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Elektronizace veřejné správy

Praha 16 pomáhá jihu Čech

Druhé Radotínské 
pábení je minulostí

Letošní kulturně společenské akce 
druhého ročníku Radotínského pábení 
jsou historií. Hlavní myšlenkou projek-
tu, jehož organizátorem je Městská část 
Praha 16, bylo i letos nabídnout a roz-
šířit kulturní vyžití pro občany všech 
věkových skupin, možnost prezentace 
a spolupráce při předávání poznatků, 
např. mezi jednotlivými oddíly, soubo-
ry, sdruženími či školními zařízeními. 

„Druhý ročník Radotínského pábení 
je skutečně historií, ale my již for-
mujeme, a to i na základě zkušeností

Radotínská a zbraslavská radnice 
spojily síly a posílají pomoc na Strako-
nicko postižené přírodním živlem.

Na přelomu měsíců června a čer-
vence letošního roku zasáhly rozsáhlé 
regiony severní a střední Moravy 
a jihozápadních Čech záplavy s ob-
rovskými materiá lními újmami 
včetně ztráty lidských životů. Stejně 
jako Praha v roce 2002 potřebovaly 
postižené obce v těchto regionech 
rychlou a účinnou pomoc a projev 
solidarity k co možná nejrychlejšímu 
odstranění katastrofálních škod, které 
velká voda napáchala. 

K této situaci vznikla iniciativa 
pražských starostů pro koordino-
vanou pomoc postiženým místům, 
aby nebyla poskytnuta stejným obcím 
anebo pouze turisticky, mediálně, 
historicky či jinak zajímavým lokali-
tám. Městské části Praha 16 a Zbra-
slav tak pomáhají malé obci Přední 
Zborovice (69 obyvatel, 45 adres) 
v okrese Strakonice. Rozvodněná řeka 

Volyňka způsobila z 27. na 28. červ-
na  rozsáhlé škody především na by-
tových objektech v obci (16 domů). 

V rámci solidarity a pomoci ra-
d y  o b o u 
p r a ž s k ý c h 
m ě s t s k ý c h 
částí schválily 
f inanční dar 
každá ve výši 
25 000 Kč, kte-
rý osobně pře-
dali starosto-
vé Mg r.  Ka-
r e l  H a n z l í k 
a Mgr. Rena-
t a  H ů r k o v á 
22 . července 
svému kole-
govi Václavu 
S t r n a d o v i . 
Zároveň bylo 
nabídnuto zapůjčení vysoušečů.

Při krátké obchůzce starosta obce, 
o níž je první písemná zmínka v roce 

1318 a jejíž samospráva byla obnove-
na teprve před 17 lety, upozornil, že 
povodně zasáhly Přední Zborovice 
i v roce 2002, smutně zapsaném rovněž 
v kronikách šestnáctky. 

Měsíc po živelné pohromě však 
všichni s obavou vzhlíželi k černající se 
obloze s vědomím, že hydrometeorolo-

gové opět varují před silnými bouřka-
mi, kroupami a lokálními povodněmi.    

   Radotínská radnice  připravila v létě 
novou informační službu – zasílání 
důležitých zpráv z oficiálních webo-
vých stránek na e-mail. Na celostátní 
úrovni byl spuštěn projekt datových 
schránek. V obou případech jde o další 
kroky, jak lidem usnadnit komunikaci 
s úřady, zrychlit ji a zefektivnit.
   Radotínští občané, ale i další zájemci 
z řad veřejnosti, kteří se zaregistrují na 

oficiálních internetových stránkách 
www.mcpraha16.cz, dostávají bez-
platně hlavní zprávy pohodlně do své 
e-mailové schránky. „Ne každý má čas 
a chuť denně prohlížet webové stránky 
veřejných institucí. Proto jsme připra-
vili službu, která všem zajistí doručení 
zprávy například o plánovaných od-

stávkách vody, uzavírkách hlavních 
radotínských ulic a dalších důležitých 
informací přímo do jejich e-mailu,“ 
vysvětluje Ing. Pavel Jirásek, tajemník 
Úřadu městské části Praha 16, důvody 
zavedení dalšího komunikačního ka-
nálu mezi úřadem a občany.
   Stávající způsoby informování zůstá-
vají samozřejmě zachovány – jedná se 
zejména o měsíčník Noviny Prahy 16, 
webové stránky, kabelovou televizi, 

místní rozhlas a informační tabu-
le na území MČ. Zprávy se navíc 
mohou týkat i ostatních městských 
částí správního obvodu – například 
změny úředních hodin správních 
agend, uzavírky páteřních komuni-
kací apod.

Snadná a rychlá registrace
K aktivaci služby je nutná registrace, a to pod odkazem Registrace na horní liště 
úvodní stránky (http://www.mcpraha16.cz/path/registration/lang/11). Po vypl-
nění povinných údajů v registračním formuláři (uživatelské jméno, e-mailová 
adresa a číselný klíč pro zašifrování hesla) je zaslán e-mail na zadanou elek-
tronickou adresu. Ten obsahuje zašifrované heslo společně s návodem na jeho 
dešifrování. Poté bude zájemce automaticky přihlášen a dešifrované heslo se mu 
na stránce zobrazí (toto heslo je lépe si rovnou pro lepší zapamatování změnit). 
Po přihlášení si můžete aktivovat zasílání novinek z webu Městské části Praha 16 
zaškrtnutím volby „Dostávat zprávy z MČ Praha 16 přímo na e-mail“.

Vážení spolu-
občané, léto je 
v plném prou-
du a v době, 
kdy píši tyto 
řádky, je ved-
ro k zalknutí. 
Přesto se mi 
již mnohokrát 

v průběhu tohoto léta vybavila slova 
zbraslavského rodáka a klasika: „Tento 
způsob léta zdá se mi poněkud nešťast-
ným...“ Narážím tímto okřídleným výro-
kem na přečetné prudké výkyvy počasí 
a s tím spojené tak zvané doprovodné 
jevy – bouřky a přívalové deště, jejichž 
příchod je oznamován čím dál častěji 
výstražnou SMS zprávou na mobil za-
sílanou Českým hydrometeorologickým 
ústavem. Bohužel se tyto výstrahy občas 
naplní, jak poté můžeme sledovat ve 
zpravodajství televizních stanic. 

Je téměř nemožné odhadnout, kde 
se katastrofický scénář naplní a kde ne, 
protože přívalové deště, bouřky, vichřice 
a kroupy se vyskytují místně. Bohudík 
se v plné míře Zbraslavi i ostatním 
městským částem správního obvodu 
Prahy 16 dosud vyhýbaly a já doufám, že 
tomu tak bude i nadále.

Nebylo tomu tak všude – spousta 
měst a obcí byla postižena náhle a vel-
mi silně. Někde si živly vyžádaly i daň 
nejvyšší – lidské životy. Vzhledem k to-
mu, že i městské části Zbraslav, Radotín, 
Chuchle a další zažily přírodní katastro-
fu ve formě povodní v roce 2002, umí si 
většina z nás představit, jaké následky 
řádění živlů může mít. 

Když jsem byla oslovena starostou 
Radotína Mgr. Karlem Hanzlíkem, zda 
by se naše městská část nepřipojila k po-
moci obcím postiženým povodněmi 
z přívalových srážek, neváhala jsem ani 
na chvilku. Přestože jsem v té době byla 
na dovolené, předala jsem tuto záležitost 
místostarostce PaedDr. Dagmar Ko-
bylkové, která do Rady městské části 
Praha - Zbraslav připravila materiál. 
Rada schválila pomoc ve výši 25 000 Kč 
pro obec Přední Zborovice u Strakonic. 
Dar ve stejné výši této obci poskytla 
i Městská část Praha 16 (Radotín). Po-
drobnější článek o pomoci najdete ve 
Zbraslavských novinách i v tomto čísle 
Novin Prahy 16.

Popřejme občanům Předních Zboro-
vic i ostatních obcí postižených zápla-
vami, aby se jim podobné nepříjemnosti 
v budoucnu vyhýbaly, a pokud k nim už 
dojde, aby následky byly co nejmenší 
a nahraditelné.

Sportovní hala
zahajuje provoz

Pražský primátor MUDr. Pavel 
Bém a starosta Městské části Praha 16 
Mgr. Karel Hanzlík 1. září v 11.00 hod. 
slavnostně otevřou novou víceúčelo-
vou sportovní halu v Radotíně. Hala 
na podzim přivítá kromě sportovců 
a občanů z Prahy 16 i Mattoni NBL, 
nejvyšší soutěž basketbalistů.  Investo-
rem haly byla Městská část Praha 16.

Čas letních prázdnin a dovolených se 
neúprosně blíží ke svému závěru. Děti si již 
začínají uvědomovat, že po období bezsta-
rostnosti a letního dobrodružství je očeká-
vá opět čas povinností. My, jenž máme po 
dovolené, tiše závidíme kolegům, kteří to 
příjemné teprve mají před sebou. 
   V čase prázdnin a dovolených se toho 
všeobecně moc neděje a hovoříme o tzv. 
,,okurkové sezóně“. Ne úplně tomu tak 
bylo během letošního července a srpna na 
Praze 16. Celé léto je ve znamení rozsáh-
lých stavebních činností a ,,šestnáctka“ se 
stává lokalitou, kam jsou směřovány stá-
tem nebo hlavním městem jedny vůbec 
z nejvyšších investic v rámci Prahy. Své 
záměry, podle finančních možností, řeší 
i samotné městské části.
   Všichni jistě sledujeme budování do-
pravních staveb silničního okruhu – části 
514 mezi Lahovicemi a Slivencem, které 
by měly být dokončeny v květnu příští-
ho roku a jež následně odvedou velké 
procento tranzitní dopravy z páteřních 
komunikací. Velice intenzivně se pra-
cuje na protipovodňových opatřeních 
a valech, jenž ochrání občany před po-
dobnou katastrofou, která nastala v roce 
2002. Během července bylo v Radotíně 
dokončeno dobudování technické vyba-
venosti v oblasti ulic Solná a Strunkov-
ská, včetně realizace finálního povrchu 
vozovky a chodníků. V průběhu srpna 
bude zahájena další etapa v lokalitě Na 
Viničkách, konkrétně ulice Zdická. I zde 
se tedy po zhotovení, do konce roku, bu-
dou moci nemovitosti konečně napojit na 
dešťový a splaškový kanalizační řád, nový 
vodovod a rozvod plynu. Investice samo-
zřejmě opět počítá i s novým povrchem 
komunikace a chodníky. 
   Na přelomu července a srpna byla po 
složitém vyjasnění vlastnických poměrů, 
ve spolupráci s magistrátním Odborem 
správy majetku, provedena demolice 
nebezpečného areálu nefunkční čističky 
odpadních vod (ČOV), nalézající se v těs-
né blízkosti radotínské základní školy. 
Revitalizace a sanace území by měla dále 
pokračovat vybudováním parku nebo 
přírodního biotopu, tedy koupaliště s uza-
vřenou cirkulací vody, která bude čištěna 
bez chemických přísad, a to na bázi ko-
řenové čističky. Díky finanční podpoře 
Českomoravského cementu a.s. mohla být 
zrealizována výměna oken na zdravotnic-
kém zařízení na Sídlišti. Největší investič-
ní akce v historii rozpočtu Městské části 
Praha 16, výstavba víceúčelové sportovní 
haly, je rovněž dokončena a sportoviště 
již čeká na slavnostní otevření, které se 
bude konat 1. září letošního roku. 

Myslíte, že to byla ,,okurková“ sezóna? 



Po stopách románských staveb
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V dnešní uspěchané době neuškodí se 
na chvíli zastavit a ohlédnout o 10 století 
nazpátek, kdy se ve stavitelství uplatňoval 
románský sloh, jako první uznávaný his-
torický styl v architektuře. Románský sloh 
se datuje z období 10. až 13. století a jeho 
název je odvozen od jména Řím, tedy 
Roma, protože tvůrci staveb čerpali inspi-
raci ze starověké římské architektury.
   Stavělo se především z kamene, cihel 
nebo vápence, ale i opuky, pískovce či 
břidlice. Pro zdění se používal hlavně 
lomový kámen, který se opracovával do 
kvádrů spojovaných pak dohromady 
větším množstvím malty. Zdi takto 
postavené byly široké až několik metrů, 
a proto románské stavby působí mo-
hutným dojmem. Pro tuto dobu byly 
charakteristické křížové nebo valené 
klenby, kupole, půlkruhové oblouky 
a zvýrazněná hlavní průčelí, pískovco-
vé fasády a přistavované apsidy.

V románském období byli nositeli 
architektury církev spolu s panovníky 
a příslušníky vyšších privilegovaných 
vrstev, kteří si mohli dovolit stavět 
nákladné a přepychové budovy. Stavěly 
se především kláštery, chrámy, hradní 
kostely a hrady, které představovaly 
církevní nebo světský majestát a moc. 
V oblibě byly zvlášť dva základní typy 
kostelních staveb, a to baziliky a ro-
tundy. Baziliky měly podélný půdorys 
nebo půdorys ve tvaru písmene T či 
kříže, a to když se vsunula příčná loď 
mezi trojlodí a výklenek pro oltář. Pro 
církevní architekturu té doby platila 
představa, že svatostánek musí být 
masivní stavbou, nejlépe s věžemi 
a hradbami. Charakteristický byl vždy 
lichý počet chrámových lodí s mohut-
nými sloupy nebo pilíři a s typickými 
mnohoúhelníkovými, pravoúhlými 
či podélnými výklenky pro oltář na-
zývanými apsidami. Rotundy byly 
jednoduchými stavbami, měly kru-
hový půdorys s kuželovitou střechou 
z břidlice a stavěly se na místech, kde si 
lidé připomínali významné události ze 
života svatých. 
   Nejvíce románských kulturních pa-
mátek se zachovalo na území Prahy, 
která se vyvíjela stavebně již v předro-
mánské době. Od 10. století byl Pražský 
hrad sídlem hlavy státu a také nejvyš-
šího představitele církve, pražského 
biskupa. Nejvýznamnější románskou 
stavbou Pražského hradu byla bazilika 
sv. Jiří založená knížetem Vratislavem 
kolem roku 916. Z této prapůvodní 
stavby se dochovaly jen základy. Také 
první klášter v Čechách, který se stal 
pýchou románské doby, byl založen 
na Pražském hradě. Velkou přestavbou 
prošel celý klášterní komplex po roce 
1142, kdy Hrad byl poničen požárem. 
Bazilika sv. Jiří se po přestavbě stala 
velkolepou trojlodní stavbou s apsidou 
do čtverce, na východě při bočních 
lodích se dvěma bílými opukovými 
věžemi s kamennými střechami a dvě-
ma řadami románských oken. V polo-
vině 12. století měla Praha zbudovaný 
sídelní hrad, 41 románských kostelů 
a desítky klášterů. Zásluhou knížete 
Soběslava I. byla v roce 1135 zahájena 
výstavba nového opevnění Hradu ze 

zděných kvádříků kladených na maltu 
s dvěma věžemi při branách, Bílou na 
západě a Černou na východě. Hradní 
palác tak byl přestavěn na opevněné 
sídlo západoevropské úrovně. V praž-
ském podhradí byl nahrazen původní 
dřevěný most novým kamenným, který 
byl 514 metrů dlouhý a  7 metrů široký. 
Byl zbudován knížetem Vladislavem II. 
v letech 1158 až 1172 a nazván podle 
jeho manželky Juditiným. 

Na Vyšehradě byly v 10. století 
vybudovány stavby se vší nádherou 
tehdejší doby. Vyšehrad byl knížecím 
opevněným hradištěm s kamenným 
románským palácem a s jednou z nej-
starších románských rotund sv. Jana 
Evangelisty. Koncem 11. století se 
Vyšehrad stal sídlem panovníka a prv-
ního českého krále Vratislava II., který 
zde nechal postavit kapitulní kostel 
sv. Petra a Pavla, baziliku sv. Vavřin-
ce a dodnes dochovanou románskou 
hřbitovní rotundu sv. Martina. Na kon-
ci románské éry byla Praha evropsky 
uznávaným kulturním velkoměstem 
s čilým obchodním ruchem.  
   Objekty, ať světské nebo sakrální, na-
cházející se uprostřed města, funkční 
kláštery či obývaná sídla, se v průběhu 
dalších staletí mnohokrát přestavovaly, 
a proto se do dnešní doby dochovaly jen 
některé z původních románských sta-
veb. Často se jedná o drobné posvátné 
stavby postavené na místech odedávna 
významných, které byly symbolem 
událostí, jež neměly upadnout v zapo-
menutí. Takové památky lze nalézt po 
celých Čechách a také v okrajových 
částech Prahy. Uprostřed městské části 
Přední Kopanina stojí starobylá rotun-
da sv. Máří Magdaleny, pocházející z 1. 
poloviny 12. století, která je o průměru 
necelých 6 metrů s vystupující apsidou 
na východní straně dokazující nevšed-
nost románské architektury. Stavba 
je provedená z drobných opukových 
kvádříků dobývaných v blízkém lomu, 
který je dodnes zdrojem tohoto staveb-
ního materiálu.  

V Dolních Chabrech v severní čás-
ti metropole se dochoval románský 
kostel Stětí sv. Jana Křtitele pocháze-
jící z 2. poloviny 12. století postavený 
z opuky a zlatavého pískovce. Jedná 
se o rotundu se vzácně ojedinělými 
románskými malbami a sochami apo-
štolů. V Dolních Počernicích ve stejné 
době byl postaven tehdejším vlastníkem 
osady kamenný románský kostelík za-
svěcený Panně Marii, který se stal uni-
kátní tím, že jeho součástí byla panská 
tribuna, na kterou vstupoval počernic-
ký pán z přilehlého sídla. V Kyjích byl 
pražským biskupem Janem II. v roce 
1226 založen architektonicky cenný 
románský kostel sv. Bartoloměje, stavba 
pevnostního charakteru s dominantní 
mohutnou věží v celé šíři stavby doklá-
dající historii dnešní městské části.    
   Praha díky své více než tisícileté histo-
rii patří k nejvýznamnějším evropským 
lokalitám, kde lze nalézt nejstarší formy 
stavitelství, mezi něž se řadí i stavby ro-
mánské jako vzácný a jedinečný doklad 
života našich předků. Mrtvá zvířata

Utonulé prase museli 26. května ráno vylovit z Berounky v Lipencích radotínští 
strážníci. O měsíc později (29. června) odklízela hlídka krátce před tři čtvrtě na 
šest ráno ze Strakonické silnice u Lahoviček sraženého kance. V obou přípa-
dech muselo objemné zvíře odvézt speciálně upravené vozidlo.
Dopravní nehoda
Zraněného řidiče zachránili z nabouraného automobilu strážníci krátce před 
jedenáctou hodinou večerní na konci května. Hlídka nalezla vozidlo na Strako-
nické silnici v příkopu. „Strážníci muži ihned poskytli první pomoc a zavolali 
rychlou záchrannou službu, která zraněného odvezla do Fakultní nemocnice 
v Motole,“ informoval Bc. Michal Vocetka, zástupce ředitele OŘ Městské policie 
v Praze 5 s tím, že hlídka zůstala na místě a zajišťovala bezpečnost silničního 
provozu do příjezdu odtahové služby a čisticího vozidla.
Zachráněný sebevrah
Krvácejícího muže, který se pokusil o sebevraždu, zachraňovala 19. června 
krátce před jednou hodinou odpoledne hlídka v Radotíně. „Přivolaná rychlá 
záchranná služba muže odvezla do Fakultní nemocnice Motol,“ sdělil Vocetka 
s tím, že rodina zraněného muže pohřešovala již od předešlého dne. Celou zále-
žitost si převzali k došetření radotínští policisté.

Bezplatná linka pro zdravotně postižené občany
   Pro zdravotně postižené občany byla zřízena bezplatná krizová linka, určená zejména 
pro občany s postižením či zdravotním omezením a všechny, kteří potřebují nejenom 
poradit. Jedná se o linku provozovanou občanským sdružením Prosaz. 
   Toto občanské sdružení je společností pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním 
postižením, které sídlí na adrese Kodymova 2526, 158 00 Praha 5 – Stodůlky. Hlavním 
záměrem projektu a jeho celkovým cílem je umožnit nejen zdravotně postiženým odborně 
konzultovat aktuálně vzniklé problémy související se zdravotním postižením nebo řešit 
náhlé krizové situace, poskytovat podporu a poradenství v životních situacích a stavech.
   Telefon 800 246 642 mohou volající (jak děti, tak i dospělí) využívat nepřetržitě 
24 hodin denně, včetně víkendů a svátků, bezplatně z celé ČR. Je určena i lidem, kteří 
jsou osamoceni a touží být s někým v kontaktu, je též úzce navázána na službu odborné-
ho sociálního poradenství.
Bezplatná linka krizové pomoci a poradenství: 800 246 642
Další informace:
Občanské sdružení Prosaz

web: www.prosaz.cz
e-mail: prosaz@prosaz.cz 

Tel.: 235 513 111, tel./fax: 251 614 469

Jakým způsobem přeruším pro-
vozování živnosti a co mám dělat 
v případě, že budu chtít pokračovat 
v podnikání?
   Dle ustanovení § 31 odst. 11 zákona 
č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, 
je podnikatel povinen přerušení pro-
vozování živnosti na dobu delší než 
6 měsíců písemně oznámit živnosten-
skému úřadu. Provozování živnosti je 
přerušeno dnem doručení oznámení 
o přerušení živnostenskému úřadu 
nebo pozdějším datem uvedeným 
v oznámení. 
   Dle ustanovení § 31 odst. 12 téhož 
zákona pokračování v provozování 

ž i v n o s t i  p ř e d 
uplynutím doby, 
na kterou bylo 
p r o v o z o v á n í 
živnost i pře-
rušeno podle 
odst. 11, je pod-
nikatel pov i-
ne n  př e d e m 
písemně ozná-
mit živnosten-
skému úřadu. 
Po k r a č o v a t 
v živnosti je 
m o ž n o  n e j -
d ř í v e  d n e m 
d o r u č e n í 
o z n á m e n í ž i v n o s t e n s k é m u 
úřadu  nebo pozdějším datem uvede-
ným v oznámení. 

Elektrospotřebiče do výkupny nepatří
Stále více odpadů nachází využití 

v novém kabátě. Prvotního materiálu 
je stále méně a méně a každý se snaží 
využít, co se dá. Musí to však mít svá 
pravidla, aby nikdo nebyl ohrožen na 
zdraví a abychom si neznečistili pro-
středí, ve kterém žijeme. 
   To, co jsme byli léta zvyklí vyhazo-
vat, má najednou význam pro výrobu, 
to, co jsme byli léta zvyklí prodávat 
do sběrny surovin, najednou nejde. 
Všechno má svůj určený postup, aby 
bylo možné využít opravdu maxi-
mum. Ve výkupnách surovin nastávají 
převratné změny – některé předměty 
nelze vykupovat vůbec, pro jiné je tře-
ba přesné evidence osob.

Pro v yslouži lá elektrozař ízení 
jsou určena místa, kam je nutné je 
odevzdávat – jsou to buď místa určená 
obcí, místa zpětného odběru, která se 
nacházejí ve sběrných dvorech obcí 
či u posledních prodejců, nebo přímo 
zpracovatel, který je k tomu oprávněn – 
tedy má souhlas krajského úřadu k je-
jich zpracování. Porušení této povin-
nosti občanem může být podle zákona 
sankcionováno až do výše 20 000 Kč.
   Vysloužilé elektrozařízení obsahuje 
nebezpečné látky, které mohou ohro-
zit zdraví a životní prostředí, proto je 
nutné postupovat při jeho demontáži 
ve zpracovatelském zařízení přísně 
podle zákona. 
   Tím, že je elektrozařízení předáváno 
do místa zpětného odběru, odpadají 
obci náklady na jeho odvoz ke zpra-
covateli a také na jeho recyklaci. Tato 
úspora je patrná zejména u takových 
spotřebičů, jako jsou chladničky, ale 

pro obecní pokladnu jsou rovněž za-
jímavé motivační odměny za ostatní 
spotřebiče. Motivace od kolektivního 
systému ELEKTROWIN, který za vý-
robce zajišťuje zpětný odběr některých 
druhů elektrozařízení, pokrývají např. 
náklady na manipulaci ve sběrném 
dvoře. Tyto náklady ani náklady na 
dopravu a recyklaci se tak již nemusejí 
promítat do poplatků za odpady. 

Při nákupu spotřebiče si všimněte 
symbolu přeškrtnuté popelnice. Co to 
vlastně znamená? Značí, že elektrozaří-
zení nepatří do popelnice, do směsného 
komunálního odpadu. Elektrozařízení 
je třeba třídit stejně jako plasty, papír 
nebo sklo! Pro odkládání spotřebičů 
jsou určena speciální místa – buď ve 
sběrných dvorech, v prodejnách elek-
trospotřebičů, nebo v rámci mobilních 
svozů – případně speciální sběry např. 
v rámci akce kolektivního systému 
ELEKTROWIN – Putující kontejner.

Kam s elektrozařízením
na šestnáctce?

Radotín
Sběrný dvůr, V Sudech 1488
(veškerý elektroodpad)

Velká Chuchle
ÚMČ, U Skály 262
(malá elektrozařízení)

Velká Chuchle
ZŠ, Starochuchelská 240
(malá elektrozařízení)

Lochkov
ÚMČ, Za Ovčínem 1
(malá elektrozařízení)

Voličské průkazy. Volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky se 
uskuteční se ve dnech 9. a 10. října 2009. Od 
9. července až do 7. října 2009 si mohou vo-
liči na úřadu městské části v místě svého tr-
valého bydliště (tedy tam, kde jsou zapsaní 
ve stálých a zvláštních seznamech voličů) 
podat žádost o vydání voličského průka-
zu. Žádost lze podat písemně s ověřeným 
podpisem nebo osobně. Kontaktní osobou 
v Radotíně je Miroslav Moravec, vedoucí 
odboru občansko správního, a paní Eva 
Mimrová, pověřená vedoucí oddělení evi-
dence obyvatel a osobních dokladů, oba 
v budově Úřadu městské části Praha 16, 
nám. Osvoboditelů 21/2a.
Nový ředitel  ZŠ Radotín.  Vzhledem 
k ukončení pracovního poměru a funkce 
ředitele školy Mgr. Romana Krále, výhradně 
z rodinných důvodů, bylo vyhlášeno kon-
kursní řízení na funkci ředitele. Rada MĆ 
Praha 16 v souladu se zákonem č. 561/2004 
Sb., vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb. a na 
základě jednání a doporučení konkursní ko-
mise odsouhlasila jmenování Mgr. Zdeňka 
Stříhavky ředitelem Základní školy Praha – 
Radotín, Loučanská 1112/3, a to od 1.9.2009. 
Vi r t u á l n í  P r a h a .  No v ý  p o r t á l  
http://virtualni.praha.eu rozšiřuje původní 
projekt virtuálních prohlídek pražských věží 
o neznámé pohledy na náměstí, mosty a nej-
různější zákoutí nočního města. Stránky na-
bízejí jedinečné záběry stovky nejzajímavěj-
ších věží, všech pražských mostů přes Vltavu 
nebo známých i méně známých náměstí. 
Snímky jsou pořízeny z míst, kam se běžně 
turisté a návštěvníci města nedostanou. 
Nová technologie, která dosud nebyla v Čes-
ké republice v této oblasti využita, umožňuje 
virtuální návštěvy zajímavých lokalit s časo-
vým prolnutím dne a noci. „Praha noční“ 
nabízí jedenaosmdesát prohlídek zejména ze 
zákoutí Starého Města a Hradčan. 
Výše příspěvku na živobytí. Od července 
2009 dochází ke změnám posuzování ná-
roku na příspěvek na živobytí u osob pobí-
rajících dávky pomoci v hmotné nouzi po 
dobu delší než 6 měsíců a hodnotí se jejich 
snaha zvýšit si příjem vlastní prací. Oso-
bám, které nevykonávají veřejnou službu 
nebo dobrovolnickou činnost, se dávky sni-
žují z životního na existenční minimum. 
Mobilní kancelář. Pražská plynárenská, a.s. 
ve spolupráci s dceřinou společností Pro-
metheus, energetické služby, s.r.o. a Úřadem 
městské části Praha 16 nabízí odběratelům 
zemního plynu službu tzv. „mobilní obchod-
ní kanceláře“. Jejím prostřednictvím si jak 
stávající, tak i potenciální zákazníci Pražské 
plynárenské mohou vyřídit záležitosti souvi-
sející s odběrem zemního plynu bez návštěvy 
kontaktních míst v Praze 2 a Praze 4. Mobilní 
kancelář bude umístěna v dodávkovém auto-
mobilu označeném logem Pražské plynáren-
ské, a.s. před budovou Úřadu městské části 
Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21 v Praze - 
Radotíně, a to v těchto nejbližších termínech: 
20.8.2009 od 12.30 do 15 hodin, 17.9.2009 
od 9 do 11.30 hodin. Služeb mobilní kance-
láře mohou využít i občané přilehlých obcí 
a městských částí Prahy. Bližší informace 
lze získat na telefonních číslech 267 175 174 
a 267 175 202 nebo nawww.ppas.cz
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Říční lázně ve 
Zbraslavi, které 
sloužily za vzor 
V. Vančurovi 
při zpracování 
knihy
Rozmarné léto

Vory na Vltavě, kolem roku 1920

   Čas od letního slunovratu do konce 
července 2009 přesvědčil všechny, 
kteří jej trávili ve střední Evropě, že 
léto si s námi spíše zahrává, a jistě si 
vzpomněli na Rozmarné léto Vladislava 
Vančury a stejnojmenný film Jiřího 
Menzela. Bouřky typické pro jarní 
měsíce, přívalové deště bičující celou 

Českou republiku, lokální záplavy v několika regionech Čech 
i Moravy. Praze se to nejhorší vyhnulo, i když zde několik dnů 
trval 1. stupeň povodňové aktivity, zavírala se vrata na Čertovce 
a zastavila se veškerá lodní doprava. Deště potrápily i šestnáctku: 
způsobily havárii kanalizace u ústí Radotínského potoka a vytopily 
několik sklepů na Zbraslavi. Do této městské části se dnes podíváme 
i s Objektivem času, ale vrátíme se do minulosti, především do 
meziválečného období, kdy byla Zbraslav oblíbeným cílem Pražanů, 
směřovaly sem výletní parníky a v místních lázních bylo nabito.    
 

Rozmarné léto

Kolem roku 1950

Antonín a Kateřina Šůrovi,
vzor pro Rozmarné léto.
(Majitelé říčních lázní
Antonín a Kateřina Důrovi.)

Elektronizace... Lochkov opravuje zázemí pro sportovce
Radnice letos dokončí rekonstrukci 

objektu v ulici U Sladovny čp.188, po-
staveného v 70. letech v akci Z. V části 
této budovy dlouhodobě sídlí fotbalový 
klub Sokol Lochkov a část prostor slou-
žila kdysi jako restaurace a sauna.  

Stavební úpravy probíhají již třetím 
rokem a pomalu se chýlí k závěru. 
V roce 2007 proběhla rekonstrukce 
suterénu objektu včetně výměny 
všech sítí - přípojky kanalizace, ply-
nu a elektřiny. Chybějící 
opatření prot i spodní 
vodě, způsobující vlh-
nutí zdí v suterénu, byla 
napravena provedením 
rozsáhlých drenáží uvnitř 
objektu i kolem části stav-
by zvenku.
   V roce 2008 došlo k vý-
měně oken, instalaci nové-
ho topení, úpravě přízemní 
části objektu a vybudování 
nového sociálního zázemí. 
Pokračovaly i venkovní 
úpravy (nové parkoviště, chodníky). 
„V letošním roce nás ještě čekají veškeré 
dokončovací práce zahrnující také no-
vou fasádu a terénní úpravy. Též dojde 
k nezbytnému vybavení kuchyně a zá-
zemí pro fitness, které se kvůli požadav-
kům hygienika značně prodražilo. Díky 

4milionové dotaci od hlavního města 
Prahy by se ale mělo vše stihnout do 
konce roku,“ říká Eva Filipová, zástupce 
starosty MČ Praha – Lochkov.     

A na co se mohou občané těšit? 
V přízemí bude restaurace s mož-
ností využití sálu pro společenské 
účely, v suterénu fitness a veškeré 
zázemí pro sportovce. V části pro-
najaté Sokolu Lochkov budou nově 
zbudovány kabiny pro rozhodčí, 

sklad a sociální zařízení. Vlastní čin-
nost vyvíjí i klub – v letošním roce je 
dokončován automatický závlahový 
systém hřiště, a to zásluhou  grantu 
ve výši 200 tis.Kč získaného od hl. m. 
Prahy. Zbylou část nákladů uhradila 
MČ Praha - Lochkov. 

Projekt datových schránek je součástí 
elektronizace veřejné správy (eGovernment, 
zkracováno jako eGON). Podle jeho duchov-
ních otců, exministra vnitra MUDr. Mgr. Iva-
na Langera a náměstka Mgr. Zdeňka Zajíčka, 
jde o největší změnu české veřejné správy od 
doby vlády Marie Terezie. 

eGON zaznamenává úspěch u obyvatel 
ČR již od loňska, kdy přinesl Český Podací 
Ověřovací a Informační Národní Terminál 
(=Czech POINT) na úřady, pošty, ale také 
třeba na zastupitelské úřady v zahraničí. Pro 
výpis z rejstříku trestů, katastru nemovitostí 
či bodového konta řidiče už nemusíme 
jezdit na několik úřadů do centra Prahy, ale 
dostaneme je na jednom místě během pár 
minut. Navíc služby se neustále rozšiřují (od 
července je například možné na všech 3665 
Czech POINTech požádat o zřízení datové 
schránky). Od začátku provozu byly takto 
vydány již téměř 2 miliony výpisů!

Datové schránky jsou hitem letošního 
roku. Spuštěny byly od 1. července, ale celý 
systém bude plnohodnotně funkční až od 
listopadu, kdy jím budou muset s občany 
a firmami povinně komunikovat tzv. orgány 
veřejné moci – např. státní orgány, orgány 
územních samosprávných celků, Pozemkový 
fond ČR a jiné státní fondy, Český rozhlas, 
Česká televize, samosprávné komory zřízené 
zákonem. Těm je datová schránka zřízena 
ze zákona, stejně jako právnickým osobám 
zapsaným v obchodním rejstříku. 
   A v čem spočívá hlavní rozdíl mezi e-mai-
lem a datovou schránkou? Prostřednictvím 

e-mailu lze dnes zaslat dotaz, žádost či upozor-
nění prakticky kterémukoli úředníkovi. U da-
tové schránky toto není možné, protože každý 
úřad má zřízenu jednu datovou schránku. 
Přínosem je ale to, že jakékoli podání odeslané 
v systému datových schránek se považuje za 
věrohodné, tedy že jej posílá skutečně ta osoba 
(firma, úřad), komu patří.

Ještě je tu jedna zcela zásadní skutečnost: 
kdo si zřídí datovou schránku, tomu jsou úřady 
povinny posílat veškeré zásilky právě jen do da-
tových schránek, je-li to možné (těžko asi půjde 
poslat dokumentaci stavby bytového komplexu 
ověřenou stavebním úřadem). Odpadá tím tedy 
zbytečné čekání na poště, pravidelná kontrola 
poštovní schránky, zda není nějaká zásilka od 
úřadu „na cestě“, a rovněž spory o to, že jsem 
ve schránce nenašel informaci o uložení dopi-
su a že jsem tedy nevěděl o nějakém právním 
úkonu. Ke své schránce se každý může přihlásit 
přes internet 24 hodin denně po celý rok. 

V neposlední řadě systém ušetří značné ná-
klady všem zúčastněným. Občané a firmy měli 
mít vše zadarmo od samého počátku a zaplatit 
vše měly úřady – toto však neprošlo přes Par-
lament ČR a veškeré provozní náklady musí 
hradit stát. To však neznamená, že to obce 
„mají zadarmo“ – prvotní náklady na nákup 
techniky, zajišťování kvalifikovaných certifiká-
tů úředníkům, úpravy spisových služeb… To 
vše si zaplatí samy.

Už vás nebaví neustálé dokládání čistého 
trestního rejstříku na úřadech? A výpisu 
z katastru nemovitostí na dalších úřadech? 
Počkejme si na příští rok, eGON totiž plánuje 
vytvoření čtyř registrů, které budou tato data 
obsahovat, a všechny státní i místní úřady 
k nim budou mít přístup. Tím vstoupí čtyřleté 
úsilí vedení Ministerstva vnitra do finální fáze.        

Datová schránka – rychlý přehled
» jde elektronické úložiště, které je určeno 
k doručování a k provádění úkonů vůči 
orgánům veřejné moci; 
» zřizuje je a spravuje Ministerstvo vnitra;
» umožňuje komunikaci s úřady – posílání 
a přijímání úředních dokumentů v elek-
tronické podobě (datové zprávy) od orgá-
nů veřejné moci;
» vynahrazuje klasický způsob doručování 
v listinné podobě (jednoduše řečeno: vše 
co bude technicky možné poslat elektro-
nicky, bude takto úřady posíláno);
» datová schránka není e-mailová schrán-
ka, není možné pomocí ní komunikovat 
přímo s jednotlivými úředníky, pouze s ce-
lým úřadem. Zatím také nelze takto ko-
munikovat s jinou fyzickou osobou, pod-
nikající fyzickou osobou nebo právnickou 
osobou (od 1.1.2010 by však mohly mezi 
sebou komunikovat právnické osoby); 
» zaslaný dokument (datová zpráva) je 
doručen okamžikem přihlášení do datové 
schránky oprávněnou osobou. Obdobně 
jako u listovních zásilek funguje fikce 
doručení: v případě nepřihlášení se ve 
lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument 
dodán, považuje se tento dokument za 
doručený posledním dnem této lhůty;
» doručení dokumentu má stejné právní 
účinky jako doručení do vlastních rukou.

Další informace
infolinka 270 005 200
www.datoveschranky.info
www.mvcr.cz
www.czechpoint.cz
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PRAHY16
Poznali se na vodě

O letošních prázdninách se uskutečnil 
již pátý ročník projektu „Poznejme se na 
vodě“. Ten je vyústěním aktivní a dlou-
holeté spolupráce mezi naším občanským 
sdružením Proxima Sociale, jež mimo dal-
ších aktivit provozuje radotínský Klub pro 
mládež, a německou organizací Verband 
für Kinder - und Jugend Arbeit v Hambur-
ku, konkrétně s nízkoprahovým klubem Ju-
gendclub Burgwedel. Německá organizace 
se rovněž věnuje dětem a mládeži žijící na 
předměstí velkého města.
   Spolupráce s odborníky na sociální proble-
matiku z Hamburku začala již v roce 1994. 
Novinkou letošní výměny bylo zapojení 
další organizace e Society of the F r i -
ends of Children (Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci TPD) působící 
v Polsku a pracující s podob-
nou cílovou skupinou.

V minulém roce navštívili  
klienti Klubu partnery v Ham-
burku, kde byl připraven bohatý 
program. Společně si prohlédli 
Hamburk, zažili společný výlet 
podél Labe, absolvovali návštěvu 
hamburského podzemí, plavbu 
na kanoích po místních kanálech nebo tři 
dny v zážitkovém parku blízko UNESCO 

Schaalsee – Erlebnisbahn Ratzeburg a na 
závěr se rozloučili tradičním večírkem.

   Tentokrát se akce konala ve dru-
hé polovině července v České 

republice – částečně v Praze 
a částečně v jižních Čechách. 
Osmidenního výjezdu se 

zúčastnilo 30 dětí a 9 pracov-
níků. „Stejně jako naše děti, tak 

i děti z německé a polské strany 
hranic tráví převážnou část 
svého života v ulicích měst 
a naše společná akce je pro 

ně jinou alternativou trávení volného 
času,“ uvedl Jindřich Exner, který má v ob-

čanském sdružení Proxima Sociale tento 
program na starosti. Pro účastníky zde byl 
připraven bohatý program ve formě inter-
aktivních her, tématicky zaměřených diskusí 
či sportovních turnajů. Hlavní aktivitou 
však byla čtyřdenní společná plavba po řece 
Vltavě spojená s kempováním a životem „na 
jedné lodi“. Program byl zakončen výtvar-
ným workshopem přístupným veřejnosti 
a rozlučkovým večírkem. Smyslem letošní 
akce bylo zejména prohloubení kontaktů 
mezi německými, českými a nově i polský-
mi dětmi, poznání jiné kultury a prolomení 
jazykové bariéry.

Kulturní středisko a Místní knihovna 
Radotín oslavily společně s dětmi a učiteli 
z místní Základní školy v Loučanské ulici 
jejich novou zdatnost - čtenářství.

24. června, poslední středu právě zakon-
čeného školního roku, hostilo Kulturní stře-
disko  „U Koruny“ setkání prvňáků s králem 
Knihomolem. Během hodinového programu, 
při kterém mohli přítomní rodiče i praro-
diče zhlédnout nejrůznější 
scénky, písničky i povedené 
autorské divadelní předsta-
vení, nejmenší ukázali, jak je 
důležité umět číst. Děti pak 
ještě dostaly šanci dokázat 
králi, jak toto umění ovládají, 
a vedle samotného pasování 
na „rytíře čtení“ si tak vyslou-
žily i odměnu. Tu představo-
vala dětská kniha a poukaz 
na bezplatné roční členství 
do knihovny! Městská část 
Praha 16 tak spolu s vedením 
základní školy pomohla vyba-
vit třídy knihami, které budou děti společně 
číst v dalším školním roce.
   Pasování čtenářů je dnes už rozšířená 
populární forma podpory čtenářství a řa-

dí se mezi takové iniciativy, jakými jsou  
například programy Čtením a psaním ke 
kritickému myšlení nebo Noc s Anderse-
nem. Společným cílem projektu, na němž se 
kromě Kulturního střediska podílela i paní 
učitelka Magdalena Brončková a vedoucí 
Místní knihovny Ing. Irena Farníková, je 
přivést děti ke knize využitím síly společné-
ho prožitku. Kniha pak už není chápána jako 

intelektuální modla, ale jako prostředník pro 
obohacení a kultivaci komunikace mezi lid-
mi i se sebou samými.

Prvňáci pasováni na čtenáře

Žáci čtvrté, šesté a sedmé třídy Základ-
ní školy v Lipencích se na začátku června 
zúčastnili školy v přírodě v jizerskohorské 
lokalitě, v Desné – Pustinách. Ani nepřízeň 
počasí - chladno a deštivo - radost dětí z po-
bytu v krásných horách neovlivnila.
   Výuka probíhala netradičním způsobem, 
formou her, soutěží, kvízů, plněním úkolů 
z matematiky, českého jazyka, vlastivědy, 
přírodovědy a třeba i při „bojové“ hře. 
Všichni žáci byli rozděleni do šesti druž-
stev složených ze žáků jednotlivých tříd. 
Hudební výchova „se vyučovala” v přírodě 
při pochodu a zdolávání výškových rozdílů. 
Naopak na výtvarné výchově byl zadán úkol 
nakreslit přísloví tak, aby ho druhé skupiny 
poznaly. A nejen to - napsat k němu příběh 
pomocí jednoslabičných slov. Také namalo-
valy erb své skupiny a k němu psaly motto. 
U všech vyhrálo vtipné: „Tygří drápy dobří 
jsou, ti to všechno vyhrajou.“

Plno smíchu a veselí vyvolala hodina 

dramatické výchovy. 
Jed not l ivé  sk upi-
n y  s i  v y l o s o v a l y 
n á m ě t  p o h á d k y 
i žánr jejího podá-
ní. Děti měly během 
dne čas na ztvárnění 
pohádky a přípravu 
kostýmů. Po večeři 
se uskutečnilo di-
vadelní představení, 
jednotlivé výstupy 
hodnotila nestran-
ná komise složená 
z pracovníků pen-
zionu, zdravotnice 
a přítomné mamin-
k y.  V š i c h n i  j s me 
b y l i  p ř e k v a p e n i 
perfektním provedením a zvládnutím da-
ného úkolu.
   Můžeme tedy napsat, že v dobrém ko-

lektivu děti ztrácejí ostýchavost a nebojí 
se prezentovat svoje názory a nápady před 
druhými.

Komenského „Škola hrou“ platí i v přírodě

z letošního roku, náměty na příští rok. 
Radotínská radnice chce projekt kulturně 
společenských akcí dále rozvíjet, a tak není 
tajemstvím, že se v roce 2010 seriál rozroste 
o hudební harmonikářský festival a nebo že 
program Královského průvodu bude v Rado-
tíně dvoudenní a bude začínat již v pátek od-
poledne rytířským kláním v Říčních lázních,“ 
přibližuje představy pro příští ročník Pábení 
radotínský starosta Mgr. Karel Hanzlík. „Sa-
mozřejmě budeme chtít dále zkvalitňovat 
a zatraktivňovat doprovodný program, tak 
aby se jednotlivých pořadů zúčastnilo co 
nejvíce občanů,“ dodává dále Hanzlík.

A jaké bylo to letošní Pábení?
Radotínská radost
   Projekt připravený zejména pro přízniv-
ce divadelního umění, má přinášet radost 
pro všechny. Představili se jak radotínští 
ochotníci, tak i amatérské divadelní soubory 
z blízkého okolí. Radotínské Gaudium si při-
pravilo pohádku „Kočičí rebelie aneb tenkrát 
za komínem“,  příběh zdomácnělých roztomi-
lých kočiček, z nichž jednu hrála Mirka Steh-
líková a druhou Vlasta Pilařová, která kostý-

my pro tuto hru i ušila. Snahou do budoucna 
je zorganizovat celovíkendovou akci.
Velký dětský den
   Zábavný den pro děti konaný v areálu ra-
dotínských lázní. Program byl i přes nepřízeň 
počasí vyplněn soutěžemi, autogramiádou 
známých osobností, vystoupením dýdžeje 
Sluníčka a divadelního spolku. Zajímavou 
kulturní vložkou byla módní dětská přehlíd-
ka a hudební vystoupení hostů z Afriky. 
Královský průvod z Prahy na Karlštejn  

Dvoudenní historický průvod císaře 
Karla IV. a jeho družiny z Pražského hradu 
přes Radotín, Černošice, Dobřichovice až 
na Karlštejn. V Radotíně bylo pro císaře 
připraveno důstojné uvítání, bohatý kultur-
ní program včetně šermířů a dobové hudby. 
Příjemným zážitkem v pozdních večerních 
hodinách bylo vedle vystoupení zpěváka Iva-
na Hlase i slibované dvojnásobné překvapení, 
kterým byla laser show a slavnostní zprovoz-
nění nasvícení kostela sv. Petra a Pavla. 
Velké radotínské rodeo o primátorský pohár

Tradičně pořádané pod patronací pri-
mátora hlavního města Prahy a starosty 
Městské části Praha 16. Akce byla určena 
hlavně pro milovníky koní, kteří zde mohli 
zhlédnout rychlostní soutěže zaměřené na 
ovládání těchto krásných zvířat, jezdecké 
dovednosti, ukázky s lasem a bičem, disciplí-
nu pokládání telete a nebo volbu Miss rodeo 
2009. Jako vždy to byla báječná podívaná za-
vršená tradičním večerním country bálem.
Radotínská neckyáda
   Soutěž ve splavování Berounky na netra-
dičních plavidlech. Závodu se zúčastnilo de-
set odvážných posádek. Počasí bylo krásné, 
účastníci stateční a originální, takže dopro-
vodný program s večerním vyhlášením vítě-
zů v Říčních lázních byl jen krásnou tečkou 
za vydařeným dnem i celým Pábením.
 

Radotínské pábení...

Kardinál Vlk požehnal nový zvon
V předvečer svátku sv. Petra a Pavla, 

28. června, celebroval pražský arcibiskup 
kardinál Miloslav Vlk poutní mši svatou v ra-
dotínském kostel sv. Petra a Pavla a požehnal 
nový zvon, který nese jméno sv. Pavla. 

Až do nedávna byly totiž na věži rado-
tínského kostela z první poloviny 18. století 
zavěšeny zvony zapůjčené z kostela sv. 
Kateřiny Alexandrijské v Chotči. Dnes jsou 
však již zpět a místo nich je umístěn zvon 
nový. Tento třísetkilový zvon pochází z díl-
ny zvonárny Petra Rudolfa Manouška a je 
sponzorským darem radotínského rodáka 
Ing. Pavla Trnky. Současně byl zavěšen 
i zrekonstruovaný zvon z roku 1707 zvaný 
„Poledník“ 

Slavnostního aktu se zúčastnili také 
zástupci Městské části Praha 16, starosta 
Mgr. Karel Hanzlík a jeho zástupce Mgr. Mi-
roslav Knotek. Radotínská radnice totiž 
přispěla na umístění zvonu, opravu krovů 
a zabudování elektrického pohonu třetinou 
potřebné částky. Druhou třetinu potřebných 
finančních prostředků potřebných pro zavě-
šení zvonu mezi sebou vybrali sami farníci 
a zbytek byl příspěvkem sponzorů. Místní 
kostel je navíc od 6. června nově osvětlen. 

Administrátor farnosti  Zdeněk Skalický 

je spokojen, že mohl být tímto způsobem 
symbolicky zakončen Rok sv. Pavla. „Jsem 
rád, že se to tak sešlo,“ říká. „Byla to hezká 
spolupráce, která kolem příprav vznikla. 

Sv. Pavel nás takovýmto způsobem spojil 
navzájem v naší farnosti.“ S pohledem upře-
ným na dílo firmy Manoušek, nejstaršího 
zvonařství v České republice, dodává: „Ne-
jde jen o kus kovu, ale je v tom i srdce.“
   Kostel v Radotíně, zasvěcený sv. Petru 

Sportovní hala zahajuje provoz
Kromě vlastních finančních prostředků se 
největší částkou na její realizaci podílelo 
hlavní město Praha, další prostředky byly 
poskytnuty MŠMT ČR a MF ČR. 
   „Nová hala splňuje parametry pro všech-
ny sálové sporty. Dělící sítě a rozměry haly 
25,5 x 44,5 m dávají možnost provozovat 
tři různé sporty najednou. Atraktivním 
doplňkem a další možností aktivního spor-
tování je 11 metrů vysoká horolezecká stě-
na. Tribuna pro 198 sedících a dalších více 
jak 100 stojících bude vytvářet výbornou 
kulisu při soutěžních utkáních. Největší de-
vízou nové haly je však dřevěná palubovka 
MONDO - špičková podlaha certifikovaná 
od FIBA (mezinárodní basketbalová federa-
ce), která  poskytuje vynikající komfort pro 
sportovce. Stejná podlaha je nainstalována 
v hale USK Na Folimance. Licenční komise 
ČBF posvětila možnost hrát v hale nejvyšší 
soutěž mužů Mattoni NBL. Kvalitu prostředí  
haly ocenili při prohlídce i největší osob-
nosti českého basketbalu Jiří Zídek (dnes 
místopředseda ČBF) a jeho otec, populární 
„Andrej“, nebo trenér české reprezentace 
Michal Ježdík,“ říká 1. zástupce starosty MČ 
Praha 16 Mgr. Miroslav Knotek a pokračuje: 
„Možnosti haly a moderní vybavení zapů-
sobily na tým Sokola Vyšehrad, nováčka 
nejvyšší soutěže basketbalistů, který v ra-
dotínské hale odehraje své domácí zápasy. 
Občané Prahy 16 se tak mohou těšit, že 
uvidí v akci hráče mistrovského Nymburku, 
Nového Jičína nebo USK Praha. Radotín 
tak získává špičkové zařízení pro zájmo-
vou činnost. Při slavnostním otevření se 

představí veřejnosti zástupci nejmladších 
sportovců, kteří představí variabilitu haly. 
Přislíbena je účast týmu sportovních redak-
torů ČT v exhibici proti radotínským bas-
ketbalistům. Slavnostní otevření vyvrcholí 
minizápasem Sokola Vyšehrad a domácích 
basketbalistů. Provoz haly se rozběhne hned 
v následujících dnech.“ 
   Badmintonový oddíl Sokola Radotín při-
pravuje nábor dětí do přípravky, která by 
měla rozběhnout svou činnost hned v září. 
Zimní přípravu budou v hale realizovat 
oddíly sobalu, lakrosu nebo volejbalu. 
Basketbalisté RSK zde budou mít domácí 
hřiště pro své zápasy, USK Praha má zájem 
pořádat v hale tréninky přípravek a žá-
kovských kategorií. Radotínská amatérská 
volejbalová liga zde bude hrát všechny své 
zápasy. Velký zájem je i ze strany florbalo-
vých oddílů, fotbalisté SC Radotín využijí 
prostory haly pro pořádání zimních halo-
vých turnajů. Prostor bude vyhrazen i pro 
komerční využití a pro ostatní občany, kteří 
si budou chtít zahrát třeba sálovou kopa-
nou nebo badminton. Součástí nabídky 
bude i sauna, sportovní bufet a ubytovací 
kapacita pro 30 míst. Na závěr nezbývá 
než pozvat všechny příznivce sportu 
a občany Radotína na slavnostní otevření 
haly  v první školní den 1. září  2009 od 
11.00 hod. do ulice U starého stadionu.

V případě zájmu o využití haly se občané 
nebo organizace můžou obrátit na mana-
žera haly Pavla Prachaře, tel: 777 863 677, 
e-mail: pracharpavel@gmail.com. 

a Pavlu, byl postaven pravděpodobně již 
na konci 13. století, ale z původní stavby 
se dochovala pouze část presbytáře, na-
víc renesančně upravená. Hlavní části 
kostela, přestože poměrně jednoduché, jsou 
díla vrcholné barokní architektury z první 
poloviny 18. století. Svatostánek stojí na bře-

hu Berounky u láv-
ky pro pěší, která 
spojuje Radotín se 
Zbraslaví. U kostel-
ní zdi se dochovalo 
několik pomníků 
z doby, kdy okolí 
kos te l a  s louž i lo 
jako hřbitov (cca do 
roku 1880). Dnes 
je kostel sv. Petra 
a Pavla kostelem 
farním a patří do 
Římskokatol ické 
farnosti u kostela 
sv. Petra a Pavla 
Praha - Radotín 
ve II. pražském 

vikariátu. Bohoslužby se zde slouží pra-
videlně každou neděli v 8.30 hodin a ve 
středu (v případě letního času v 18 hodin, 
v době zimního času v 17 hodin) a také 
v pátek celoročně od 18 hodin. 
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Vychází 14.8.2009. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.9.2009.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 4.9.2009. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

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

a fotografie se nevracejí. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIKA MARTIN
TEL.: 777 055 579

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907
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������������ 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

OPRAVY 
CHLADNIČEK A MRAZNIČEK

ROZENSKÝ ALEŠ
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

www.rozensky.qmenu.net



Recenze: Harry Potter a Princ dvojí krve

2. září
Výlet pro seniory – Horní Lužice

Löbau, Ostritz, Žitava, Ojbyn
Cena pro radotínské seniory 200 Kč,

pro mimoradotínské 490 Kč.
Prodej zájezdu 24. srpna ve 14 hodin 

v Kulturním středisku.

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

pro mimoradotínské 490 Kč.
Prodej zájezdu 14. září ve 14 hodin 

v Kulturním středisku.

25. září
Vejvodova Zbraslav v Radotíně

Koncert malého dechového orchestru 
od 17 hodin na nám. Osvoboditelů 

(u obchodního centra Albert). 

10. – 11. října
XII. Havelské posvícení

Tradiční posvícenská akce v Radotíně.

Bližší informace a přihlášky 
v Kulturním středisku Radotín, 

nám. Osvoboditelů 44/15,
tel.: 257 911 746, 604 146 163, 
e-mail: ksradotin@seznam.cz

www.ukoruny.net.

5. září 
Zbraslav – Jíloviště

42. ročník mezinárodního závodu 
historických vozidel. Dopoledne vý-

stava vozidel na Zbraslavském náměs-
tí, ve 13 hodin start jízdy do vrchu.

25. – 26. září
Vejvodova Zbraslav 2009

XIV. ročník mezinárodního festivalu 
malých dechových hudeb.

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

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

Až do 3. září KINO RADOTÍN
NEHRAJE

4. září od 17 a 19.30 hodin
Noc v muzeu 2 70 Kč

5. září od 17 a 19.30 hodin
Gran Torino 75 Kč

6. září od 17 a 19.30 hodin
Paříž 36 70 Kč

11. září od 17 a 19.30 hodin
Hannah Montana 75 Kč

12. září od 16 a 19 hodin
Transformers:  
Pomsta poražených 70 Kč

13. září od 17 a 19.30 hodin
Nedodržený slib 75 Kč

18. září od 17 a 19.30 hodin
Doba ledová 3: 
Úsvit dinosaurů 75 Kč

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

20. září od 16 a 19 hodin
Gomora 75 Kč

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

Dětská představení
6. září Perníková chaloupka
13. září Rusalka Hupsalka 

Neděle od 15 hodin. 
Vstupné 40 korun.
 

Rezervace vstupenek je možná
telefonicky na čísle 257 910 322

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

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,

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

Pokladna otevřena 
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

Conn Iggulden - Vlk plání
Působivý historický román je 
úvodním dílem série o životě 

Čingischána a jeho potomků. Věrně 
zachycuje drsný život mladého 

Temüdžina, kterému 
se podařilo sloučit doposud válčící 

mongolské kmenů a stát se Čingisem.
Vydalo nakladatelství 

Millennium Publishing s.r.o

Nadine Williamsová – 
Láska ve Francii

Jak nalézt lásku v každém věku 
aneb důležitá je cesta, nikoliv cíl. 
Nadine je po dvou nevydařených 
manželstvích rozhodnuta, že už 

nikdy nedopustí, aby nějaký muž 
ovládal její život. Olivier zase truchlí 

nad smrtí své ženy.
Ani jeden z nich není připraven 
na lásku, jejich přátelství však 
nabere překvapivý směr. Jen je 

třeba najít pojítko, které by je drželo 
pohromadě. Ona totiž vyrůstala 

v Austrálii, zatímco on je typický 
Francouz. Přežije jejich vztah cestu 

napříč Francií a situace plné 
kulturní i citové zátěže?

Vydalo nakladatelství Olympia.

Petr Šabach - Škoda lásky 
Povídkový soubor, který volně 

spojuje hudební tematika, 
představuje jakési panoptikum 
všech těch „místních Elvisů“ 

a bigbeatových skupin, jež skončily 
dřív, než se stačily dohodnout na 

jménu, jakož i celou řadu svérázných 
outsiderů, kteří už po mnoho 

hudebních generací sní svůj mlhavý 
sen o slávě. Autor nás zavádí nejen 

do svých rodných Dejvic a na blízkou 
Hanspaulku, ale i do Smetanovy 
Litomyšle anebo do jedné zcela 

zapadlé pohraniční vísky.
Vydalo nakladatelství Paseka.

Helena Brožíková - Terezka 
a kaštanový skřítek 

V pohádkovém příběhu se malá 
Terezka setkává se skřítkem 

Kaštalínkem, kterému zlý čaroděj 
Marcipán ukradl noty z písničky. 
Proto se s ním Terezka vypraví za 
Marcipánem do popletené země. 

Vydalo nakladatelství Matik.

Místní knihovna Radotín, 
Loučanská 1406/1,

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

www.knihovna-radotin.cz.

Rodinné centrum Pexeso se 
o prázdninách přestěhovalo do 

nových prostor v ulici Žabovřeská 
1227 na Zbraslavi 

(vedle školky OPUS).
V současné době probíhá rekonstrukce

a zařizování tohoto působiště.
Volná herna ale bude pravděpodobně 

otevřena ještě v průběhu srpna - 
pro konkrétní termín otevření 

sledujte webové stránky 
www.pexeso.org.

Zápisy do kurzů pro děti i dospělé 
bude probíhat od 7. do 11. září.

A z jakých nových kurzů pro děti 
můžete vybírat?

Žonglování
Železniční modelářství
Kroužek pokustonství

Hrátky se zvířátky
Kroužek středověk

Dětský pěvecký sbor se hrou na flétnu
Sportovky pro děti od 2 do 6 let

Pro dospělé a dospívající jsou 
připraveny tyto nové kurzy:
 Angličtina s doprovodným 

programem pro děti
Kurzy excelu a wordu

Klub maminek po porodu 
a před porodem
Lambaaerobic
Salsa pro ženy

Scénický tanec pro ženy
Výtvarný ateliér

Cvičení po porodu do formy

Dále pokračují:
Muzicírování pro děti od 2 do 6 let

Tanečky pro děti od 3 do 7 let
Cvičení pro děti od 3 měsíců

do 2 let s rodiči
Výtvarka pro děti od 3 do 6 let

Keramická dílna pro děti od 3 do 5 let
Zdravotní cvičení

(aby záda dospěláky nebolela)
Powerjóga a jóga 

pro dospělé i dospívající
Pilates a břišní tance pro dospěláky

Rodinné centrum Pexeso, o.s. 
Kurzy se od září 2009 konají

již v „novém“ Pexesu,
Žabovřeská 1227,
 Praha – Zbraslav.

Přihlášky a informace na 
www.pexeso.org.

Změna programu vyhrazena!

Večerní sova všem čarodějům a ostat-
ním kouzelným tvorům: mudlovi, brit-
skému režiséru Davidu Yatesovi, byla 
znovu udělena cena za černou filmovou 
magii. V adaptaci šesté kapitoly dobro-
družství čaroděje s kulatými obroučkami 
potvrzuje, že když se spojí opojné vizuál-
ní kejklířství plné novinových průletů, 
vertigoefektů a čarovných destrukcí těch 
nejkrásnějších koutů Londýna a působi-
vé filmové vyprávění, není tak důležité, 
že scenáristicky jde jen o předehru k vel-
kému závěrečnému dějství. 

Harry Potter se pošesté vrátil do 
školních škamen a válka mezi pánem 
Zla a světlými silami, která se krutě 
rozhořela v předchozím díle Féni-
xův řád, vzplála naplno a ohrožuje 

i nedotknutelné stěny Bradavického 
hradu. Sám Harry si prošel bolestnými 
ztrátami svých milovaných a poslední 
dospělou oporou je podivínský ředitel 
a mocný černokněžnický guru Brum-
bál, který mu je nejen přítelem a rád-
cem, ale i průvodcem na cestě do tem-
né mysli Toma Raddlea, jenž se později 
stal ukrutným Lordem Voldemortem. 
   Půdorys filmu tedy tvoří výlety do 
minulosti a romantické mnohoúhelní-
ky. Zatímco v předchozích dílech byly 
milostné nitky spřádány jaksi mimo-
chodem ve vedlejším plánu, v šestce 
se teenagerské emoce probudí naplno 
- nouze proto není o polibky, žárlivé 
scény, lektvary lásky a velká vyzná-
ní a sval srdeční tentokrát dostane 

zabrat u všech hlavních 
postav. Verbální komika, 
nonverbální romantika 
a silný tah na branku 
zkrátka dají zapomenout, 
že se přímý střet nekoná. 
Je jen škoda, že k prostři-
hání hustých literárních 
lesů madam Joanne K. 
Rowlingové nebyl přizván 
někdo lepší než rutinér 
Kloves, protože čarovné 
viteály a Voldemortovo 
dětství, tedy klíčové mo-
menty série, jsou upoza-
děny na úkor zbytečných 
scén a nejvděčnější posta-
vy jako Lenka Střelenka 
a zlověstný Severus Snape 
mají málo prostoru. Mini-

málně pro nás, fanoušky knižní verze, 
tím film oproti pětce ztrácí cenné body, 
ale Yates dokáže odfláknutou práci vy-
rovnat - brilantně si poradil s nováčky 
(mezi kterými exceluje Jim Broadbent 
coby profesor Křiklan - sběrač trofejí 
a samozřejmě Cormac - parádně sliz-
ký konkurent Rona ve famfrpálové 
brance i v lásce), výborně zvládl pře-
pínat kontrasty mezi shakespearovskou 
temnotou a osudovostí (postava Draca 
Malfoye je opravdu hamletovská) a ko-
mediálními cukrbliky, v nichž svou 
otravnou šišlavostí vyčnívá Levandule 
a kouzelný svět je v Yatesově perspek-
tivě více než jen arénou, kde po sobě 
divní lidé metají zaklínadla. Je skutečně 
kouzelný a kouzelně skutečný. 
   Představitelé Rona, Hermiony a Har-
ryho prošli pod Yatesovou taktovkou 
velkou hereckou školou a na rozdíl od 
dětských let se jim daří formovat více-
rozměrné postavy, které konečně pro-
nikají za škatulky rebel – šprtka - vtipá-
lek. Vzhledem k slabšímu nadabování 
hlavní postavy (zejména „zfetovaný“ 
Kotek působí jako kletba Cruciatus) je 
však pro starší ročníky lepší volit titul-
kovanou verzi. Trumfovým kouzlem je 
v Princi dvojí krve hudba, která temné 
momenty vybarvuje do thrillerových 
podtónů a v bránicolamných úsecích je 
komickým společníkem. Harry Potter, 
chlapec, který byl vyvolen, aby s hůl-
kou v ruce a přáteli po boku bojoval na 
straně Dobra, si na vás přichystal přivo-
lávací kouzlo. Nenechte se pobízet a na-
sedněte na filmové koště, v čarodějném 
světě je drahá každá minuta.

Kulturní středisko Radotín 
a Rodinné centrum Korunka, o.s. 

pořádají 
od září 2009 následující pravidelné 
kurzy pro dospělé a rodiče s dětmi.

Pro rodiče s dětmi: 
Tvořivé odpoledne

pro děti i jejich rodiče
(pondělí 9 - 10.30 hodin), cena 1200 Kč

Světýlka pro děti 2 až 6 měsíců
(čtvrtek 9.30 - 10.15 hodin), cena 650 Kč

Světýlka pro děti 7 až 12 měsíců
(středa 10.30 - 11.15 hodin), cena 650 Kč

Světýlka pro děti 13 až 18 měsíců
(středa 11.30 - 12.15 hodin), cena 650 Kč

Světýlka pro děti 18 až 30 měsíců
(čtvrtek 10.30 - 11.15 hodin), cena 650 Kč

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

(pondělí 15.30 – 16.15 hodin), 650 Kč

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

(pondělí 16.30 – 17.15 hodin), 650 Kč

Pro dospělé: 
Orientální tanec pro ženy

s možností hlídání dětí
(pondělí 11 – 12.15 hodin), cena 1150 Kč

Orientální tanec pro ženy každého věku 
(pondělí 12.30 – 13.45 hodin),

cena 1150 Kč

Powerjóga s možností hlídání dětí
(středa 9 - 10 hodin), cena 800 Kč

Mateřské setkávání
(středa 13.30 - 15 hodin), cena 1200 Kč

Těhotenské setkávání
(čtvrtek 19 – 21 hodin), cena 1500 Kč

Cenu tvoří předplatné na 10 lekcí. 
První lekce (s výjimkou powerjógy) 

zdarma!

Další kurzy pro dospělé:
angličtina začátečníci/pokročilí

kalanetika, jóga

Kurzy se konají 
v Kulturním středisku Radotín,

nám. Osvoboditelů 44/15.
Přihlášky a informace na 

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

léta, přívalové 
deště, působí 

mnohým 
obyvatelům 

šestnáctky nemalé 
potíže. Záběr je 

z lochkovské ulice 
Za Ovčínem, jež 

se změnila v říční 
koryto. 

Radotínské 
radnici se po 
složitém až 
,,detektivním“ 
vyjasnění vlast-
nických pomě-
rů, ve spoluprá-

ci s magistrátním 
Odborem 
správy majet-
ku, podařilo 

provést demolici a sanaci nebezpečného areálu býva-
lé čističky odpadních vod, nalézající se v těsné blízkosti 
základní školy. Práce byly dokončeny v průběhu srpna.



Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám

V případě, že se chcete zúčastnit slosování o věcné ceny, zašlete nebo doneste vyluštěné znění tajenky vepsané do 
ústřižku pod křížovkou. Ústřižek odstřihněte a doručte na adresu redakce:  V. Balého 23, 153 00 Praha - Radotín. 
Na obálku napište heslo KŘÍŽOVKA, kontaktní adresu nebo telefonní číslo. Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé tajenky. Výherci si svoji výhru mohou převzít na adrese redakce. Ústřižky s vyluštěným textem bu-
dou zařazeny do slosování, pokud dojdou do redakce nejpozději do 4.9.2009.

1. Dušan Hejbal
Minerální 6

Radotín                                       
2. Jaroslav Bláha

Výpadová 215  
Radotín

3. Eva Žáková
Na Staré 70
Lahovičky

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

aneb jak na kolo
Dámská cyklistika - pokračování

Více informací a širokou sekci speciál-
ních produktů pro ženy cyklistky nalez-
nete na eshop.kola-radotin.cz, kde je pro 
ně vyhrazena zvláštní dámská sekce.

   Tentokrát budeme vyjíždět na západ 
od Radotína a naším hlavním cílem 
bude Svatý Ján pod Skalou, což je veli-
ce atraktivní a turisticky vyhledávané 
místo.
   Trasa začíná u cyklistického obcho-
du Ski a Bike Centra Radotín, odkud 
se nejprve vydáme po hlavní silnici 
ven z Radotína směrem na Zličín 
a Barrandov. U cementárny ovšem 
odbočíme vlevo na užší méně frekven-
tovanou silnici a budeme pokračovat 
vzhůru údolím na Zadní Kopaninu. 
Silnice se zde příjemně vlní stinným 
lesnatým terénem a postupně nabírá 
na příkrosti. Po průjezdu několika 
serpentinami se objeví první domky, 
projedeme vesnicí a na vrcholu, kde 
se hlavní silnice stáčí vpravo, budeme 
držet směr rovně na Ořech. Po této 

příjemné zahřívací části se v Ořechu 
vydáme vlevo po hlavní silnici na 

Chýnice, kde bude následovat 
odpočinkové klesání. 
   Na první křižovatce od-
bočíme po cyklostezce A50 
na Choteč. Sjedeme z kopce 
dolů ,  vesn ic i  projedeme 
a dále budeme pokračovat po 
zelené turistické značce do již 
zmíněné Chýnice. Napojíme 
se na cyklostezku 0013, kte-
rá vede do kopce po silnici 
a směřuje nás na Kuchař. My 
ale pojedeme na Vysoký 
Újezd. Na konci silnice, po 
které nás vede cyklostezka, je 
jakési „téčko“, kde pojedeme 
mírně vpravo a hned vlevo na 
štěrkovou cestu. To, že jsme 
na správné cestě, poznáme 
podle toho, že přejedeme přes 
koleje. V tuto chvíli se pohy-
bujeme opět po zelené značce 
a té se budeme držet až do 
Vysokého Újezda. 
   Následuje lesní pasáž, z níž  se po 
chvíli vynoříme na hřebenu, odkud 
máme krásný výhled jak na Cukrák, 
tak na západní část Prahy. Znovu se 
napojíme na silnici a dojedeme až 

do centra vesnice 
V y s o k ý  Ú j e z d , 
kde je náměstíčko 
s pomníkem a také 
autobusová točna. 
Pokračujeme stále 
rovně přes vesnici 
a sjedeme mírný ko-
peček mezi domky. 
Na konci vesnice za-
číná nečekaně pěk-
ný asfalt, za který 
vděčí místní tomu, 
ž e  v e  Vy s o k é m  
Újezdu mají gol-
fový klub a hřiště. 
Po široké asfaltce 

pojedeme kolem golfu stále z kop-
ce a u lesa odbočíme vlevo, kde cesta 

začíná prudce klesat. Sjíždíme totiž 
do Loděnice. Štěrkový úsek se rychle 
změní v hliněnou cestu s přiměřeným 
množstvím kamenů, která ale zůstává 
bezproblémově sjízdná. 
   Vyjedeme u koňské osady s názvem 
Ranč u Kotvy, obklopené výběhy s pa-
soucími se koni. Cestou mezi ohrada-
mi vyjedeme na silnici, kde se dáme 
vpravo a klesáme stále z kopce. Dole 
přejedeme koleje a jsme přímo v městě 
Loděnice. Je důležité podjet dálnici, 
abychom se dostali k hlavní silnici 
mezi Prahou a Berounem. Zde se na-
chází poměrně hodně restaurací a dal-
ších možností občerstvení, je odsud 
také dobré spojení autobusem, pokud 
bychom se po jídle cítili unavení.

Dále se vydáme po hlavní silnici 
směrem na Beroun, ale záhy z ní od-
bočíme vlevo na Svatý Ján pod Skalou. 
Opět podjedeme dálnici a pokraču-
jeme po rovince údolím podél říčky 
se jménem Loděnice po příjemně se 

vlnící silnici. Po 3 kilometrech by-
chom měli dorazit do Svatého Jána pod 
Skalou, jehož turistickým lákadlem je 
především skála nad touto vískou, na 
kterou lze poměrně jednoduše vylézt, 
a to i s kolem. Podle legendy ve Sva-
tém Jánu v 10. století sídlil poustevník 
sv. Ivan. Po objevení jeho ostatků 
v 16. století se ze Sv. Jána stalo známé 
poutní místo. Nachází se zde také kláš-
ter, založený počátkem 13. století, který 
později sloužil různým účelům (textil-
ní továrna, lázně či zámek). Na jižní 
straně barokního kostela jsou zachová-
ny tři jeskyně (Chrám sv. Jana Křtitele, 
Starý kostel Panny Marie a Klášterní 
krypta upravované barokně). Ve vesni-
ci naleznete také příjemné občerstvení, 
například v restauraci Obecná Škola.

V trase budeme dále pokračovat 
údolím podél vody až do Hostími. 
Zde podle značení odbočíme směrem 
na Karlštejn, avšak hned za Hostímí 
sjedeme ze silnice na žlutou turistickou 
značku do Srbska. Vyhneme se tak 
nepříjemnému stoupání přes hřeben 
a dostaneme se do bezprostřední blíz-
kosti Berounky. Podél Berounky ukra-
jujeme kilometry po cestě pod skalami 
do městečka Srbsko, což je další 
důležitý záchytný bod trasy. Pro 
méně zdatné výletníky tu může 
výlet končit, mohou nasednout 
např. na vlak do Radotína.
   Více trénovaní cyklisté budou 
moci pokračovat ze Srbska po 
žluté prudce do kopce. Nejprve 
stoupáme mezi domy a poté 
směřujeme do lesa, kde se po 
200 m výšlapu terén značně 
zmírní. Stoupání lesem nás 
vyvede až na louku, na níž se na-
chází rozcestí a informační ta-
bule o Karlštejnsku. My pojede-
me stále dál do kopce k dalšímu 
lesu vlevo, po červené značce. Na 
vrcholku kopce bude následovat 
rovná část po štěrkové cestě, 
načež začneme nepatrně klesat 
a nabírat na rychlosti. Po chvilce 
jízdy z kopce zahlédneme přes 

louku vpravo vrchol věže Karlštejna 
a po dalším klesání přijedeme právě 
k silnici, která vede z Karlštejna na 
Mořinu. My směřujeme do vesnice 
Mořina, kam musíme pozvolna pilně 
vystoupat po úzké silnici. Vede tudy 
také cyklostezka 0013. V Mořině je 
opět možnost autobusového spojení 
zpět do města. 

V tuto chvíli máme v nohách ko-
lem 40 kilometrů a trasu budeme 
dokončovat dále po cyklostezce 0013, 
která vede po silnici. Z Mořiny tedy 
pojedeme přes hřeben kolem lomu na 
Kuchař. Tentokrát ovšem vynecháme 
Choteč a pojedeme v Kuchaři vpravo 
do Třebotova, přes Kuchařík. Cestou 
dolů si užijeme pěkný sjezd po silnici 
zpět do Radotína. 

Tato trasa je členitá, avšak zvládnu-
telná pro většinu cyklistů. Turističtěji 
zaměření cyklisté si najdou své ve 
Svatém Jánu a v Srbsku, sportovnější 
cyklisté zase pěkné sjezdy a výjezdy 
do Loděnice.
Délka trasy:  cca 55 km
Doba jízdy:  cca 4 hodiny
Autor trasy: Lukáš Mikovec, MTB 

Přes Loděnice do Svatého Jána

Poté, co jsme v minulém čísle zmínili některé 
aspekty dámské cyklistiky, zejména technické 
detaily jízdních kol pro ženy, se dnes zaměříme 
na dámské cyklistické oblečení. 
U žen hraje u oblečení na kolo kromě funkč-
nosti důležitou roli také komfort a atraktivi-
ta designu. 
Dámské cyklodresy
  Při výrobě se používají speciální vlákna, 

která umožňují odvod potu, popřípadě mají 
termoregulační schopnosti. Střih dresů je 
přizpůsoben dámské anatomii, vsadky ko-
pírují ženské křivky. Na vědomí se berou 
užší ramena žen a jejich širší boky. Dresy 
nemívají elastické zakončení, aby jemně 
dosedly na ženské boky, neškrtily a při jízdě 
a pohybu ženy na kole nedocházelo k jejich 
nepříjemnému vyhrnování. 
Dámské cyklokraťasy
  Stejně jako dresy, jsou i dámské cyklo-
kraťasy přizpůsobeny ženské anatomii. 
Střih a počet panelů, z kterých jsou kraťasy 
ušity, je volen tak, aby se pohodlně nosily. 
Přitom zpravidla platí, čím více panelů, tím 
pohodlnější a lépe padnoucí střih. Nedílnou 
součástí správných dámských cyklokraťasů 
je i speciální dámská anatomická vložka, 
eliminující nepříjemné otlaky nebo od-
řeniny po delší jízdě. V této souvislosti je 
dobré zmínit, že pod kraťasy s antibakteri-
ální vložkou se dále už nenosí žádné spodní 
prádlo. Cyklokraťasy se pro dámy vyrábějí 
v různých délkách. Nechybějí prodloužené 
tříčtvrteční verze, nebo ultrakrátké kraťasy, 
v kterých se můžete krásně opálit.
Dámské cyklosukně
  Specialitou ženského cyklooblečení jsou 
v dnešní době velice oblíbené cyklosukně. 
Navenek vypadají jako klasická kratší sukně, 
uvnitř ale nechybí antibakteriální vložka, 
která je ve většině případů odepínatelná 
a pratelná.
Dámské funkční prádlo
Široká nabídka začíná u pohodlných podprse-
nek a pokračuje přes tílka a trička do teplých 

letních dní, jejichž nejmodernější vlákna jsou 
určena k odvodu potu a následnému ochla-
zování povrchu těla. Pro chladnější dny, kdy 
samostatný cyklistický dres nezajistí potřebný 
tepelný komfort, jsou pod něj určena funkční 
termotrika, které vás udrží v suchu a teple.
Rukavice
   Dámské cyklistické rukavice jsou celkově 
užší, a v případě dlouhoprstých rukavic také 
uzpůsobené pro kratší dámské prsty. Střih 
dámských rukavic je vytvořen tak, aby do-
konale sedl drobnější dlani a užšímu zápěstí. 
Mnohdy jsou ve svrchní oblasti palce vyba-
veny jemným mikrovláknem, určeným pro 
stírání potu z obličeje. U dámských rukavicí 
se oproti svým pánským protějškům klade 
mnohem větší důraz na komfort. Dámské 
rukavice mívají silnější gelové výstelky 
a jsou i v dalším uzpůsobeny něžnějšímu 
pohlaví. 
Dámské tretry na kolo
   Cyklistická obuv pro ženy je přizpůso-
bena jinému tvaru chodidla. Tretry počí-
tají s užší patní částí i kratším chodidlem. 
Hlavním přínosem speciálních treter je 
pro cyklistku lepší efektivita šlapání, méně 
únavy na delší vyjížďce a správná poloha 
nohy na pedálech. Dámské tretry můžeme 
v zásadě rozdělit do dvou skupin. Sportov-
ní tretry jsou určené pro sportovnější styl 
jízdy na kole. Klasická chůze v těchto tre-
trách není moc pohodlná. Turistické tretry 
jsou uzpůsobeny jak pro jízdu, tak i pro 
běžné, civilním použití, takže výlet na kole 
si můžete bez obav obohatit o procházku 
v přírodě či návštěvu hradu.  
   Více informací a širokou sekci speciálních 
produktů pro ženy cyklistky naleznete na 
http://eshop.kola-radotin.cz, kde je pro ně 
vyhrazena zvláštní dámská sekce.
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Z restaurace se vypotácí opilec a motá se po chodníku. �Prosím vás, co vás nutí takhle se opí-
jet?� ptá se kolemjdoucí paní. �Nic,� odpoví tázaný dobromyslnì. �Nic mì nenutí, já ... (viz tajen-
ka).�

Z restaurace se vypotácí opilec a motá se po chodníku. „Prosím vás, co vás nutí takhle se opíjet?“
ptá se kolemjdoucí paní. „Nic,“ odpoví tázaný dobromyslně. „Nic mě nenutí, já ... (viz tajenka).“



Ženská lakrosová reprezentace nezklamala
Od přelomu loňského a letošního roku 

probíhala příprava širšího výběru repre-
zentace žen pro chystané mistrovství světa 
v lakrose. Česká republika, a konkrétně Pra-
ha, měla tu čest, že se tento šampionát mohl 
konat právě tady. Ve dnech 17. - 27. června 
2009 se ve sportovním areálu Slavie  sešlo 
16 týmů z celého světa, aby se na vrcholné 
akci  utkaly o medaile či o co nejvyšší příčky.

Český  výběr pod vedením hlavního 
trenéra Martina Mrlíka absolvoval zimní 
přípravu ve sportovní hale, dvě soustředění 
v Krkonoších a přípravný turnaj v Anglii. 

Po tomto výjezdu trenér vybral 18 finálních 
hráček pro blížící se mistrovství. Do týmu 
se podle předpokladu probojovaly i hráčky 
klubu LCC Sokol Radotín – posledního 
mistra republiky - Blahovcová, Kopecká, 
Králíčková, Merrellová, Pešková a Srchová. 
Anička Kopecká strávila posledních 9 měsí-
ců v americkém týmu Capital Lacrosse Club 

a získávala zkušenosti pod vedením jedné 
z nejlepších trenérek Kathy Jenkins. Dlou-
holetá hráčka Radotína Dočkalová hostuje 
v nově vzniklém týmu FTVS Retro Teen.

Před samotným šampionátem bylo ode-
hráno několik přípravných zápasů se za-
hraničními soupeři, díky kterým se ukázala 
dobrá fyzická připravenost, kterou měl na 
starosti kondiční trenér Bažant, a také tak-
tika a lakrosové dovednosti, které poslední 
dva měsíce trénoval Andrew Hübschmann. 
Kdykoliv Andrew přiletí do Čech, většinu 
volného času tráví v Radotíně, kde trénuje 
hráče a hráčky jakéhokoliv věku.

Šampionát byl rozdělen do 4 základních 
skupin. První dvě skupiny  byly složeny 
dle výsledků z posledního MS (účastni-
lo se 10 týmů – pozn. red.) z amerického 
Annapolisu. V elitní skupině A byla Aus-
trálie, USA, Anglie, Kanada a Japonsko. 
Ve skupině B se objevilo dalších 5 týmů z mi-
nulého šampionátu - Wales, Skotsko, Česká 
republika, Německo a Nový Zéland. Další dvě 
skupiny byly rozděleny po třech týmech, kte-
ré se vrcholné akce účastnily poprvé. Jednalo 
se o týmy Haudenosaunee, Irska, Dánska, 
Nizozemska, Rakouska a Jižní Koreje.

Česká reprezentace se celý rok pilně 
připravovala především na boje s ostrov-
ními týmy, které jsou našimi odvěkými 
soupeři. Ze čtyř zápasů v základní skupině 
české hráčky 2 prohrály a 2 vyhrály. Britské 
týmy Skotsko a Wales pokořily český tým, 
ale výsledky nebyly tak jednoznačné jako 
v minulých letech. Skotsko uniklo s těsným 
výsledkem 6:8 a Wales 8:12. V zápasech 
s Německem a Novým Zélandem si česká 
děvčata spravila chuť a i individuálně se 
mohla více prosadit. V zápasech zazname-
naly hattrick i radotínské hráčky Michaela 
Srchová a Dagmar Merrellová. Výsledky 8:4 
a 15:3 posunuly český tým k hracímu dni 
play-in, ve kterém se rozhodovalo o postupu 
k bojům o elitní umístění ve vyšší skupině. 
V deštivém počasí 25. června se tak hrálo 

jediné utkání dne, Česká republika vs. nová-
ček Irsko. Česká obrana bohužel nebyla tak 
dravá, aby zabránila americkým hráčkám 
reprezentujícím Irsko střílet góly. Náskok 
byl tak razantní, že už nebylo v silách ho 
dohnat. S prohrou 10:21 se tak vytratil sen 
o pátém místě. České hráčky se však potře-
bovaly soustředit na další nelehké utkání. 
Čekal je tým, který byl složen z kanadských 
irokézských kmenů, reprezentující pod 
jednotným názvem Haudenosaunee. Kvůli 
bouřkám se začátek zápasu skoro o hodinu 
posunul. Češky vstoupily do zápasu s cílem 
vyhrát prvních 15 minut. Podobné další 
malé cíle si dávaly po celou dobu utkání 
a díky nasazení tak vyhrály 12:7. Poslední 
střetnutí mistrovství bylo opět se soused-
ním Německem. Holky s lehkostí sázely je-
den gól za druhým a užily si tak zasloužené 
vítězství 15:5 o deváté místo, které tak bylo 
náplastí za předešlé prohry.

Na výkony domácího týmu byly velké 
ohlasy. Jednalo se pravděpodobně o nejsil-
nější složení, jaké kdy bylo. Do reprezen-
tace se probojovaly hráčky ze všech týmů 
v lize. Kromě toho přijely i dvě zámořské 
posily, a to Allison Hübschmann, hrající 
lakrosovou divizi 1 za Georgetown Univer-
sity. Allison reprezentovala juniorský český 
tým v roce 2007 v Kanadě. Další americkou 
podporou s českými kořeny byla Kristyna 
Hnizda (Stevenson University), která měla 
tu možnost hrát se seniorskou reprezentací 
už v minulém roce na ME ve Finsku.

Finálový den se odehrál v SynotTip aréně 
ve Vršovicích. Zápas o třetí místo vyšel lépe 
týmu Kanady, který porazil anglický výběr 
14:9. V utkání o zlatou medaili se v repríze 
minulého šampionátu opět setkaly hráčky 
USA a Austrálie. Mladá sestava amerických 
univerzit si udělala náskok, ale Austrálie 
po vítězství před čtyřmi lety chtěla pohár 
opět na svůj kontinent. Přesto však zvítězily 
Američanky těsným poměrem 8:7.

Držitel prestižního Zlatého míče v Radotíně
Nedělní odpoledne 26. července vešlo do 

sportovní historie SC Radotín a dalo vzpo-
menout na slavné doby radotínské kopané. 
Hrálo se 1. kolo Ondrášovka Cupu 2010 
(nový název Poháru ČMFS), do kterého 
postoupili domácí borci proti jednomu z nej-
slavnějších týmů české historie - mužstvu 
Dukly Praha. Po dlouhé době se čekala velká 
návštěva, a to i z důvodu, že zápas měl přijet 
sledovat host světového formátu – držitel 
Zlatého míče France Football z roku 2003 
pro nejlepšího fotbalistu Evropy a dlouholetý 
český fotbalový reprezentant Pavel Nedvěd. 

Skvělý nápad Bronislava Šeráka (sportov-
ní manažer oddílu a právní zástupce Pavla 
Nedvěda) obohatit sportovní svátek pro SC 
Radotín a jeho fanoušky o návštěvu fotba-
lové legendy se splnil. Splnil se i předpoklad 
zájmu sportovních fanoušků. Nechyběla 
slušná divácká kulisa, kterou radotínský 
stadion už dlouho nepamatuje. Přes sedm 
stovek diváku se přišlo podívat na utkání 
SC Radotín – Dukla Praha s vidinou setkání 
s magnetem zápasu Pavlem Nedvědem. Ten 
dorazil necelých dvacet minut před zápasem 
a okamžitě vzbudil již na parkovišti velký roz-
ruch a zájem přítomných médií i diváků. 
   Po slavnostním nástupu převzal ,,Grande 

Paolo“ od vedení obou klubů věcné dary. 
Od Dukly pamětní dres s číslem 6, ve kterém 
s velkou kariérou začínal. V lize debutoval na 

Julisce 28. října 1991 proti Vítkovicím před 
zraky 601 diváka. Dukla tehdy vyhrála 3:0. Od 
pořádajícího týmu obdržel kytici a přívlast-
ková vína. Poté se vyfotografoval na památku 
s oběma týmy a provedl čestný výkop. 

Poločas byl vyplněn hlavním hřebem 
celého odpoledne – autogramiádou Pavla 
Nedvěda. Zájemců se sešlo tolik, že po-
slední šťastlivec nakonec přišel na řadu 
5 minut před závěrečným hvizdem druhého 
poločasu. Ano, celou jednu hodinu, místo 
plánovaných 15 minut, rozdával slavný 
internacionál autogramy, fotil se s fanoušky 
či s nimi prohodil pár slov. V dlouhé frontě 
bylo možné vidět zástupce všech věkových 
kategorií nejen z Prahy, ale i z Ústí nad 
Labem či italskou rodinu z Florencie žijící 
v Praze. Ač Pavel neprozradil, jaké jsou 
jeho fotbalové plány do budoucna, ukázal 
všem, jak se chová pravý profesionál. Z jeho 
příjemného vystupování po dobu celé akce 
by si mohly brát příklad naše současné fot-
balové „hvězdy“. 

Návštěvníci utkání odcházeli z příjemné-
ho nedělního představení, v kterém hrál hlavní 
roli Pavel Nedvěd, spokojeni, a i když nehrál 
tentokrát na hřišti, zahrál opět fantasticky!

Prague City Golf Club otevírá
své brány všem golfistům

Golfový resort Prague City Golf Club 
zahájil dne 29.6.2009 za účasti mnoha 
významných osobností v čele s prezidentem 
Václavem Klausem oficiálně svůj provoz. Re-
sort nalézající se na pravém břehu Berounky 
mezi Radotínem, Zbraslaví a hlavně na lipe-
neckém katastru začal vznikat již v roce 2006 
a je prvním 18 jamkovým hřištěm v Praze 
rozkládajícím se na ploše 156 hektarů. 

Pozemky, patřící rodině Bartoňů z Dobe-
nína, má v nájmu s opcí na padesát let hlavní 
investor - pan Vladimír Motlík. Hřiště by 
vlastně ani nikdy nevzniklo nebýt paradoxně 
povodní v roce 2002, kdy zástupci hl. města 
Prahy rozhodli o změně využití pozemků 
v zátopové oblasti. Důležitou součástí této 
změny je plánovaný projekt rekreačního par-
ku a vodních lagun v okolí Zbraslavi a Rado-
tína, které společně s plánovaným obchvatem 
Prahy zvyšují atraktivitu golfového resortu. 

Na finální podobě hřiště spolupracovala 
trojice gentlemanů: Alex Čejka - designer 
hřiště a trojnásobný vítěz PGA tour, Jere-
my Ford - zkušený architekt mnoha hřišť 
v Evropě i USA a v neposlední řadě Mick 

McShane - shaper přezdívaný Leonardo da 
Vinci s bagrem, jehož úkolem bylo přenést 
Alexovy a Jeremyho představy do reality. 
Jméno Alexe Čejky je také spojeno s reno-
movanou golfovou akademií Logical Golf 
Academy (LGA), která v Prague City Golf 
Clubu již druhým rokem zajišťuje vysoký 
standard výuky dětí i dospělých. Akademie 
je založena na propracovaných metodách 
tréninku, které při výcviku dětí, začínajících 

i pokročilých golfistů používají například 
videokameru, golfovou hůl podobnou letadlu 
a řadu dalších pomůcek, majících za úkol 
naučit techniku opravdu každého. 

Prague City Golf Club je koncipován jako 
mistrovské hřiště, které má ambice hostit 
profesionální turnaje nejvyšší úrovně. Na 
druhou stranu bude velmi vstřícné i pro 
rekreační hráče. První devítka má charakter 
linksový, druhá spíše lakeový. Greeny na zdej-
ším hřišti jsou velmi zvlněné – inspirované 
hřišti ve Skotsku a Irsku. Jejich velikost je 
od 450m2 (green jamky číslo 16) do 2000m2 

(dvojitý green jamky 5 a 7). Jedním z ne-
obvyklých prvků na hřišti jsou takzvané 
sandy waist, které vypadají jako fervejové 
bunkry, s tím rozdílem, že mají červený až 
oranžový písek a můžete si v nich založit hůl 
a provést cvičný úder. Absolutním unikátem 
je 18 jamkové puttovací hřiště nazvané 
Himaláje, které vzniklo po vzoru slavného 
skotského hřiště St. Andrews či 19. jamka, 
kterou v Prague City Golf Clubu není klu-
bovna jako na ostatních golfových hřištích, 
ale cvičná jamka dlouhá 300 metrů poblíž de-

vátého greenu. 
Cvičná jamka 
je určena všem 
začátečníkům 
k  v y p i l o v á n í 
golfové techniky 
a golfové etikety. 
Areál také na-
bízí devět krát-
kých jamek na 
veřejném hřišti 
PAR 3, driving 
range s 18 kry-
tými odpališti 
o velikosti 300 x 
300 m - patřícím 

k největším v republice, putting a chipping. 
Druhý driving range nedaleko klubovny 
slouží k rozehrání návštěvníků hřiště. 

Stylovou klubovnu, kterou navrhla ar-
chitektka Barbara Hamplová, tvoří recepce, 
dámské a pánské šatny, restaurace a úschov-
na holí. Design šaten byl zadán anglickému 
výrobci s dlouholetou tradicí, firmě Cras-
men Quality Lockers. 

Radotínští fotbalisté hráli se slavnou Duklou
Cesta fotbalistů SC Radotín do 1. kola 

poháru Českomoravského fotbalového svazu 
začala 24.9.2008 ve 2. kole Poháru Přažské-
ho fotbalového svazu na hřišti Suchdola. 
Pouze vítěz pražského poháru má možnost 
zahrát si Pohár ČMFS – Ondrášovka Cup 
2010. Pokud tedy některý z pražských týmů 
chtěl uspět, nezbylo mu nic jiného, než všech-
ny zápasy postupně vyhrát. 
   Radotínský tým na suchdolském trávníku 
nezaváhal a zvítězil 8:0. V té době by ani 
nejskalnější radotínský fanoušek nevěřil, že 
to byl první důležitý krok, který tým dovede 
k senzačnímu úspěchu – k vítězství v pražském 
poháru a účasti v 1. kole republikové soutěže, 
k utkání s druholigovým celkem za účasti svě-
tové fotbalové legendy Pavla Nedvěda. 

Radotínští fotbalisté se prokousávali praž-
skou pohárovou soutěží následujícími výsled-
ky. Ve 3. kole vyřadili SK Viktoria Štěrboholy 
na jeho hřišti po výsledku 2:2, na pokutové 
kopy 6:7. Ve čtvrtfinále čekala silná Aritma, 
ale ani ta neukončila pohárové tažení fotba-
listů od Berounky, kteří po výhře 3:2 pokra-
čovali dál. V semifinále se SC Radotín střetl 
s tradičním rivalem, s týmem Přední Kopa-
niny. Ani zde nedošlo k zaváhání a vítězství 

v poměru 3:1 otevřelo cestu do vytouženého 
finále, kde čekal divizní soupeř FSC Libuš. Po 
divácky velice zajímavém utkání bohatém i na 
branky vyhrál SC Radotín fantasticky 4:2. 
   Po krátké letní pauze se mužstvo sešlo 
k zahájení letní přípravy na novou sezónu. 
Po lehkém týdenním trénování přišel první 
pohárový duel – předkolo poháru ČMFS 
proti diviznímu týmu Hořovicko. Radotínští 
fotbalisté odvedli bojovný výkon a zaslouže-
ně vyhráli 3:2. 
   O týden později je čekal soupeř zvučněj-
šího jména - Dukla Praha. Celou první půli 
jasně fotbalově ovládala druholigová Dukla. 
Domácí bojovali, ale rozdíly ve fyzické 
kondici, rychlosti práce s míčem a hlavně 
přechodu do útočné fáze byly odpovídající 
rozdílu soutěží, která jednotlivá mužstva 
hrají. Poločas se dohrál za nepříznivého 
stavu pro SC Radotín 0:3. Ač skóre nakonec 
skončilo debaklem domácích 0:10, nebylo 
po ukončení utkání vidět jediného smut-
ného fanouška či hráče. Fotbalisté Dukly 
splnili svou „generálku“ před nadcházející 
soutěží a domácím hráčům se splnil sen hrát 
proti silnému a slavnému klubu.

Velké rodeo vyšlo parádně!
Ať už to bylo úsilím ředitele rodea Milana 

Macha, nebo rituálními modlitbami spřáte-
leného indiánského kmene Ihoka, ale počasí, 
které až do pátku 12. června nestálo, řečeno 
slovy klasika, „úhrnem za nic“, ukázalo 
v sobotu 13. tu nejpřívětivější tvář: Sluneč-
no po celý den, vzduch osvěžován větříkem 
a příjemný vlahý večer!  Nic lepšího si ná-
vštěvníci rodea, pořadatelé, jezdci, večer pak 
nadšení country tanečníci nemohli přát …
   Rodeo, které se už tradičně jelo pod zá-
štitou primátora hl. měta Prahy Pavla Béma 
a starosty Městské části Praha 16 Karla 
Hanzlíka, také pan primátor osobně zahájil. 
To už ovšem měli jezdci za sebou dopolední 

disciplínu, kterou bylo Třídění dobytka. Bě-
havý dobytek z  Hoslovic diktoval taktiku 
vytřídit jedno tele s nejlepším časem. To se 
nejrychleji podařilo trojici  A. Blažek ml., 
M. Fencl, K, Matějková v čase bez pěti vte-
řin rovné dvě minuty. Druzí byli J. Bednář, 
R. Bednářová, J. Stejskal, kteří potřebovali 
2:27 min. Další trojice nevytřídily. Stejná dis-
ciplína juniorů, která byla prvním opusem po 
slavnostním zahájení, měla obdobný průběh. 
S časem výrazně lepším než senioři 0:40 min. 
zvítězili D. Koutník, Z. Kunclová, I. Semerá-
dová, druzí byly K. Šoltysová, A. Nováčková, 
K. Uhlířová s časem 1:22 min. Tak jako do-
spělí vytřídili vždy jedno tele. V disciplíně 

Lasování telete se jezdci 
příliš nevytáhli. Diváci 
viděli jediný úspěšný 
pokus, a to v podání 
Markéty Breilové, které 
čas 28,21 sec. pocho-
pitelně vynesl první 
místo. První „rych-
lostka“ juniorů, Slalom 
kolem tyčí vyhrála ve 
výborné formě jezdící 
Šoltysová s časem 
49,46 sec. z obou kol. 
Této jezdkyni patřilo 
i druhé místo s jiným 
koníkem. Třetí skončila 
Pecková za 52,72 sec. 

Novinkou a pražskou premiérou, podobně 
jako Třídění dobytka juniorů, byla soutěž 
Značkování dobytka. Zde uspěly – jezd-
ci pochopitelně nemají disciplínu ještě 
zažitou – Bartošová a Uhlířová, které naopak 
předvedly rutinérský výkon a tele označ-
kovaly za 1:28 min. Barelový dostih juniorů 
měl stejnou vítězku jako slalom kolem tyčí, 
tedy Šoltysovou (37,33 sec.), za ní se srovnali  
Nováčková (39,60) a jediný junior ve startov-
ním poli Koutník (44,68). Ve stejné disciplíně 
dospělých dal o sobě vědět loňský mistr 
republiky Radek Holub v čase 37,73 sec. (ju-
niorka Šoltysová by mu to „nandala“!). Další 
pořadí bylo Herzánová (38,58) a Brymová 
(38,90). Závěr pak patřil tradičnímu „bon-
bónku“, disciplíně Pokládání telete. A protože 
jediným úspěšným borcem byl Holub, který 
položil tele za 1:13 min., odvezl si z Radotína 
po zásluze Primátorský pohár a získal titul 
All Around Chapion. Pro ty, kteří mají rádi 
statistiky, doplňujeme, že to bylo již potřetí 
v řadě! Nejúspěšnější dámou rodea, tedy tzv. 
Rodeo Lady, se pak stala K. Matějková. 

Kromě vlastních rodeových disciplín  
zhlédli diváci ukázky dovedností s lasem 
a s honáckým bičem v podání profesionála 
Jirky Bednáře, volbu Miss Rodeo 2009. Děti 
pak potěšily výhry v tombole a projížďky 
v sedle huculských koníků. O indiánech už 
řeč byla. Rodeo přineslo jako vždy pestrou 
podívanou, a tak nezbývá, než se těšit na 
Velké radotínské rodeo 2010!

Sportovcem měsíce června a července 2009 se stává fotbalový tým SC Radotín
Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíce červen a červenec se stal fotbalový 

tým SC Radotín, který vyhrál Pražský pohár a zajistil si tak postup do předkola Pohá-
ru ČMFS – Ondrášovka Cup 
2010. V předkole dokázali 
radotínští fotbalisté vyřadit 
soupeře z vyšší soutěže, divizní 
FK Hořovicko. V prvním kole 
poháru pak čekal atraktivní 
soupeř v podobě legendárního 
týmu Dukly Praha. Druholigový 
soupeř byl nad síly týmu z Pra-
hy 16, ale i tak postup do hlavní 
soutěže a vítězství v poháru 
Pražského svazu byl vynikající úspěch. O ten se zasloužili  hráči Jiří Baroch, Jakub Bezděk, Milan 
Bouška,  Jan Brych, Martin Dlouhý, Jakub Hřebík, kapitán Tomáš Huráb, Stanislav Klabík, Libor 
Korynta, Petr Králíček, Michal Peták, Miroslav Petr, Petr Pleyer  Radek Toman, Jan Tyburec, 
trenéři Richard Bogdanov, Jaroslav Šimek a vedoucí mužstva Jaroslav Kejha. 

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně 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 výjimečné-
ho výkonu dosaženo, včetně přesného data (den a měsíc) a v rámci jaké soutěže bylo výkonu dosaženo. 
Důležitá je i informace, z jaké městské části dotyčný je, nebo koho reprezentoval. Rovněž prosíme o po-
skytnutí tel. kontaktu jak na navrhovatele, tak i na navrženého sportovce pro zjištění případného souhlasu 
k medializaci výkonu v Novinách Prahy 16. Podněty zasílejte v termínu do 4. září 2009. Ze zaslaných 
tipů bude do užšího rozhodování zařazen sportovec jednak na základě došlého množství návrhů s jeho 
jménem a také na základě mimořádnosti výkonu v daném sportu a věkové kategorii. Vítěz obdrží čestnou 
listinu  se jmenováním sportovce měsíce a věcnou cenu. Těšíme se na Vaše podněty.
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inzerátu. Těšíme se na spolupráci!

                              Vaše redakce
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