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Ať žijí farmářské trhy!

Jubilejní Vejvodova Zbraslav

Digitalizace
rentgenu

Vítání občánků

Dárek ke 100. narozeninám

technologií ve prospěch pacienta. 
Digitalizace přinese malou revoluci 

pro pacienty i lékaře, urychlí totiž celý 
proces snímkování, ukládání snímků 
nebo přístupu k nim. Součástí nového 
zařízení bude i úložiště: Rentgenolog 
snímky popíše a uloží je do paměti 
přístroje. Odborní lékaři budou mít 
možnost si je otevřít ve svém počítači 
krátce po snímkování a nemusí čekat 
na odborný popis od specialisty, paci-
enti si je budou moci odnést vypálené 
na CD-ROMu. Nové zařízení umož-
ňuje i vzdálený přístup z nemocnice 
nebo od specialisty, který není přímo 
ve zdravotnickém zařízení. 

Pozitivní je i to, že při stejném zob-

razení snímku je možné použít menší 
dávku rentgenového záření a operátor 
zařízení na svém kontrolním počítači 
ihned zkontroluje kvalitu snímku. Ka-
pacita umožňuje pořídit 60-70 snímků 
za hodinu. 

„Celkově tato investice přinese 
urychlení a zvýší komfort pro pacienty 
a lékaře našeho zdravotnického zaří-
zení. Rozhodování rady o této zásadní 
modernizaci rentgenu, který je v majet-
ku městské části, usnadnila i návštěva 
polikliniky na Dobříši, kde digitalizaci 
provedli minulý rok. Rychlost, s jakou 
se dostal snímek do počítače na stole 
chirurga, byla i zásadní pro naše roz-
hodnutí o této investici do zkvalitnění 
zdravotní péče,“ zdůvodňuje rozhod-
nutí Rady městské části Praha 16 zá-
stupce starosty Mgr. Miroslav Knotek. 
Předpokládané náklady jsou ve výši 1,1 
milionu Kč.

Tenis má v Radotíně předlouhou 
tradici. Už v roce 1926 se zde na břehu 
Berounky objevily první kurty. V roce 
1930 byl otevřen současný tenisový 
areál v Šárově kole. Do dnešního dne 
se v něm podařilo vybudovat převážně 
vlastními silami a prostředky členů klu-
bu šest kurtů, cvičnou stěnu, klubovnu 
a zázemí správce.

V zimě se trénuje na kurtu přikry-
tém halou, během letní sezóny se na 
zdejší antuce rozbíhá vedle stálých 
tréninků také kolo turnajů: v červnu 
tradiční přebory oddílu v singlech, 
v září v deblech, koncem léta se tu uza-
vírá Berounský Grand Slam veteránů 
(mužů), jehož jednotlivé etapy pro-
bíhají podél toku řeky - v Řevnicích, 
Dobřichovicích, na Kazíně, v Černoši-
cích a v Radotíně. Letos již po šesté tu 
také minulý týden uspořádali turnaj 
pro radotínskou školu.

Na oba turnaje pro mládež se daří 
získávat příspěvek z grantů Městské 
části Praha 16. 

V tomto roce navíc, dík nově vy-
hlášeným investičním grantům, mohl 
klub vyřešit problém nedostatečného 
hygienického zázemí všech jmenova-
ných akcí – instalovali zde mobilní 
buňku se záchody pro letní provoz, 
čímž se počet WC ztrojnásobil.

Velký důraz je v LTC kladen na práci 
s dětmi, kterým se věnuje několik tre-
nérů. Do přípravky mohou děti nastu-
povat již od čtyř let, v areálu je pro ně 
z valné většiny vyhrazena zimní hala. 

Na výsledcích je to také dobře znát. 
Zatímco dospělí hrají víceméně rekre-
ační tenis, umísťují se mladší hráči na 
slušných místech 
nejvyšších soutěží. 
Je to patrně dáno 
i dlouhou místní 
tradicí a kladným
vztahem k bílému 
s p o r t u :  z á j e m 
mezi dětmi z Ra-
dot ína je vel k ý 
a trénují s plným 
nasazením.

Ti starší jim pro 
jejich sportovní 
úspěchy vytvářejí 
vhodné zázemí, 
jsou to právě oni, 
na kom stojí chod 
klubu. Někteří z nich svůj život s LTC 
téměř propojili. Například Ing. Jiří 
Holub, který příští měsíc oslaví osm-
desátku, stále pracuje jako poradce 
výboru, organizuje školní turnaj a byl 

iniciátorem i realizátorem mnoha 
projektů při úpravách areálu.

Aktuálně je v LTC zapsáno 124 do-

spělých členů a 70 dětí, vedle nich však 
kurty navštěvují i hrající nečleni a lze 
si je i krátkodobě pronajmout.

Na radotínské antuce to prostě žije!

Hodně dlouho to vypadalo, že tomu, 
kdo v Praze dostane chuť na opravdu 
čerstvou domácí zeleninu, nezbude nic 
jiného, než si pořídit vlastní zahrádku. 
Pak se postupně začaly objevovat inicia-
tivy občanských sdružení, které přes do-
voz „bedýnek“ vyústily až k farmářským 
trhům. Letos se v Praze k pořadatelům 
připojily i některé městské části – jed-
nou z nich je nyní již i Radotín a první 
jarmark se konal rovněž na Zbraslavi.

Uspořádáním Radotínských far-
mářských trhů, které se poprvé usku-

Zbraslavských jarmarcích v sobotu 
18. září od 8.00 do 12.00 hodin. Již 
druhé farmářské trhy na Zbraslav-
ském náměstí nabídnou kromě bo-
haté zářijové sklizně ovoce, zeleniny 
a bylinek také čerstvé mošty, biomaso 
a domácí uzeniny, domácí vejce a med, 
vynikající celozrnné pečivo, mouky, 
poctivé sýry a mléčné výrobky ane-
bo originální oblečení a doplňky 
na děti a dospělé. Jarmarky plánuje 
organizátor akce, Rodinné centrum 
Pexeso, pořádat na Zbraslavském ná-
městí během hlavní pěstitelské sezony 
každé dva týdny, upřesnění dalších 
termínů najdou zájemci na stránkách 
www.zbraslavskejarmarky.cz. Ten, 
kdo má letos přebytky ze zahrádky, 
je může přijít prodávat na Zbraslavské 
jarmarky! Uvítají zde zeleninu, ovoce, 
bylinky a jiné výpěstky ze Zbrasla-
vi a okolí. Kontaktní osoba – Jana 
Handrejchová: 724 011 883, e-mail:
j.handrejchova@pexeso.org.

Jarmarky nemají sloužit jen k prak-
tickému nákupu, ale mají se stát spo-
lečenskou a komunitní akcí: „Měly by 
být příležitostí k pozdravení se souse-
dy a známými, například u šálku dob-
ré kávy nebo čaje s ochutnávkou kolá-
če, který upekla třeba vaše sousedka,“ 
říká s úsměvem Jana Handrejchová.

tečnily 3. září, se Městská část Praha 16 
rozhodla vyjít vstříc nedávným poža-
davkům svých občanů. V nabídce se 
tu objevilo ovoce, zelenina, výrobky 
z rakytníku, koření, bylinky, medové 
perníčky, oříšky, čaje, medy, škvarky, 
sádlo, salámy, klobásy, špek, sýry, 
mléko, slanina, běžné bílé pečivo, ko-
láče, preclíky, loupáky, koblihy, listové 
pečivo, dalamánky, vícezrnné pečivo, 
slivovice, různé kořenící směsi, mošty, 
směsi pro celiaky a diabetiky, víno, 
burčák, skalničky... 

Tento, ale i další 
sortiment si pak bu-
dou moci občané od 
českých farmářů na-
koupit každý druhý 
pátek – nyní 17. září 
a dále 1. a 15. října 
vždy od 10.00 do 
18.00 hodin. Jarní 
pokračování trhů se 
p ř e d p o k l á d á  o d 
d r u h é  p ů l e 
dubna 2011.

Regioná lní po-
t r a v i n y  p ř í m o 
od farmářů bude 
možné zakoupit i na 

ročník 2010

18.9.2010

Nejen ve Zbraslavském slunečním 
parku, ale i v Davli, na Jílovišti, ve Vra-
ném nad Vltavou a v Klínci se v pátek 
24. září v pět odpoledne (jen v Klínci 
o půl hodiny později) zahájí veřejným 
vystoupením XV. ročník tohoto festivalu.

Od půl sedmé se pak ve stanu na 
Zbraslavském náměstí rozjede pře-
hlídka některých malých dechových 
orchestrů, které se přihlásily do soutě-
že. Postupně se představí Jihočeští ro-
dáci, Blaskapelle „Böhmischer Wind“ 
ze Švýcarska, Dechový orchestr ZUŠ 
Přeštice, rovněž švýcarská Blaskapelle 
Worb, Dechový orchestr Týnečanka 
a nakonec od devíti hodin Městská hud-

ba a Majoretes z Kynšperka nad Ohří. 
O den později je možné si mezi devá-

tou hodinou ranní a jednou po poledni 
poslechnout soutěžní vystoupení v Čer-
ném divadle Jiřího Srnce nebo veřejná 
vystoupení ve stanu na Zbraslavském 
náměstí. Ta začínají od desáté dopolední 
a končí v půl druhé po poledni.

Na druhou hodinu je tradičně na 
Zbraslavské náměstí nachystána ma-
žoretková show, která se v půl čtvrté 
přelije do slavnostního průvodu or-
chestrů s mažoretkami, ten projde uli-
cí u Národní galerie a zpět na náměstí, 
kde všichni zúčastnění uspořádají 
společný koncert.

Tamtéž se ve stanu od 
sedmi večer rozjede fes-
tivalová veselice.

Na nedělní dopoledne 
už zbude, ostatně tak jako 
vždy, jen matiné – jedna 
k ap e l a  z e  Šv ýca r ska 
je o desáté zahájí, dru-
há vystoupením od půl 
dvanácté ukončí. Kromě 
nich zahrají ještě Mo-
ravští muzikanti a Malá 
dechovka ZUŠ Přelouč.

Pár dní před rodinnou oslavou 
opravdu kulatých narozenin paní Fran-
tišky Novákové přišli oslavenkyni bla-
hopřát zástupci městské části, starosta 
Mgr. Karel Hanzlík a jeho zástupce 
Mgr. Miroslav Knotek. Ti pro ni měli 
přichystánu nejen kytici, pamětní listi-
nu a dárkový balíček, ale hlavně jedno 
velké překvapení!

Při rozhovoru během loňské oslavy 
se totiž nejstarší obyvatelka Radotína 
zmínila o svém velkém přání – toužila 

si pořádně prohlédnout tu gigantickou 
stavbu, na kterou se občas zajede po-
dívat se synem Jaroslavem odspodu 
(a tedy vlastně docela z dálky) z Vý-
padové ulice.

Proto oním překvapením byla ná-

vštěva dopravních staveb silničního 
okruhu č. 514. Paní Nováková sice 
přivítala oba gratulanty (a své býva-
lé předškoláky) v pohodlí domova, 
ale pak se s velkou radostí nechala 
„vytáhnout“ na nečekaný výlet. Do-
provod jí při něm dělala vnučka Jana 
Marešová a při samotné prohlídce pak 
i ředitel celé stavby Ing. Jan Paclík, 
který mohl na zvědavé otázky dát nej-
fundovanější odpovědi.

K zajímavým informacím se ovšem 
t e n  d e n  d o s t a l a 
nejen paní Frant iš-
ka , a le i t i ,  kdo ji 
doprovázeli - mohli 
si totiž poslechnout 
vyprávění o tom, jak 
Radotín vypadal v roce 
1930, kdy sem tehdy 
bezmála dvacet i leté 
děvče přišlo z rodných 
jižních Čech.

Kdo dnes ještě napří-
klad pamatuje švestko-
vou alej lemující cestu 
nyní pojmenovanou 
Výpadová?

Paní Františka Nováková, která se 
narodila 24. 8. 1910, se sem přistěhova-
la před více než osmdesáti lety a hodně 
radotíňáků ji zná osobně – čtyři deseti-
letí tu pracovala jako učitelka v mateř-
ské škole.

Ať je vítán každý nový Radotíňák!  A ať 
se mu na zdejším břehu Berounky líbí... 

Městská část Praha 16 pořádá ve 

čtvrtek 7. října 2010 další slavnost „ví-
tání nejmenších občánků Radotína“. 
Na této pravidelné akci budou uvítá-
ny děti narozené od března 2010 do 
června 2010, které mají trvalý pobyt 
v Radotíně. Každé z nich dostane i 
malý dárek na památku.

(V tuto dobu bude zcela uzavřeno 
pracoviště matriky odboru občansko 
správního v přízemí budovy v ulici 
Václava Balého 23/3 v Radotíně , 
o ověření podpisů a listin nebo o služ-
bu CzechPOINT je v této době možné 
požádat na odboru živnostenském 
ÚMČ Praha 16 na náměstí Osvobo-
ditelů 21.)

Nemáte hlídání a chcete jít za kulturou?
Městská část Praha 16 přichází s ori-

ginální, rodičům přátelskou nabídkou. 
Během večerních představení v Kul-
turním středisku U koruny jim bude 
zajištěno hlídání potomstva!

Radotínský starosta Mgr. Karel Han-
zlík k tomu říká: „Všichni víme, jaké to 
je se někam večer vypravit, máte-li malé 
děti a babičky nejsou v dosahu. Proto 
jsme se rozhodli vyzkoušet, jaký bude 
zájem o netradiční propojení představení 
pro dospělé a oddělené zábavy pro jejich 
děti. V našem kulturním středisku jsme 

poskytli prostor pro Rodinné centrum Ko-
runka – je dobře vybavené a nabízí nám 
tak možnost zajistit rodičům příjemný 
večer oproštěný od starostí s hlídáním.“

Vedoucí Ku lturního st řed iska 
Radotín Mgr. Dana Radová, 
v jejíž hlavě celý nápad vznikl, 
k tomu dodává: „Programy, 
u nichž tuto službu nabízíme, 
budou končit před devátou, což 
děti předškolního nebo škol-
ního věku třeba s pohádkou 
určitě vydrží.“ 

Další představení se chys-
tá na st ředu 13. ř íjna od 
19.00 hodin v Kulturním 
středisku Radotín v domě 
„U Koruny“ – jmenuje se 

A tak tě prosím kníže aneb Klauniáda 
pro dva pány, cibuli a špek, autorem je 
Karel Steigerwald, kus sehraje Diva-
délko Na dlani z Mladé Boleslavi.

Hlídání dětí (pouze pro diváky) je 
nutno objednat na telefonním čísle 
257 911 746.


