 
kout a hlavně, kde se vaří výborná 
káva. Méně lidí však ví, jaká dlouhá 
cesta k této oáze klidu vedla a kdo 
všechno za jejím vznikem stojí. 

Občanské sdružení Náruč, které 
Modrý domeček provozuje, bylo za-
loženo v roce 2000 jako poradenská 
organizace lidem s postiženými dětmi 
praktickou lékařkou a homeopatkou 
MUDr. Vladimírou Hejmovou. 

Od roku 2003 sdružení provozuje 
Denní stacionář v Dobřichovicích, kte-
rý vzdělává děti a mládež s mentálním, 
tělesným i kombinovaným postižením 
a poskytuje jim terapeutickou činnost. 
Dnes navštěvuje pravidelně stacionář 
8 klientů. Obtížné hledání pracov-
ního uplatnění klientů ze stacionáře, 
kteří zde dokončili základní vzdělání, 
vedlo k logickému kroku v roce 2007. 
Tehdy vznikla chráněná dílna Modrý 
domeček, která poskytuje sociální re-
habilitaci i chráněné pracovní místo 
nejen jeho klientům. Zaměstnanci zde 
pracují v chráněné kavárně, žehlírně, 
víceúčelové galerii, ale obstarávají i ko-
pírovací a úklidové služby. 

„Cílem naší organizace je podpora 
vzdělání, pracovního uplatnění a sa-
mostatného života 
z n e v ý h o d n ě n ý c h 
skupin občanů v re-
gionu Dolní Beroun-
ka a jejich začlenění 
do života v obci,“ 
říká ředitelka Zuzana 
Dudá ková . „Právě 
proto se snažíme, aby 
se Modrý domeček 
stal místem setkává-
ní místní komunity. 
K a ž d ý  m ě s í c  z d e 
organizujeme mini-
málně dvě vernisáže různých výstav 
jak v prostorách galerie, tak kavárny. 
Pořádáme různé besedy, plesy, bene-
fiční akce, presentujeme se na trzích 
a workshopech sociálních firem. Dny 

Podpořte zdravotně znevýhodněné spoluobčany, kteří žijí spolu s vámi v regionu dolní Berounky
V předvánočním čase OS Náruč připravilo možnost přispět na provoz denního stacionáře a chráněné dílny koupí vá-
nočních přání. Celkem pět motivů, které nakreslili vaši zdravotně znevýhodnění spoluobčané a darem vytiskla tiskárna 
Repro-servis z Velké Chuchle (www.repro-servis.cz), je možné zakoupit přes e-shop www.os-naruc.webnode.cz. Ten byl 
počátkem listopadu spuštěn za pomoci společnosti Webnode. V budoucnu na tomto e-shopu budou i výrobky z chráněné 
dílny respektive výtvarného ateliéru Náruč. 
Tyto originální vánoční přání se objeví i na vybraných vánočních trzích, u drobných prodejců, kteří je nezištně budou 
prodávat ve svých provozovnách (seznam viz www.os-naruc.cz), přímo v denním stacionáři v Dobřichovicích, Pražská 
345 či v kavárně Modrý domeček v Řevnicích na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3.
Akce Denního stacionáře Náruč  
Pražská 345, Dobřichovice 
16. listopadu 16.00-18.00 hodin
Zdobení perníčků
Pomozte nám zdobit perníčky, abychom je mohli následně prodávat na vánočních trzích v našem regionu.
Všechny potřeby, upečené perníčky i lahodné pití budou k dispozici.
23 – 25. listopadu 16.00-18.00 hodin
Výroba adventních věnců
Přijďte se seznámit s Denním stacionářem Náruč, vytvořit si něco pro radost a připravit se na Adventní čas. Zároveň tím 
podpoříte Stacionář a jeho činnost, Zveme všechny ve dnech 23., 24. a 25. listopadu na vlastnoruční výrobu adventních věnců, 
které bychom následně prodávali na vánočních trzích. Veškerý materiál na výrobu dle vlastního výběru bude k dispozici. 

otevřených dveří a aktivity spojené se 
setkáváním veřejnosti probíhají samo-

zřejmě i v našem stacionáři,“ dodává. 
Záslužná práce tohoto sdružení je 

bohužel nezisková a zcela odkázána na 
příspěvky z grantů, nebo od jednotli-
vých dárců. 

Všudypřítomný obchodní kvas nedá 
lidem přehlédnout, že se zase blíží čas 
vánoční. Aby doba adventní v Radotí-
ně nebyla jen o tom, zavedla Městská 
část Praha 16 jednu velmi příjemnou 
tradici – adventní koncerty s dobrovol-
ným vstupným a standardně kvalitním 
programem.

A protože již jde opravdu o tradici, 
bude tradiční i pořadí, v němž o čty-
řech adventních nedělích vystoupí 
známí interpreti:

Koncert první, opět v domě U Ko-
runy 27. listopadu od 17.00 hodin ro-

zezní „Vánočním rozjímáním” kyta-
rový mág prof. Štěpán Rak. Nabídne 
hudbu starých českých mistrů, koledy 
a chválu čaje.

Druhou neděli adventní 4. prosince 
od 17.00 hodin vystoupí sopranistka 
Markéta Mátlová s doprovodem. Po-
zor! Tentokrát to bude v modlitebně 
Českobratrské církve evangelické 
v Radotíně v ulici Na Betonce. 

Třetí adventní neděli 11. prosince 
opět od 17.00 hodin se Kulturní stře-
disko Radotín rozezní cyklem Starých 
španělských lidových písní autora Fe-
derica García Lorcy v podání Micha-
ely Stehlíkové (violoncello) a Patrika 
Czuczora (kytara). Verše o Praze bu-
dou plynout z úst herců Divadelního 

spolku Gaudium. 
Uslyšíme poezii 
Miroslava Floria-
na, Vítězslava Ne-
zva la, Jaroslava 
Seiferta a dalších.

Vš e  t r ad i č ně 
završí 18. prosince 
od 15.00 hodin 
v kostele sv. Petra 
a  P a v l a  R y b o -
v a  Č e s k á  m š e 
vánoční a výběr 
ze staročeských 
rorátů přednesené 
smíšeným pěvec-

kým sborem SUDOP, členy Pěveckého 
sdružení pražských učitelů a Orchest-
rem učitelů ZUŠ Klementa Slavického 
v Praze-Radotíně.

Předlohou pro tento Caprův film byl 
broadwayský divadelní trhák Josepha 
Kesselringa z roku 1941.

Hra byla nesčíslněkrát nastudová-
na českými divadly pod názvem Je-
zinky a bezinky, a tak je toto pojmeno-
vání u nás užíváno i u Caprova filmu, 
ačkoli překlad jeho názvu Arsenic and 
Old Lace je Arzenik a staré dámy.

Jde o opravdu bláznivou kome-
dii, což je znát už ze samotného 
děje: uznávaný spisovatel Mortimer 

V neděli na představení z metropo-
litní opery? Proč ne! Vízum ani letenka 
není třeba, Kino Radotín nabízí tento 
zážitek ze špičkového záznamu.

Známé operní dílo Giacoma Puc-
ciniho Madama Butterfly se předvede 
pod dirigentskou taktovkou Patricka 
Summerse, režie se ujal světoznámý 

režisér Antony Minghella (přinejmen-
ším jeho Anglický pacient se vryl 
do paměti mnohých diváků). V roli 
japonské dívky Cio-Cio-San zazáří 
sopranistka Patricia Racette, tenorista 
Marcello Giordani se ujal role jejího 
proradného milého, námořního dů-
stojníka Pinkertona.

Představení je přichystané na 20. lis-
topadu od 16.45 hodin. Vzhledem k je-
ho délce (220 minut) budou jednotlivá 
dějství oddělena přestávkou.

Vstupenky lze zakoupit jen v pří-
mém prodeji v pokladně kina nebo 
přes internet na www.praha16.cz/kino.

Kino Radotín, Na Výšince 4
telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz
www.praha16.eu/kino

Brewster je proslulý svým odporem 
k manželství. Přesto však jednoho dne 
přijede do Brooklynu ke svým dvěma 
roztomilým tetičkám jako čerstvý že-
náč, spolu s novomanželkou Elaine. 
Překvapeně tu zjistí, že tetičky Abby 
a Martha, jinak dobrácké staré panny, 
mají jeden nepěkný zvyk: zabíjejí je-
dem osamělé starší chudé muže a ještě 
to považují za dobročinnost. A to není 
ani zdaleka jediná šílenost, která se 
v rodině Brewsterových projevuje...

Co film nabízí, to je snůška absurdní 
situací, bizarní humor plný vražd a in-
teligentní slovní komika. Jeden příklad 
za všechny:
,,Mortimere! Tvůj bratr mě chtěl uškr-
tit!“ ,,Počkej Elaine, neslyším telefon, je 
to důležitý hovor.“

Hudba, s hudbou, o hudbě...

Pro víkend 15. až 16. října věnovaný 
plně 14. Havelskému posvícení slibova-
la Městská část Praha 16 hodně, hodně, 
hodně zábavy. A bylo jí opravdu tolik, 
že nikdo ani při nejlepší vůli nemohl 
stihnout vše. 

Projít si v klidu trh znamenalo, že 
člověk rezignoval na některý z nesčí-
slných kulturních programů, které 
plnily nejen obě připravená pódia, ale 
i přilehlé ulice. Ale i ten, kdo zapo-
mněl na trh, by zase musel mít křídla, 
aby stihl létat od představení k před-
stavení, protože přeplněnými ulička-
mi to tak rychle nešlo. Ani na chůdách 
ptačích jezdců Divadla Studna.

Děti nadchla nejen pouť rozložená na 
parkovišti u Výpadové ulice, ale i mož-
nost pochovat si některého z dravců ze 
záchranné stanice, hlavně na sovu, výra 
a výrečka se stála fronta. A divadélek 
pro malé tu bylo také dost a dost. 

Takže jaké to bylo? Hrály se po-
hádky, zněla hudba, jídla i pití bylo 
do sytosti, přijela pouť, na večerním 
koncertě Vildy Čoka se strhla i krátká 

rvačka - prostě pravé české posvícení, 
jak má být.

Odpoledne ani večer se do Kulturního 
střediska Radotín už nic nevejde, ale tro-
chu „okének“ tam zbývá o dopoledních. 
To vedoucí, Mgr. Daně Radové, asi neda-
lo spát, a tak se zrodil další projet – hu-
dební vzdělávání pro školy i školky.

A protože tahle dáma nemá daleko 
od slov k činům (občas ani není jas-
né, co bylo dřív), premiéra už stačila 
proběhnout. 

V páteční dopoledne 21. října se 
stovka dětí z radotínské školky zúčast-
nila skupinového bubnování Drum 

Circle pod vedením českého indiána 
Petra Šušora. Nejdříve se děti sezna-
movaly s různými rytmy i bubny, 
perkusními nástroji, chrastítky...  Bylo 
jasné, že každé z dětí má v sobě ryt-
mus, jen ho potřebuje naladit na ostat-
ní. A to se zkušenému Petru Šušorovi 
ve velmi krátké době podařilo. Při 
závěrečné bubenické šou se rytmicky 
otřásal snad celý dům U Koruny a ra-
dost dětí i vyučujících byla slyšet širo-
ko daleko. Další skupinové bubnování 
je připraveno pro občanské sdružení 
Petrklíč i ZŠ Radotín.

Základní školu ale také čeká v lednu 
výchovný koncert „Světem hudby vážně 
i nevážně“. Soubor Musica festiva di 
Praga ve složení soprán, housle, hoboj 
a kytara na něm dětem ukáže, že i na 
klasické nástroje mohou být inter-
pretovány skladby, které jsou známé 
spíše z filmů, pohádek nebo muzikálů, 
a objasní jim, jakou funkci měla hudba 
v jednotlivých vývojových etapách.

České dráhy, a.s. ve spolupráci s Do-
mem dětí a mládeže Prahy 5 připravily 
pro malé i velké zájemce tradiční jízdy 
parního vlaku s Mikulášem, které se 
v roce 2011 uskuteční v sobotu a v ne-
děli 3. a 4. prosince.

Během jízdy dostanou všechny 
hodné děti od Mikuláše malý dárek. 
Pro ty zlobivé má čert připraveno 
uhlí z lokomotivy.  Parní vlak bude 
vždy po oba dny vyjíždět z nádraží 
Praha- Braník a projede postupně ně-
kolik tras po pražských tratích. Hned 
první jízda má zastávku i v Radotíně, 
mašinka sem přisupí v 10.54 a odje-
de v 11.01 hodin, aby stihla dorazit 
v 11.30 hodin do Braníka. Na sobotu 
je navíc připravena večerní jízda noční 

osvětlenou Prahou po „Pražském 
semmeringu“ zakončená v Braníku 
ohňostrojem, na tu je však třeba vyrá-
žet ze stanice Praha-Smíchov.

V čele parního vlaku vyjede parní 
lokomotiva řady 475.179 (Šlechtična), 
která poveze historickou soupravu 
sestavenou z vozů 2. a 3. třídy včetně 
bufetového vozu, ve kterém lze získat 
i pamětní list a příležitostné razítko. 
Jízdné pro dospělé osoby je v sobo-
tu stanoveno na 180 Kč, v neděli na 
160 Kč. Jízdenka pro děti od 6 do 15 let 
je za polovic, místenka stojí 20 Kč. Děti 
do 6 let se přepravují zdarma bez náro-
ku na místo k sezení. 

Předprodej jízdenek s místenkou 
denně 8.00-18.00 hodin:
Masarykovo nádraží - tel.: 972 246 161,
nádraží Praha Braník - tel.: 725 859 426

ZŠ přijme učitelku
Základní škola Praha - Radotín přijme od 1. prosince 2011 

učitelku (učitele) 1. stupně do 3. třídy s programem
Začít spolu. Požadovaným vzděláním pro toto místo je 

Pedagogická fakulta, učitelství 1. stupně.

Jedná se o zástup za mateřskou dovolenou.

Kontakt: ředitel školy Mgr. Zdeněk Stříhavka - tel.: 227 031 053

Kulturní středisko Radotín srdečně 
zve všechny příznivce houslového vir-
tuosa Jaroslava Svěceného na jeho no-
voroční koncert, který se koná v sobotu 
9. ledna 2012 od 19.00 hodin.

Vstupenky v dárkové vánoční 
úpravě  zakoupíte v domě U Koruny, 
telefon: 257 911 746

V Radotíně zase
bude hrát Svěcený
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 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

 1/16 105 x 60 1,190.00 1,012.00

   1/8 105 x 125 2,320.00 1,972.00

   1/4 160 x 125 4,520.00 3,842.00
   1/2 260 x 190 8,810.00 7,489.00 7,048.00
   1/1 260 x 385 17,180.00 14,603.00 13,744.00

  titul 260 x 70 11,880.00 10,098.00

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

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
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úklid menších firem
(kancelářské a další prostory)

úklid bytových domů

mobil:
 724 347 964
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Nabízíme k prodeji byt 2+1 
(56 m2) v osobním vlastnictví
v Radotíně, ulice Nýřanská.
Bližší informace na telefonu 

777 568 140

Máte trvalé bydliště na Zbraslavi a 
splácíte hypotéční úvěr?
ZAJISTÍME VÁM EXTRA NÍZKOU 
SAZBU PŘI VAŠEM REFINANCOVÁNÍ.
Adresa naší nové pobočky:
Mgr. Lenka Kousková
PATIUM ZBRASLAV, Žitavského 496, 
Praha 5 – Zbraslav

Přijmu ještě jednu kolegyni pro tuto 
pobočku, více info na webu www.karieraprozeny.cz
a mobilu 602 978 701.

Hledám uplatnění 
v administrativě i mimo obor 

v Radotíně a okolí.
Praxe v administrativě

a reklamě.
Jsem komunikativní, 

spolehlivá, samostatná, 
kreativní a ráda se učím 

novým věcem.
Nástup možný ihned. 

e-mail:
dvorakova.pavlina@centrum.cz

tel.: 732 506 261
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TRAVEL SENIOR 55+
Dotované zájezdy pro občany 55+ a jejich doprovod

ANDALUSIE přímé lety čtvrtek - čtvrtek, hotely 4*, polopenze
Cena -  11 300 Kč termíny 29.3. - 3.5.2012
             10 500 Kč termíny 1.3. - 29.3.2012
MALLORCA  přímé lety úterý - úterý, 4* polopenze
Cena - 10 990 Kč termíny 17.4 - 5.6.2012
              9 990 Kč termíny 3.4. - 17.4.2012
KYPR   přímé lety čtvrtek - čtvrtek, hotely 3* - 5*, polopenze
Cena - od 11 990 Kč termíny 29.3. - 3.5.2012
            od 10 990 Kč termíny 1.3 - 29.3.2012
Na JARO 2012 připravujeme pobyty na Sicílii a Kanárských ostrovech
Bližší informace  

CA KLUB, K Přístavišti 607, Praha 5 - Zbraslav
Tel.: 257 921 964, 602 378 593, e-mail: ckklub@iol.cz. www.caklub.com 



Nabídka volných kancelářských prostor
k pronájmu za výhodnou cenu
v přízemí třípodlažní budovy, 

možno telefon a internet.
volné od 1.11.2011

Zbraslav - Elišky Přemyslovny 380

S U B T E R R A a.s.

Info: p. Jaroslav Žoudlík, tel.: 244 063 123 - 602 449 811
e-mail: jzoudlik@subterra.cz

UBYTOVÁNÍ
RESTAURACE
ZAHRÁDKA

DÌTSKÉ HØIŠTÌ
WIFI ZDARMA

MOTOREST U VODÁKA

www.motorest-uvodaka.cz
Adresa: Výpadová 1037/26, Praha 5 - Radotín

Již dnes můžete odjet 
novým vozem!

5 let záruka!
Nejlevnější servisní 
hodinová sazba Hyundai 
v Praze.
Kontrola vašeho vozu 
před zimním provozem.

Hyundai i30 TRIKOLOR PLUS 
1,4i již od 254 990 Kč

Hyundai i30 kombi 
TRIKOLOR PLUS 1,4i
již od 277 301 Kč



(staré) Sídliště 1082
153 00 Praha 5 - Radotín

tel.: 723 603 807
www.trikolka.cz
poblíž zdravotnického střediska
konečná BUS 244

Jízdní kola: 
Dětská 12˝- 24˝ + odrážedla
Horská 26˝ + 29˝
Trekkingová
CITY i s torpedem
Oblečení, doplňky,
motorizace vč. variant
AUTHOR SPORT LADY

Elektrokola CYCLESTAR

Den otevřených dveří v cementárně Radotín 
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Vychází 15.11.2011. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.12.2011.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 2.12.2011. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

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

a fotografie se nevracejí. 

Trhy voní adventem
Společnost Českomoravský cement, a.s. 

uspořádala v sobotu 24. září 2011 v zá-
vodě v Radotíně „Den otevřených dveří“. 
Tato již tradiční událost přilákala více 
než 1300 návštěvníků, což je oproti minu-
lé akci v roce 2006 téměř dvojnásobek. Le-
tos se navíc pojila s významným výročím  -  
50 let cementárny  v Radotíně a také 
140 let výroby cementu v Praze.

Den otevřených dveří probíhal za 

plného provozu, u jednotlivých výrob-
ních areálů byly umístěny informační 
stánky, panely a proškolení zaměst-
nanci tu návštěvníkům odhalovali 
tajemství výroby cementu. Hosté se 
přitom mohli pohybovat po celé ce-
mentárně, a to pěšky nebo turistickým 
vláčkem.

Organizátoři mysleli i na děti a při-
pravili pro ně „dětský ráj“ se spoustou 

atrakcí. Zpestřením se stalo i stanoviš-
tě Městské policie s ukázkou výcviku 
služebních koní, stejně tak jako výsta-
va nerostů či fotografií a promítání fil-
mového dokumentu o historii výroby 
cementu v Praze.

S informačním letáčkem dostal každý 
při vstupu do areálu i krátký znalostní 
test – výherci pak získávali atraktivní 
ceny. Ale s prázdnou neodcházeli ani 

ostatní – drobné 
dárky si odnesli 
všichni účastníci 
Dne otevřených 
dveří.

C í l e m  a k c e 
bylo nejen se-
známit veřejnost 
s výrobním pro-
cesem v Radotí-
ně, ale také uká-
zat, co všechno 

dělá cementárna pro to, aby byl vliv 
výrobní činnosti na okolní prostředí 
co nejnižší.

Zbraslavské jarmarky už zase pro-
voní předvánoční medovina! Na obou 
adventních akcích 26. listopadu a 10. 
prosince ale nebudou chybět ani ti 
prodejci z trhů farmářských, kteří mají 
sortiment celoroční.

Hlavní myšlenkou adventních 
jarmarků ale je to, 
aby si návštěvníci 
namísto anonym-
ních dárků ze su-
permarketu mohli 
od nés t  nápad i té 
d á r k y  -  v ý r o b -
k y  zbraslavských 
i tuzemských ne-
ziskových organi-
zací a chráněných 
dílen.

A ten, kdo bude 
m í t  c hu ť ,  mů ž e 
prodávat na trzích 
i své vlastní výtvory. I v minimál-
ním množství! Stačí se přihlásit na 
j.handrejchova@pexeso.org.  

Chybět nebude ani předvánoční 
muzicírování, horká čokoláda, zmí-
něná medovina, dobrý čaj, tvořivé 
dílny pro děti i dospělé…, zkrátka 
všechno, co ke správné adventní at-
mosféře patří.

V přípravě je také odpolední ad-
ventní program v „pohádkových“ 
prostorech nově zrekonstruované 
bývalé zámecké myslivny nedaleko 
náměstí. Podrobnosti se každý dozví 
na www.zbraslavskejarmarky.cz.

A pozor! Trhy kvůli chladným 

ránům začínají o hodinu později, 
otevřené tedy budou od 9.00 do 
13.00 hodin.

Cementárna Radotín je jedním ze 
tří závodů akciové společnosti Čes-
komoravský cement, největšího vý-
robce cementu v České republice – ta 
je součást í nadnárodní skupiny
HeidelbergCement.

Zbraslavské jarmarky organizuje 
Rodinné centrum Pexeso Zbraslav 
ve spolupráci s MČ Praha - Zbraslav. 
Projekt je realizován za finanční po-
moci Revolvingového fondu MŽP.

PVC, KOBERCE,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
DŘEVĚNÉ PODLAHY,
ODBORNÁ MONTÁŽ
KARLICKÁ 10 
PRAHA 16 RADOTÍN
WWW.AR-PODLAHY.CZ
info@ar-podlahy.cz
Tel.: 257912736



Recenze: or

Taj-ťün Hejzlarová, Josef Hejzlar – 
Na Řece

Hrdinkou a vypravěčkou je tehdy pětiletá 
dívka Skořicová, jedna z dcer z bohaté 

rodiny Li. Kronika, odehrávající
 se na zlomu dvou epoch: na jedné 

straně tisíciletá tradice, na druhé straně 
vliv „moderní doby“ – mladé ženy už 

nerespektují své otce či starší, 
berou život do vlastních rukou. 

A někde poblíž nepozorovaně zuří 
válka – a dá o sobě krutě vědět.

nakladatelství Knižní klub

Umberto Eco – Pražský hřbitov
Ve svém bytě v nevábné pařížské čtvrti se 
v březnu 1897 probouzí starší muž a snaží 
se rozpomenout, kdo vlastně je. Metodou 
doktora Freuda, se kterým párkrát pojedl, 

si začíná vybavovat vlastní minulost 
italského a později francouzského 

policejního konfidenta, autora fiktivního 
konspiračního plánu, který pak v rukou 
jiných začal žít vlastním životem. Téměř 

všechny postavy (např. Alexandre Dumas) 
jsou historické, neméně skutečný je 

i hrdinou sepsaný pamflet.
nakladatelství Argo

Mario Vargas Llosa – Keltův sen
Roger Casement, skutečná historická 

postava, byl jako britský konzul vyslán 
do Konga a posléze do Amazonie 

s pověřením napsat zprávu o skutečném 
stavu kaučukových plantáží. Jeho zpráva 

obletěla svět a přispěla ke zlepšení 
pracovních podmínek. Kvůli své 

angažovanosti v boji za irskou nezávislost 
však byl Casement posléze Brity 

zadržen a popraven.
nakladatelství Garamond

Zdeněk Svěrák – Nové povídky
Soubor povídek Zdeňka Svěráka na 

nejrůznější téma s jeho typickou
hravostí a humorem.

nakladatelství Fragment

 Anna Strunecká, Jiří Patočka –
Doba jedová

Kniha nabízí poutavé čtení o škodlivých 
látkách v potravinách, nápojích, 

kosmetice, lécích a potravinových 
doplňcích. Značná pozornost je věnována 
možným rizikům očkování, jež v současné 
době vyvolávají zvýšený zájem veřejnosti.

nakladatelství Triton

Kama Sywor Kamanda –
Africké pohádky

29 pohádek světoznámého konžského 
spisovatele přibližuje malým čtenářům 

Afriku jako svět velkých zázraků.
nakladatelství Brio

Eduard Petiška – Anička a flétnička
Veselé vyprávění s půvabnými ilustracemi 
Heleny Zmatlíkové je určeno k předčítání 
i k nácviku prvního samostatného čtení.

nakladatelství Knižní klub

V radotínské oblasti 
Na Pískách v místě 

proti hřbitovu směřují 
mnozí pod koruny 

stromů ne kvůli 
rekreaci, ale proto,

aby zde budovali 
černou skládku.

Na fotografii je stav 
k 13. říjnu.

Z lokality u duňky na 
Zděři v Radotíně zmizelo 
rozsáhlé „hnojiště“. 
Tato zpráva je OK jen 
potud, pokud si ti, kdo 
sem byli zvyklí vyvážet 
pravidelně i odpad ze 
zahrad, uvědomí, že 
je třeba s ním zajet 
o kus dál. Materiál ke 

kompostování patří do sběrného dvora, nebo k některému 
z cyklicky přistavovaných kontejnerů na 

20. listopadu
Neděle v  pohybu – volejbal
pro toho, kdo si chce zahrát...

vstupné 65 Kč, rezervace nutná
19.00-20.00 hodin, sraz 10 minut předem 

před Sokolovnou

23. listopadu
Tvořivá dílna: Adventní věnce

tvorba věnce či jiné vánoční dekorace 
v  nejnovějších trendech a barevných 

kompozicích s floristkou Jitkou Emlerovou
vstupné 290 Kč včetně materiálu svíčky 

dle výběru k dokoupení
herna pro děti souběžně a zdarma 

k dispozici, 17.30-19.00 hodin

25. listopadu
Přednáška: Nehlaď toho pejska

co dělat při setkání dítěte s cizím psem, 
jak se zachovat při kontaktu vlastního psa 

s dětmi - odpoví Jana Drvotová ze sdružení 
“Psi pro život”

vstupné 150 Kč, rezervace nutná do
10. listopadu v  rámci VŠ rodičovská

9.30-11.00 a 16.00-17.30 hodin

25. listopadu
Nocování v Pexesu

pyžamový večírek pro děti 5-9leté
šance pro rodiče zajít si do kina, do 

divadla…, když o děti bude 
dobře postaráno

vstupné 300 Kč včetně večeře a snídaně, 
rezervace nutná

od 18.00 hodin do rána

25. listopadu
Znovuotevření Divadla J. Srnce na 

Zbraslavi s divadelním představením
retrospektivní výběr scén z několika 

původních černodivadelních inscenací 
a poodhalení základních principů a

kouzel černého divadla
více na www.blacktheatresrnec.cz

18.00-20.30 hodin

26. listopadu
Adventní zbraslavské jarmarky

Zbraslavské náměstí 9.00-13.00 hodin
(více informací viz str. 8)

30. listopadu 
Setkání rodičů dětí autistického spektra 
(dětský autismus, Aspergerův syndrom...)

pro všechny, kdo mají doma dítě
s danou diagnózou či dítě s nápadnými 
projevy autistického chování a chtějí se 

podělit o své zkušenosti a nebo je naopak 
načerpat - příležitost poznat lidi ze svého 
okolí, se kterými je možné toto sdílet či 
způsob, jak najít cestu k někomu s touto 

diagnózou ve své blízkosti
vstup zdarma

17.00-18.00 hodin v prostorách Pexesa

Pexoklubovna
přijít může každý člověk školního věku

každý pátek 14.00-17.00 hodin
vstup vždy zdarma

Najdete nás: Praha-Zbraslav, 
Žitavského 497 (zadní trakt polikliniky, 

vchod z ulice U Hudební školy) 

do 19. listopadu
Kruh radotínských výtvarníků
prodejní výstava výtvarných děl

Kulturní středisko Radotín
10.00-18.00 hodin 

20. listopadu
Andělé ze zapomenuté skříňky

vánoční příběh Divadla Žlutý kopec o tom, 
jak adventní andělé jdou vykonat své úkoly  

Kulturní středisko Radotín
od 14.00 hodin

23. listopadu
Pódiová zkušenost

vystoupení studentů Základní umělecké 
školy Klementa Slavického
Kulturní středisko Radotín

od 18.00 hodin

26. listopadu
Faustova svatba,

aneb jak je důležité míti stoličku
divadelní představení DS Gaudium

Kulturní středisko Radotín
od 19.00 hodin

27. listopadu
I. adventní koncert: Štěpán Rak

Kulturní středisko Radotín
od 17.00 hodin

30. listopadu
Zájezd pro seniory: Advent ve Vídni

3. prosince
Setkání před Betlémem

divadelní představení Víti Marčíka pro 
celou rodinu, poté mikulášská nadílka 

s divadelním spolkem Gaudium
Kulturní středisko Radotín

od 15.00 hodin

4. prosince
II. adventní koncert: M. Mátlová
modlitebna Českobratrské církve 

evangelické v Radotíně Na Betonce
od 17.00 hodin

6. prosince
Čaj o třetí

předvánoční setkání seniorů.
Kulturní středisko Radotín

od 15.00 hodin 

7. prosince
Žákovský koncert ZUŠ

vystoupení studentů Základní umělecké 
školy Klementa Slavického
Kulturní středisko Radotín

od 18.00 hodin

10. prosince 
Faustova svatba,

aneb jak je důležité míti stoličku
divadelní představení DS Gaudium

Kulturní středisko Radotín
od 19.00 hodin

11. prosince
III. adventní koncert: Gaudium

Kulturní středisko Radotín
od 17.00 hodin

14. prosince
Koncert tanečního oboru ZUŠ

vystoupení studentů Základní umělecké 
školy Klementa Slavického

Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin

Další informace: www.praha16.eu

16. listopadu
 Společenské odpoledne pro seniory

sál hasičské zbrojnice
od 15.00 hodin

19. listopadu
Šíleně prolhaná princezna
veselá činoherní pohádka

 Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

23. listopadu
Zbraslavské forbíny – múzy rodu Vejvodů

hosty Karla Tejkala budou skladatel, 
dirigent, bubeník Josef Vejvoda a jeho 

dcera, herečka Zuzana Vejvodová
Divadlo J. Kašky od 19.00 hodin

25. listopadu
Putování černým divadlem

retrospektivní výběr scén z 50leté historie 
Černého divadla Jiřího Srnce 

Divadlo Jiřího Srnce od 18.00 hodin

26. listopadu
Zbraslavské jarmarky

farmářský trh na Zbraslavském náměstí
od 9.00 do 13.00 hodin

26. listopadu
Královna Koloběžka 1.

známá pohádka podle J. Wericha
hraje DS Křoví

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

27. listopadu
Kaškova Zbraslav

národní přehlídka aktovek a krátkých 
jevištních útvarů v Divadle J. Kašky

3. prosince
Čertův švagr

marionetová pohádka + 
mikulášská návštěva

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

3. prosince
Mikulášský bál

Zbraslavské kulturní společnosti
sál restaurace U Přístavu

od 19.30 hodin

4. prosince
Zbraslavský běh

terénní běh pro nejširší veřejnost
na Závisti

8. prosince
Noc na Karlštejně

iInscenace známého muzikálu
v podání souboru ZKS

 Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

10. prosince
Perníková chaloupka

marionetová pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

10. prosince
Zbraslavské jarmarky

farmářský trh na Zbraslavském náměstí
od 9.00 do 13.00 hodin

17. prosince
Zbraslavské Vánoce

městský dům, Divadlo J. Kašky 
a prostranství před ním od 14.30 hodin

Změna programu vyhrazena!
Informace, rezervace: kulturní odd.
ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3
tel.: 257 111 801, kultura@zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz/kultura

15.11.    18.00 Artur a souboj dvou světů 
20.30 Melancholia

16.11. 18.00 Dům košaté lásky
20.30 Lovci hlav

17.11. 18.00 Žraloci na s(o)uši
20.30 Nechápu, jak to dokážeš

18.11. 18.00 Žraloci na s(o)uši
 20.30 Twilight sága:
            Rozbřesk 1. část

19.11. 18.00 or 3D TIP
16.00 Broučci – Broučkovi
          tajnosti
20.30 Twilight sága: 
           Rozbřesk 1. část

20.11. 16.45 Madame Butterfly opera
                        Metropolitní opera
                        New York

22.11. 18.00 Twilight sága:
            Rozbřesk 1. část
 20.30 Zvuk hluku

23.11. 10.00 Baby Bio:
                         Moje krásná učitelka             
             18.00  Nechápu, jak to dokážeš

20.30 Jmenuji se Oliver Tate
24.11. 18.00 Válka bohů 3D

20.30 Vendeta
25.11. 18.00 Lillipop monster

20.30 Drive 
26.11. 16.00 Lišák Renart
              18.00 Válka bohů 3D

20.30 Vendeta

29.11. 18.00 Doba ledová 3: úsvit dinosaurů  

Být, či nebýt, ptal se zoufalý dánský krale-
vic Hamlet. Bít, či zabít, ptá se arogantní ná-
sledník trůnu z fantaskní říše Asgardu, or, 
nabitý adrenalinem a touhou rozcupovat 
mrazivé obry na ledové kostičky. Co spolu 
tahle princátka mají společného?

Inu, oba je v jejich zápolení s osudem 
režíroval Kenneth Branagh, intelektuálům 
známý coby britský národní poklad z shake-
spearovské společnosti a dětem jako narcist-
ní profesor Lockhart z Harryho Pottera. Jak 
si ale tenhle ostrovní arťák poradil s mar-
velovskou comicsovou látkou? Brilantně - 
v duchu zásady rozděl a panuj. Příběh ora 
je rozetnut do dvou světů. Mýtický temný 

Asgard je jako vystřižený z antických tra-
gédií. Nechybí vášeň, zrada, souboje o trůn, 
freudovské motivy a zákulisní pletichy na 
pozadí dechberoucích scenérií. Pozemská 
výseč příběhu zase operuje na důsledně 
lehké komediální základně. 

Božský norský válečník or (Chris 
Hemsworth) je královský syn, nezodpověd-
ný cholerik s magickým kladivem Mjolnir. 
Má úlisného bratra Lokiho, což je kříženec 
mezi Jagem a Voldemortem, a stárnoucího 
otce Odina, kterému nechybí válečnické 
ostruhy ani moudrost, s níž šéfuje všem 
devíti světům. or má k dispozici bandu 
sidekicků, kteří mu hlídají záda, když ně-
jaký z jeho plánů vybouchne. Ten poslední 
katastrofálním způsobem, takže ho otec 
zbaví superschopností a vyhodí ho i s kla-

divem na Zem, která je 
synonymem pekla. or 
je jako každý neřád klikař, 
takže se nad ním hned 
sklání překrásná Natalie 
Portman v roli zarputilé 
astrofyzičky Jane. Nejprve ji 
norský meteorit zajímá jako 
vědecký objekt, ale když 
si sundá tričko, přestane 
ze sebe sypat fyzikální 
konstanty a začne kmitat 
řasami. Někde cestou zjistí, 
že mezidruhová setkání 

produkují i slušnou chemii, a věci se za-
čnou komplikovat.

A Branagh umí smiřovat oboje a per-
fektně kočíruje ora v paralelních světech. 
Omračující vizuál a epické momenty vévodí 
fantaskní části, na Zemi hraje prim humor, 
paranoia a zábavná bezmocnost mocných. 
Nejzásadnějším přínosem je ale práce s cha-
raktery. Tam, kde by mnoho jiných pojalo 
postavy jako papírové ploštice, docílil toho, 
že postavy mají třetí rozměr i hlubší motiva-
ce. Slabou stránkou je kvalita akčních scén. 
Kamera tempo soubojů nestíhá, což zamrzí 
zejména v okamžicích, kdy blonďatá vrba 
mlátička za mocného řevu utíká a vidíme 
jen detail na vypracovaný lýtkový sval.

or ale rozhodně není jen reklama na 
nejbližší posilovnu. Branagh z něj vytesal co-
micsáka s necomicsově vrstevnatou osobností, 
vesmírného coolturistu s mozkem a vtipem, 
který si svůj úděl nezvolil, ale statečně se s ním 
pere. Je jiný než ostatní. Navíc ani vedlejší po-
stavy tu nejsou jen tak do počtu.

Přes všechnu chválu je ale třeba přiznat, 
že od ora se zásadní comicsové (r)evo-
luce nedočkáte. Pravidla žánru nemění ani 
si s nimi nepohrává, je to „jen“ povedená 
představovačka jednoho kladivobijce, což na 
popcornový spektákl rozhodně není málo. 

Kdo by to byl řekl, že Kenneth Branagh 
do toho umí takhle bušit?!

              20.30 Drive
30.11. 18.00 Válka bohů 3D

20.30 Lillipop monster  
1.12. 18.00 Kocour v botách 3D

20.30 Hitler v Hollywoodu
2.12. 18.00 Kocour v botách
 20.30 Mistrovský plán
3.12. 16.00 Pohádka ze zátoky
             18.00 Tintinova dobrodružství 3D
 20.30 Avatar 3D

6.12. 18.00 Kocour v botách 3D
 20.30 Jezinky a bezinky -
                       FK (viz strana 4)
7.12. 18.00 Velké podmořské
                        dobrodružství 3D
 20.30 Snadný prachy
8.12. 18.00 Micimutr
 20.30 Rumový deník
9.12. 18.00 Doba ledová 3: úsvit
                         dinosaurů 3D
 20.00 Avatar 3D
10.12. 16.00 Mikeš o Vánocích
             18.00 Legenda o sových
                         strážcích 3D
 20.30 Rumový deník

13.12. 18.00 Tintinova dobrodružství 3D
 20.30 Hranaři
14.12. 18.00 Micimutr
 20.30 Šťastný nový rok
15.12. 18.00 Poupata
 20.30 Mission impossible:
                        Ghost protocol

Kino Radotín, Na Výšince 4
Telefon: 257 910 322

e-mail: kinoradotin@email.cz
aktuální program:

www.praha16.eu/kino
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Po tì�ké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. �Posly�te,
nevidìli jsme se u� nìkde? �Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!�

Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

V případě, že se chcete zúčastnit 
s losování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu nebo 
telefonní číslo a přiložte lehčí i těžší 
variantu sudoku s vyplněným jménem, 
adresou a tel. spojením. Do slosování 
budou zařazeni pouze úspěšní luštitelé. 
Výherci si svoji výhru mohou převzít na 
adrese redakce. Správná řešení zasílejte 
do redakce nejpozději do 1.12.2011.

Řešení z minulého čísla

Libuše Zelená
Na Rymáni 14

Radotín

Jiří Kotouč
Na Písku 129
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Jana Hrbková
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Vážené čtenářky a čtenáři,
dnešním dnem otevíráme novou rub-
riku, která se bude zabývat vším co 
potřebuje vaše miminko po příjezdu 
z porodnice. Prostě takový kapesní 
průvodce pro začínající matky a také 
pro začínající otce…
Výbavička pro miminko
Přístupy k výbavičce mohou být ma-
ximalistické (vše nové, vše „in“, vše 
v barvě, trendy a vydesignované) i mi-
nimalistické (šátek, bezplenková me-
toda, společná postel s rodiči). Nejčas-
tější je poloha „něco mezi“, nebo spíš 
„od každého trochu“. Vyberte si podle 
toho, jaký je váš životní styl a hodnoty 
a co je pro vás podstatné. Zvažte, zda 
upřednostníte kvalitu před kvantitou. 
Rozmyslete si, do čeho chcete investo-
vat a na čem můžete ušetřit. Rozhod-
něte se, co si chcete pořídit nové, co 
vám stačí mít „po někom“ , nebo co si 
můžete půjčit. V našem seriálu na po-
kračování najdete stručný přehled věcí 
nutných a přehled věcí postačujících.
Oblečení pro miminko
Začneme tím, čím obvykle nastávající 
maminky začínají. Přes veškeré pově-
ry a teorie vypadá praxe většinou tak, 
že hned po oschnutí těhotenského tes-
tu jdete vybírat první „načančanou“ 
košilku.… 
Jakou vybrat velikost oblečení? 
Velikost se udává nejčastěji číselně 
a čísla jdou po šesti centimetrech 
podle délky dítěte. To platí i pro větší 
velikosti u starších dětí. Začíná se 50, 
následuje 56, 62 atd. Někdy se uvádí 
velikost i podle věku (0-3, 3-6, atd.). 
Většina dětí se rodí s délkou okolo 
50 cm, spíš o něco větší, a váží něco 
kolem 3 kg. V poslední době se ale rodí 
hodně těžších miminek, u kterých 
nejmenší velikost vůbec neužijete. 
Určitě stačí jen pár kousků ve velikosti 
50, spíš si pořiďte pro začátek velikost 
56. Počítejte s tím, že za první měsíc 
může miminko vyrůst i o 8-10 cm 
a přibere klidně i dvě kila. 

Jaký vybrat materiál?
Vybírejte přírodní, bavlněné a světlé 
věci, takové, které lze prát na 60-90°  C. 
Pokud budete oblékat něco pleteného 
nebo s příměsí, pak nikdy ne na holé 
tělo. Vhodným materiálem je i vlna 
(merino). Ať už budete mít oblečení 
nové, nebo zděděné, vše si dopředu 
vyperte a vyžehlete. Perte zásadně 
v hypoalergenních  přípravcích. Ide-
ální je použití tzv. mýdlového slizu. Je 
z přírodního mýdla, nemá tedy žádný 
potenciál dráždit citlivou pokožku 
a má spoustu dalších ekologických 
i ekonomických výhod. Připojujeme 
návod, který vypadá složitě jen na prv-
ní pohled: Mýdlové vločky (200 g) nebo 
strouhané mýdlo (např. s jelenem) 
rozpustíte v litru vroucí vody, nejlépe 
ve velkém kýblu nebo plastovém kon-
tejneru. Přidáte 250 g krystalické sody 
a mícháte. Až směs začne houstnout, 
začnete přilévat další horkou vodu 
do celkového objemu cca 10 litrů, tj. 
plného kýble a do rozpuštění všech 
hrudek. Směs zchladnutím ztuhne do 
konzistence pudingu. Na jednu pračku 
použijete 300-400g hotového slizu, 
podle náplně a stupně zašpinění. 
Jak teple miminko oblékat a jak po-
známe, jestli mu není příliš horko 
nebo zima?
Miminku oblékáme vždy o jednu vrst-
vu více, než máme na sobě samy. Ide-
ální je tzv. „cibulový způsob“- několik 
vrstev oblečení. Tričko, dupačky, ka-
bátek nebo svetřík, v chladném počasí 
kombinézka.  Tepelnou pohodu děťát-
ka nejlépe zjistíte na zátylku. Ručičky 
a tvářičky mohou být totiž chladnější. 
Pokud nosíme dítě v šátku, mělo by 
být oblečené méně než do kočárku. 
Miminko i nosič se vzájemně zahřejí. 
Pro nosítko toto pravidlo ale neplatí, 
kontakt není tak těsný. Každopádně 
dbejte na to, aby miminko mělo v teple 
ručičky a nožičky. Existují i zateplova-
cí kapsy na nosítko na zimu.

Dnes si uděláme malý výlet na Zbra-
slav do nekuřácké restaurace

U Žemličků
Ta t o  p ř í j e m n á  h o s pů d k a  s e 

nachází v horní části Zbraslavi na 
rozhraní sídliště a rodinných domků 

v klidném místě a přitom nedaleko 
od zbraslavské tepny – třídy Elišky 
Přemyslovny. Restaurace má již 
patnáctiletou tradici a po dobu deseti 
let ji vedla rodina majitelů. Posledních 
pět ji provozuje usměvavý sympaťák a 
„kovaný zbraslavák“ Martin Šlocar.

Proč U Žemličků? „Mí kamarádi 
a známí se mě občas ptají, proč se 
restaurace nejmenuje U Kuzmy.
Většina lidí mě totiž zná pod 
přezdívkou Kuzma… Nechtěl jsem 
ale měnit název restaurace, která zde 
fungovala již několik let předtím.“

A čím se odlišujete od jiných 
provozoven? „Jsme první zcela 
nekuřácká restaurace na Zbraslavi. 
Dost lidí mě odrazovalo od tohoto 
rozhodnutí, ale já i mnoho mých 
přátel nekouříme, a tak mě podpořili. 
Měl jsem sice trochu obavy, jestli 
budeme mít dostatečnou návštěvnost, 
aby se provoz vůbec vyplatil. Ale tyto 
obavy se naštěstí zatím nepotvrdily,“ 
říká pan Šlocar.

Zúročuje zde svoji předchozí 

p r a x i ,  k t e r o u 
z í ska l  v  Loděn ic i 
na Zbraslav i, kde 
provozoval restauraci 
p ř i  s p o r t o v n í m 

klubu. Léta se totiž 
kromě vaření věnoval 
rychlostní kanoistice i 
trénování dětí a pyšní 
se i tím, že jeho syn se 
stal mistrem Evropy 
v této disciplíně. A 
vedle toho jako kuchař 
t a k é  d o p r o v á z e l 
č l eny  k a noi s t i c ké 
r e p r e z e n t a c e 
s p o r t o v n í h o 
k lubu Zbraslav na 
zahraniční tréninky a 
závody. 

A  j a k  v l a s t n ě 
restaurace v y padá? Prostor pro 
tento podnik vznikl přístavbou k 
rodinného domu majitele a původního 
provozovatele. Neznamená to však, že 
by šlo o zcela maličkatou „špeluňku“. 
Vždyť zde může najednou pobývat až 
pětašedesát hostů. V letních měsících 
se ještě navíc rozrůstá o další možnosti 

k příjemnému posezení – a to ne na 
jedné, ale hned na dvou zahrádkách, 
stačí si vybrat. Jedna je přímo před 
restaurací a druhá je zastřešená a 

chrání tak hosty před vlivy počasí.
Vnitřní prostory jsou vhodné pro 

pořádání různých skupinových akcí, 
jako například oslavy narozenin nebo 
svatby. Součástí vybavení je i projekční 

plátno, takže není výjimkou, že si zde 
hosté pouštějí při oslavách svá rodinná 
videa. Restaurace je kromě vážených 
stálých hostů také hojně navštěvována 
rodinami s dětmi a cyklisty.

V kuchyni se střídají kromě pana 
Martina další dva kuchaři a každý 
den je možné sem zajít na oběd či 

na večeř i . Nabídka 
poledního menu je 
p r a v i d e l n ě  d e n n ě 
obmě ňov á na  a  l z e 
ji nalézt na webové 
s t r á n c e  u v e d e n é 
n a  k o n c i  t o h o t o 
článku. Hosté se sem 
vracejí nejen kvů l i 
čistému nekuřáckému 
prost řed í ,  a le ta ké 
z a  v y h l á š e n ý m 
p ok r me m ,  k t e r ý m 
jsou masové kuličky 
v e  s l a d k o k y s e l é 
omáčce.

Co se týká nápojů, 
tak zde nabízejí hlavně piva značky 
Staropramen (světlé, „jedenáctku“ a nově 
i nefiltrované pivo) a dvanáctistupňové 
pivo Pi lsner Urquel .  V  z i m n ích 

Med rozehřejte v kastrůlku na 
mírném ohni, zalijte sojovou omáčkou 
a zakapejte šťávou vymačkanou asi 
z poloviny citrónu. Potom přidejte 
hovězí nebo vepřový vývar a nechte 
zlehka pár minut přejít varem. Mleté 
maso osolte, opepřete a přidejte jednu 
lžíci solamylu, aby se masová směs 
dobře spojila. Dobře promíchejte 
a vytvarujte do kuliček. Takto 
připravené maso opečte na pánvi. 
Opečené kuličky vložte do předem 
připravené omáčky a nechte zvolna 
pár minut provařit. Kdo má rád sladší 
chuť omáčky, může ještě přidat cukr. 
Omáčka má sladkokyselou chuť po 
medu a citrónu. Nejvhodnější přílohou 
jsou americké brambory. Příprava trvá 
asi 30 minut.

Suroviny:
200 g hovězího mletého masa
200 g vepřového mletého masa
200 g medu (asi 10 lžic)
2 dcl vývaru
1 lžíce solamylu
1 dcl sojové omáčky (kikkoman)
citrónová šťáva
sůl, pepř a cukr
olej na opečení kuliček 

měsících pak točí i jiné druhy piv, 
které dle chuti střídají, takže je zde 
možné „narazit“ třeba na „Svijany“ 
nebo Postřižinské pivo. Dále nabízejí 
točené limonády od Kofoly originál 
po Malinovku a Citronelu.

N o v ě  t a d y  z a č í n a j í  p o ř á d a t 
různé speciá lní akce. Mi lovníci 
dobrého jídla a pití mohli v sobotu 
12. listopadu přijít na Svatomartinské 
posvícení, které bylo obohaceno o 
speciální menu s pečenou husou a 
svatomartinským vínem.

,,Většina návštěvníků se k nám 
hlavně chodí najíst a zároveň si 
popovídat, komunikace mezi lidmi je 
určitě v dnešní uspěchané době hodně 
důležitá. Na televizi se přeci každý 
může dívat doma. Jde mi hlavně o to, 
aby zde byli lidé spokojeni, a pak jsem 
spokojený i já,“ dodává provozovatel a 
kuchař v jedné osobě.

Jestli chcete poznat klidné a příjemné 
místo bez cigaret, kam není vstup 
zakázán ani psům, tak jste tady správně.

Masové
kuličky 
v bulharské omáčce

Infobox:
U Žemličků
Vilímkova 225
156 00 Praha - Zbraslav
telefon: 605 340 695
www.lunchtime.cz/u-zemlicku
otevírací doba:
Po - Čt 11.00 - 22.00
Pá     11.00 - 23.00
So     14.00 - 23.00
Ne    14.00 - 22.00



Taneční centrum uprostřed Radotína

Rallye Berounka Revival ukončila sezónu veteránů

Radotínský badminton vstoupil do nové sezóny

Děti ovládly Zbraslavskou osmu

Družstvo si letos určitě nedělá ambice na 
titul, nicméně o medaile se určitě bude chtít 
porvat. Jak se mu v pozměněné sestavě bude 
dařit bojovat s těmi nejlepšími, ukáží první 
podzimní kola. Všechna domácí utkání se 
hrají v hale ve Vinoři.
   Asi největší změnou a pro oddíl poměrně 

velkou ztrátou je přestup mnohonásobného 
mistra republiky a českého reprezentanta 
Jakuba Bitmana do Brna. Nejlepší hráč od-
dílu, jež 14 let úspěšně reprezentoval barvy 

TJ Sokol Radotín, řešil na 
konci loňské sezóny zásadní 
otázku své badmintonové 
kariéry. Zda se i nadále plně 
věnovat badmintonu, což se-
bou ale nese nutnost sehnat 
finance, anebo dát přednost 
studiu. Vzhledem ke svému 
mládí se rozhodl dál pod-
stupovat náročnou přípravu 
a cestovat po evropských 
turnajích s cílem dostat se 
mezi evropskou elitu a probo-
jovat se na mistrovství Evropy 
a světa. Finanční situace od-
dílu však nebyla taková, aby 
mu pomohl alespoň částečně 

zajistit prostředky na přípravu a turnaje, a tak 
nakonec přijal nabídku brněnského oddílu 
a od letoška hájí jeho barvy. Nezbývá, než mu 
popřát, aby se mu v novém působišti dařilo 
a aby se v budoucnu mohl vrátit zpět a po 
skončení kariéry třeba pomáhat vychovávat 
nové hráče.

ve 3. lize. Po letech se do druholigového 
týmu vrací na hostování naši odchovanci, 
kteří v žákovských a juniorských kategoriích 
pomohli k několika titulům – Lucka a Filip 
Staňkovi. Ve třetí lize se objeví nadějní junioři 
a budou tak mít možnost poznat rozdíl mezi 
juniorským a seniorským badmintonem a po 
boku velezkušených dlouholetých hráčů od-
dílu sbírat zkušenosti do další kariéry.
   V  extralize bude pouze jeden tým a ten 

navíc výrazně změnil svoje složení. Přišly 

posily z Hradce Králové, do týmu se vrátil 
bývalý slovenský reprezentant P. Mečár, 
družstvo posílí i Jan Vondra, jeden z nejú-
spěšnějších českých hráčů posledních let. 
I letos se bude opírat o zkušenou a úspěšnou 
hráčku Evu Titěrovou a její touhu po vítěz-
ství dobře doplňovanou Hankou Kollarvou. 

  Badmintonistům začala naplno nová se-
zóna, tréninky se rozběhly na všech frontách 
a radotínská sokolovna velmi často ani tako-
véto kapacitě nepostačuje.

Na druhé straně Prahy, kde trénuje druhá 
polovina oddílu, se již uskutečnilo několik 
turnajů dětí a mládeže, v nichž se naši mladí 
neztratili a po několika letech se opět dokáží 
nominovat na celostátní turnaje. 

Místní badmintonisté do nové sezóny 
zaznamenali několik změn na všech úrov-
ních. Rozšířila se dětská základna, která tak 
funguje na dvou „pracovištích“ – v Radotíně 
a ve Vinoři. Trojice trenérů Ing. Mojmír 
Hnilica, MUDr. Halka Bitmanová a Alena 
Mikelová byla zájmem rodičů a dětí při 
náboru velmi potěšena. Do přípravky bylo 
nato přijato na patnáct dětí, které mají chuť 
naučit se hrát badminton. Najednou není 
problém v tom koho trénovat, ale kde a kdy 
zajistit ty nejlepší tréninkové podmínky pro 
sportovní růst těch nejmladších zájemců. 

V mládežnických soutěžích smíšených 
družstev budou radotínský badminton 
reprezentovat dvě družstva žáků a jedno 
dorostenecké. Zejména v žácích by se mohlo 
podařit získat nějaké úspěchy, přinejmenším 
v rámci pražského přeboru. V soutěži do-
spělých došlo celorepublikově k malé změně 
struktury soutěží družstev, zrušily se krajské 
a oblastní přebory a přejmenovaly se na 
druhou a třetí ligu. 

Narozdíl od minulých let bude mít letos 
oddíl v soutěži dospělých pouze tři týmy, 
jeden extraligový, jeden ve druhé a jeden 

O předdušičkovém víkendu se středními 
Čechami prosmýkl pestrobarevný had slože-
ný z devadesátky automobilů účastnících se 
druhého ročníku Rallye Berounka Revival. 

   Akci nelze beze zbytku zařadit do žádné 
známé kategorie motoristických podniků, 
nejde o rallye, ani jízdu pravidelnosti, o jíz-
dě elegance veteránů ani nemluvě. Pravidla 
vlastně vymyslel promotér Eduard Patera. 
Vzal něco z každé jmenované disciplíny 
a vytvořil mantinely pro sportovně spole-
čenské setkání bývalých, ale i současných 
závodníků, příznivců a majitelů historických 
závodních a sportovních automobilů.  

Definitivně přešlo přejímkou a seřadilo 
se před startovní rampou devět desítek 
automobilů. A přehlídka automobilové 
techniky, která se v radotínském učilišti, kde 
bylo situováno Parc Fermé, sešla, musela 
potěšit srdce nejen každého fanouška, ale 
i náročného znalce automobilové historie. 
Dva Renaulty Alpine A110, závodní BMW, 
Alfy, Saaby, Fordy, Porsche, Audi Quattro, 
samozřejmě škodovky od MB 1000 po 
130 LR/B a silné zastoupení měly i značky 
z produkce bývalé RVHP. Z Brna přivezli 
otec a syn Vlašínové dva Moskviče. Zvlášť 
ten, s kterým startoval otec Vlašín, replika 
Moskviče, s nímž závodil tovární tým mos-
kevské automobilky na automobilovém 
maratónu Londýn – Mexiko v roce 1970 
je velmi zajímavým strojem. Perličkou byl 
start vozu Polonez, jehož variabilní jízdní 
vlastnosti krotil Miroslav Šenk navigovaný 
manželkou. Žen na horkém spolujezdec-
kém sedadle se v revivalu objevilo víc, 
ale čistě ženská posádka odstartovala jen 
jedna. Katarína Rozsívalová s Hedvikou 
Servusovou na Mitsubishi Starion statečně 
bojovaly a rozhodně se v pořadí třídy, ani 
v absolutním pořadí, neztratily.

Po startu v Radotíně zavedla závodníky 
trasa na plochodrážní stadion ve Slaném. 
Zde posádky na rozehřátí absolvovaly 

v mlze dva a půl kola, pak je tajný itinerář 
zavedl na letištní plochu v Panenském 
Týnci. A i zde mlha přikryla vytyčenou 
trať a ztížila tak posádkám boj se stopkami. 
Několik osádek nachytalo trestné body na 
tajných radarových kontrolách, další zatí-
žení konta znamenaly chybějící průjezdní 
kontroly a pozdní, nebo naopak předčasný 
příjezd, do časové kontroly. Sekvence plo-
chá dráha – letiště se v sobotu ještě jednou 
zopakovala, po jejím absolvování zamířil 
konvoj do Rakovníka k noclehu a hlavně ke 
společenskému večeru. 

V neděli ráno odstartovaly z Rakovníka 
posádky směrem na Brdy. Ve Strašicích je 
čekala první Show Section, po jejím absol-
vování vyrazily na další letiště, tentokrát 
v Dlouhé Lhotě. Po druhém průletu Dlou-
hou Lhotou už všichni zamířili do 
cíle v Radotíně. Některým párům 
zhatila jejich plány technická zá-
vada. Například Otu Zenkla a Jana 
Boška zastavilo odfouklé těsnění 
pod hlavou jejich Škody, porucha 
převodovky zastavila Ladu VFTS 
Radko Polcara a Jana Heřmánka.

Po dojezdu do cíle už všichni 
čekali na spočítání výsledků a pře-
dání pohárů těm nejlepším. Ve 
třídě A1 1150 potvrdil své kvality 
Jiří Beneš, který vždy na revivalech 
zajíždí se svým Mini Cooperem 
absolutně nejrychlejší časy, tentokrát jej na-
vigoval narychlo a trochu tajně do startovní 
listiny vpašovaný Oldřich Gotfried, na pře-
jezdech dokázal svého řidiče uklidnit a vy-
varovat se bodových přídělů na radarových 
kontrolách. Za ním skončila posádka Aleš 
Hodouš – Pavel Šlemín na Wartburgu. Aleš 
si při opravě řízení na přejezdu nechtíc sáhl 
na rozpálený kotouč a se spálenou dlaní ta-
hat za volant nebyl žádný med. Třetí místo 
vybojoval s červeným Renaultem Alpine 
A 110 Pavel Maier s Petrem Mináříkem. 

I třídu A1 1600 vyhrál Mini Cooper, ten-
tokrát patřící rodinnému duu Kuhnových. 
Jako druhá skončila posádka Vlastimil Suk 
jr. a David Belko samozřejmě na Suzuki 
Swi. Bavorák na třetí místo přivezl otce 
a syna Šalounovi. Sériové dvoulitry vyhrá-
la smíšená posádka Attilio Škvor s Evou 
Kubátovou na Lancii Beta před jedním 
z jezdců léta patřícím k naší soutěžní špičce 
a nyní úspěšně startujícím v závodech do 
vrchu Tomášem Hankem, kterého v Saabu 
900 navigoval Josef Sitník. Třetí příčka pat-
řila Milanu Zapadlovi a Luboši Navrátilovi 
na Renaultu 11.

Nejsilnější třídu sériových aut vyhrála 
posádka  Hubálek – Hašek na BMW 323. 
Další dvě místa patřila supersportům. Lud-
vík a Renáta Ottovi přivezli klasické Porsche 

911 na druhém místě před Ferrari Lubomíra 
Kamenieckiho navigovaného Milanem 
Hlaváčkem. Třídu A2 1150 vyhráli manželé 
Kramešovi na Škodě 1100MB, před posád-
kou Šašek – Wunsch na Škodě 1000MB.

Rallye Berounka Revival skončila. Svůj 
účel, poskytnout zábavu bývalým závodní-
kům snad splnila, o tom, že se účastníkům 
líbila, svědčí ohlasy a také časné přihlášky 
na další obdobný podnik, jímž bude na jaře 
příštího roku Rallye Praha Revival. 

stupce se v kategorii junior fitness aerobic 
představil osmičlenný tým z Aerobic Team 
Chuchle. V konkurenci devíti skupin z celého 
světa je ocenil mezinárodní panel rozhodčích 
nejvyššími známkami a po prvním kole 
chuchelačky vedly. Semifinále jen potvrdilo 
jednoznačné první místo mezi juniorskými 
světovými týmy. Večerní finálový závod byl 
po organizační stránce skvěle připraven a at-
mosféra v Convention Center byla opravdu 
napjatá. Kategorie fitness nastupovala jako 
čtvrtá v pořadí. Děvčata měla startovní číslo 
čtyři. Po poctivé přípravě nastoupila na zá-
vodní plochu. Již od prvního tónu skladby ne-
nechal chuchelský tým nikoho na pochybách, 
ke komu byl měl titul putovat. Skvělým vý-
konem děvčata přesvědčila všechny rozhodčí 
a docvičila si pro titul mistryň světa pro rok 
2011. Australským Convention Centre v Gold 
Coast zazněla díky zlatým chuchelským děv-
čatům česká národní hymna.  Zlatý hattrick 
pro juniorský chuchelský fitness tým byl do-
vršen. V jediném roce se jim podařilo získat 
titul mistrů České republiky, mistrů Evropy 
a mistrů světa!

Orientační běh do Kosoře
   Ano, letos je to přesně deset let, kdy se ko-
nal Orientační běh dvojic do Kosoře poprvé. 
A v sobotu 8. října se proto konal onen zmí-
něný jubilejní ročník.
   „Už v sedm hodin ráno jsme se s Danou, 
za chmurného počasí, vydaly vyznačit 
naši oblíbenou trasu a říkaly si, že letos 
je to vlastně trochu podobné jako v roce 
loňském a zda vůbec někdo dorazí...,“ říká 
Ilona Valešová, vedoucí školního klubu Klíč 
radotínské základní školy. A věrní příznivci 
nezklamali. Už o dvě hodiny později hlásili 
ze startu, že cíl určitě nezůstane opuštěný, 

a v půl desáté na povel netrpělivě čeka-
lo 26 dvojic! Jubilejní ročník, a ještě s re-
kordní účastí. 
   A jak vypadala trasa? Bylo tu na 15 sta-
novišť, v obálkách připravena rozstříhaná 
puzzle, přičemž v cíli museli závodníci 
obrázek slepit a uhádnout název postaviček 
a hlavně autora včetně tvůrce ilustrací. Pro 
děti hračka, pro rodiče občas oříšek, ale 
s humorem všem vlastním si tuto neznalost 
přiznali. A naopak, byli i ti vzorní, kteří 
ještě ráno studovali pohádky na internetu, 

aby dětem nekazili výsledek. No, nepotěší 
taková prima nálada?
   Po velkých výkonech na trase i v cíli byli 
vítězové dvou kategorií známi. V té mladší 
třídě zvítězila Karolína Ledvinková, na 
druhé pozici se svorně se stejným časem 
i počtem trestných bodů umístili Tomáš 
Vejpustek a Matyáš Martan a bronzovou 
medaili si odnesl Martin Truksa. V kate-
gorii starších obhájila loňské vítězství Bára 
Ledvinková, stříbrnou příčku obsadil Pavel 
Jindra a na třetím místě skončil Šimon 
Bačovský. Nejmladším aktivním účastní-

kem byla teprve tříletá Lenka Pecháčková. 
Vyhráli ale opět všichni. Protože v takovém 
počasí mohli na start přijít opravdu jen 
nadšenci a silní jedinci.
   „Děkujeme všem za skvělou atmosféru 
a doufáme, že se příští rok opět sejdeme 
a načneme další desetiletí této tradiční 
akce,“ dodává Ilona Valešová a doplňuje 
poděkování panu Milanovi, který o promrzlé 
účastníky v hospůdce na hřišti vzorně pečo-
val. Akce byla podpořena grantem Městské 
části Praha 16.

Zbraslavská bowlingová liga začala
Celkem 17 týmů vstoupilo od října 

letošního roku do v pořadí již 8. ročníku 
Zbraslavské bowlingové ligy – co do účasti 
nejrozsáhlejšího dlouhodobého turnaje 
tříčlenných týmů registrovaných i neregis-
trovaných hráčů. 

Oproti předchozím ročníkům došlo 
přitom k jedné důležité změně – herna 
zakoupila mazačku – technologii, která 
podle stanoveného programu nanáší na 
bowlingové dráhy olej. To výrazně zlepšuje 
podmínky pro hráče hrající excentrickou 
koulí (takzvané „točenáře“), kteří mohou 
lépe odhadnout pohyb koule po dráze. 
Také pro neregistrované hráče připravila 
herna motivaci, když pro ně vyhlásila soutěž 
o nejvyšší nához (počet sražených kuželek 
v jedné hře) měsíce.

Kromě Zbraslavské bowlingové ligy se 

mohou zájemci i letos účastnit celé řady 
pravidelných turnajů. První pondělí v mě-
síci se hraje „Devítka“ - soutěž, kde se devět 
z deseti kuželek sražených prvním hodem 
počítá jako strike (všechny sražené kuželky). 
Druhé úterý v měsíci si pak lze zahrát soutěž 
dvojic „Chaoz“, která má svou nepravidel-
nou obdobu v soutěži „Megachaoz“. Každý 
první a třetí čtvtek v měsíci je pak vyhrazen 
turnaji „Zbraslavský dudák“. Samotná zbra-
slavská liga se kromě prvního pondělí hraje 
každé další pondělí.

Všechny turnaje jsou určeny zejména pro 
hráče, kteří nehrají žádné bowlingové soutě-
že, i když registrovaní hráči se těchto turna-
jů zúčastňují. Je jich ale menšina, takže šanci 
na dobrý výsledek a hlavně dobrý pocit ze 
soutěžního klání má prakticky každý.

Po trochu nejistém začátku, kdy na prvních 
jarních domácích závodech na Kladně obsadi-
ly dívky čtvrtou pozici a na dalším klání v Brně 
2. místo, se personální obsazení týmu změnilo 
a choreografie prošla menšími změnami.
 Od této chvíle se na všech soutěžích „muž-
stvo“ představovalo ve složení Lucie Čuří-
nová, Anna Durajová, Michaela Klepalová, 
Kristýna Kudrnová, Matylda Malá, Kateřina 
Smíšková, Nikola Ševčíková a Sarah Vegne-

rová. Na první vrcholný závod sezóny – mi-
strovství Evropy, které se konalo koncem 
června v italském Turíně, přijel již juniorský 
fitness tým v nové sestavě a s odhodláním 
poprat se o nejvyšší příčky. Konečné první 
místo a titul mistryň Evropy nastartoval 
zlatou cestu chuchelských aerobiček. 
   Po prázdninovém odpočinku se koncem 
září konalo mistrovství České republiky 
v pražské sportovní hale Podvinný Mlýn. 

I přesto, že chuchelské 
juniorky s tar tova ly 
v oslabení, se podařilo 
nemožné. Jednoznačné 
první místo v hodno-
cení všech sedmi roz-
hodčích a titul mistryň 
České republiky byl 
v Chuchli.

V  p átek  14 . ř í jna  
odlétala děvčata na mi-
strovství světa do Aus-
trálie, které se konalo 
v pobřežním letovisku 
Gold Coast.
Jako jediný český zá-

Zlatá sezóna juniorek z Aerobic teamu Chuchle

   Na konci září bylo v Radotíně oficiálně 
otevřeno nové taneční centrum, které bude 
pracovat pod názvem Fantasy Dance Center. 
Vyrostlo přímo v „srdci“ Radotína, najdete 
jej v prvním patře obchodního centra Be-
rounka na náměstí Osvoboditelů. 
   Nově zrekonstruované prostory otevřel 
radotínský místosta-
rosta Mgr. Miroslav 
Knotek, v jehož gesci 
je oblast školství 
a sportu. Knotek vy-
budování tanečního 
centra velmi uvítal, 
podle jeho slov určitě 
přispěje k ještě kul-
turnějšímu prostředí 
a široké veřejnosti 
tak nabídne další 
možnost, jak aktivně 
trávit volný čas. 
   Centrum nabízí 

taneční lekce zumby, aerobiku, power jógy, 
t-bow, street dance, break dance. Cvičit 
zde mohou rodiče s dětmi, stejně tak jako 
mládež a dospělí. Najdete zde koutek pro 
pohyb či odpočinek, dva zrcadlové sály, re-
cepci s posezením, dětský koutek a potřebné 
zázemí. 

   Díky dokonalému cyklistickému počasí se 
na sedmadvacátou Zbraslavskou osmu do 
Boroviček vydalo téměř sto dětí na svých 
kolečkách a odstrkovadlech. 
   Potvrzuje se tak trend posledních ročníků, 
kdy namísto soutěže pro dospělé jezdce je 
„osma“ stále populárnější mezi dětmi. A je-
jich rodiče se občas vydají sami na trať, snad 
aby ukázali, jak se má závodit. Pro podpoře-
ní tohoto trendu se na příští rok připravuje 
rodinná soutěž. A šanci na úspěch budou 
mít ti, kdo zapojí do akce několik generací. 
Trať snad nikoho nevyděsí, když nevyděsila 
a nepotrápila, jak dokazují fotografie, děvča-
ta z prvního stupně, která se srdnatě spustila 
do rokle, a dokonce z ní i svižně vylezla. 
   Pro děti bude samozřejmě zachováno po-
pulární vyhlašování výsledků, kdy na stupně 
vítězů stoupají bez ohledu na pořadí úplně 

všichni. Pokud jste již zazimovali své stroje, 
na shledanou na jaře při 28. Zbraslavské 
osmě.   

  



V říjnu 2011 byla Městskou částí Praha 16 zajištěna rozsáhlá oprava rekreačního objektu v obci Chroboly (okr. Prachatice), který nabízí široké 
veřejnosti ubytování v klidné lokalitě malé vísky v šumavském předhůří. 

pokoje po celkové rekonstrukci

kompletní obnova společenské místnosti

vybavení kuchyně (nový nábytek, kuchyňská linka, lednice)

nová okna ve všech pokojích i kuchyni 

výměna podlahových krytin v obytných místnostech

výkonnější topení v pokojích i společenské místnosti

K ubytování
max. kapacita 13 osob

4 pokoje (2 čtyřlůžkové, 1 třílůžkový, 1 dvojlůžkový)

cena 190 Kč za osobu a den

pouhých 1 500 Kč za den při pronájmu celého objektu

možné i krátkodobé pobyty 

Kde se dozvědět více (informace, rezervace, fotogalerie)?
www.praha16.eu/chroboly,  v Kanceláři úřadu ÚMČ Praha 16 (Bc. Petra Mrázková), tel.: 234 128 202, e-mail: petra.mrazkova@p16.mepnet.czv Kanceláři úřadu ÚMČ Praha 16 (Bc. Petra Mrázková), tel.: 234 128 202, e-mail: petra.mrazkova@p16.mepnet.cz

Rekreační zařízení je po rekonstrukciRekreační zařízení je po rekonstrukci

Co je zde nového?

Muži Radotínského SK nakonec na 4. místě
v I. lize, ženy slaví návrat do II. ligy 

   Oddíl soballu Radotínského sportovního 
klubu má za sebou solidní sezónu bez vel-
kých překvapení, ať už těch příjemných nebo 
nepříjemných.
   Muži áčka skončili v nejvyšší soutěži po 
základní části na pátém místě a postoupili 
do play-off proti čtvrtému týmu – Eagles 

Praha. Po vítězné sérii 3:1 je však čekal v se-
mifinále budoucí mistr republiky, Spektrum 
Praha, který byl nad jejich síly. Soballisté 

prohráli 1:3 na utkání a potom podlehli 
v sérii o třetí místo i Hrochům z Havlíčkova 
Brodu. Ti zase v semifinále prohráli s mno-
honásobným mistrem z Chomutova. Čtvrtá 
příčka odpovídá současné síle Radotína, jež 
se dlouhodobě drží mezi čtveřicí nejlepších 
týmů v České republice.

   Ženy měly po několika-
leté krizi a propadu až do 
Pražského přeboru jasný 
úkol – vrátit se do celostát-
ních soutěží. Po základní 
části se ženy dělily o první 
pozici v soutěži s Kladnem 
a spolu také postupovaly 
do kvalifikace o druhou 
ligu. V tomto turnaji vy-
bojovaly stříbrnou pozici 
opět za svými kladenský-
mi rivalkami, což však na 
postup stačilo a tak budou 
příští rok hrát druhou nej-
vyšší soutěž. 

   Tým B mužů si v Pražském přeboru udr-
žuje stále velmi dobrou formu především 
díky nestárnoucímu Rostislavu Hrychovi 

na nadhozu. Nakonec obsadili v 10členné 
soutěži druhé místo za Eagles B, když 
vzájemné souboje těchto dvou družstev 
odpovídaly spíš úrovni druhé ligy než ob-
lastního přeboru. Ženy „B“ skončily v Praž-
ském přeboru (jiná divize než áčko) rovněž 
v horní polovině startovního pole – čtvrté 
z jedenácti týmů.

Sedmi až desetiletí žáci,  kteří soball 
začali hrát v loňském roce, kdy nevyhráli za 
celou sezónu ani jedno utkání, se zúčastnili 
Středočeského přeboru. V něm skončili na 
druhém místě za mnohem zkušenějším 
Kladnem. Všechny zápasy ale byly velmi 
dramatické a výsledky těsné. Současně 
s žádným jiným družstvem ani jednou 
neprohráli.

Vrcholem soballové sezóny byla or-
ganizace Poháru vítězů pohárů Evropské 
sobalové federace koncem srpna. Turnaj 
byl všemi hodnocen velmi dobře jak na 
sportovní úrovni, tak po stránce organizační. 
K výbornému dojmu přispěla i slušná návště-
va diváků a v neposlední řadě druhé místo 
radotínských mužů. Soutěž vyhrál holandský 
tým HSV Spikes.

Cenu prezidenta ovládly klisny,
nejlepší byla favoritka Greek Wedding

Poslední říjnovou neděli na závodišti 
v Praze - Velké Chuchli skončila letošní 
dostihová sezóna. Tradičním závěrečným 
vrcholem byla 92. HERKUL Cena prezi-
denta republiky, supervytrvalecký dostih na 
3200 metrů o 280 tisíc korun, konaná pod 
záštitou hlavy státu, pana Václava Klause, 
jemuž však pracovní povinnosti zabránily 
osobně se dostihového dne zúčastnit.

Letošní ročník prestižního dostihu zcela 
ovládly klisny, které poprvé v dlouhé histo-
rii obsadily první tři místa v cíli. O poctivé 
tempo se podle předpokladů staral Connex, 
kterého sledovali Pikardie a stájový kolega, 
útočící na čistý hattrick v tomto dostihu, Ma-
riydi. Nicméně ve finiši se pořadí proměnilo 
a po stupňovaném útoku vnější stopou se 
vítězkou stala favorizovaná čtyřletá hnědka, 
která se na dráhu vrátila po zdravotní pauze 

Na konci programu proběhl tradiční 
přípitek šampiónů, nejlepším jezdcem na 
rovinách letos byl, poprvé v kariéře, Jaromír 
Šafář, nad překážkami již pátý titul získal 
Jaroslav Myška a v nově sledovaném žeb-
říčku čistě ženských jezdkyň dosáhla nejvíce 
úspěchů Vendula Korečková.triumfem v pardubické Velké ceně Domec, 

Greek Wedding ze stáje BORS Břeclav 
s žokejem Jánem Havlíkem, 
jenž získal své vůbec první 
chuchelské vítězství. O délku 
a půl za ní brala stříbro tříletá 
ryzka, vítězka letního klasic-
kého dostihu Oaks Orphan 
(EKOFARMA Rybár, ž. Šafář) 
a další dvě délky zpět získala 
třetí honorář další tříletá 
ryzka, vytrvalecký objev zá-
věru letošního roku Pikardie 
(DS Pegas, ž. Foret). Nejlepší 
pětici doplnili nečekaně pěti-
letý hnědák Devil’s Star (Stall 
Amor, ž. Chaloupka) a poctivý 
čtyřletý hnědák Omnibus 
(Zdeněk Kavka, ž. Koplík).

   V Malé Chuchli se 15. října konal již pátý 
ročník mezinárodního závodu dračích lodí 
Tragicky dlouhé tratě, letos za účasti více 
než tří desítek posádek domácích a zahra-
ničních klubů.
   Milovníkům vodních sportů určitě neu-
nikla pestrá podíva-
ná, která se konala 
o sobotním dopo-
ledni. Více než po-
lovina z třiceti týmů 
pocházela ze zahra-
ničí a kromě posádek 
z  r ů z ný c h  k o u t ů 
České republiky se 
zúčastnili i Němci, 
M a ď a ř i ,  S l o v á c i , 
Ukrajinci či Turci. 
   Závodilo se celý 
den. Sportovní po-
sádky soutěžily na 
neobvykle dlouhé 
trati 4500 metrů, umístěné mezi modřan-
ským jezem a branickým mostem (se třemi 
obrátkami), a na kratší vzdálenosti sprint 
na 450 metrů FUN/firemní i sportovní 
posádky. Pádlování si vyzkoušeli i diváci 
v tzv. „posádce příchozích“.
   Za zvuku bubnování vyrazily lodě vy-

zdobené dračí hlavou, ocasem a poháněné 
posádkou dvaceti pádlujících, aby změřily 
své síly na samém konci sezóny. Pro diváky 
bylo říjnové klání jistě zajímavou podívanou 
na soupeření mezi vítězi loňských ročníků 
i nováčky závodu.

   Jméno získal závod ne pro nepřízeň po-
časí či následky zdolávání dlouhých vzdá-
leností, ale proto, že organizátorkami jsou 
DBTragédky – čistě ženská posádka, kterou 
můžete pravidelně zahlédnout, jak během 
tréninku pilně brázdí po Vltavě. 

Tragicky dlouhé tratě

Anketa o titul Sportovec měsíce Prahy 16
Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc říjen

se opět staly juniorky z Aerobic Teamu Chuchle 

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete návrh na 
udělení titulu Sportovec měsíce Prahy 16 na adresu noviny@p16.mepnet.cz. Při-
hláška do soutěže o udělení titulu musí  obsahovat celé jméno 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. Dů-
ležitá je i informace, z jaké městské části dotyčný je, nebo koho reprezentoval. 
Rovněž prosíme o poskytnutí tel. kontaktu jak na navrhovatele, tak i na navrže-
ného sportovce pro zjištění případného souhlasu k medializaci výkonu v Novi-
nách Prahy 16. Podněty zasílejte v termínu do 3.prosince  2011. 

Svěřenkyně trenérky Veroniky  Buriš Vrzbové získaly v kategorii fitness týmů 
titul mistrů světa v australském letovisku Gold Coast, který potvrdil jejich kva-
litu po zisku titulu Mistrů Evropy a titulu Mistrů ČR. Děvčata z Velké Chuchle 
patří ve všech kategoriích k nejlepším v Čechách a pravidelně se umisťují na 
předních příčkách i na světových a evropských mistrovstvích.


