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Vltavské nábřeží dostává podobu

Strážníci převzali zástavu a koně
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„Tady jsem vám přivezl
nějakou bombu“

Podobné oznámení přijal v loňském 
roce dozorčí jednoho místního oddělení 
v Praze od oznamovatele, který se tam 
osobně dostavil. Oznamovatel ihned 
dodal, že bombu má na zadním seda-
dle svého auta, které zaparkoval před 
policejním oddělením. Než policista 
došel k autu, dozvěděl se, že nebezpeč-
nou věc nalezl ve vodě na břehu Vltavy, 
a hned jak ji vytáhl, naložil ji do auta 
a několik kilometrů vezl městem, aby ji 
odevzdal policistům. 

Z bezpečnostn ích důvodů byl 
v okruhu několika set metrů ohraničen 

Dva nové koně určené pro strážníky 
z Prahy 16 přijal „do služby“ první ná-
městek primátora JUDr. Rudolf Blažek 
v parku Zbraslavského zámku. Stan-
dartu strážníkům předal starosta MČ 
Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík. Na slu-
žební koně a standartu přispěly měst-
ské části správního obvodu Praha 16 za 
podpory majitelů Zbraslavského zám-
ku rodiny Curry – Bartoňových.

„Přeji koním i strážníkům, aby 
se z každé služby vraceli ve zdraví, 
a Pražanům, aby se i díky těmto krás-
ným a ušlechtilým zvířatům cítili ve 
své čtvrti opět o něco bezpečněji a lé-
pe,“ uvedl náměstek Blažek, do jehož 
kompetence bezpečnost v hlavním 
městě spadá. Osobně pak předal jízd-
ním strážníkům služební odznaky 
pro nové koně.

Novou zástavu pro Obvodní ředi-
telství městské policie v Praze 5 přijal 
jeho ředitel Mgr. Zdeněk Hejna z ru-

kou radotínského starosty Hanzlíka. 
Koním i standartě požehnal zbraslav-
ský farář.

„Použití koní má v této oblasti své 

opodstatnění. Jedná se o rozlehlou 
a velice členitou oblast, v jejíchž 

hranicích se nacházejí také chráněná 
území, jako je například Český kras či 
Chuchelský háj. Ve zdejším terénu je 
strážník na koni ideálním řešením,“ 

vysvětlil ředitel Měst-
ské policie hlavního 
města Prahy Mgr. Vla-
dimír Kotrouš. 

Městská policie Pra-
ha má v současnosti 
13 koní, s nimiž slouží 
a stará se o ně 21 stráž-
n í ků .  Jí zdn í h l íd k y 
městské policie působí 
v Praze 5, 11 a 13. Prv-
ní koně ve službách 
MP Praha měli stráž-
níci z Prahy 11. Získali 
je v září roku 2007. 
Jízdní oddíl městské 
policie v Praze 5 a 16 

má nyní ve svých stájích čtyři koně 
a pět strážníků.

Městská část Praha – Zbraslav za-
dala v roce 2009 vypracování studie 
revitalizace prostoru ulice U Malé 
řeky a souvisejícího okolí – propojení 
s Městskou zahradou, podchodem pod 
komunikací K Přehradám a prostorem 
navigace řeky Vltavy „U přístavu“.

Cílem urbanistické studie je navrh-
nout komplexní revitalizaci prostoru, 
který po velké povodni zaznamenal 

zásadní změny svého charakteru. 
Proměna místa souvisí s vybudová-
ním protipovodňové zdi podél ulice 
K Přehradám. Ta má zásadní vliv 
na prostorové uspořádání a funkční 
vazby v řešené lokalitě. Monumen-
tální zeď je prvek vystavěný jako ryze 

funkční inženýr-
ské dílo a k němu 
přiléhající prostor 
a budovy v ulici 
U Malé řeky jsou 
postaveny do zce-
la nové prostorové 
a významové kon-
frontace. 

A t m o s f é r a 
k l id né nábřežn í 
kolonády byla již 
d ř íve  pot l ačena 
výstavbou silnice 
II. třídy (K Přehra-
dám). I po jejím 
dokončení přece 
jen přetrvala vazba 
mezi městem a ře-
kou a v prostoru 
zůstala část aleje 
vzrostlých stromů. 

Po vybudování protipovodňové zdi 
však byla Zbraslav dokonale odtržena 

Pokračování výstavby
technické vybavenosti

Úplné dokončení výstavby inženýr-
ských sítí v Radotíně nelze očekávat ani 
v roce 2010, i když v Praze měla být dle 
požadavku Evropské unie dokončena 
kanalizační síť právě letos. 

Kvůli hospodářské krizi a nedo-
statku finančních prostředků nebude 
pravděpodobně tento plán splněn. 
V Městské části Praha 16 zbývá vybu-
dovat inženýrské sítě především v celé 
oblasti Na Viničkách (tj. v ul. Na Vinič-
kách, Kolová, Dehtínská, Příbramská, 

Tak jako většina 
obcí, má i Zbra-
slav lokality, které 
volají po úpravě, 
rekonstrukci nebo 
také jen po dokon-
čení dříve započaté 
revitalizace. Nám 
se v minulém roce 
podařilo zahájit 
dvě akce, které pa-

tří do této skupiny „vnitřních dluhů“.
S ohledem na průzkum mezi obyvateli 

MČ Praha - Zbraslav, který byl součástí nově 
zpracované sociodemografické studie z říj-
na 2008, a s ohledem na preference občanů 
vyjádřené v anketě, se 4.2.2009 na zasedání 
zastupitelstva MČ Praha - Zbraslav přijalo 
usnesení o uspořádání urbanistické soutě-
že na oblast Slunečního města a okolí.

Lokalita „Sluneční město“ je významnou 
částí horní Zbraslavi, a proto jsme chtěli 
řešit zhodnocení tohoto území pomocí od-
borníků s cílem vytvořit vizi jeho rozvoje 
do roku 2030/2040. Potvrzením, že jdeme 
správnou cestou, bylo i schválení poskyt-
nutí dotace ve výši 600 000 Kč na „Archi-
tektonicko-urbanistickou soutěž“ Zastu-
pitelstvem hl. m. Prahy v dubnu 2009.

Soutěž byla vyhlášená na konci července 
a sešlo se 19 návrhů, z nichž každý prezen-
toval jiný přístup k lokalitě. Do finále porota 
nakonec vybrala pětici řešitelských týmů 
a vítězem se stal tým Ing. arch. Fišera, který 
předčil všechny ostatní soutěžící především 
citlivým a racionálním přístupem včetně 
možnosti zahájit realizaci revitalizace lokali-
ty bez enormních nákladů již v roce 2010.

Vítězný návrh důsledně dotváří původní 
rozvrh, respektuje existující dominanty jako 
je Husův sbor a do volného prostoru vkládá 
přiměřené formy - hmoty, které nepotlačují 
kouzlo malého města a doporučuje vhodné 
pozice pro umístění žádané budovy mateř-
ské školy a komunitního centra. Nezávislí 
architekti (podobně jako Česká komora 
architektů) vyjádřila uznání a poděkování 
MČ Praha - Zbraslav za příkladný přístup 
k řešení problematické lokality.

Dalším plánem je dlouhodobě připra-
vovaná rekonstrukce lesoparku Belveder. 
Záměrem je vybudování vyhovujících 
komunikací, vytvoření klidových míst s no-
vým mobiliářem, podchycení stávajících 
pramenů a jejich svedení do dešťové kana-
lizace, vybudování nových vodních ploch 
s funkcí estetickou s ohledem na výskyt 
obojživelníků. Záměr je řešen i z hlediska 
úprav stávající zeleně. V současné době na 
základě dendrologického průzkumu již do-
chází k probírce nevyhovujících a nepůvod-
ních dřevin. Následná dosadba původních 
druhů dřevin navrátí účel lesoparku plnit 
funkci rekreační v souladu s přírodou.

Jedním z uvedených důvodů pro odvo-
lání bývalé starostky Mgr. Renaty Hůrkové 
bylo označeno navrhovatelem i zadávání 
„průzkumů, studií, posudků“, ale dle mého 
názoru plánovat rozvoj území spolu s od-
borníky a veřejností je základním kamenem 
dobré funkce úřadu.  

Poslední únorovou sobotu odjelo 
více jak čtyřicet převážně rado-
tínských dětí na tradiční lyžařský 
zájezd. Místem pobytu byly Krušné 
hory, konkrétně osada Mariánská 
nalézající se poblíž Božího Daru 
a nedaleko nejvyššího bodu pohoří – 
hory Klínovce. Týdenní pobyt za-
měřený na nácvik a zdokonalování 
lyžařských dovedností, ale zároveň 
i plný her a zábavy, zorganizovala 
radotínská radnice ve spolupráci 
s místní základní školou v době jar-
ních prázdnin již po šesté. 

Hned v autobuse při odjezdu do 
cílového místa, chaty Lesanky, bylo 
na všech účastnících patrné velké 
natěšení na prázdninovou akci. Sta-
ří známí z předchozích let již něko-
lik týdnů před cestou dávají k dob-
rému vzpomínky a zážitky z roků 
předešlých v očekávání, co je čeká 
při letošním ,,lyžáku“. Oprášeny 
jsou fotografie a především zdařilé 
herecké výkony při společenských 
hrách, ale i třeba zapomenuté ly-
žařské boty u autobusu nebo pozdní 
příchod při odjezdu na hory jedno-
ho sourozeneckého páru, který je 
pravidelným účastníkem lyžařské 
akce. U mladých nováčků zájezdu 
byla z počátku patrná nejistota, co 
je vlastně čeká. Vše ale bylo záhy při 
společenských hrách a přístupem 
nových kamarádů rozptýleno.

Týden utekl jak voda, tak jak 
to bývá u podobných příjemných 
výprav. Při závěrečném slalomu 
všichni předvedli, jaký pokrok za 
šest lyžařských dní pod vedením in-
struktorů učinili. Největší satisfakcí 
pro organizátory a dospělé, kteří se 
po celý týden o děti starali, však 
byl dětský potlesk a poděkování při 
závěrečném galavečeru, a především 
projev smutku, že zájezd končí. Rej 
masek je závěrečnou tečkou. Auto-
bus opět přijel, aby účastníky lyžař-
ského zájezdu odvezl nazpět, domů. 
U všech je vedle osobních zavazadel 
zabalena spousta nových zážitků, 
ale i nových kamarádů a především 
pocit, že všichni společně prožili 
příjemný aktivní týden na krušno-
horských svazích. Tak zase příští 
rok. Už se moc těšíme.



Ochrana dřevin a povolování jejich kácení
Pokračování z minulého čísla

Pokračování v příštím čísle

Historie oddělení vlastnictví stavby od pozemku
ných zvláštních zákonech. Restituční před-
pisy, tj. zákony č. 87/1991 Sb., 403/1990 Sb. 
a 229/1991 Sb., se vztahovaly na zmírnění 
některých křivd vzniklých po únoru 1948, 
kdy začala komunistická diktatura, omezo-
vání základních občanských i vlastnických 
práv, znárodňování a násilná kolektiviza-
ce zemědělské půdy. Uplatňováním pojetí 
nadřazenosti zájmu socialistického státu 
nad jednotlivci vznikl rozklad, zmatek 
a úpadek všech morálních a etických 
hodnot společnosti. Na cizích pozem-
cích byly za minulého režimu postaveny 
komunikace, průmyslové a zemědělské 
stavby, někdy i stavby bytové, družstevní 
a jiné. Nynější uspořádání vzájemných 
vztahů vniklých mezi vlastníky pozemků 
a vlastníky staveb tak, aby byly zmírněny 
křivdy minulých let a přitom, aby nebylo 
znejistěno vlastnické právo ke stavbě, jsou 
často značně složité. 

Současný platný občanský zákoník 
č. 40/1964 Sb., který byl od svého přijetí 
58krát novelizován, vychází ze zásady 
obsažené v ustanovení § 120 odst. 2, který 
říká, že „stavba není součástí pozemku“. 
Z děleného právního režimu pozemku 
a stavby vznikají komplikace. Problémem 
je samotná definice stavby jako samo-
statné věci, která je na pozemku právně 
nezávislá. V praxi bylo až do poměrně 
nedávné doby zvykem posuzovat stavbu 
jen podle stavebně právních předpisů. 
Současná soudní judikatura upozorňuje 
na skutečnost, že výklad pojmu stavba 
prováděný veřejnoprávními normami, tj. 
správními a stavebními předpisy, nelze bez 
dalšího v oblasti občanskoprávní použít. 
Z hlediska občanskoprávního se stavbou 
míní vytvořená hodnota tak, jak ji chápe 
stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, 
pokud výsledkem je věc v právním smyslu, 
tedy způsobilý předmět občanskoprávních 
vztahů. Například budova je stavbou v ob-
čanskoprávním pojetí, pokud je minimálně 
tak rozestavěna, aby bylo patrno dispozič-
ní řešení alespoň prvního nadzemního 
podlaží. 

Jaká byla v Československu politická si-
tuace v šedesátých letech minulého století, 
lze dokumentovat na výňatku z důvodové 
zprávy, která předcházela přijetí občanské-
ho zákoníka z roku 1964: „Socialismus se 
v naší zemi stal skutkem. Přešli jsme k dal-
ší etapě budování socialistické společnosti, 
v níž se plně rozvinou a uplatní všechny 
formy socialistického života. Směry to-
hoto rozvoje a úkoly, které je třeba splnit 
v současné etapě vývoje, vytyčil XII. sjezd 
Komunistické strany Československa, 
jehož usnesení je i základní směrnicí pro 
činnost všech orgánů, organizací a občanů. 
Socialistická hospodářská soustava se stala 
jediným ekonomickým základem naší 
společnosti.“

Je nutno připomenout, že bohužel do 
dnešního dne nebyl schválen dlouho při-
pravovaný nový občanský zákoník, který 
by zajistil, že chyby z minulosti se již ne-
budou opakovat.

Výkonem služby v okrsku č. 22 Radotín - 
jih je pověřen strážník specialista okrskář 
Bohumír Bielik. Hranice okrsku jsou vyme-
zeny hranicí hlavního města Prahy směrem 
na Černošice, ulicí Karlická, náměstím 
Osvoboditelů, Horymírovým náměstím, uli-
cí Václava Balého a řekou Berounkou.

Každodenní práci strážníka lze obecně 
rozdělit do dvou hlavních problematik: do-
prava a veřejný pořádek. V oblasti veřejného 
pořádku, i přes značný počet pořádaných 
společensko - kulturních a sportovních akcí, 
nedochází k vážnému porušení veřejného 

pořádku. Naopak jsou 
poškozována veřejně 
prospěšná zařízení 
j a k o  j s o u  l a v i č -
ky, turistické značky 
nebo jiné orientační 
označení. Dále se zde 
objevují odstavené 
vraky motorových 

vozidel a poměrně často dochází k zakládá-
ní  nepovolených skládek. 

Ke zlepšení bezpečnostní situace nejen 
v okrsku, ale i v celém Radotíně významně 
přispěla skutečnost, že došlo ke zbourání 
opuštěné čističky odpadních vod pod zá-
kladní školou v Loučanské ulici. Během  ně-
kolika posledních let se nevyužívaná budova 
pravidelně stávala útočištěm a noclehárnou 
bezdomovců a osob drogově závislých nejen 
z Radotína. Prostor čističky a přilehlé okolí 
se staly velkým skladištěm nepotřebného 
odpadu. Díky pravidelné kontrolní činnosti 
strážníků v posledních letech bylo v tomto 
objektu zadrženo několik lidí nacházejících 
se v databázi hledaných osob; všechny byly 

následně předá-
ny Policii ČR. Při 
kontrolách byly 
často nalezeny 
osoby v tak závaž-
ném zdravotním sta-
vu, že strážníci na místo 
ihned přivolali záchrannou službu k převo-
zu k ošetření do FN Motol.   

V průběhu celého roku se pravidelně 
vyskytují pokusy o stanování a výstavbu 
pochybných ubytovacích přístřešků na břehu 
řeky Berounky bezdomovci a drogově závis-
lými. Tuto problematiku se daří velmi úspěšně 
minimalizovat. Pravidelně probíhají kontroly 
zahrádkářské kolonie v ulici K Lázním.

V oblasti dopravy patří mezi nejčastěji 
řešené přestupky řidičů parkování vozidel 
v zákazech zastavení, stání a na chodnících, 
jízda motocyklů na pěší a cyklistické stezce 
podél Berounky a přes lávku pro pěší přes 
řeku. Stále také dochází k porušování pod-
mínek placeného parkování na parkovišti 
před zdravotním střediskem na Sídlišti. 

Velkým problémem z hlediska dopravy 
je opakované nerespektování dopravního 
značení v lokalitě Rymáň, a to především 
v ranních hodinách. V tuto dobu si tudy 
zkracují cestu řidiči přijíždějící od Černo-
šic, což způsobuje výrazné zvýšení provozu 
rychle jedoucích vozidel v ulici Loučanská 
před základní školou, a tedy přímé ohrožení 
bezpečnosti dětí jdoucích do školy. Strážníci 
zde proto v ranních hodinách provádějí pra-
videlné kontroly se zaměřením na dodržová-
ní dopravního značení. 

„Tady jsem vám přivezl nějakou bombu“
zakázaný prostor. Přivolaný pyrotechnik 
si následně zkorodovaný, ale stále aktivní 
dělostřelecký granát z druhé světové války 
odvezl k bezpečné likvidaci.

Jen v loňském roce prověřovali pražští po-
licisté 25 oznámení o nálezu zbraně, střeliva 
nebo výbušnin. Pouze u zlomku případů na 
místě zjistili, že nebezpečně vypadající před-
mět je zcela neškodný. Jednalo se například 
o zkorodované válcovité trolejové protizáva-
ží, jiný válcovitý předmět byl identifikován 
jako již nepoužívaný typ hasicího přístroje. 
V ostatních případech se však jednalo o sku-
tečné a nebezpečné nálezy.

Občané v Praze nacházejí tyto nebez-
pečné předměty nejčastěji při zemních či 
stavebních pracích, dále při úklidech na 
půdách či ve sklepích nebo také při čištění 
lesů či potoků a rybníků. Zhruba u čtvrtiny 
těchto nálezů oznamovatelé porušují zá-
kladní bezpečnostní pravidla a nepostupují 
s patřičným respektem, který si tyto nebez-
pečné nálezy zasluhují. 

Pokud policisté na místě zjistí, že vámi 
oznámený nález není nebezpečný a jedná 

se o předmět, který pouze vypadal jako 
zbraň, střelivo či výbušnina, žádný trest vám 
nehrozí. Ten, kdo si však podobný nález 
z různých důvodů vymyslí a oznámí, může 
být podezřelý ze spáchání trestného činu 
šíření poplašné zprávy. Kdo si nalezenou 
zbraň, střelivo či výbušninu ponechá, může 
být podezřelý ze spáchání trestného činu 
nedovolené ozbrojování či zatajení věci.    

    

Pravidla při nálezu podezřelého předmětu 
majícího charakter zbraně, střeliva
či výbušniny:
»  ihned opusťte bezprostřední místo nálezu 

(kriminalistické stopy se při ohledání 
místa nálezu zajišťují i v okruhu několika 
metrů od nálezu),

»  snažte se zamezit přístupu jiných osob   
k místu nálezu a zastavte veškeré práce 
v okolí (některé výbušniny se mohou 
iniciovat při otřesu či tlaku),

»  ihned kontaktujte Policii ČR, nejlépe na 
tísňovou linku 158, a vyčkejte do příjez-
du hlídky (neodcházejte, vaše informace 
mohou být velmi důležité).

Povolení ke kácení lze vydat pouze ze 
závažných důvodů po vyhodnocení funkč-
ního a estetického významu dřevin. Záleží 
na úvaze (která musí být řádně odůvodněná) 
orgánu ochrany přírody, zda vyhodnotí dů-
vody žadatele jako závažné (tyto důvody jsou 
dále poměřovány s funkčním a estetickým 
významem dřevin), přičemž měřítkem by 
měla být hodnota dřeviny vzhledem k hod-
notě, která má být pokácením získána. Po 
nabytí účinnosti novely zákona o ochraně 
přírody a krajiny č. 349/2009 Sb. může povo-
lení ke kácení dřevin na silničních pozemcích 
orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě 
se silničním správním úřadem a povolení ke 
kácení dřevin u železničních drah jen po do-
hodě s drážním správním úřadem.

Obecně platí, že ke kácení dřevin je ne-
zbytné povolení vždy, existují však určité 
výjimky, kdy toto povolení vyžadováno není. 
Uvedenou novelou zákona o ochraně příro-
dy a krajiny dochází k významným změnám 
s účinností od 1.12.2009. Nejdůležitějšími 
změnami jsou zrušení institutu kácení na 
zvláštní oprávnění a rozšíření stanovených 
velikostí dřevin (po jejichž přesáhnutí je po-
volení ke kácení nezbytné) také na právnické 
osoby (doposud se tyto velikosti – stanovený 
obvod kmene stromů ve výšce 130 cm nad 
zemí a velikost plochy keřů – vztahovaly 
pouze na fyzické osoby a právnické osoby 
musely žádat o povolení vždy). 

V prvním případě – jedná se o okruh 
několika rozdílných důvodů – není třeba 
povolení ke kácení dřevin z důvodů pěsteb-
ních (to je za účelem obnovy porostů nebo 
při provádění výchovné probírky porostů), 
při údržbě břehových porostů prováděné 
při správě vodních toků, k odstraňování 
dřevin v ochranném pásmu zařízení elek-
trizační a plynárenské soustavy prováděném 

při provozování těchto soustav a z důvodů 
zdravotních, není-li v zákoně o ochraně 
přírody a krajiny stanoveno jinak. Kácení 
z těchto důvodů musí být oznámeno písem-
ně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany 
přírody, který je může pozastavit, omezit 
nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům 
na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního 
oprávnění. Zde je třeba zdůraznit, že toto 
oznámení musí obsahovat stejné náležitosti 
jako žádost o povolení ke kácení. Pokud 
nedojde k přenesení kompetence Statutem 
hl. m. Prahy (o takové případné skutečnosti 
budeme co nejdříve informovat), přijímá 
nově oznámení o kácení dřevin a rozhoduje 
o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení 
dřevin odbor ochrany prostředí Magistrátu 
hl. m. Prahy. 

Povolení dále není třeba (pokud dřeviny 
nejsou významným krajinným prvkem 
a jsou splněny ostatní podmínky stanovené 
zákonem o ochraně přírody a krajiny a ji-
nými právními předpisy) ke kácení stromů 
o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve 
výšce 130 cm nad zemí nebo souvislých 
keřových porostů do celkové plochy 40 m2 
(toto je ve vztahu k právnickým osobám vý-
znamná „ulehčující“ změna oproti původně 
platnému stavu). K takovému kácení není 
vyžadována ani žádná forma oznámení. 

Poslední případ, kdy není povolení třeba, 
představuje tzv. havarijní kácení dřevin, ke 
kterému je možné přistoupit, je-li jejich sta-
vem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či 
zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsa-
hu. Ten, kdo za těchto podmínek provede 
kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody 
(opět odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hl. m. Prahy do případné změny Statutu) do 
15 dnů od provedení kácení. 

Našli ukradené auto
Na Nový rok udělali strážníci radost majiteli odcizené mazdy. Automobil červené barvy, 
který stál odstavený na okraji silnice, nalezli v Radotíně. Pozornost vzbudilo zadní otevřené 
okénko. Případ si k došetření převzali policisté. 

Oheň na louce
Hlídka vyjížděla před půlnocí 3. ledna k ohni na louce poblíž ulice Radotínská. „Oheň rozdělali 
a udržovali bezdomovci, kteří zde nocovali. Hlídka je zkontrolovala a vykázala z místa,“ infor-
moval vedoucí okrsku Městské policie v Praze 16 David Janda. Bezdomovci museli své stany 
zbourat a oheň po sobě uhasit. Strážníci kromě kontrolní činnosti nabízejí v tomto ročním ob-
dobí lidem bez domova také radu či pomoc, a to v případě, že je jejich zdravotní stav vážný.

Hummer v akci
Městští policisté v lednu pomáhali řidičům, jejichž vozy během kalamity zapadly do sně-
hových závějí. Díky terénnímu vozidlu hummer vyprostili v našem regionu hned několik 
automobilů. Poprvé pomáhalo 9. ledna v ulici Elišky Přemyslovny ve Zbraslavi. „Jeden 
z automobilů zablokoval zledovatělou vozovku a strážníci ho na laně odtáhli na parkoviště,“ 
popisuje Janda. Další automobil značky Volkswagen zablokoval křižovatku ulic Pod Špitálem 
a U Národní galerie, také na toto vozidlo strážníci použili lano a křižovatku uvolnili. Ze závě-
je strážníci tahali 31. ledna zapadlý seat v ulici U Starého stadionu v Radotíně.

Zraněná ležela na trati
13. ledna vyjeli strážníci po oznámení na linku 156 k opilé a zraněné ženě, která v půl jedné 
ráno ležela v kolejišti v Radotíně. Hlídka ji odnesla mimo trať a ihned na místo přivolala 
rychlou záchrannou službu. „Žena však začala být po jejím příjezdu značně agresivní a napa-
dala záchranáře.  Hlídka proto poskytla doprovod při jejím převozu do Fakultní nemocnice 
v Motole,“ uvedl Janda.

Právní pojetí stavby na pozemku bylo 
obsaženo již v obecném občanském zá-
koníku z roku 1811, který platil pro české 
země do roku 1950 a uplatňoval zásadu 
římského práva, podle níž stavba je sou-
částí pozemku, a je tedy ve vlastnictví jeho 
majitele. Římské právo se řídilo principem, 
že povrch ustupuje půdě a to, co je pevně 
spojeno s půdou, patří vlastníkovi půdy. 

S touto právní normou u nás skonco-
val takzvaný střední občanský zákoník 
č. 141/1950 Sb., kterým byl zaveden opač-
ný princip znamenající, že nemovité stavby 
byly samostatnými věcmi v právním slova 
smyslu a vlastníkem stavby mohla být 
i osoba jiná, tedy nevlastnící daný zasta-
věný pozemek. V roce 1951 ve významu 
konstitučním došlo ke zrušení povinnosti 
zápisu vlastnických práv k nemovitos-
tem do Pozemkových knih na základě 
nabývacích titulů. Těmi se míní zejména 
kupní, darovací, směnné a jiné smlouvy, 
dědictví nebo rozhodnutí státního orgánu. 
Tím přestaly Pozemkové knihy sloužit 
k nepochybnému prokázání vlastnictví 
k nemovitostem. V roce 1955 vstoupil 
v platnost zákon, kterým byly zemědělské 
pozemky dány bezplatně do užívání země-
dělským organizacím (tzv. nucený nájem) 
s odůvodněním potřeby zajištění rozvoje 
zemědělské výroby.  

V období socialismu se ve všech práv-
ních normách vycházelo z toho, že práva 
a povinnosti jednotlivce jsou podřazeny 
zájmu společnosti a především státu. Teh-
dy přijaté zákony umožňovaly zeměděl-
ským podnikům výstavbu na pozemcích, 
které měly pouze v užívání, a to bez ohledu 
na faktické vlastnictví půdy. Státní orga-
nizace měly právo dát pozemek, s kterým 
hospodařily, do užívání jinému, a to i pro 
účely výstavby, například zahrádkářské ko-
lonie či chatové osady, na stavbu řadových 
garáží, bytových domů, administrativních 
budov apod. Vlastníkovi pozemku zůsta-
lo pouze formální vlastnické právo bez 
možnosti s předmětem svého vlastnictví 
disponovat. Za tohoto právního, resp. 
bezprávního stavu státní notářství neza-
hrnovala do podstaty dědictví pozemky 
užívané socialistickými organizacemi a ne-
zapisovala jejich vlastnictví do evidence 
nemovitostí. Údajným důvodem bylo, aby 
se nezatěžovali dědici poplatky za zděděné 
pozemky, které stejně nemohou užívat ani 
s nimi jinak nakládat. Tím vším se prohlu-
bovaly nejasnosti kolem vlastnických vzta-
hů k pozemkům a pravého vlastníka bylo 
možno identifikovat čím dál obtížněji. Ve 
všem, co je zde uvedeno, lze najít základní 
příčiny toho, že dříve docházelo tak často 
k výstavbě na cizích pozemcích. Navíc až 
do roku 1976 nebyl vlastník pozemku ani 
účastníkem územního řízení a velmi často 
ani stavebního. 

Teprve následně po roce 1989 restituční 
zákony vytvořily podmínky pro navrácení 
pozemků, staveb i některých movitých 
věcí, které stát získal do svého vlastnictví 
způsoby, které byly vymezeny v přísluš-

Výluka na dráze. Z důvodu pravidelné 
údržby železniční trati společností Správa 
železniční dopravní cesty, s.o. probíhá ve 
dnech 15. až 19. března 2010, vždy od 8.45 
do 13.45 hod., výluka traťové koleje mezi 
stanicemi Praha-Radotín a Dobřichovice. 
Z tohoto důvodu je upravena jízda osobních 
vlaků v trati Praha hl. n. – Beroun a opačně. 
Vlaky Os 8820, 8824, 9916 a 9918 jsou ukon-
čeny ve stanici Praha-Radotín, v úseku Pra-
ha-Radotín – Beroun jsou tyto vlaky odřek-
nuty. V opačném směru vlaky Os 8821, 8825, 
8829, 8831 a 8833 pojedou pouze v úseku 
Praha-Radotín – Praha hl. n. Přehledný vý-
lukový jízdní řád včetně rychlíkových spojů 
naleznete na www.praha16.eu.
Výběrové řízení. Úřad městské části Pra-
ha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
referent/referentka Odboru výstavby, do-
pravy a životního prostředí, Úsek výstav-
by. Nástup 1. července 2010. Přihlášky je 
nutné zaslat nejpozději do 30. dubna. Více 
informací naleznete na úřední desce MČ, 
informačních tabulích v Radotíně a na we-
bových stránkách www.praha16.eu.
Tři nové radotínské ulice. Podle osobnos-
tí české kultury a umění byly pojmenovány 
dvě nové ulice v Radotíně - Jarmily Novot-
né a Kalabisova. Jméno dostala také ulička 
v oblasti Viniček. Po Jarmile Novotné 
(1907 - 1994), zpěvačce a filmové herečce, 
jedné z nejzářivějších hvězd české opery, 
byla pojmenována nová komunikace v ob-
lasti Lahovské mezi Strážovskou a rovněž 
nově pojmenovanou ulicí Kalabisovou. 
Připomíná slavnou radotínskou rodačku, 
žačku Emmy Destinové, které pověst slav-
né mezinárodní pěvecké hvězdy přinesly 
především výkony v operních domech 
v Miláně a New Yorku, ale i ve Veroně, 
Berlíně či Vídni. Šestnáct sezón působila 
v newyorské Metropolitní opeře. Kromě 
pěvecké dráhy se uplatnila také jako he-
rečka. V roce 1991 byla Jarmila Novotná 
vyznamenána Řádem T. G. Masaryka 
IV. třídy, získala čestné občanství Prahy, od 
roku 1997 má bustu ve foyer Národního 
divadla. Ulice Kalabisova je připomenutím 
významné osobnosti české kultury Viktora 
Kalabise (1923 - 2006), jednoho z nejvý-
znamnějších českých hudebních skladatelů 
2. poloviny 20. století, hudebního redakto-
ra, muzikologa a hudebního dramaturga 
v rozhlase. Třetí pojmenovanou ulicí je 
U Viniček, která vychází severním směrem 
z ulice Na Viničkách východně od ulice 
Kolové a slepě končí.
Částečná uzavírka Na Baních. Z důvodu 
pokračování stavby „Obnova vodovod-
ního řadu Praha-Zbraslav“ je v termínu 
od 15.3.2010 do 9.4.2010 uzavřen jeden 
jízdní pruh v ulici Na Baních v úseku: Jiři-
ny Štěpničkové - K Ubytovnám. Provoz je 
řízen pomocí světelné signalizace. V rámci 
této akce zároveň dojde od 28.3. do 9.4. 
k přemístění zastávky Na Drahách, a to ve 
směru Pod Zatáčkou cca 100 m proti směru 
jízdy k panelovému nástupišti (5 metrů 
před vjezd do areálu Policie ČR) a ve směru 
Žabovřesky cca 100 m po směru jízdy k pa-
nelovému nástupišti (před křižovatku s ul. 
Jiřiny Štěpničkové). Zhotovitelem stavby je 
společnost Čermák a Hrachovec a.s.
Zabezpečení automobilů. Městská policie 
hl. m. Prahy (MP) pořádá ve spolupráci 
s Městskou částí Praha 16 pro všechny ob-
čany preventivní přednášku na téma „Za-
bezpečení a ochrana automobilů“, a to dne 
31. března od 17 hodin v Kulturním středis-
ku Radotín, náměstí Osvoboditelů 44.
Životní podmínky 2010. Český statistický 
úřad organizuje v období od 20. února do 
9. května 2010 výběrové šetření o život-
ních podmínkách domácností v České 
republice – SILC 2010 (Životní podmínky 
2010). Pracovníci zapojení do projektu se 
prokážou průkazem tazatele a příslušným 
pověřením vydaným Odborem terénních 
zjišťování ČSÚ v Praze nebo služebním 
průkazem zaměstnance ČSÚ - ty je ve 
spojení s občanským průkazem opravňu-
jí k provedení šetření. Případné dotazy 
zodpoví RNDr. Jana Šídlová, pracov-
nice Odboru terénních zjišťování ČSÚ, 
tel.: 274 052 084, jana.sidlova@czso.cz.

Omlouvám se za mylnou informaci 
ve Zbraslavských novinách č. 1/2010, 
sloupek Slovo místostarostky, a v No-
vinách Prahy 16 č. 1/2010, sloupek 
Slovo starosty, kdy jsem uvedla, že 
tiskové prohlášení o odvolání starost-
ky Renaty Hůrkové bylo anonymní. 
Tisku a ČTK jej zaslal zastupitel 
Karel Tejkal a odtud jej převzala i re-
dakce Zbraslavských novin.

PaedDr. Dagmar Kobylková, 
starostka MČ Praha - Zbraslav

OMLUVA



Pokračování výstavby...

O
bjektiv času

Vltavské nábřeží...
od řeky, zmizelo mentální i fyzické 
spojení s nábřežím Vltavy, jeho odde-
chovými místy a stezkami. Z lokality 
se vytratila dávná atmosféra, místo 
postrádá „příběh“ a kultivovanou 
úpravu adekvátní svému významu. 

Návrh revitalizace ulice a souvise-
jícího okolí si klade za cíl poskytnout 
architektonické řešení s vhodným 
vyvážením všech funkčních složek 
(společenská, ku lturní, doprav-
ně obslužná a rekreační), potvrdit 
a zdůraznit společenský význam 
tohoto veřejného prostoru a potlačit 
negativní účinek monumentální zdi 
a kreativně využít její prostorový po-
tenciál. Měly by vzniknout příjemné 
a pohodlné pěší trasy propojující dů-
ležité klidové veřejné prostory v dol-
ní části Zbraslavi (náměstí, Belvedér, 
Bílka) včetně posílení vazby města 
k Vltavě úpravou podchodu a přileh-
lého nábřeží a zvýraznění vstupu do 
Městské zahrady a jejího propojení 
s komunikací. 

Ulice U Malé řeky je navržena 
jako klidová obytná zóna s velkým 
podílem odpočinkové a společenské 
funkce. Plocha je v maximálním 
rozsahu řešena v jednotné niveletě 
tak, aby došlo ke zrovnoprávnění 
všech uživatelů, tedy pěších i au-
tomobilů. Velmi důležitou částí 
projektu je návrh vegetačních úprav, 
který si klade za cíl zastínit protipo-
vodňovou stěnu a vytvořit zelenou 

kulisu místům s posezením. 
Zcela nově je řešen předprostor 

Městského domu a divadla formou 
jezdeckého schodiště se solitérním 
okrasným stromem a lavicemi. 
Jako atraktivní prvek je možnost 
výhledu přes protipovodňovou zeď 
na okolní přírodní scenérii, Vltavu 
a Závist pomocí terasy umístěné na 
střeše divadla. Prostor před Měst-
ským domem a divadlem má díky 
navrhovaným úpravám šanci stát se 
náměstím.

Protažením lomové dlažby nábřeží 
skrz stávající podchod až do ulice 
U Malé řeky dojde k symbolickému 
přiblížení řeky zpět k městu. V pod-
chodu je navrženo umělé osvětlení 
(hledisko bezpečnosti) a celková 
kultivace povrchů tak, aby opět 
lákal k procházkám. Nároží ulice 
K Přístavišti je ukončeno schodiš-
těm, které podpoří svobodný pěší 
pohyb ve všech směrech. Pomocí 
jednoduchých úprav dojde k lepšímu 
propojení Městské zahrady do ulice 
U Malé řeky, zejména odstraněním 
zdi mezi dvorem a zahradou, nahra-
zením vstupních dveří transparentní 
mřížovou bránou a vhodnými vege-
tačními úpravami. 

Začátkem letošního roku vypsala 
MČ Praha – Zbraslav výběrové řízení 
pro výběr zpracovatele všech stupňů 
projektové dokumentace a počítá se 
zahájením realizace některých částí 
projektu. 

Lošetická, část ul. Zdická, Javořická, 
Vojetická a Staňkovka). Dále chybí 
část ulice Zderazská (od křižovatky 
s Karlickou po ul. Otínskou) a část 
ulic Otínská a Jelenovská.

V březnu byly zahájeny práce na 
dokončení výstavby inženýrských 
sítí v ulicích Zdická, Vojetická a části 
Javořické s předpokládaným dokon-
čením na podzim 2010. (Aktuální 
úplná uzavírka Zdické ulice v úseku 
Javořická – slepá část je naplánována 
od 18.3. do 30.4. – pozn. red.)

Da lší  v ýstavba je podmíněna 
přidělením dotace od Ministerstva 
zemědělství ČR. Žádost o ni podal 

Avizované a již předjednané změ-
ny v městské hromadné dopravě 
plánované od března se neuskuteční, 
prohlásil 8. února pražský primátor 
MUDr. Pavel Bém. Pro Praha16.eu 
to o den později potvrdil Pavel Pro-
cházka, pověřený řízením společnosti 
ROPID, s tím, že v regionu Prahy 16 
neproběhne plánovaná optimalizace 
ani přečíslování linky 246. 

Primátor Bém kategoricky odmítl 
jakoukoli možnost omezení provozu 
metra v letošním roce a zhoršení 
kvality hromadné dopravy jako 
celku: „Pro hlavní město Prahu je 
naprosto nepřijatelné jakékoli snižo-
vání rozsahu a kvality městské 

Žádné změny v MHD

Zbraslav má nové
vedení radnice

Na jednání Zastupitelstva městské 
části Praha - Zbraslav, které proběhlo 
17. února, byla zvolena novou sta-
rostkou PaedDr. Dagmar Kobylková 
(ODS), jež ve volbách do místního za-
stupitelstva v roce 2006 získala největší 
počet preferenčních hlasů. Zástupcem 
starosty byl zvolen JUDr. Radomír 
Jungbauer (ODS). 

Radním byl na konec zvolen 
většinou hlasů nezávislý kandidát 
Mgr. Karel Nedoma, ředitel ZUŠ. 
Z loňského vedení zůstává na svém 
postu radní Ing. Zuzana Vejvodo-
vá (Strana zelených). Na Zbraslavi 
tak bude působit pouze čtyřčlenná 
městská rada s jasně definovaným 
programem do řádných voleb na 
podzim 2010.

Kontakt na Radu 
MČ Praha - Zbraslav

E-mail: rada@mc-zbraslav.cz
Tel.: 257 111 888
E-maily na jednotlivé členy rady

Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil,
Štěpán Vacek, DiS.

PaedDr. Dagmar Kobylková 
dagmar.kobylkova@mc-zbraslav.cz
JUDr. Radomír Jungbauer
jungbauer@mc-zbraslav.cz
Ing. Zuzana Vejvodová
zuzana.vejvodova@mc-zbraslav.cz
Mgr. Karel Nedoma
karel.nedoma@mc-zbraslav.cz

Odbor městského investora Magis-
trátu hl. m. Prahy v únoru 2010. Za 
předpokladu schválení dotace bude 
v letošním roce pokračovat výstavba 
v oblasti Na Viničkách.
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PRAHY16
V roce 1971 byly v Československu opět 

zakázány skautské oddíly. Vedoucího nej-
mladších chlapců Ing. Václava Skálu tehdy 
napadlo pokračovat v práci v rámci tělový-
chovné jednoty Spartak Radotín. Podařilo 
se a turistický oddíl mládeže v Radotíně 
působí nepřetržitě už téměř 40 let.
   Co se mezitím změnilo? V prvé řadě 
klubovna: už v roce 1984 se přestěhovala 
do říčních lázní v Radotíně, kde TOM 
sídlí dodnes, od roku 2003 v nově posta-
veném srubu. Původní tesko domek totiž 
zničila velká povodeň o rok dříve. Byl to 
určitě krizový moment (celý rok se všich-
ni scházeli v domě u rodiny Hrubých), 
ale zvládli to a oddíl mohl fungovat dál. 

Také se za ty roky vyměnila drtivá 
většina lidí v oddíle. I když – oddílová 
vedoucí Vlasta Gottwaldová je v oddíle 
od jeho počátku, dokonce se spolupodí-
lela na jeho založení! Bez ní a její pravé 
ruky Manči neboli Marie Marešové by 
oddíl tak dobře nefungoval.
   Ale proměnila se i doba a s ní souvise-
jící konkurence. Přece jenom v 80. letech 
nebyla taková škála nabídek a možností 
pro trávení volného času mladších i star-
ších dětí. Ale i přesto se TOMu stále daří 
obstát, nejen díky tradici (v Radotíně 
je už opravdu zavedenou institucí), ale 
hlavně kvůli jeho zajímavé činnosti.

   Jaké? Během roku se děti každý týden 
scházejí na schůzkách jednotlivých dru-
žin. Tady se věnují různým tábornickým 
dovednostem, sportovním a psycholo-
gickým hrám a podobně. Vedle toho 
jezdí během roku na různé jednodenní 
či vícedenní výlety, kde je řada her díky 
časovým možnostem prohloubena.
   Vyvrcholením roku je letní tábor, na 
kterém by děti měly zúročit to, co se do 
té chvíle naučily. Ale hlavně by si tábor 
měly užít, protože pokud by se zde nu-
dily, nemělo by to žádný smysl. Můžou 
se tu zabavit při etapové hře, plavání 
a koupání v rybníku, sportovních hrách 
na hřišti, nočních bojových hrách, jež-
dění na kanoích a pramicích apod. Když 
na závěrečném ohni vedoucím děkují 
za připravený program, je všem líto, že 
tábor končí.

TOM Radotín

Kdo má zájem, může se přijít podí-
vat na návštěvu. Více informací je 
na stránkách www.tomradotin.ic.cz

Mateřská škola Praha – Lipence
K Samoobsluze 211
155 31 Praha-Lipence
Zřizovatel: Městská část Praha – 
Lipence
Ředitelka: Bc. Ivana Boubelíková
Web: http://skolka-lipence.zde.cz
E-mail: ms-lipence@quick.cz
Tel.: 257 921 360
Zápis se koná 22.3.2010 
od 13 do 17 hodin

Mateřská škola Praha – Lochkov
Za Ovčínem 1
154 00 Praha-Lochkov
Zřizovatel: Městská část Praha – 
Lochkov
Ředitelka: Vladimíra Schwabová
E-mail: skolka-lochkov@volny.cz
Tel.: 257 911 126
Zápis se koná 22.3.2010 
od 13 do 17.30 hodin

Mateřská škola Praha – Radotín
náměstí Osvoboditelů 1367
153 00 Praha-Radotín
Ředitelka: Věra Rohlíková
Zřizovatel: Městská část Praha 16
Web: http://radotinska-ms-hastrmanek
.webnode.cz/
E-mail: ms.radotin@seznam.cz
Tel.: 257 911 854
Zápis se koná 22.3.2010 
od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin

Mateřská škola Praha – Velká Chuchle
Na Cihelně 456
159 00 Praha-Velká Chuchle

Zápisy do mateřských škol v Praze 16
Ředitelka: Alena Kučerová
Zřizovatel: Městská část Praha – 
Velká Chuchle
Web: http://skolka.chuchle.cz
E-mail: skolka@chuchle.cz
Tel.: 257 217 987
Zápis se koná 25.3.2010 
od 13 do 17 hodin
Dny otevřených dveří 16.-17.3. 
od 15 do 16 hodin

Mateřská škola Praha – Zbraslav
Matjuchinova 698
156 00 Praha-Zbraslav
Ředitelka: Dagmar Meisnerová
Zřizovatel: Městská část Praha – 
Zbraslav
Web: http://www.ms-zbraslav.wz.cz
E-mail: mszbraslav1@volny.cz
Tel.: 257 921 435
Zápis se koná 22. a 23.3.2010 
od 13.00 do 17.00 hodin 
Den otevřených dveří 
od 15 do 17 hodin:
16.3. v MŠ E. Přemyslovny 
17.3. v MŠ Matjuchinova 
18.3 v MŠ Ottova 

Mateřská škola Nad Parkem
Nad Parkem 1181
156 00 Praha-Zbraslav
Ředitelka: Jana Mahelková
Web: http://www.msnadparkem.
snadno.eu
E-mail: msnadparkem@seznam.cz
Tel.: 257 286 331
Zápis se koná 22. a 23.3.2010 
od 13 do 17 hodin

Co se chystá na Velikonoce?
ZŠ Radotín (Loučanská 1112/3) všechny, kdo mají chuť a zájem, zve na 
6. Velikonoční dílny, které proběhnou v sobotu 20. března od 9.00 do 
13.00 hodin v budově 2. stupně, vstupné 80 Kč.

Patrně o dva dny později, tedy 22. března, chystá školní družina 
ZŠ V. Vančury (Hauptova 591) na Zbraslavi v Belvederu celodružinovou 
akci Otvírání studánek.

30. března od 14.30 do 17.00 hodin se uskuteční v prostorách školní jídelny 
(Černošická 168) prodejní Velikonoční výstava žáků ZŠ Lipence. Přijďte se 
podívat a koupit si výrobky šikovných žáků!

V pátek 2. dubna pořádá Městská část Praha – Velká Chuchle v areálu na 
Kazínské 8 Velikonoční trhy.

Na 14. dubna přichystala MČ Praha 16 ve spolupráci s CK Arces zájezd pro seniory 
s návštěvou Přerova nad Labem a jeho skanzenu Polabí s tradiční velikonoční 
výstavou, Benátek nad Jizerou s jejich muzeem hraček, zámku s expozicí o 
Habsburcích v Brandýse nad Labem a kostela Nanebevzetí Panny Marie s 
Palládiem Země české, kostela sv. Klimenta a kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi.

Nejprve malé překvapení: Vedení Měst-
ské části Prahy 16 začíná ve spolupráci 
s nakladatelstvím MILPO MEDIA s.r.o. 
připravovat obrazovou publikaci o Rado-
tíně. Základem autorského týmu budou 
členové radotínské Letopisecké komise 
(LPK), logicky tedy dojde k intenzivnímu 
využití archivu, který LPK spravuje. 

V této souvislosti se LPK obrací 
na radotínskou veřejnost s prosbou: 
Archiv je sice velice bohatý a posky-
tuje zájemcům o radotínskou historii 
zajímavé a často unikátní informace. 
Nicméně přesto existují oblasti, kde je 
dokladů poskrovnu anebo nejsou žád-
né. LPK proto prosí občany, spolky, 
sportovní jednoty a další subjekty, aby 
prošli své (domácí) archivy a doku-
menty či nosiče informací nám laskavě 
zapůjčili k okopírování, oskenování, či 
jinému zpracování.  Pokud někdo již 
nechce rodinné či podobné archiválie 
skladovat, LPK, tedy její archiváři pá-
nové K. Dušánek a Mgr. Š. Rak, je rádi 
převezmou k bezpečné archivaci.  

Pro zmíněnou publikaci i pro další 

Prosba k čtenářům Novin Prahy 16
účely má LPK zájem o fotografie (ně-
kdy i tzv. typická rodinná fotka může 
zobrazovat unikátní, dnes třeba již za-
niklou stavbu či změněnou část Rado-
tína), pohlednice, obrázky, výstřižky 
z novin; dále i o dobové dokumenty 
jako jsou jídelní lístky, vstupenky na 
kulturní či sportovní akce, diplomy, 
opisy matrik; zkrátka vše, co má vazbu 
k historii Radotína a jeho obyvatelům. 
Rovněž amatérští filmaři mohou do 
archivu přispět: řada občanů dříve 
natáčela rodinné i jiné události na 
tzv. osmičku, případně šestnáctku. 
Nabídněte laskavě i takové materiály 
k bezpečnému okopírování či uložení. 
(Tyto materiály budou perspektivně 
použity pro tvorbu krátkých filmů 
o historii Radotína.)

A pokud jde o již zmíněné oblasti, 
kde jsou v archivu určitě mezery, tak 
se jedná zejména o zaniklou drážku. 
Paradoxně, ačkoli drážka pro dopravu 
lomového vápence do původní, tzv. 
staré cementárny v Radotíně patřila 
od r. 1873 do r. 1959 k místnímu kolo-

Kontakty na členy LPK: 
Karel Dušánek, tel.: 241 716 990,
mobil 773 474 395
Mgr. Štěpán Rak, 604 705 229, 
e-mail: deiphon@seznam.cz
Ing. Petr Binhack, 725 606 253, 
e-mail: Petr.Binhack@seznam.cz

ritu, jsou k dispozici jen dvě fotografie. 
Další takovou oblastí, kterou by bylo 
vhodné mít lépe doloženou historic-
kými obrázky, jsou radotínské Říční 
lázně a okolí Berounky vůbec a rov-
něž tak Radotínský potok. Dále pak 
obrázky ze starých, již neexistujících 
či přestavěných továren, dílen, ob-
chodů, mlýnů, statků apod. LPK uvítá 
samozřejmě i obrázky krajiny z okolí 
Radotína či přírodních úkazů.

Jde pochopitelně o to, aby podkla-
dový materiál pro danou publikaci byl 
co nejbohatší, aby se kniha stala sku-
tečnou bombou, ve které každý, kdo se 
o Radotín zajímá, najde co nejbohatší 
informace.   
     A na závěr to nejlepší: Nejúspěšněj-
ší přispěvovatelé, tedy občané, kteří 
věnují dokumenty, které budou v kni-
ze použity, obdrží výtisk zdarma!

Tradiční, už XV. radotínský 
bál, který se uskutečnil 
6.2.2010 v radotínské soko-
lovně, potěšil i pobavil

Celosvětová kampaň Vlajka pro Ti-
bet vznikla v polovině devadesátých let 
v západní Evropě a spolu s celoevrop-
skými demonstracemi se stala jednou 
z nejvýznamnějších symbolických akcí 
na podporu Tibetu. Vyvěšení tibetské 
vlajky je vyjádřením solidarity s tibet-
ským národem.
   Tibetské vlajky se každoročně vyvě-
šují v den výročí potlačení protičín-
ského povstání v Tibetu, při kterém 
zemřelo nejméně 80 000 Tibeťanů. 
Letos od této události, po níž tibetský 

duchovní a světský vůdce dalajlama 
odešel z okupované země do exilu, 
uplynulo už 51 let. 
   A přesně dvacet let uplynulo po-
čátkem února od chvíle, kdy Jeho 
Svatost dalajlama poprvé navštívil 

Prahu. Bylo to ve dnech 2. až 7. února 
1990, tehdy přijel navštívit Václava 
Havla, který jej pozval na soukromou 
návštěvu. Už při první návštěvě jedné 
z nejuznávanějších osobností součas-
ného světa u nás se s ním seznámil 
radotínský rodák Jiří Männchen. 

Jak k tomu došlo? (Tak zní první 
otázka rozhovoru, v němž se pan 
Männchen s námi podělil o své zážitky 
z chvil, v nichž se staral o Jeho Svatost 
dalajlamu.)

Pracoval jsem v té době v hotelu 
Jalta. Jednoho dne nám zavolal 
nějaký John Bok a řekl, že volá 
z Hradu a že u nás bude bydlet 
tibetský dalajlama. Ředitel mu 
na to odvětil, že na legraci nemá 
čas a zavěsil. Pan Bok zavolal 
znovu, to už ředitel zvážněl, 
všechno si vyslechl – no a Jeho 
Svatost dalajlama u nás bydlel.

Já byl vyčleněný pro jeho 
osobní servis. Po celou dobu 
jeho pobytu v Praze jsem neo-
pouštěl hotel, spal jsem o patro 
níž.
   Co to pro Vás znamenalo, být 
v jeho blízkosti?
   Když jsem tehdy byl v hotelu 
zavřený šest dní, úplně jsem 
zapomněl na čas, na všechny 
běžné problémy. Být s ním člo-
věka tak neuvěřitelně nabíjí, je 
nekonečným zdrojem energie. 

Neustále se směje, za všechno je vděč-
ný, za vše děkuje.
Rozhovor s J. Männchenem je samozřej-
mě mnohem delší – celý ho najdete na 
webových stránkách www.praha16.eu

Tibetská vlajka zavlála v Lipencích, 
Lochkově, Radotíně i na Zbraslavi

   V pátek 26. března uvede radotínské 
kino v rámci představení Radotínského 
filmového klubu polský film Březový 
háj (Brzezina) natočený režisérem 
Andrzejem Wajdou v roce 1970 pod-
le stejnojmenné povídky Jaroslawa 
Iwaszkiewicze.
   Dějovou linii filmu představuje pří-
běh dvou bratrů. Mladší, těžce nemoc-
ný Stanislaw se vrací z ciziny, kde žil, 
pracoval a později se léčil, do Polska 
na lesní samotu ke staršímu Bole-
slawovi. Ten se ani po roce nedokáže 
vyrovnat se smrtí ženy a svůj smutek 
přenáší i na dcerku Olu.
   Navzdory vědomí svého beznadějné-
ho zdravotního stavu je to Stanislaw, 
kdo od svého příjezdu až do posled-

Březový háj ve filmovém klubu
ních okamžiků vnáší do ponuré atmo-
sféry bratrova domu smích, vzrušení, 
rozmanitost, pohyb, kdo se z posled-
ních sil snaží rozhýbat stojaté vody, 
rozveselit zakřiknutou Olu a probrat 
Boleslawa zpět k životu. A třebaže 
jeho předstíraná lehkovážnost i šantá-
nová klavírní produkce jsou zpočátku 
příčinou Boleslawovy nelibosti a ost-
rých sporů, přece je ke konci Boleslaw 
osvobozen od stínů minulosti a znovu 
nalézá cestu ke své dceři.

Impresionisticky laděný film vyni-
ká především psychologickou kres-
bou obou hlavních postav, lyrickou 
atmosférou, kterou navozují záběry 
probouzející se jarní přírody, umoc-
něné hudbou Andrzeje Korzynskiho, 

a vynikajícími hereckými výkony 
Olgierda Lukaszewicze v postavě 
Stanislawa a Daniela Olbrychski-
ho jako Boleslawa. V době svého 
vzniku sklidil Březový háj řadu 
polských ocenění filmové kritiky 
i diváků a Zlatou medaili na VII. 
mezinárodním filmovém festivalu 
v Moskvě v roce 1971. Oceněn byl 
i režisér a představitelé obou hlav-
ních rolí.
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Informace
pro inzerenty

FORMÁT
ROZMĚRY 
INZERCE

(výška x šířka)
CENA

1/64  27 x 50 mm   320 Kč

1/32  60 x 50 mm   610 Kč

1/16       60 x 105 mm 1190 Kč

1/8     125 x 105 mm    2320 Kč

1/4     125 x 160 mm    4520 Kč

1/2     190 x 260 mm    8810 Kč

1/1     385 x 260 mm    17 180 Kč

titul       70 x 260 mm     11 880 Kč

Ceny inzerátů zahrnují 20% sazbu DPH 
a platí při dodání inzerce v souborovém 
formátu: 
DOC, PDF, AI, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP.

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

PŘÍJEM INZERCE
kontaktní osoba: Miloslava Černá 
tel.:  234 128 102
fax.: 234 128 105
e-mail: noviny@p16.mepnet.cz
http://www.praha16.eu

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

Rádi bychom vás upozornili, že je 
poskytována služba výroby a úpravy 
celobarevných inzerátů zcela zdarma. 
V případě zájmu budou informace o vaší 
fi rmě uveřejněny na webových stránkách 
MČ Praha 16 na adrese www.praha16.eu, 
kde je právě pro vás zprovozněn portál 
inzerentů, a to přímo v hlavním menu na 
horní liště pod odkazem Firmy.

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

                              Vaše redakce

G R A P H I C S & I N D U S T R Y

GRAF IKA

TISK

DTP
www.mezanin.cz

-ØEZANÁ GRAF IKA
-BANNERY
-SAMOLEP ÍC Í FOL I E
- POLEPY VOZ IDEL

-VELKOPLOŠNÝ D IG I TÁLN Í T I SK
-VN I TØN Í
- VENKOVN Í

-ZPRACOVÁNÍ DAT, NÁVRHY
-T ISKOVÁ PØÍPRAVA

Vrážská 1418, Praha 5 - Radotín
mezanin@mezanin.cz

tel.: 733 293 057
(areál Janka)



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

SIKA MARTIN
TEL.: 777 055 579
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Vychází 15.3.2010. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.4.2010.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 3.4.2010. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

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

a fotografie se nevracejí. 

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

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

Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,
rekonstrukce bytů a domů, připojení plynových kotlů a spotřebičů.
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Firma KUCMA dále nabízíFirma KUCMA dále nabízí
výrobu kontejnerových stání
Firma KUCMA dále nabízí
výrobu kontejnerových stání

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

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

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

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

Zednické a obkladové práce
• rekonstrukce bytových jader
• rekonstrukce rodinných domů
• ploty, zámkové dlažby
• štuky
• fasády
• jiné zednické práce

777 171 206
Petr Kučeratel:

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací



   Staré hříchy mají dlouhé stíny. Duo 
Hřebejk-Jarchovský, které znáte coby 
autory hořkých komedií jako Pelíšky 
nebo Pupendo, tematizuje vinu a ztrátu 
kolektivní paměti a tentokrát nejde pu-
bliku po srsti.

V příběhu tří generací, které se 
různě vyrovnávají s komunistickou 
minulostí, nabízí časté změny per-
spektivy, což vinu nerelativizuje, ale 
naopak ji hledá a nachází v různých 
formách – kriminální, politickou, 
morální a metafyzickou, jako kdy-
by si scenárista přečetl Jaspersovu 
Otázku viny či díla Arendtové.

Nejpalčivěji působí čtyřboj 
v rámci televizního pořadu: kon-

frontace postojů estébáka s vizáží 
pohádkového dědečka (kterého 
nenapodobitelně ztvárňuje Ladislav 
Chudík s aurou noblesního zla), 

umělce-exulanta, jemuž onen ne-
napodobitelný free aspekt propůjčil 
neherec, fotograf Kratochvíl, váže-
ného vědce a lékaře, v němž bublá 
vina za jednu jedinou slabost, a jeho 
loajální manželky.

Rodinné nánosy v podobě man-
želské krize, problémů s vnuč-
kou a zetěm působí jaksi navíc, 
omáčkově, není vždy nezbytné 
pestré spektrum postav. Nesmír-
ně účinná je komorní výslechová 
metoda a zprostředkované obrazy 
výpovědí postav před kamerou. 
Zatímco kolektivní a rodinné scé-
ny v první části připomněly, co mi 
na hřebojarchovském filmu vadí 

(předvídatelný mix sentimentu, 
hladivého humoru s občasným 
peprným slovem a srdcervoucího 
dramatu „pozor, bude divadlo“), 

jakmile reportéři pátrají po ztrace-
né paměti, najednou je film nečes-
ký, naléhavý, neuhýbavý.

Stačí nechat mluvit do televizní 
kamery Chudíka a zazoomovat na 
jeho nečitelné oči, stařecké ruce 
a velebný úsměv – a naskočí vám 
husí kůže, pustit před kameru pře-
krásnou Danielu Kolářovou a sle-
dovat, jak vypráví o době, kdy bylo 
náročné nebýt sviní, rozvažovat nad 
tím, zda je ústřední postava v umě-
řeném podání Martina Huby pouze 
vyjádřením slabosti jedince, nebo 
i síly systému.

Kawasakiho růže bloudí v retro-
spektivě normalizace zvídavě a bez 
obav, komu šlápne na kuří oko, ale 
zároveň nesklouzává k inkvizičnímu 
tribunálu – a kdykoli používá doku-
mentární prvky, visím pohledem na 
plátně. Znalce literatury potěší ma-
zané užití díla Patrika Ouředníka 
Šmírbuch jazyka českého v katarzní 
scéně, čtenářům novin zas budou 
některé aspekty a osoby znít pově-
domě, protože v detailech prosvítají 
skutečné osudy exulantů, disidentů 
i estébáků, třebaže nepřiznaně. 

Kawasakiho růže je nenápadnou 
filmovou květinou, která nikdy ne-
zboří divácké rekordy, ale rozhodně 
stojí za to ji neminout v programu 
kina. Dvacet let po listopadu 89 je 
totiž nejvyšší čas podívat se minu-
losti do tváře.

Rezervace vstupenek je možná
telefonicky na čísle 257 910 322

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

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,

telefon: 257 910 322,
e-mail: kinoradotin@email.cz

Pokladna otevřena
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

Recenze: Kawasakiho růže

16. března
Čaj o třetí

pro radotínské seniory pořádá Měst-
ská část Praha 16, připraven bude 

bohatý program i občerstvení
Sál Kulturního střediska Radotín

od 15.00 hodin

17. března
Žákovský koncert

vystoupení žáků Základní umělecké 
školy Klementa Slavického

Sál Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin

20. března
Skautské řádění

pořádá skautské středisko „5. kvě-
ten“ Radotín v radotínské Sokolovně

Od 17.00 hodin dětský ples, hry
a soutěže o drobné ceny, tancování 

trochu jinak, vstupné 50 Kč
od 19.00 hodin večerní ples, zahrají 

kapely: Vivasong, 7 Zbytečných, 
Pararingapatam, originální

tombola, půlnoční překvapení
Vstupné 100 Kč, místenka 10 Kč

Předprodej v květinářstvích Nolina

27.-28. března
Frisbee turnaj

Sportovní hala Radotín
v sobotu od 8.00 do 21.00,

v neděli do 18.00 hodin

4. dubna
Basketbal - Mattoni NBL

Sokol Vyšehrad - BK Poděbrady 
Sportovní hala Radotín

od 17.00 hodin

11. dubna
Basketbal - Mattoni NBL

Sokol Vyšehrad - NH Ostrava 
Sportovní hala Radotín

od 17.00 hodin
 

14. dubna
Žákovský houslový koncert

vystoupení žáků Základní umělecké 
školy Klementa Slavického

Sál Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin

17. dubna
Představení divadelního spolku 

Gaudium: Škola žen
Boccacciovské variace na Školu žen

Kulturní středisko „U Koruny“
od 18.00 hodin

19. března od 17.00 a 19.30 hodin
Princezna a žabák                    70 Kč 

20. března od 17.00 a 19.30 hodin
Twilight sága: Nový měsíc       75 Kč 

21. března od 17.00 a 19.30 hodin
Stínu neutečeš                           70 Kč 

26. března od 19.00 hodin
Březový háj  (FK)                      70 Kč

(členové FK 50 Kč)

27. března od 17.00 a 19.30 hodin
Kawasakiho růže                      75 Kč 

28. března od 17.00 a 19.30 hodin
Luise – Michel                           70 Kč 

2.dubna od 16.00 a 19.00 hodin
Avatar                                        80 Kč 

3. dubna od 17.00 a 19.30 hodin
Na sv. Valentýna                       70 Kč 

4. dubna od 17.00 a 19.30 hodin
Nebe, peklo …zem                   70 Kč 

9. dubna od 17.00 a 19.30 hodin
Artur a Maltazardova pomsta    70 Kč 

10. dubna od 17.00 a 19.30 hodin
Nějak se to komplikuje            70 Kč 

11. dubna od 17.00 a 19.30 hodin
Pamětnice                                  70 Kč 

16. dubna od 17.00 a 19.30 hodin
Kung fu kybork                         70 Kč 

17. dubna od 17.00 a 19.30 hodin
Vlkodlak                                    70 Kč 

18. dubna od 17.00 a 19.30 hodin
Jak se vaří dějiny                       70 Kč 

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ

Neděle v 15.00 hodin                 40 Kč
21. března      Psí kamarádi 
28. března      Krtek filmová hvězda
4. dubna         Dášenka I 
11. dubna       Doma je doma 
18. dubna       Krtek a weekend 

Mary Ann Shafferová, Annie 
Barrowsová – Spolek přátel krásné 
literatury a bramborových koláčů

Krátce po druhé světové válce se 
úspěšná autorka humoristických 

esejů rozhlíží po námětu na novou 
knihu. Náhodou se dozvídá o Spol-
ku přátel krásné literatury a koláče 

z bramborových slupek, který během 
války založili obyvatelé okupované-
ho ostrova Guernsey. Jejich osudy ji 
natolik zaujmou, že se je rozhodne 

navštívit osobně. 
Vydalo nakladatelství Knižní klub

Peter Prange – Poslední harém: dvě 
ženy mezi Orientem a Západem
Elisa a Fátima jsou přítelkyně na 

život a na smrt, ale nadchází hodina 
zrodu nového Turecka, zemí zmítá 

revoluce, sultán Abdülhamid je vypo-
vězen, jeho harém rozpuštěn. Fátima 
a Elisa jsou odkázány samy na sebe…

Vydalo nakladatelství Knižní klub

Robert Lacey – Slavné příběhy 
anglických dějin

Autor knihy je renomovaný britský 
historik. V krátkých, čtivě napsa-

ných příbězích zachycuje období od 
roku 7150 př. n. l. až po novověk.

Vydalo nakladatelství Volvox Globator

Miloš Kratochvíl – Strašibraši 
aneb Tajemství věže v Kamsehrabech
Baf a Bubu sice chodí do strašidlácké 

školy, jenomže jim strašení příliš 
nejde. Jednoho dne jsou nuceni 

uprchnout před hněvem strašmistra 
a dostávají se do věže zapadlého měs-
tečka Kamsehraby. Zde vyvolají svý-
mi pokusy o strašení takový kolotoč 
nehod a problémů, že mají co dělat, 
aby se z té šlamastyky vůbec dostali. 
Vydalo nakladatelství Mladá fronta

Matt Browning – Futurama. 
                   (P)ohyby v čase   

Smůlou pronásledovaný poslíček 
Phillip J. Fry se vydá na osudovou 

donášku pizzy do kryolaboratoře… 
Když ho znovu rozmrazí, píše se rok 
3000, ocitá se v Novém New Yorku 

a najde práci v doručovatelské službě 
svého praprapra… prasynovce: do 

nejzapadlejších koutů vesmíru doru-
čuje ty nejpodivnější zásilky.

Vydalo nakladatelství Jota

11. – 25. března 
Výstava sportovních fotografií

Pavla Lebedy ve výstavní síni Městské-
ho domu ve výpůjční době knihovny

17. března
Promítání pro seniory – Švýcarsko

Přednáší pan Zdeněk Beránek
Klub KLASU od 15.00 hodin

20. března
Zvířátka a loupežníci

Maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

20. března
Trojčlenka

Tři aktovky A. Christie v podání 
souboru ZKS

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

25. března
Hrdina západu 

Groteskní divoká komedie souboru 
Právě začínáme z Horních Počernic

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

26. března
Koncert Vejvodovy kapely

ke 108. výročí narození J. Vejvody
Černé divadlo Jiřího Srnce 

od 19.30 hodin, předprodej od 8.3.

26. března
Amen break lesson 3

Hip-hop, jungle, raggajungle, break-
core, oldschool hardcore

Bar D.I.Y. Na Hřišti od 20.00 hodin

27. března
Šíleně prolhaná princezna
Veselá činoherní pohádka

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

27. března
Noc na Karlštejně

Známý muzikál v podání souboru ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

3. dubna
Kocour v botách

Veselá maňásková pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

3. dubna
Noc na Karlštejně

Známý muzikál v podání souboru ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

10. dubna
Ostrov splněných přání

Kašpárkovo mořské dobrodružství
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

24. března
Jak předcházet afektivním 

záchvatům u dětí 
Dá se předejít „dětskému“ vzdoru? 
Máme se o to vůbec snažit? Jak při-
stupovat k dítěti, které už je upro-

střed afektu? Co můžeme jako rodiče 
ovlivnit a čemu je lépe nechat volný 

průběh? Přednáška psycholožky 
PhDr. Ivky Jungwirtové, v Pexesu od 
16.00 do 17.30 hodin, vstupné 150 Kč, 

možnost hlídání za 50 Kč/dítě, 
rezervace nutná

26. března
Velikonoční vazba na váš stůl

Tvořivá dílna s profesionální florist-
kou Jitkou Emlerovou zaměřená na 

přírodní materiály a pohodu 
v Pexesu od 17.00 do 19.00 hodin
Vstupné včetně materiálu 250 Kč, 

herna pro děti k dispozici, 
rezervace nutná

27. března
Prodýchejte se do jara

Powerjogová dvouhodinovka 
s Reginou Šimoníčkovou v Pexesu 

od 10.00 do 12.00 hodin
Vstupné 150 Kč, rezervace nutná

 
Jarnění 

Tvořivé výtvarné stoly s barvením 
vajíček, výrobou malých Moranek, 

pletením pomlázek aj. české tradice, 
písničky a tanečky k uvítání jara.
V Pexesu od 15.00 do 17.00 hodin

Vstupné 30 Kč za osobu 

Rezervace na recepci: 721 518 248 
Žabovřeská 1227, Praha-Zbraslav

více na www.pexeso.org 

Jarní úklid pro někoho 
znamená vymést své 
odpadky přesně jen za 
vlastní práh – ať si tam 
s nimi lámou hlavu všich-
ni ostatní. Fotografie je 
z ulice Prvomájová v Ra-
dotíně, vše se tam octlo 
již před osmou hodinou 
ranní 25. února 2010. Při-
hlásí se bývalý majitel? 

Již druhým rokem je měsíc 
únor ve školní družině ZŠ 
V. Vančury na Zbraslavi ve 
znamení masopustu – připomín-
ky toho, jak se toto období mezi 
Třemi králi a Popeleční středou 
oslavovalo v minulosti a jak se 
k této staré tradici vracíme dnes.  
Pro školáčky to především zna-
mená přípravu na masopustní 
průvod Zbraslaví. Stříhali, ma-
lovali, lepili, šili (dílem i mnoho 
maminek a babiček), až z toho 
všeho vznikly nádherné více i 
méně tradiční masopustní masky.

A pak konečně nastalo to nejveselejší únorové úterý a průvod, 
ve kterém skotačilo přes sto rozjařených dětí, se dal do pohybu. 
Různé řehtačky, pokličky, houkačky a další podivuhodné „ozvučné 
nástroje“ bylo slyšet opravdu po celé Zbraslavi. Děti během zastávek přednášely 
veselou masopustní básničku a tančily medvědí taneček, za což byly odměněny 
bouřlivým potleskem a sladkostmi.

Ve čtvrtek 25. března proběhne 
v Klubu Radotín den otevřených 
dveří, jehož cílem bude seznámit 
veřejnost s činností klubu, jeho 
úspěchy, aktuálními programy 

a plány do budoucna. Akce začíná
ve čtrnáct hodin a součástí bude
výstava fotografií, které vznikly 

v rámci fotografických dílen 
v loňském roce a turnaj ve stolním 

fotbale a malé občerstvení.
Klub bude otevřen pro všechny 
návštěvníky do osmnácti hodin. 

Všichni jsou vítáni. 



V případě, že se chcete zúčastnit slosování o věcné ceny, zašlete nebo doneste vyluštěné znění tajenky vepsané do 
ústřižku pod křížovkou. Ústřižek odstřihněte a doručte na adresu redakce:  V. Balého 23, 153 00 Praha - Radotín. 
Na obálku napište heslo KŘÍŽOVKA, kontaktní adresu nebo telefonní číslo. Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé tajenky. Výherci si svoji výhru mohou převzít na adrese redakce. Ústřižky s vyluštěným textem bu-
dou zařazeny do slosování, pokud dojdou do redakce nejpozději do 4.5.2010.

1. Miroslav Rut
Achátová 180/10 

Radotín                                       
2. Tomáš Potůček

Vykoukových 648/5  
Radotín

3. Radko Zábrana
   Strmý vrch 11
   Velká Chuchle

jméno...........................................................tel. spojení.............................
adresa.........................................................................................................
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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)!�

aneb jak na kolo
Dámská cyklistika

   S pozvolna se blížícím jarem nastává čas, 
kdy většina cyklistů začne po zimním spánku 
nedočkavě oprašovat své kolo. Tající sníh je 
neklamným znamením toho, že již brzo bude 
možné znovu nasednout na kolo a vyrazit na 
cyklostezky a do jarní probouzející se příro-
dy. Velmi nepříjemné pak bývá zjištění, že 
jízdní kolo je po zimě v téměř nepojízdném 
stavu. Cyklisté, kteří nevěnovali dle našich 
loňských rad kolu důkladnou péči již před 
uložením k zimnímu odpočinku, tak budou 
muset první jarní vyjížďku pravděpodobně 
trochu odložit. Zručnější cyklisté si zvládnou 
udělat základní servis sami. Ostatní budou 
spěchat do cykloservisů, které bývají v prv-
ních jarních týdnech tradičně přeplněné, 
a může se stát, že na servis kola se musí čekat 
i týden či dva. Proto je dobré tuto „předjar-
ní“ kontrolu nenechávat na poslední chvíli 
a již nyní začít co nejpečlivěji připravovat 
své kolo na opravdový příchod jara.
   Abyste věděli, zda je vaše kolo na novou 
cyklistickou sezónu řádně připraveno, do-
poručujeme provést několik následujících 
úkonů. 

Nejprve je dobré kolo umýt, namazat 
řetěz a zkontrolovat brzdy a řazení, zda jsou 
plně funkční. Dále je nutné zkontrolovat 
pláště a duše, zda nejsou po zimě zpuchřelé. 
Duše se pak musí nahustit na správný tlak 
a zkontrolovat, zda neucházejí. 
   Pokud jste dali kolu v loňském létě nebo 
na podzim pořádně zabrat a najezdili na 
něm několik stovek kilometrů, je vždy lepší 
kolo svěřit specialistům. V cykloservisu 
vaše kolo odborně prohlédnou, vymění 
zničené nebo opotřebené komponenty 
a celkově jej připraví na sezónu. V od-
borném servise nejprve provedou opět 
základní úkony (kolo umyjí a důkladně 
promažou, následně se zkontrolují brzdy 
a řazení), případně se vymění vytahaný 
řetěz a opotřebené brzdové špalky nebo 
destičky za nové. Kontrolují se také lanka 
a bovdeny, aby nebyly poškozené a lanka 

v nich lehce běhala a byl tak zajištěný 
hladký chod řazení nebo brzd.  Péče je vě-
nována také středům klik a pedálům - tyto 
součástky se musí na kole točit bez odporu 
a nesmí projevovat vůli v ložiskách. Přední 
i zadní kolo se musí točit zlehka a pěkně ve 
vodorovné dráze a nesmí vykazovat vůli 
v ložiscích. Řidítky musí jít zlehka zatáčet 
a nesmí nijak zadrhávat.  

Toto představuje základní běžnou pro-
hlídku kola, která těm, kdo během roku 
o své kolo alespoň trochu pečují, stačí.  Vět-
šinou je třeba kola po zimě pouze rozebrat, 
důkladně očistit a řádně namazat. Je však 
docela možné, že se během této důkladné 
jarní prohlídky objeví i nevratné poškození 
některých komponent kola, které pak brání 
jeho bezchybné funkčnost. To je je poměrně 
běžné, zejména u starších kol, která jejich 
majitelé prohánějí po cyklostezkách a les-
ních pěšinách již několikátou sezónu. 

Cyklisté, kteří neodolali a vyrazili na 
kolo i během zimy do sněhu, bláta a pro-
solených silnic, musí jarní údržbě kola 
věnovat dvojnásobnou péči. Jinak hrozí 
to, že se některé součástky kola mohou 
vlivem nečistot a agresivní soli ze silnic 
při větším zatížení v jarních měsících 
nevratně poničit. To samé platí také pro 
majitele kol, kteří měli přes zimu své 
dvoukolé miláčky uschovány v chladném 
a vlhkém sklepě, garáži anebo dokonce na 
balkóně. Jaro je také ideálním obdobím 
pro servisní repasi a kontrolu odpružené 
vidlice i tlumiče jízdního kola, pokud je 
jimi jízdní kolo vybaveno.
   Provedením důkladné péče o kolo se vy-
hnete nečekaným komplikacím a nepříjem-
ným překvapením na prvních cyklovýletech 
do jarní přírody.
   

Mnoho krásných zážitků na kole 
v nové cyklistické sezóně vám přeje 

Ski a Bike Centra Radotín
www.kola-radotin.cz

Sluníčko hřejivými paprsky probudilo 
přírodu a s ní se probouzejí i zahrady a par-
ky. Jak taková rozespalá zahrada vypadá, 
přesvědčíme se při dnešním výletě. Výhodou 
přitom bude určitě to, že zůstaneme v hlav-
ním městě a nebudeme se muset plahočit po 
cestách kdesi v jeho nedohlednu. A protože 
Praha má zahrad relativně požehnaně, vy-
bereme si k návštěvě pár z těch historických, 
které se rozkládají přímo v srdci matičky 
měst. Procházka sice nebude dlouhá, leč 
máme se na co těšit. Zahrad bude plný tucet!
   Výchozím bodem je tramvajová zastávka 
linky č. 22 Královský letohrádek v ulici Ma-

riánské hradby. Prakticky hned u stanice je 
vstup do Královské zahrady. Pokud by byl 
z jakéhokoli důvodu uzavřen, dostaneme se 
do Královské zahrady obejitím Letohrádku 
královny Anny zleva přes Chotkovy sady. 
Zahradu v místě staré vinice založil roku 
1534 Ferdinand I. Habsburský. Na ploše 
3,6 ha byly vysázeny vzácné dřeviny a rostli-
ny, mezi nimiž byly i první tulipány pěstova-
né na evropském kontinentě. Teprve odsud 
se rozšířily do okolních zemí včetně Holand-
ska. Jednotlivé stavby byly dobudovávány 
postupně. Renesanční Letohrádek královny 

Anny z let 1538 – 1564, odkud 
nyní startujeme směrem k 
Pražskému hradu, tvoří ve sku-
tečnosti skvostné zakončení za-
hrady. Před letohrádkem krášlí 
prostranství Zpívající fontána 
umístěná sem roku 1575. Ces-
tou skrz zahradu si všimneme 
i dalších architektonických 
„doplňků“. Na střední pěšině je 
barokní nika s kašnou a sochou 
Herkula. Vlevo pod úrovní za-
hrady při jižní zdi stála od roku 
1601 oranžérie. Tu koncem 90. 
let minulého století nahradila 
nová se skleníkem od arch. Evy 
Jiřičné. Míčovna vedle oranžérie je z roku 
1569. Před ní nás upoutá sousoší Noci od 
A. Brauna z roku 1734. O kousek dál je za 
stromy schován tzv. „domeček“. Jedná se 
o bývalý skleník z roku 1731, jehož střed-
ní zděná část byla rozšířena v letech 1937 
– 1939 o boční křídla a v letech 1938 – 1989 
poskytovala obydlí všem našim tehdejším 

prezidentům. V rohu u hlav-
ního vchodu do zahrady byl 
v letech 1581- 1583 zbudován 
zvěřinec – Lví či také Medvědí 
dvůr. 

Hlavním vchodem naproti 
Jízdárně Královskou zahradu 
opustíme a ulicí U Prašného 
mostu odbočíme vlevo. Za 
můstkem přes Jelení příkop, 
před budkou hradní stráže, 
uhneme vpravo a po pár 
krocích dospějeme na dřívější 
baštovní dvůr, kde na přelomu 
20. a 30. let 20. století vyrostla 
podle návrhu prvorepubli-
kového hradního architekta 

Josipa Plečnika zahrada Na Baště. Stylem 
napodobuje italské a japonské zahrady. Ze 
zahrady vede rokokový portik do Španěl-
ského sálu. 

Zahradou projdeme na Hradčanské 
náměstí. Tam od známé vyhlídky na Prahu 
pronikneme vlevo podél zdi hradního pa-
láce do soustavy tří zahrad obepínajících 
Pražský hrad z jižní strany. První zahradou 
je Rajská zahrada založená po zasypání 
opevňovacích valů roku 1562. Vstupní 
kaskádové schodiště bylo zřízeno roku 1921. 
Napravo od něho roste nejstarší dřevina 

hradních zahrad, asi 400 let starý tis červený, 
s obvodem 240 cm. Ozdobou zahrady je 
renesanční kruhový pavilónek z roku 1614 
s nástěnnými malbami od J. Navrátila z roku 
1848. Na Rajskou zahradu za barokní kašnou 
z roku 1703 navazuje zahrada Na Valech, ze 
které však nejdříve od Malého belvedéru 
s obeliskem sestoupíme po schodišti do níže 
položené Hartigovské zahrady. Od roku 1670 
ji tvoří dvě terasy, doplněné kolem roku 1720 
o patrový hudební pavilón. Zahrada byla 
připojena k těm hradním teprve v šedesá-
tých létech 20. století.  V téže době sem byla 
přesunuta ze Štiřína i pětice barokních soch 
z dílny M. B. Brauna. Z Hartigovské zahrady 
se vrátíme do zahrady Na Valech vybudova-
né po roce 1861. Zabírá 1,43 ha a vstupuje se 
do ní například i ze III. hradního nádvoří tzv. 
Býčím schodištěm od J. Plečnika. Poměrně 
úzká ale dlouhá plocha zahrady je doplněna 
několika romantickými altánky a vyhlíd-
kami, jako například Bellevue z roku 1925, 
u níž najdeme tři skupiny světlonošů od I. 
F. Platzera ze 70. let 18. století. Do prostoru 
pod tzv. Ludvíkovým křídlem Hradu, kde 
jsou vztyčeny dva obelisky, byli při defenes-
traci v roce 1618 svrženi místodržící Slavata 
a Martinic. 

Před koncem zahrady, poblíž Starých 
zámeckých schodů, nám vpravo níže padne 
do oka válcová věžička. Věžička je pokladnou 
prohlídkové trasy členitými palácovými za-
hradami. Vznikly na jižním hradním svahu 
a původně sloužily jako užitkové plochy 
nebo vinice. Časem bylo jejich užití změně-
no a staly se společensko kulturní součástí 
malostranských paláců přístupných z dnešní 
Valdštejnské ulice. Po jisté době jejich zane-

dbávání, kdy doslova skoro sešly, byly zahrady 
citlivě zrekonstruovány, a to vesměs v závěru 
20., respektive počátkem 21. století. Je radost 
strávit v nich příjemné chvíle. Neváhejme 
tudíž zaplatit 80 Kč a vstupme dovnitř. Od 
pokladny nejprve dojdeme podél zdí vrch-
ních teras porostlých vinnou révou a popí-
navými rostlinami až do poslední zahrady, 
jíž je Ledeburská zahrada založená roku 1697. 
V její spodní části je sala terrena s malbami 
od V. V. Reiniera a naproti ní nika se sochou 
zápasícího Herkula. Zahrada má pět úrovní; 
na té nejvyšší je pětiboký otevřený pavilón. 

Od něho budeme procházet zpět zbylými 
čtyřmi zahradami v pořadí: Malá Pálfyovská, 
Velká Pálfyovská, Kolowratská a Malá Fürs-
tenberská zahrada. Malá Pálfyovská zahrada 
má rozlohu 0,07 ha a její podoba pochází 
z roku 1751. Dřívější užitkový charakter je 
umocněn vysázením ovocných 
stromků. Z její spodní terasy se 
přemístíme do Velké Pálfyovské 
zahrady s historií od roku 1681. 
Má osm teras propojených 
schodištěm, jež má místy po-
dobu tunýlků. Na spodní terase 
je fontána se sochou tritona, 
na horní terase je vyhlídková 
lodžie se slunečními hodinami. 
Další zahrada, Kolowratská, se 
sedmi terasami, je poměrně 
strohá. Také zde je proto pone-
chán prostor pro jabloně, hruš-
ně či višně. K posezení slouží 
lavičky. Zato vedlejší rokoková 
Malá Fürstenberská zahrada 
o deseti terasách je poměrně ojedinělá. Má 
podobu italské zahrady s glorietem, lodžií 
a vyhlídkovou terasou. Tak si ji řádně užijte. 
K zahradě náleží též válcová věžička, kolem 
níž jsme do zahrad vstoupili. Sousední Velká 
Fürstenberská zahrada o ploše přes 1,5 ha 
je už samostatným celkem,  a tudíž do ní 
pouze nahlédneme přes ohradní zídku. 
Ostatně je přístupná odjinud a my musíme 
ještě stihnout dvě zahrady. Proto z Malé 
Fürstenberské zahrady přejdeme znovu 
do zahrady Kolowratské a z její nejspod-
nější úrovně vyjdeme nádvořím paláce do 
Valdštejnské ulice. Tou cupitáme vlevo ke 
stanici metra Malostranská, kde prolétneme 
vestibulem a za ním se vpravo skrze branku 
v ohradní zdi dostaneme do Valdštejnské 
zahrady o rozloze 1,7 ha. Byla vybudována 
v první třetině 17. století a má raně barokní 
charakter ve stylu italského parku s unikát-
ním souborem soch, sousoší a kašen. Sochy 

jsou většinou kopiemi. Originály od A. de 
Vriese byly odvezeny Švédy za třicetileté 
války. Zahradu si prohlédneme od jezírka 
k Valdštejnskému paláci. Na jezírku v roce 
1816 předváděl Josef Brožek, průkopník 
parních strojů v Čechách, svůj první model 
parolodi. V hlavní části zahrady budeme 
obdivovat mramorovou kašnu se sochou 
Venuše, umělou krápníkovou stěnu, maný-
ristickou voliéru a nejvyšší pražskou salu 
terrenu z roku 1627. Atriem bohatě zdo-
beného Valdštejnského paláce z let 1623 - 
1629, dnes sídlem Senátu ČR, prohupneme 
na Valdštejnské náměstí. 

Do slíbeného tuctu zahrad nám v tento 
moment chybí již jen jedna. Tu, i když leží 
poněkud stranou těch navštívených, ne-
smíme vynechat. Je totiž moc a moc hezká. 
Proto se propracujeme svěží chůzí vlevo 

Valdštejnskou ulicí na Malostranské náměstí 
a přes něj dále do Karmelitské ulice. Tam vy-
hledáme dům číslo 25, který za domovním 
průchodem ukrývá za poplatek 40,- Kč prý 
nejhezčí  pražskou zahradu. Je jí kompozičně 
téměř dokonalá barokní Vrtbovská zahrada 
zřízená na petřínské stráni kolem roku 1720 
podle projektu F. M. Kaňky. Sochařskou vý-
zdobu vytvořil M. B. Braun. Rozloha zahrady 
činí 0,31 ha. Na třech výškových úrovních je 
vysázeno mimo jiné 12 000 sazenic zimo-
strázu a 10 000 kusů violek. Zahrada má 
svoji salu terrenu s freskami od V. V. Reinera, 
jezírko a voliéru. A z jejího nejvyššího bodu 
je neopakovatelný pohled na Pražský hrad 
a Malou Stranu. No a jelikož výlet tady kon-
čí, můžete se kochat až do zavírací hodiny. 
Zahrady bývají přístupny v dubnu až říjnu od 
10.00 do 18.00, respektive až do 21.00 hodin.
Procházka měří celkem asi 3,8 km.

„Pane,“ upozorňuje hosta majitel restaurace, „propálil jste nám ubrus! To budete muset
zaplatit.“ „Ta díra už tam byla, když jsem přišel,“ brání se host. „To známe! To tvrdil už 
ten, co tu ... (viz tajenka).“
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�Pane,� upozoròuje hosta majitel restaurace, �propálil jste nám ubrus! To budete muset
zaplatit.� �Ta díra u� tam byla kdy� jsem pøi�el,� brání se host. �To známe! To tvrdil u� ten, co
tu ... (viz tajenka).�



Ofenzivní středopolař je tahounem reprezentace Radotínská atletika na vzestupu

Zbraslavské dvojice po třicátéšesté

Začala nadstavbová část ligy

Do Radotína přijede boxlakrosový tým Irokézů

Honzo, v posledních dnech jsi byl součástí 
úspěšného týmu reprezentace U17, které 
se podařilo celkem hladce projít první 
fází kvalifikace na ME. Jak dlouho jsi 
členem reprezentace, jaká k tomu vedla 
cesta a považuješ současný postup 
zatím za svůj největší fotbalový úspěch? 
Dřív jsem hrával ve výběru Prahy a v 
reprezentaci jsem od loňského srpna. 
Myslím si, že je to zatím můj největší úspěch. 
Pojďme ale postupně. V prvním utkání jste 
porazili domácí Bělorusko 1:0. V utkání jsi 
nastoupil v základní sestavě a vydržel v ní až 
do konce. Můžeš svými slovy zhodnotit 
utkání a zmínit různé zajímavosti? 
V utkání jsme byli lepším týmem. 
Snažili jsme se hrát více kombinačně a 
vytvořili jsme si více šancí než soupeř. 
Nebylo tam moc diváků, přestože jsme 
hráli v sobotu a s domácím týmem. 
Do druhého utkání se San Marinem jsi 
nezasáhl. Proč tomu tak bylo?  Díky výhře jste 
si zajistili postup. Jak jsi viděl utkání z tribuny? 
Nehrál jsem asi proto, že trenér chce, 

aby nastupovali všichni nominovaní 
hráči. Byl to nejhorší zápas ve skupině, 
co se fotbalu týče. Soupeř bránil v devíti 
hráčích na vápně, snažil se zdržovat 
hru, kouskovat ji různými zraněními. 
V závěrečném utkání se Švýcarskem 
jsi opět nechyběl a odehrál celé utkání. 
Drtivě jste vyhráli a ukončili první 
fázi kvalifikace třetí výhrou. Můžeš 
nám přiblížit i toto utkání a své dojmy? 
Utkání se pro nás vyvíjelo dobře, protože 
jsme rychle vstřelili gól. Obě mužstva 
měla postup zajištěný, byl k vidění dobrý 
fotbal a vidina prvního místa nás hnala 
dopředu. Na stadiónu bylo asi 1500 diváků, 
kteří fandili našemu týmu. Divácká kulisa 
byla nejlepší v mém fotbalovém životě. 
Jakou máš pozici v reprezentačním mužstvu? 
Máš jiné úkoly než v mužstvu Bohemky, nebo 
hraješ na stejném postu i s podobnými úkoly? 
V reprezentaci nastupuji na pozici 
středního záložníka stejně jako v mužstvu 
Bohemky, ale mám více defenzivních úkolů. 

Program mládežnických reprezentací České republiky nabírá na obrátkách, a tak po úspěchu šestnáctky na Egejském poháru v Turecku 
čekali fotbaloví příznivci, jak si povedou o rok starší kolegové. Jednou z opor reprezentační U17 je radotínský Jan Mižič, který se v únoru 
se sedmnáctkou zúčastnil přípravného turnaje ve španělské La Manze. Během zimní přestávky se Honza posunul ve svém týmu Bohemians 
1905 do nejstaršího dorostu. Jan Mižič byl i u úspěšného postupu U17 do dalších bojů kvalifikace ME. V další cestě na ME stojí proti českým 
mladíkům tým Gruzie (25.3.), Ukrajina (27.3.) a na závěr nejtěžší soupeři z Nizozemí (30.3.).

Úvodním zápasem mezi obhájcem titulu 
LCC Radotín a LC Pardubice (13:3) byla 
v úterý 2.3. zahájena jarní část Národní box-
lakrosové ligy. Po podzimní základní části se 
jedenáct účastníků soutěže rozdělilo do dvou 
výkonnostních skupin, ve kterých se rozhodne 
o nasazení do závěrečného play-off.

V horní, „zlaté“ skupině jsou prvním 
týmem Custodes Radotín, vítěz NBLL 
v posledních čtyřech letech, který určitě 
patří k největším favoritům i v letošním 
ročníku. Tým absolvoval zimní kondiční 
přípravu, ve které nechyběly ani běžky, 

a hru trénoval v nové městské hale v Rado-
tíně. V elitním týmu LCC se letos představí 
v základní sestavě mnoho nadějných hráčů 
juniorského věku. Matěj Barák, Dominik 
Pešek, Tomáš Procházka nebo Roman Seidl 
doplňují mladé, ale už zkušené útočníky 
Radka Skálu, Petra Poupěte nebo Jirku Koš-

ťála. Nejzkušenějšími hráči zůstávají Tomáš 
Říha, Emil Moravec a Petr Bek. 

Cíle pro jaro jsou podle trenéra Patrika 
Procházky dva – uspět na tradičním Memo-
riálu Aleše Hřebeského v silné konkurenci 
zámořských týmů a samozřejmě prodloužit 
vítěznou sérii v NBLL. Druhý loňský fina-
lista TJ Malešice se v poslední době zlepšuje 
a letos si jistě brousí zuby na post nejvyšší. 
Pokud by to vyšlo, bylo by to vítězství po 
dlouhých 13 letech. V malešickém týmu je 
řada mladých hráčů, kteří se rychle zlep-
šují. Spolu se zkušenými Martinem Mrlí-

kem a Tomášem 
Beranem budou 
v e l m i  p r a v d ě -
p o d obně  p at ř i t 
k největším kon-
kurentům rado-
tínských Custodů.  
Mladý radotínský 
celek ForFun si 
splnil postupný cíl 
už postupem do 
zlaté skupiny. Ten 
si vybojoval až 
v posledním zápa-
se základní části, 
když zvítězil nad 
SK Lacrosse Jižní 
Město. Do jarní 
části vstupuje For-
tun s cílem obsadit 

čtvrté místo, a vstoupit tak do play-off 
z výhodné pozice. Je celkem pravděpo-
dobné, že se mu to může podařit, pokud 
si tým udrží na hostování kvalitní hráče 
z LCC Radotín i pro play-off. SK Lacrosse 
Jižní Město, vítěz NBLL z let 2000–2005, 
prochází generační obměnou a pokud 

chce pomýšlet na nejvyšší příčky, bude 
se zřejmě muset poohlédnout po zahra-
ničních posilách pro vyřazovací část. 
Podobně tomu bylo ve finále ligy v roce 
2008, ve kterém v týmu Jižního Města 
nastoupili dva Kanaďani, a Jižní Město 
podlehlo LCC Radotín až v prodloužení 
pátého zápasu. „Veteránský“ radotínský 
tým Falcon Millionaires drží stabilní 
formu a jedná se o mužstvo s nejvyšším 
věkovým průměrem. Cílem Falconů je 
také umístění do čtvrtého místa, ale bu-
dou to mít o mnoho těžší než v minulých 
letech. Základní osu týmu tvoří hráči 
Jiří Pešek, Mirek Knotek, kteří hrají 24. 
sezónu a Patrik Procházka 21. sezónu 
v lize a suverénně jsou tak nejzkušeněj-
šími hráči NBLL, pamatující historicky 
první ligovou sezónu. Falconi mají jis-
totu v postupném posilování hráči, kteří 
ukončili kariéru v LCC. Nově se tak ve 
Falcons zabydlel Martin Bouzek a Ondřej 
Mika. Konkurence sílí a mladé týmy jako 
ForFun či SK Lacrosse Jižní Město budou 
zcela jistě nepříjemnými soupeři.

Posledním týmem zlaté skupiny jsou 
Pardubice, jediný mimopražský celek mezi 
elitou. Pardubičtí jako jedni z mála dispo-
nují pro zimní přípravu krytou halou a to 
by mohla být v úvodu nadstavby jejich vý-
hoda. Jestli to tak bude, se ukáže už v úterý 
v zápase s LCC Radotín.

Spodní „stříbrná“ skupina zahajuje jarní 
část 13. – 14. 3. turnajem v Praze. O konečné 
pořadí na 7. – 11. místě budou bojovat týmy 
Old Dogs Plzeň, LC Slavia Praha, LC High-
landers, LK Kroměříž a Bats Bratislava.

Kompletní rozpis Národní boxlakro-
sové ligy najdete na www.lacrosse.cz 
a na www.lcc-radotin.cz. Videoreportáže 
z vybraných zápasů NBLL najdete na 
www.videosport.cz.

Jan Barák, Ondřej Mika, -mik-

Poté, co se loňského pražského mistrov-
ství světa v ženském lakrose zúčastnil tým 
původních obyvatelek Severní Ameriky, 
přivítá ČR poprvé v historii i mužský iro-
kézský tým. Vicemistři světa se zúčastní 
17. ročníku Memoriálu Aleše Hřebeského, 
který pořádá LCC Sokol Radotín od 22. do 
25. dubna v Praze-Radotíně.

O tom, že lakros je hrou původních oby-
vatel Severní Ameriky a jeho historie sahá 
do předkolumbovských dob, se všeobecně 
ví. Hra, dar Velkého Stvořitele, je ale nedíl-
nou součástí kultury původních obyvatel 
Severní Ameriky stále a není pro ně jen 
pouhým sportem. A Irokézové přirozeně 
patří mezi světovou špičku. Na posledním 
boxlakrosovém mistrovství světa v roce 
2007 prohráli ve finále s Kanadou až v náh-
lé smrti a řada hráčů působí v profesionál-
ní National Lacrosse League. 

Memoriál Aleše Hřebeského tak bude 
mít letos nejlepší obsazení ve své dosavadní 
historii. Kromě Irokézů přijedou kanadské 
týmy Green Gaels – vítězové turnaje z roku 
2007, TLitzen Privateers a Ajax Pickering 
Rock, americký výběr Megamen Boston, 
který je vítězem ročníků 2008 a 2009 a v je-
hož kádru je řada profesionálních hráčů, 
LC United z Philadelphie, objeví se širší 
výběr německé reprezentace a dále týmy 
z Anglie, Irska, Rakouska, Slovenska a sa-
mozřejmě kompletní česká špička. „Roz-
hodli jsme se rozšířit turnaj na 20 týmů. 

Zájem je velký a úroveň je rok od roku 
vyšší,“ říká prezident pořádajícího LCC Jan 
Barák. Turnaj vznikl na památku tragicky 
zahynuvšího radotínského hráče a během 
své existence se stal nejprestižnější boxlak-
rosovou událostí v Evropě. Má velmi dobré 

renomé v celém lakrosovém světě a i jeho 
úspěch přispěl k tomu, že Mezinárodní 
lakrosová federace udělila České republice 
právo pořádat v roce 2011 boxlakrosové 

mistrovství světa. Po loňském MS žen se 
tak můžeme těšit i na absolutní mužskou 
lakrosovou špičku. Řada týmů už přijíždí 
na Memoriál jako na přípravný turnaj 
k MS, což je příslibem opravdu mimořádné 
úrovně letošního ročníku. Turnaj se koná 

v  b o x l a k r o s o v é 
aréně LCC v Praze-
Radotíně, v rámci 
propagace lakrosu 
se plánuje několik 
zápasů i v plzeň-
ské  hokejba lové 
h a l e  v  B o l e v c i . 
Turnaj začíná ve 
čtvrtek 22. dubna 
dopoledne zápasy 
v základních sku-
pinách a vyvrcholí 
s emi f iná lov ý mi 
z áp a s y  a  f i ná l e 
v neděli 25. dubna. 
Na sobotní večer 
je připravena tra-

diční lakrosová galashow, v níž nastoupí 
v exhibičním zápase česká reprezentace 
proti All Stars týmu zahraničních účast-
níků turnaje. 

Film z turnaje 2009: http://www.youtube.com/watch?v=IanMWzwI1tk
FIlm z turnaje 2008: http://www.youtube.com/watch?v=yS5BqCrGUjw

Podrobný program bude k dispozici na www.lcc-radotin.cz, turnaj bude vysílán živě
na www.net-tv.cz, vybrané zápasy i na www.sport.cz.

Všeobecně se říká, že zájem o sport mezi 
dětmi klesá, a to konstatují i velké atletické 
oddíly, které zoufají nad malou základnou 
atletické přípravky.

V oddíle atletiky SC Radotín toto zjev-
ně neplatí. Zájem o radotínskou  atletiku 
v posledních letech má stále stoupající 
trend. Díky tomu mohli v Radotíně po 
dlouhé době opět sestavit družstvo atletické 
přípravky (elévů), jak družstvo žáků, tak 
i družstvo žákyň. Zejména chlapci si vedli 
opravdu dobře. Doslo-
va kralovali v Praž-
ském přeboru přípra-
vek . Nejúspěšnějš í 
z nich byli Michal 
Hošek s 8 individu-
á lními  v ítězstv ími 
a Adam Provazník se 
sedmi vítězstvími. Na 
paty jim šlapal Mathi-
as Machálek se dvěma 
prvními místy, jedním 
druhým a dvěma třetí-
mi. Celkem nasbírali 20 
vítězství, tři druhá místa 
a tři třetí místa. Mezi 
dívkami vynikala pře-
devším Kristýna Seidlerová se třemi vítězství-
mi, dvěma druhými místy a dvěma třetími.

Výkony mladších žáků a žákyň byly v celku 
vyrovnané a vždy se pohybovali v popředí 
výsledkové listiny, ale nedosahovali takových 
výrazných výsledů, jako elévové. Za zmínku 
stojí tři třetí místa a zejména vítězství Karolíny 
Blažkové. Naši atleti se jako každoročně sešli 
i na nejznámějším pražském přespolním běhu 
Velké Kunratické. V nejmladší kategorii „mlad-
ší kluci“ dosáhl Alexandr Polák na 3. místo 
v konkurenci 150 závodníků. I chlapci z kate-
gorie „starší kluci“ se také nenechali zahanbit. 
Adam Provazník a Michal Hošek se v těžké 
konkurenci starších chlapců umístili na skvě-
lém 8. respektive 12. místě ve startovním poli 
143 běžců z celé České republiky. Nejvýraznější 
postavou v radotínské atletické mládeži byl 
starší žák Martin Růžička. Během sezóny se 

zúčastnil několika desítek závodů. Mezi jeho 
nejvýznamnější úspěchy asi patří třetí místo 
v Pražském běžeckém poháru, který se skládal 
z 22 závodů. Díky tomuto skvělému výsledku 
byl nominován jako reprezentant Prahy na 
republikové finále v Pardubicích, kde se pobě-
ží přímo na trati Velké Pardubické. 

Muži SC Radotín, kteří v soutěži družstev 
hostovali v oddíle Fakulty tělesné výcho-
vy a sportu Univerzity Karlovy,  svými 
body pomohli týmu do II. ligy a mohou se 

těšit v nové sezóně na kvalitní konkurenci. 
Vrcholnou akcí atletického oddílu  ze šest-
náctky bývá Radotínský trojboj konaný vždy 
na začátku měsíce října. Loni se ho zúčastnil 
nebývale velký počet 88 závodníků. Největší 
zastoupení měly nejmladší kategorie. Elévů 
a nejmladšího žactva bylo neuvěřitelných 60. 

O správnou tréninkovou morálku se 
v oddíle starají  čtyři trenéři – Mgr. Martin 
Pěkný trenér I.třídy, Milada Růžičková 
a Dagmar Kučerová trenérky III. třídy a stu-
dent FTVS UK Petr Dubský. Největším pro-
blémem atletického oddílu SC Radotín tak 
není členská základna a starost o ní, ale neu-
těšený stav běžecké dráhy. Její povrch, který 
byl zbudován v 60. letech v době stavby 
nového stadiónu už delší dobu neodpovídá 
běžným standardům. 

až poslední kolo a pohár pro absolutního 
vítěze vybojovala smíšená dvojice „Zoufal-
ců“ z ŠK Líně a Kutné Hory reprezentovaná 
Janem Balharem a Kateřinou Krejčovou.

Za zmínku stojí i výkon nejstarší dvojice 
hráčů Houšky a Čermáka z ŠK Smíchov, 
kteří při svém stáří 178 let dokázali uhrát 
5 bodů a stanuli mezi 45 dvojicemi na 
37. místě.

Turnaj měl hladký průběh, splnil své po-
slání, hráče uspokojil a obohatil společenské 
dění na Zbraslavi. Velké uznání patří ředitel-
ství ZŠ Nad Parkem za nezištné poskytnutí 
hracího prostoru. Poděkování společnostem 
Sadovnictví Harvánek a spol., Prestigephoto 
za podporu a rozhodčím Korečkovi a Van-
dasovi a všem dalším, kteří se podíleli na 
realizaci klání.

Devadesát milovníků hry královské při-
jelo v sobotu 6. února 2010 na 36. ročník 
„Zbraslavských dvojic“ s cílem zahrát si 
šachy a případně i zvítězit. Některým se to 
i podařilo. 

Hrál se jeden turnaj, Švýcarským systé-
mem na  7 kol s hrací dobou 2x20 minut 
na partii. Pro ocenění výkonu bylo startovní 
pole v závěru turnaje rozděleno do 3 katego-
rií. Oceněni byli i nejlepší jednotlivci, jakož 
i nejmladší a nejstarší hráči. Potěšitelná byla 
nejen účast, ale i zastoupení v jednotlivých 
kategoriích. V tomto směru zvítězila kate-
gorie nižší výkonnostní třídy. Bojovalo se 
o pěkné poháry, medaile a věcné ceny, které 
pořadatelé turnaje ŠK Věž Zbraslav a ŠK 
Smíchov zajistili od Sadovnictví Harvánek 
a spol., a.s. O prvenství v turnaji rozhodlo 

Výsledky turnaje
Absolutní vítěz turnaje: Jan Balhar - Kateřina Krejčová 10,5 bodu ze 14 možných. 
Vyšší  výkonnostní třída (9 družstev): 1. místo Vandas Jakub - Rut Vojtěch  10 bodů ze 
14 možných, 2. místo Sokol Vyšehrad Horák Karel ml.- Horák Karel st. 9,5 bodu ze 14 mož-
ných, 3. místo Kůs Petr - Zábranský Jan 9,5 bodu ze 14 možných. Nižší výkonnostní třída 
(27 družstev): 1. místo TJ Jince A Zadina Jiří jun.- Zadina Jiří sen. 9 bodů ze 14 možných, 
2. místo Danilov Viacheslav - Kubeša David 9 bodů ze 14 možných, 3. místo Smíchov D 
Antoš Jan - Pavelka Pavel 9 bodů ze 14 možných. Smíšená družstva s hráčkou  (9 družstev): 
1. místo Zoufalci Balhar Jan- Krejčová Kateřina 10,5 bodu ze 14 možných, 2. místo ŠK 
Balíkof Rosenbaum Vít- Grussová Helena 9 bodů ze 14 možných, 3. místo Počernice 
Strakoš Tomáš - Macková Veronika 8 bodů ze 14 možných. Nejlepší hráčka turnaje: He-
lena Grussová,  ŠK Balíkof, 6 bodů. Nejlepší zahraniční hráč: Viacheslav Danilov (Ruská 
federace). Nejstarší senior: Jindřich Houška (ŠK Smíchov) 95 let. Nejmladší hráč turnaje: 
Jakub Voříšek (ŠK Leonardo).

V sobotu 13. března začala jarní část fotbalo-
vého přeboru Prahy. SC Radotín, jako podzimní 
„půlmistr“, zažil velmi ostrý start do soutěže. 
Na svém domácím hřišti přivítal od 14.30 hod. 
druhý tým tabulky, mužstvo ČAFC Praha. Prv-
ní měření sil na podzim dopadlo jednoznačně 
pro svěřence trenéra Bogdanova, když rozstříleli 
soupeře na jeho domácím hřišti 6:1.

Podobný výsledek by pomohl SC Radotín, 
jako jednoho z nejžhavějších kandidátů na po-
stup do divize, upevnit si vedoucí příčku. Na 
podzim probíhala rekonstrukce travnaté hrací 
plochy, proto odehraje radotínské mužstvo 
první čtyři zápasy na své umělce. Umělá tráva 
by měla hrát do karet radotínským fotbalis-
tům, protože se na ní celou zimu připravovali. 

Další zápas sehraje SC Radotín 20.3. na 
hřišti Aritmy. Další sobotu 27.3. přivítá 
Spartu Krč a 3.4. Újezd nad Lesy. V dalším 
utkání se radotínští vypraví 10.4. na hřiště 
Motorletu „B“. 

Další mužstvo z Prahy 16  SK Zbraslav 
zahájí svou cestu za udržením v 1.A třídě, 
skupině B zápasem v Tróji 27.3. V dalším 
utkání budou zbraslavští hostovat 3.4. 
v Kunraticích a 10.4. přivítají doma Nebuši-
ce. Zástupci šestnáctky v 1.B třídě odstartují 
svou soutěž také 27.3. Lochkov bude hosto-
vat v Modřanech, Lipence na Infernu a SC 
Radotín „B“  přivítá vedoucí tým soutěže 
1999 Praha.

       

Startuje nový ročník přeboru Prahy

Libuš - Zbraslav 1:0, Motorlet „B“ - Štěchovice 0:1, Radotín - Zličín 3:1,
Zbraslav - Motorlet „B“ 0:4, Radotín - Libuš 5:2,
Zličín - Štěchovice 3:2, Motorlet „B“ - Radotín 3:1, Štěchovice - Zbraslav 1:3, 
Libuš – Zličín  1:3, Radotín - Štěchovice 3:2,
Zličín - Zbraslav 5:1, Libuš - Motorlet „B“ 2:3, Zbraslav – Radotín 2:1, 
Motorlet „B“ – Zličín 2:0,  Štěchovice – Libuš 1:1,    



MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907
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Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc únor
se stal fotbalista Jan Mižič

Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc únor se stal fotbalista 
Jan Mižič. Sedmnáctiletý Jan žije v Radotíně a hraje za legendární klub z 
Vršovic -  Bohemians 1905. Výborné výkony ho katapultovaly do nejstarší-
ho dorostu Bohemky a  do reprezentačního týmu U17. Na podzim odehrál 
kvalifikaci ME. V únoru si zahrál na přípravném turnaji reprezentačních 
sedmnáctek v jihošpanělském letovisku LaManga. Jan Mižiče čekají na 
konci března závěrečné boje
reprezentace o postup na finalo-
vý turnaj ME U17.

Jestliže máte tip, že někdo úspěš-
ně reprezentoval Prahu 16, zašlete 
návrh na udělení titulu Sportovec 
měsíce Prahy 16 na emailovou 
adresu noviny@p16.mepnet .cz 
Přihláška do soutěže o udělení 
titulu musí  obsahovat celé jméno 
navrženého sportovce, ročník 
narození, sportovní disciplínu, 
v níž bylo výjimečného výkonu 
dosaženo, včetně přesného data 
(den a měsíc) a v rámci jaké 
soutěže bylo výkonu dosaženo. 
Důležitá je i informace, z jaké 
městské části dotyčný je, nebo 
koho reprezentoval. Rovněž pro-
síme o poskytnutí tel. kontaktu 
jak na navrhovatele, tak i na 
navrženého sportovce pro zjištění případného souhlasu k medializaci vý-
konu v Novinách Prahy 16. Podněty zasílejte v termínu do 2. dubna 2010. 
Ze zaslaných tipů bude do užšího rozhodování zařazen sportovec jednak 
na základě došlého množství návrhů s jeho jménem a také na základě 
mimořádnosti výkonu v daném sportu a věkové kategorii. Vítěz obdrží 
čestnou listinu  se jmenováním sportovce měsíce a věcnou cenu. Těšíme 
se na Vaše podněty.


