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Kam už voda nedosáhne

Solární elektrárna dokončena

Modernizace areálu
základní školy

pokračuje

Urnový háj
na Havlíně 

Solární energie je v současné době 
kvůli legislativě a nadstandardním 
podmínkám jejího výkupu cílem medi-
ální kampaně, která rozpoutala diskuzi 
o její budoucnosti i v návaznosti na 
krizové období ekonomiky. Záměrem 
využít střechy škol k výstavbě fotovolta-
ické elektrárny se ale vedení radotínské 
radnice začalo zabývat již v roce 2008. 

Realizaci projektu umožnilo úspěš-
né získání finančních prostředků 
v roce 2009. Celkové náklady dosáhly 
5,6 milionu korun, z čehož bylo 5 mi-
lionů kryto dotací a zbytek byl dopla-
cen z vlastních zdrojů. 

Umístění solárních panelů na střeše 
veřejné budovy má větší logiku než 
zastavěné pole. „Realizovaný projekt 
fotovoltaické elektrárny o výkonu 
50,16 kWp na budovách školy po-
krývající cca 50 % spotřeby elektrické 
energie základní školy a školní jídelny 

v Loučanské ulici je příspěvkem rad-
nice MČ Praha 16 k ochraně životní-
ho prostředí. Vedle šetrného přístupu 
k přírodě bude mít 
obnovitelný zdroj 
energie (OZE) vliv 
i na pedagogický 
proces. Školní fo-
tovoltaické články 
podpoří v ýchovu 
žáků k udržitelné-
mu rozvoji,“ říká 
1. zástupce staros-
ty Mgr. Miroslav 
Knotek (ODS). Ve 
vstupním vestibulu 
II. stupně školy je 
na insta lován in-
formační panel, na 
němž se bude průběžně zobrazovat 
aktuální výroba elektrické energie 
přímou přeměnou slunečního záření 

Pro málokterý ze správních obvodů 
Prahy je ochrana proti velké vodě tak 
důležitá, jako právě pro šestnáctku. 
Vyjma Lochkova, na který hned tak 
nějaká povodňová vlna nedosáhne, se 
ve všech ostatních městských částech 
výše hladiny řek sleduje velmi bedli-
vě. A stejně tak i pokrok ve výstavbě 
protipovodňových opatření. Takže jak 
to s nimi nyní, osm let po povodních, 
vypadá?

Podle informací od zhotovitele, 
firmy Vodohospodářský rozvoj a vý-
stavba, a.s. (VRV), je plán ochrany 
Lipenců pozastaven do doby dořešení 
vedení dopravních staveb v místě pro-
tipovodňových opatření.

Protipovodňová opatření v Rado-
tíně jsou po stavební stránce dokon-

čena, a jsou tedy plně funkční. Týká 
se to samostatné části chránící areál 
ZŠ Loučanská i dlouhé protipovod-
ňové linie podél ulice Výpadová 
k ulici Šárovo kolo a dále podél Penny 
Marketu, za elektroobchodem podél 
ulice Věštínská a ulicí U Jankovky 
se zakončením do náspu ČD v ulici 
Vrážská. Dokončená jsou i doprovod-
ná opatření na inženýrských sítích, 
která zabraňují zatopení ochráněného 
území kanalizací. Stavba má několik 
samostatných stavebních povolení, 
a proto je průběžně po částech ko-
laudována.

Protipovodňová opatření na ochra-
nu Velké a Malé Chuchle jsou ve fázi 
stavebních řízení, podle slov starosty 
Stanislava Fresla probíhá v současné 

době prostřednic-
tvím OMI (Odbor 
městského inves-
tora) výběr zhoto-
vitele. „Zahájení 
stavby se ovšem 
potýká s vydáním 
stavebního povo-
len í .  Do tohoto 
protipovodňového 
komplexu je zahr-
nuta i revitalizace 
potoka Vr ut ice , 
to se a le nel íbí 

Starý školní dvůr u budovy I. stupně 
ZŠ Loučanská, tak jak ho znali všichni 
současní a bývalí žáci, změnil svou 
tvář. Nové víceúčelové hřiště o rozmě-
rech 26 x 13 m s umělým povrchem 
a 35 m dlouhá běžecká dráha s do-
skočištěm pro skok daleký nahradily 
původní staré asfaltové hřiště.  

Žáci prvního stupně získali kom-
fortní prostor pro hodiny tělesné 
výchovy, přestávky ve vyučování, 
kroužky nebo volný čas. Odpadla

a další sledované parametry - mj. 
i o snížení emisí CO2. Škola bude in-
formovat rovněž prostřednictvím webu, 
na kterém budou tato data on-line. 

Vedle fyzikálních předmětů by 
systém měl pomoci zatraktivnit 

i výuku předmětů, ve kterých se 
promítá environmentální výchova. 

Stávající urnový háj, který je sou-
částí zbraslavského hřbitova, se bude 
rozšiřovat. Práce by měly být zahájeny 
v podstatě v této chvíli – tedy v polovi-
ně srpna, jejich dokončení lze očekávat 
v průběhu podzimu.

Jakékoli úpravy kolem parkové za-
hrady posledního odpočinku, kde se 
popel ukládá do lůna přírody v krás-
ném prostředí, je třeba provádět více 
než citlivě.

Proto bude další část zbudována 
ve stejném duchu a naváže na stá-
vající Urnový háj ve směru pod roz-
ptylové loučky. Tady se rozšíří síť

Vážení spo-
l u o b č a n é , 
p ř e d e m  s v é -
h o  č l á n k u 
p o d o t ý k á m , 
že jím nechci 
agitovat za stra-
nu, které jsem 
členem, tedy za 

ODS, ani za žádnou jinou novou. 
Jestli se chci za něco přimlouvat, 
tak je to lidský rozum, slušnost 
a poctivost. Blížící se komunální 
volby přinášejí pro středopravicové 
voliče velké rozšíření nabídky stran, 
kterým mohou dát svůj hlas. Než ale 
svůj hlas vhodíte do volební urny, 
doporučuji Vám malé zamyšlení na 
téma „Strana jako výtah k moci“. 

Lidé toužící po moci jsou infekce, 
které není ušetřena žádná politická 
strana na světě, pokud se posune 
nad hranici jistého zvolení v nej-
bližších volbách. Čím je úspěšnější, 
tím silněji je napadená. Bacilové 
způsobující tuto infekci jsou lidé, 
kteří vnímají politiku především 
jako službu sami sobě a své peně-
žence, voliči jsou pro ně dobří jen 
pro zvolení. Obvykle čím je strana 
starší, tím víc je napadena. Mají tu 
vlastnost, že rychle míří do vedení 
strany, aby byli mocní. To v de-
mokratické straně není tak těžké. 
Vnitřní obranu strany obvyk le 
nemají, právě proto, že jsou de-
mokratické. Bílé krvinky, bojující 
proti této infekci, to jsou ti poctiví 
a slušní, kterých je v každé straně 
víc, než vypadá na první pohled. Na 
té je vidět především infekce a hnis, 
který způsobuje. 

Penicilin, který pomáhá léčbě, to 
jsou voliči. Jenže ti to nemají lehké. 
Jak rozeznat bacila od zdravé buň-
ky? A co víc, dobrý politik musí mít 
vedle slušnosti ještě jiné profesní 
předpoklady, aby mohl pro svou 
veřejnost dobře pracovat. A co hůř, 
do čím „nižšího“ orgánu volíte, tím 
víc bude výsledek volby ovlivňovat 
Váš život. 

Rozhodování asi nebude úplně 
lehké. Ve vší té nejistotě ale přece 
jen jedna jistota existuje. To, jestli 
jste volili správně, se dozvíte už 
příští rok.

Převážná část letních prázdnin 
uplynula jako voda, tak jak to u pří-
jemných okamžiků bývá, a zasloužený 
čas očekávaných dovolených je pro 
většinu již jen krásnými vzpomínka-
mi zaznamenanými na fotografiích 
a nebo filmech. Mládež školou povin-
ná již netrpělivě odpočítává poslední 
bezstarostné srpnové dny před zahá-
jením nového školního roku. Přesto 
pro ni zbývá ještě dosti času oddávat 
se letním radovánkám a dobrodruž-
stvím. U převážné většiny žáků či 
studentů budou první zářijové dny 
jistě umocněny o množství letních 
zážitků a kamarádů. Mnozí si během 
svých prázdninových cest mohli i ově-
řit, že některé vědomosti, pedagogy 
trpělivě vštěpované, jsou velice dobré 
a užitečné pro praktický život. Asi nej-
častěji je to v případě použití cizích ja-
zyků v praxi při zahraničním pobytu. 

Bohužel ale pro některé občany, 
především z oblasti severních Čech, 
z Ústeckého a Libereckého kraje, není 
druhá půlka letních prázdnin vůbec 
bezstarostná a idylická a musí si ověřit 
úplně jiné přednosti. Ničivé povodně, 
které zde napáchaly škody za několik 
stovek miliónů a bohužel i ztráty toho 
nejcennějšího, a to lidských životů, 
přinesly mnoho lidského utrpení 
a zcela bezprecedentně ještě prověří 
morální vlastnosti všech nedobro-
volně zúčastněných – od zástupců 
samospráv, přes členy záchranných 
systémů až především po samotné 
postižené občany. Určitě jsme schop-
ni vše vnímat, především z důvodu, 
že memento srpnových povodní 
z roku 2002 je neustále v nás. Všichni 
od Berounky a Vltavy z ,,šestnáctky“ 
víme, o čem to je. Věřím, že se tak 
jako v obdobných případech opět 
projeví obrovská solidarita  z nepo-
stižených lokalit. Již dnes v době, kdy 
úvodník spatřuje světlo světa, zjišťuje 
radotínská radnice možnosti cílené 
pomoci, ať finanční či materiální na 
kompetentních orgánech koordinují-
cích pomoc postiženým obcím a mě-
stům. I to je realita dnešních dní. 

Jménem redakční rady přeji Vám, 
všem čtenářům Novin Prahy 16, kteří 
máte ještě nějaké dny dovolené před 
sebou, příjemný odpočinek, načerpání 
co nejvíce sil a energie. Samozřejmě 
i šťastnou cestu a bezpečný návrat. 
Školákům co nejúspěšnější vstup do 
nového školního roku. A na závěr všem 
co nejlepší počasí, které by nepřinášelo 
vrásky na čele. 



Oplocení nemovitosti

150 let od vzniku živnostenského zákona

Právní předpisy z oblasti majetko-
právní nespecifikují konkrétně, co je 
oplocení, a nechávají tuto otázku na po-
souzení stavebního úřadu, který ve věci 
rozhoduje. Obecně platí, že plot či zeď 
je volně stojící stavba, která je určena 
k omezení pohybu přes určitou hranici.  

Ze stavebního hlediska lze plot 
definovat jako stavbu, která má při 
ohraničení zastavěného pozemku do-
plňkovou funkci pro hlavní budovu. 
Ve velké míře mají ploty jednoduchou 
konstrukci, jež se skládá z podezdívky, 
sloupků a plotové výplně. Vybudování 
oplocení blíže stanoví stavební zákon 
(zákon č. 183/2006 Sb., v platném zně-
ní), který je v účinnosti od 1.1.2007, 
ale od té doby prošel několika noveli-
zacemi. Pro umístění nového oplocení 
platí, že vyžaduje územní souhlas 
nebo územní rozhodnutí příslušného 
správního orgánu. Plot se v současné 
době stává důležitým architektonic-
kým doplňkem. Bezpečí, elegance 
a odolnost jsou jeho základními po-
žadavky. Pro jeho zhotovení jsou nej-
vhodnějšími materiály dřevo, kámen 
a cihla, případně kov nebo keramické 
ornamentální tvarovky či betonové 
prefabrikáty. Nově se stále více užívá 
oplocení plastové pro své vynikající 
vlastnosti nevyžadující údržbu.    
   Současně platný občanský zákoník 
neukládá povinnost pozemek oplotit, 
a je tedy na vůli vlastníka či uživatele 
pozemku, zda se rozhodne tak učinit. 
Podstatné pro zbudování plotu je, že 
oplocení se staví na vlastnické hranici, 
jež je geodeticky zaměřena v terénu 
podle katastrální mapy. Z praxe je 
známé, že v rámci oplocení domu je 
vhodné řešit i zakomponování vjezdo-
vé brány a vchodové branky, prostoru 
pro odpadové nádoby, umístění ply-
noměru, elektroměru nebo poštovní 
schránky. Podle našeho práva jsou 
stavby pokládány za samostatnou věc 
patřící stavebníkovi, tedy investorovi, 
a nejsou součástí pozemku. Od tohoto 
se odchyluje stanovisko na opěrné zdi 
a živé ploty, které jsou považovány za 
součást pozemku. Proto je při převodu 
parcely vhodné uvést ve smluvním 
vztahu, že nemovitost se převádí spolu 
se všemi součástmi a příslušenstvím.      

Zřídí-li někdo na cizím pozemku 
oplocení, aniž by k tomu byl z hlediska 
občanského práva oprávněn, jde o ne-
oprávněnou stavbu. V tomto případě 
bude záležet na tom, zda stavebník 
byl v dobré víře, že mu část pozemku 
s plotem patří. Jde-li o neoprávněnou 
stavbu, bude třeba postupovat obdob-
ně jako v případě jiných neoprávně-
ných staveb a zpravidla bude staveb-
níkovi uložena povinnost oplocení 

odstranit. K tomu nemusí dojít, pokud 
budou existovat další okolnosti umož-
ňující rozhodnout o zřízení věcného 
břemene nebo o odkupu části sousedí-
cího pozemku, na němž plot stojí.  

Problém se zřízením plotu může 
nastat, pokud přes soukromý pozemek 
vede pozemní komunikace účelového 
charakteru, kdy by oplocení zabránilo 
užívání cesty. Má-li někdo právo pře-
cházet či přejíždět přes cizí pozemek 
z titulu zřízeného věcného břemene, ne-
znamená to ještě, že majitel pozemku by 
nemohl za žádných okolností pozemek 
oplotit. Může tak učinit, když zajistí, aby 
oplocení nebránilo výkonu práva, napří-
klad tím, že vydá oprávněnému klíče od 
brány umožňující zpřístupnění cesty. 

Při ohlédnutí do historie problema-
tiky oplocení zjistíme, že se jí dost po-
drobně zabýval obecný zákoník občan-
ský z roku 1811. Ustanovení § 858 tehdy 
ukládalo vlastníkovi povinnost postarat 
se na pravé straně od svého hlavního 
vchodu o nutné uzavření svého prostoru 
a o oddělení od cizího pozemku. Toto 
ustanovení též upravovalo povinnost 
znovu zřídit rozpadlou zeď nebo plot. 
V současné době platný občanský záko-
ník tuto povinnost již neupravuje. Exis-
tuje však možnost podat žalobu k soudu, 
aby nařídil zřídit oplocení sousedního 
pozemku. Uložit tuto povinnost bude 
namístě zejména v sousedských spo-
rech, když plot poskytne ochranu proti 
neoprávněným zásahům, kterým nelze 
jiným způsobem zabránit.

I některé veřejnoprávní předpisy 
pojednávají o oplocení pozemků. Na-
příklad obecně závazná vyhláška číslo 
26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných 
technických požadavcích na výstavbu 
v hlavním městě Praze, v bodě 1 člán-
ku 12 taxativně vymezuje povinnosti 
majitele pozemku se stavbami tyto 
nemovitosti oplotit. Následující bod 
pak stanoví, že oplocení nesmí svým 
rozsahem, tvarem a použitým materi-
álem narušit charakter stavby na oplo-
covaném pozemku a nesmí zasahovat 
do rozhledového pole připojení stavby 
na pozemní komunikace.  

U nových staveb může být oploce-
ní projednáváno v rámci stavebního 
řízení jako část souboru staveb, a tak 
vlastnictví plotu bývá jasné. Je-li však 
potřeba opravit plot, o němž nikdo 
ze současné generace neví, kdo ho 
postavil, mohou nastat problémy. Pak 
se doporučuje zjistit, z které strany 
se v minulosti domy začaly stavět. 
Současně platný občanský zákoník 
oplocení nenařizuje, a le majitelé 
psů nebo chovatelé slepic by si kvůli 
předcházení sporům se sousedy plot 
postavit měli.  

Benzín vytékal na ulici
Ve čtvrtek 3. června ve večerních hodinách prověřovala hlídka městské poli-
cie (MP) v ulici Na Betonce v Radotíně  oznámení v souvislosti s vytékajícím 
benzínem z nádrže zaparkovaného vozidla. Hlídka MP vyrozuměla Hasičský 
záchranný sbor hl. m. Prahy a kontaktovala majitelku vozidla, která se ihned 
dostavila na místo. Benzínovou skvrnu o rozměrech zhruba dva metry čtvereční 
hasiči zlikvidovali a majitelku vozidla poučili, jak má dále postupovat.
Včelí roj u domu 
Nedělní odpoledne 6.6.2010 hlídka MP v ulici Oddechová v Lipencích prověřo-
vala oznámení na linku 156. V zahradě u rodinného domku se na stromě nachá-
zel velký včelí roj. Strážníci prostřednictvím Úřadu městské části Praha - Lipence 
kontaktovali místního včelaře, který přijel a roj si odvezl.
Skrýval se ve Velké Chuchli 
6. června po 21. hodině prováděla hlídka kontrolu opuštěného objektu v ulici 
Starolázeňská ve Velké Chuchli. Při kontrole dokladů a následné lustraci muže, 
který se v objektu pohyboval, strážníci zjistili, že figuruje v databázi hledaných 
osob. Muž byl zadržen a předán Policii ČR.
Opilec znečistil autobus 
Řidič autobusu MHD přivolal v noci z 19. na 20. června přes linku 156 strážníky 
na konečnou zastávku Sídliště Zbraslav. V autobuse byl opilec, který pomočil 
sedadlo a podlahu. Hlídka MP muži udělila za znečištění blokovou pokutu v cel-
kové výši tisíc korun a z autobusu jej vykázala.

Začátky v době Rakouska – Uherska…
Do revolučního roku 1848 v Rakousku 

spadají také počátky ministerstev, kromě 
jiného též ministerstva pro obchod, živnosti 
a veřejné stavby, které od roku 1861 mělo 
podobu ministerstva pro obchod a národní 
hospodářství.

V záležitostech obchodu a živnos-
tenských přijímala okresní hejtmanství 
oznámení o samostatném provozování 
svobodných živností, udělovala koncese 
při živnostech koncesovaných, schvalo-
vala živnostenské provozovny, povolovala 
týdenní trhy apod. Náležela jim trestní 
pravomoc při překročení živnostenského 
řádu, právo odejmout živnostenské opráv-
nění, jednala o porušení privilegií, udělo-
vala svolení k provozování podomního 
obchodu atd.

Provozování živností bylo v Rakousku 
jednotně uzákoněno až v roce 1859, kdy 
byl zákonem č. 227 ř. z. ze dne 20.12.1859 
s účinností od 1.5.1860 schválen živnosten-
ský řád. Rozlišoval živnosti výrobní (buď 
jako řemeslo nebo tovární), obchodní a slu-
žeb osobních – dále koncesované, řemeslné 
(povinností byl výuční list) a svobodné 
(ostatní).
   Zákon č. 117 ř. z. ze dne 17.6.1883 mj. zave-
dl též institut živnostenských inspektorů. Ti 
prováděli dohled nad dodržováním živnos-
tenských předpisů v praxi. Novelou zákona 
č. 39 ř. z. ze dne 15.3.1883 byl živnostenský 
řád z roku 1859 rozšířen a prohlouben 
a zároveň bylo nařízeno, že všichni živnost-
níci (vyjímaje továrníky) musí být členy 
nucených čili závazných živnostenských 
společenství.
   Již v roce 1870 existoval Pracovní řád pro 
úředníky:
» Denně před začátkem pracovní doby 

jsou povinni úředníci důkladně za-
mésti kancelář, vybrati popele z ka-
men a utřít prach.

» Úředníci zodpovídají dále za to, že 
kancelář bude vždy řádně vytopena. 
Potřebné palivo obstarají na svůj ná-
klad.

» Soukromé hovory jsou v pracovní 
době nežádoucí.

» Řádná pracovní doba je 12 hodin 
denně. V případě potřeby musí každý 
úředník pracovati bez vyzvání přes 
čas.

» Jakákoliv politická činnost úředníků 
má za následek okamžité propuštění.

» V kouření a používání alkoholických 
nápojů se očekává od úředníka zdr-
ženlivost.

» K dámám a výše postaveným osobám 
se úředník chová slušně.

» Jako četba se doporučuje Bible. Není 
námitek proti jiným knihám, pokud 
jsou tyto mravné a nezávadné.

» Povinností každého úředníka je péče 
o zdraví. V případě nemoci není ná-
rok na mzdu. Každý úředník, který 
má pocit zodpovědnosti, by si měl 
proto pravidelně ukládat ze své 
mzdy přiměřenou částku pro případ 
nemoci či jiné nepředvídatelné po-
třeby.

» Úředníci se nesmějí při práci mýliti. 

Kdo se při své práci dopouští častěji 
chyb, bude propuštěn.

» Kdo odporuje šéfovi, dokazuje tímto, 
že před ním nechová potřebné úcty. 
Z této skutečnosti se vyvodí důsledky.

» Úřednice jsou povinny vést zbožný 
a cudný život.

» Dovolenou mohou žádat úředníci jen 
z naléhavých rodinných důvodů. Tato 
je však neplacena.

» Úředníci nechť mají stále na mysli, že 
tisíce jiných osob jsou ochotny oka-
mžitě nastoupiti na jejich místo.

» Úředníci nikdy nesmějí zapomenouti, 
že jsou svému principálovi povinni 
vděčností, neboť je jejich živitelem.

Přes První republiku, Mnichovskou 
konferenci a Košický vládní program až 
k novodobé historii…

Soustavné úsilí o přestavbu právního 
řádu ČSFR v souladu s potřebami tržní 
ekonomiky přineslo ve 2. pololetí roku 
1991 celý soubor významných výsledků 
v občanskoprávní oblasti. S tímto soubo-
rem je jako veřejnoprávní předpis spjat 
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), určující 
z hlediska širších veřejných zájmů podmín-
ky tohoto podnikání. 
   V předchozích 40 letech československý 
právní řád nejen nevytvářel podmín-
ky pro soukromé podnikání, nýbrž je 
vylučoval – v rozporu dokonce i s Ústavou 
9. května – pomocí řady znárodňovacích, 
socializačních, plánovacích a jiných správ-
ních i hybridních předpisů. Již koncem 
50. let tak zanikly téměř všechny živnosti. 
Posléze byla v roce 1965 zákoníkem práce 
zrušena i zbylá ustanovení živnostenského 
řádu platného v českých zemích (zákon č. 
227/1859 ř. z.). 
   Cestu k těmto změnám otevřela novela 
Ústavy ČSSR, ústavní zákon č. 100/1990 Sb., 
jehož význam pro podnikání spočíval pře-
devším v tom, že bylo upuštěno od členění 
forem vlastnictví, přičemž vlastníkům – 
občanům, právnickým osobám i státu – se 
poskytuje rovnocenná ochrana. Na základě 
tohoto vývoje (zákon č. 105/1990 Sb., o sou-
kromém podnikání občanů a § 106 hos-
podářského zákoníku) mohly též fyzické 
osoby zakládat právnické osoby a být jejich 
společníky. Předmětem podnikání dle zá-
kona č. 105/1990 Sb. (tzv. registrace) mohla 
být jakákoliv činnost spočívající v trvalém 
provozování výroby, obchodu nebo posky-
tování služeb a prací nebo jiných činností. 
Z režimu však byla vyloučena zemědělská 
výroba.

Jednou z vůdčích ideí pracovat na návrhu 
živnostenského zákona byl důvod rovnosti 
subjektů – právnické či fyzické osoby.  Vý-
stupem se stal zákon č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnosten-
ský zákon) s účinností od 1.1.1993 – ve 
znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona ČNR 
č. 591/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb. 
Živnostenský zákon je zákonem nejvíce no-
velizovaným. Za téměř 18 let jeho působení 
byl již 112krát novelizován, přičemž zatím 
jeho poslední novela je stanovena zákonem 
č. 115/2010 Sb. s účinností od 1.8.2010.

Změna Statutu v kácení dřevin
Oznámení o kácení dřevin opět přijímá 

všech 57 městských částí v Praze.
S účinností od 1.8.2010, na základě 

změny (č. 8/2010 Sb. HMP) obecně závaz-
né vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou 
se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Statut“), 
přijímají oznámení o kácení dřevin pod-
le § 8 odst. 2 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „zákon“), opět 

jednotlivé městské části (1 – 57), tedy tato 
oznámení již od uvedeného data nepřijí-
má odbor ochrany prostředí Magistrátu 
hl. m. Prahy, jak tomu bylo v souvislosti 
s novelizací zákona od 1.12.2009. Situace 
se v tomto ohledu vrací ke stavu platnému 
před účinností uvedené změny. 

V případě rozhodování o povolení ke 
kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona 
a ukládání náhradní výsadby podle § 9 
zákona zůstává situace i nadále obsa-

hově stejná, pouze se příslušné kompe-
tence, které v přechodném ustanovení 
čl. II bodu 4. novely zákona (č. 349/2009 Sb.) 
končí pro úřady městských částí na území 
hl. m. Prahy k 1.12.2010 (a bez přenesení 
působnosti Statutem by tak automaticky 
přešly na Magistrát hl. m. Prahy) přesouvají 
„s předstihem“ provedenou změnou Sta-
tutu od tohoto data na jednotlivé městské 
části a je tak zajištěna kontinuita ve výko-
nu státní správy v přenesené působnosti 
orgány ochrany přírody v této konkrétní 
oblasti úpravy.

   Okrsek č. 25 Zbraslav - centrum je orga-
nizačně začleněn v rámci Městské policie 
hl. m. Prahy (MP) do obvodního ředitelství 
MP Praha 5. Výkonem služby v okrsku byli 
pověřeni dva strážníci specialisté okrskáři: 
Vratislav Jača a Monika Jirásková. 

V oblasti veřejného pořádku je situace 
v okrsku celkem uspokojivá. Situace se 
značně zlepšila díky prováděným kontrolám 
a dohledem nad neukázněnými majiteli psů 
znečišťujících chodníky. Velkým problémem 
Zbraslavského náměstí se staly koše na od-
padky u autobusových zastávek, které byly 
často plné, protože Dopravní podnik zajiš-
ťoval jejich odvoz jen jednou týdně. Proto 
ÚMČ Zbraslav tyto a ostatní koše vyváží 
dvakrát v týdnu a situace je nyní uspokojivá. 

N e p o v o l e -
né skládky se 
v okrsku vysky-
tují oproti jiným 
částem Zbra-
slavi zřídka, ale 
přece jen jsou 
místa, kde lidé 
odkládají pytle 
s komunálním 
odpadem. Opa-

kovaně se například zakládá skládka při 
vjezdu do ulice U Národní galerie. Odklí-

zení a likvidace probíhá díky aktivní spolu-
práci okrskářů s ÚMČ Zbraslav velmi rychle 
a efektivně. Vraky motorových vozidel, které 
se nacházely na území okrsku, jsou již odta-
ženy, nebo jsou 
polepeny výzvou 
p r o  m a j i t e l e 
k odstranění.

Okrskáři úzce 
s p o l u p r a c u j í 
s  R y b á ř s k o u 
stráží při kont-
rolách rybářů. 
Kontroly jsou 
p r o v á d ě n y 
v okolí rybář-
ského úseku U Malé řeky a povodí Vltavy. 
Dále se v této lokalitě strážníci zaměřují 
na kontroly bezdomovců, kteří se zde opa-
kovaně snaží vybudovat stanová tábořiště. 
V roce 2009 došlo k likvidaci takto vybu-
dovaných stanových městeček a k zadržení 
několika osob nacházejících se v databázi 
osob hledaných Policií ČR. Díky pravi-
delným kontrolám v letošním roce byl 
tento nešvar odstraněn a všechny pokusy 

byly v zárodku 
zastaveny.                                                      

Doprava na 
Z br a s l av i , z e -
jména v centru, je 
v posledním období 
značně chaotická vzhledem k probí-
hajícím stavbám silničního přemostění (ob-
chvatu kolem Prahy) a protipovodňových 
zábran v okolí řeky Vltavy. Časté kolony 
vozidel a dopravní nehody způsobené změ-
nami dopravního značení jsou na denním 
pořádku. Okrskáři se zaměřují především 
na oblast Zbraslavského náměstí a řeší pře-
stupky řidičů opakovaně nerespektujících 
dopravní značení.
   V ulici U Lékárny došlo ke zvýšení kon-
trolní činnosti z důvodu nerespektování 
dopravního značení a ohrožování dětí, které 
docházejí do Základní školy v ulici Haupto-
va, neukázněnými řidiči.

Větší spolupráce občanů je vítána, ze-
jména pak jejich včasné využití tísňové 
linky 156, nebo poskytnutí jiných informací 
využitelných pro včasné a účelné řešení 
vzniklých problémů.

Volná místa. Úřad městské části Praha 16 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/
referentka Kanceláře úřadu, Úsek škol-
ství, mládeže, TV, kultury. Nástup 
1. září 2010, přihlášky je nutné zaslat nejpoz-
ději do 20. srpna. Více informací naleznete 
na úřední desce MČ, informačních tabu-
lích v Radotíně a na webových stránkách 
www.praha16.eu, kde jsou vždy zveřejněna 
aktuálně vyhlášená výběrová řízení.
Omezení průjezdu Velkou Chuchlí. 
Z důvodu pokračování stavby „Oprava 
vozovky v ul. Starochuchelská“ je až do 
31. srpna 2010 realizována úplná uzavírka 
v ulici Starochuchelská (v úseku: železniční 
přejezd – náměstí Chuchelských bojovníků) 
a dále v ulici Chuchelských bojovníku (úsek: 
Starochuchelská – Na Cihelně). V rámci 
poslední fáze této akce, od 23. do 31. srp-
na, také dojde k uzavírce v ulici Kazínská 
(úsek: Starochuchelská – k čp. 29). Linka 
BUS MHD č. 172 je vedena ze zastávky 
Mezichuchelská přímo do zastávky Rado-
tínská a dále po své trase. Ruší se zastávky 
Kazínská, Škola Velká Chuchle, Velká 
Chuchle a Starochuchelská. Objízdná trasa 
pro individuální dopravu je vedena přes 
Radotín, Lochkov a Slivenec. Zhotovitelem 
je BENE – stavební společnost, s r.o.
Objemný odpad. Kontejnery na vel-
koobjemový odpad přistavují Pražské 
služby, a.s. v Radotíně vždy jednou za 14 dní. 
Nejbližšími termíny jsou 17.8. Strážovská, 
31.8. V Parníku + V Sudech (sběrný dvůr) 
a 14.9. Sídliště + V Sudech (sběrný dvůr).
Uzavírka na náměstí Osvoboditelů. 
V rámci stavby středotlakého plynovodu 
dojde v době od 23. do 31. srpna k uzavírce 
v ulici náměstí Osvoboditelů v úseku Na 
Výšince – Karlická. Zhotovitelem stavby je 
REVIS – Praha spol. s r.o.
Novela živnostenského zákona. K 1.8.2010 
se stala účinnou novela živnostenského 
zákona - zákon č. 155/2010 Sb., kterým se 
mění některé zákony ke zkvalitnění jejich 
aplikace a ke snížení administrativní zátěže 
podnikatelů. Živnostenská oprávnění vy-
daná podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění 
účinném do dne nabytí zákona č. 155/2010 
Sb., tj. do 1.8.2010, zůstávají zachována, 
čímž je zajištěna právní jistota podnikate-
lů a kontinuita jejich podnikání.
Uzavírka ulice U Bažantnice. V rámci 
výstavby plynovodní a kanalizační pří-
pojky bude od 23.8. do 1.9.2010 uzavřena 
komunikace v ulici U Bažantnice v úseku 
Bruntálská - Na Hvězdárně. Objízdná trasa 
je vedena obousměrně ulicemi Bruntál-
ská a Nad Libří. Zhotovitelem stavby je 
Ing. Martin Klíčník – tepelná technika s.r.o.
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Solární elektrárna ...

Vila Růže
Významnou dominantou nábře-
ží je vila Růže. Pochází z roku 
1913 a je dílem vynikajícího 
architekta Ing. Otakara Novot-
ného. Vedle jasného secesního 
řešení můžeme především 
v dekoru na fasádě pozoro-
vat zřetelně naznačené prvky 
Art Deca. Součástí vily je i roz-
sáhlá zahrada, která je dodnes 
díky majitelům vzorně udržova-
ná. Svůj původní charakter si 
zachovalo i oplocení pozemku.

Vila Planá růže
Soukromá vila, stojící dnes na pravé straně zbraslavského nástupu na Most Závodu míru, byla 

postavena v roce 1899. Nese výrazné znaky 
stavebního stylu neorenesance se zřetelnými 
prvky secese. Zajímavé jsou fasádní fresky, 
kované domovní znamení i nápis:

Fürtova vila
Byla postavena 

na začátku 
20. století ve stylu 

severočeských 
podhorských 
chalup. Je to 

zajímavá ukázka 

Vančurova vila
Pro manžele Vančurovy posta-

vil vilu Arch. Jaromír Krejcar 
v roce 1928. Je vytvořena 

v převládajícím funkcionalis-
tickém stylu, který vyhověl 
jak bydlení, tak i lékařské 

praxi. Vladislav Vančura zde 
napsal řadu svých literárních 
děl jako „Markéta Lazarová“, 

„Tři řeky“ i scénáře k filmům „Marijka nevěrnice“, „Před maturitou“, ale především nedokončené 

ZBRASLAVSKÉ VILY I

Kdo vstoupí
vítán buď
zde mír je
šotek domácí
hleď zachovat
jej tu
an vypuzen
se nenavrací

dřevěné stavby 
zapojené do 
městské zástavby. 
Stojí v horní části 
ulice Vladislava 
Vančury.

Ottova vila
Vilu postavil v letech 1907-09 
pro rodinu nakladatele Jana 
Otty Ing. Otakar Novotný. 
Vila sloužila jak k bydlení, 
tak i jako reprezentativní 
prostory.
Na rozsáhlém pozemku byla 
vybudována krásná zahrada 
s řadou pergol a altánků. 
Na přelomu 50. a 60. let, 
kdy byla vila využívána
pro potřeby odborného 
učiliště, došlo k její značné 
devastaci.
Dnes je ve vlastnictví 
Zbraslavi a nájemce 
dokončil rekonstrukci 
pod přísným dohledem 
památkářských institucí 
v roce 2003.

Archivní snímky ze své sbírky zapůjčil a textem doprovodil František Kadleček, foto: Drmlová, Jirásek, Velemínská.

dílo „Obrazy z dějin národa českého“.

V širším hledisku totiž ušetří spálení 
asi 122 tun uhlí a 65 000 kg CO2 za 
rok. „Snížení nákladů provozu školy 
umožní další modernizace a pří-
pravu projektů využití OZE pro 
školská zařízení v Radotíně, nebo 
rozšíří možnosti grantů pro organi-
zace zaměřené na mládež,“ vysvětluje 
Knotek. 

Realizace fotovoltaických článků 
v rámci snížení energetické nároč-
nosti budov a šetrného přístupu 
k životnímu prostředí není jediným 
takovým projektem MČ Praha 16. Od 
roku 2008 má radotínská radnice při-
praveno využití tepelných čerpadel 
pro vytápění areálu škol a knihovny 
v Loučanské ulici, ale uplatnit jej 
bude možné v rámci fondů EU až na 
podzimní výzvu. Důvodem zdržení 
byl fakt, že vykoupení pozemků pod 
budovou II. stupně a ostatních ploch 
areálu školy od církve bylo realizová-
no v rámci výstavby protipovodňo-
vých opatření. Do tohoto momentu 
nedala církev záměru zelenou. 

Dalším projektem, který směřu-
je do životního prostředí s účastí 
MČ Praha 16, je FUTURE MOTION 
energetické skupiny ČEZ. Je zaměřen 
na podporu elektromobility v rámci 
municipalit. Využití elektromobilů 
při správě městské části – technic-
kých služeb, pečovatelské služby 
nebo úřadu je ve fázi definování 
a specifikace oblastí spolupráce na 
výstavbě dobíjecích stanic a násled-
ném testování elektromobilů v pro-
vozu.

výuka na nekvalitním a z hlediska 
zdravotního a tělesného vývoje zcela 
nevhodném povrchu. Mnohonásobně 
se také rozšířily možnosti náplně hodin 
tělocviků. Malá kopaná, florbal, volej-
bal, přehazovaná, nohejbal, basketbal, 
vybíjená, základy atletiky nebo skok 
daleký budou žáci I. stupně absolvovat 
na nezávadném a bezpečném hřišti. 

Součástí investiční akce byla i re-
alizace 70 metrů dlouhé běžecké 
třídráhy, také s doskočištěm, v areálu 
II. stupně v prostoru za tělocvičnou. 

Podmínkou realizace bylo získá-
ní finančních prostředků z grantu 
hl. m. Prahy určeného pro základní 
školy zřizované městskými částmi 
pro rok 2010. Celkové náklady jsou 
ve výši 1,73 mil. Kč, z toho získaný 

grant činí 0,8 mil. Kč. „Jsme rádi, že 
žáci získali kvalitní možnost pro svůj 
rozvoj. Rozhodně to není o tom, že by 
tady vznikala sportovní škola, ale aby 
podmínky pro všechny předměty byly 
adekvátní a žáci měli co nejlepší mož-
nosti pro jejich realizaci,“ sděluje 1. zá-
stupce starosty Mgr. Miroslav Knotek, 
který má školství v gesci. „Radotín tak 
získává další prostor pro aktivní vy-
užití času. Nové hřiště nebude určitě 
pouze pro žáky školy, ale pro všechny 
občany, kteří budou mít zájem tento 
prostor využívat.“ 

Obě stavby rea l izova la během 
července ve velmi krátkém termínu 
(22 pracovních dní) firma Linhart 
spol. s r.o., která zvítězila ve výběro-
vém řízení. Zajímavostí je i podklado-
vý materiál: pod finální 13mm vrstvou 
není asfalt, ale gumový granulát smí-
chaný se štěrkem. 

Kam už voda nedosáhne
některým občanům z ulice Dostihová, 
kteří s pomocí JUDr. Kužvarta neustále 
podávají záporné připomínky. Tím se vše 
trvale prodlužuje a je otázka, zda se stavba 
vůbec zahájí.“ A nakolik by po dokončení 
stavebních prací měla být tato městská část 
ochráněna? „Je pravda, že část Chuchle 
podél ulice Dostihová směrem k závodišti 
nelze proti povodním, jaké přišly v roce 
2002, ochránit. Takových míst je v Praze 
daleko více – i v samotném centru,“ odpo-
věděl chuchelský starosta.

Na Zbraslavi je dokončen severní úsek 
protipovodňové linie od mostu Závodu 
míru po slepé rameno Berounky (Krňák), 
zde již proběhla i kolaudace. Jižní část 
protipovodňové linie od kamenolomu 
po most Závodu míru bude dokonče-
na v průběhu září (závazný termín je 
15. září) a během jednoho až dvou mě-
síců by zde měla proběhnout kolaudace.
Podle slov tajemníka Úřadu městské části 
Praha - Zbraslav Ing. Milana Vogla nebyla 
u první části protipovodňových opatření 

dosud vysázena náhradní zeleň. „Pozemek 
pro ni, bohužel, ještě není řádně připraven 
na výsadbu. Tyto dokončovací práce by 
však měly proběhnout ještě tento podzim.“ 
VRV veškerou výsadbu provede v rámci 
dokončení linie Zbraslav – jih, tedy i tu, 
která zbývá po severním úseku.

Na otázku, co vše bude po dokončení 
protipovodňového opatření ochráněno proti 
velké vodě, odpověděl Ing. Vogl: „Po výstav-
bě Protipovodňových opatření na ochranu 
hlavního města Prahy, etapa 006-Zbra-
slav - Radotín, část 13 Zbraslav - sever a část 
14 Zbraslav - jih nebude dle platného Územ-
ního plánu hl. m. Prahy považována oblast za 
ochráněnou. Současné opatření je stavěno na 
průtok stoleté vody plus 30 cm, za ochráně-
nou by byla považována oblast pouze v pří-
padě výstavby opatření na úroveň hladiny 
při průtoku zaznamenaném v roce 2002 plus 
30 cm, které realizováno nebylo. Další mož-
ností je změna platného Územního plánu 
hl. m. Prahy, s čímž se v jeho připravovaném 
konceptu počítá. Termín jeho schválení nám 
však není znám,“ dodává Ing. Vogl.

mlatových pěšin, kolem nichž bude zřízeno 
sto nových míst k ukládání uren. Stávající 
zeleň bude zachována v nejvyšší možné 
míře, doplní ji další – hlavně po obvodu 
celého prostoru. Pohledový rámec by měly 
tvořit nově vysázené břízy, jejichž bílé 
kmeny budou vystupovat ze stříhaných 
temně zelených tisových plotů. Doplní se 
zde i mobiliář, tedy lavičky a koše. 

Celkové náklady této investiční akce jsou 
přibližně 2 miliony korun a jsou hrazeny 

Urnový háj... z rozpočtu Městské části Praha – Zbraslav 
za současné finanční podpory hlavního 
města Prahy. Projektantem nové části háje 
a zároveň stavebním a autorským dozorem 
je Ing. Matouš Jebavý, PhD., pro realizaci pak 
byla vybrána firma SP, spol. s r. o.

Ukončení stavebních prací je předpoklá-
dáno na přelomu září a října letošního roku. 
Dosázení nové zeleně proběhne v průběhu 
podzimu, nejpozději do konce listopadu.

Pietní akty i provoz samotného Urnové-
ho háje budou po tuto dobu stavbou dotčeny 
pouze v minimálním rozsahu. Během piet-
ních aktů budou stavební práce zastaveny. 
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Sokol Lipence

Publikace
„Malá a Velká Chuchle“

V současnosti prožívá Sokol Lipence 
jedno ze svých nejúspěšnějších období. 
V loňském roce poprvé v historii po-
stoupily oba týmy dospělých do vyšších 
soutěží, a to „áčko“ do I.B třídy, „béčko“ 
do II. třídy. Velkou radost dělají i nej-
mladší fotbalisté z přípravky.

Ta mladší (ročníky 2001 a mlad-
ší) postoupila v prvním roce svého 
působení ze II. třídy do I. a přitáhla 
k fotbalu další, ještě mladší kluky 
z předškolních ročníků. Proto budou 
v Lipencích v nové sezóně rekord-

ní čtyři družstva mládeže: mladší 
dorost, mladší žáci, starší a mladší 
přípravka. Kromě už jmenovaných 
dvou týmů dospělých se schází ještě 
stará garda, která v loňské sezóně vy-

hrála Podbrdskou ligu - vlastní soutěž 
týmů od Lipenců přes Jílo-
viště, Mníšek až po Daleké 
Dušníky nebo Rosovice na 
Příbramsku.

Jaké jsou tu cíle pro se-
zónu 2010/11? U dospělých 
především důstojná repre-
zentace obce a boj o co nej-
vyšší příčky, u mládeže pak 
zdokonalování fotbalových 
dovedností a „tužení party“, 
ale jsou tu i mety „budova-
telské“: v červnu při velké 
společenské akci, jíž se 
zúčastnila řada fotbalových 
a hereckých osobností, 
poklepala první dáma re-
publiky Livia Klausová na 
základní kámen nové bu-
dovy šaten, restaurace a by-

tu správce. Není se co divit. Současná 
padesát let stará budova s pouhými 
dvěma šatnami a stařičkými sprchami 
už prostě nevyhovuje. A investovat do 
její rekonstrukce se nevyplatí. Snad se 

Důležité milníky
1919  Založení SK Lipany
1927 Získání hřiště Na průhonu 
(dnes tzv. staré hřiště)
1958  Začátek prací na novém hřišti
1962  První zápas na novém hřišti
1970  Ženský fotbal 
2004 Vznik internetových stránek 
www.sokollipence.cz
2005 Dokončení malého hřiště na 
minifotbal
2010 Poklepání na základní kámen 
nové budovy šaten, sportovního klu-
bu a bytu správce

podaří dosáhnout na granty, které by 
zde umožnily vybudovat objekt s nej-
méně šesti šatnami, fitness zázemím, 
klubovnou, malým společenským sá-
lem nebo klubem a bytem správce.

Obrovský trn z paty samozřejmě klu-
bu vytrhla nová tělocvična při základní 
škole – dospělí fotbalisté, ale hlavně 
žáčci a přípravka už nemusejí jezdit 
na zimní tréninky na Zbraslav nebo 
do Klínce.

Třeba bude jednou potřeba - osobní asistence
Tato služba pomáhá těm, kdo se chtějí 

nebo potřebují začlenit zpět do společnos-
ti a zároveň zůstat ve svém domácím pro-
středí, nabízí všestrannou pomoc a pod-
poru v bytě klienta, který, často i přes 
závažný handicap, nemusí opouštět svůj 
domov. Jako třeba pan František.

Připravit jídlo, zajít si na záchod, 
vyměnit inkontinenční plenu, večer se 
osprchovat, zajít si na nákup – je toho 
hodně, s čím jednašedesátiletý Fran-
tišek potřebuje pomoc. Je kvadruple-
gik, usazený na vozíku s jen částečně 
pohyblivýma rukama je od narození 
odkázaný na péči okolí.

Po smrti otce, který se o něj staral, 
stál na rozcestí – má se pokusit žít 
sám, nebo odejít do zařízení? Přálo 
mu štěstí , ve svém bytě ubytoval 
nové spolubydlící, kteří mu za snížený 
nájem ráno a večer pomáhají s nut-
nými věcmi. Co ale přes den, kdy 
jsou v práci? Kromě štěstí stojí při 
panu Františkovi i osobní asistent 
Marek – i díky němu může  zůstat 
v bytě, který důvěrně zná a kde 

strávil většinu života. A stráví i jeho 
zbytek, jak doufá.

Marek přichází za panem Františ-
kem od pondělí do čtvrtka vždy kolem 
poledne, připraví mu dovezený oběd, 
zajde nakoupit, pomůže se vším, s čím 
je třeba. Především ale s ním tráví čas, 
povídají si. Jejich vztah není ohraniče-
ný jen konkrétními dny a čtyřhodino-
vým intervalem. Po společných osmi 
letech doprovází Marek pana Františ-

ka i na každoroční dovolenou nebo na 
chalupu v Podkrkonoší.

Marek je jedním z asi 150 asistentů 
občanského sdružení Hewer, které za-
čalo poskytovat asistenční služby v ro-
ce 1997. Tehdy si je objednalo sedm 
lidí, vloni už jich bylo 232. Hewer o.s. 
působí v Praze, Brně, Pardubicích, 
Českých Budějovicích a své služby 
rozšiřuje do dalších měst.

Osobní asistence není jen trochu 
jiná pečovatelská služba. Zatímco 
pečovatelská služba nabízí přesně 
vymezené úkony, asistent se na dobu, 
kterou se svým klientem stráví, stává 
jeho partnerem a často doslova oči-
ma, ušima, rukama či nohama kli-
enta a pomáhá mu žít jeho život tak 
kvalitně, jak to jen jde.

Pokud máte zájem o osobní asis-
tenci, obraťte se přímo na pracov-
níky Heweru:
Telefon: 274 781 341,
Mobil: 736 505 552,
Web: www.pecovatel.cz

Městská část Praha – Velká Chuchle 
vydala obsáhlou publikaci, v níž se 
autor, kronikář MČ Mgr. Tomáš Hro-
mádka, na více jak 100 stranách věnuje 
minulosti i současnosti této lokality, její 
přírodě, památkám, školství, spolkové-
mu životu, kultuře, dostihovému spor-
tu, osobnostem, které žily v Chuchli…

Kniha doplněná řadou zajímavých 
fotografií určitě potěší nejen obyvatele 
tohoto regionu, ale i další zájemce. Cena 
publikace činí 335 Kč a je možné ji za-
koupit v sídle Úřadu MČ Praha – Velká 
Chuchle, U Skály 262/2, Praha  – Velká 
Chuchle – kontaktní telefon: 257 941 041,  
257 940 092 nebo v Místní knihovně 
(Klubový dům), Starochuchelská 20,  
Praha – Velká Chuchle - kontaktní tele-
fon na paní Jelínkovou: 257 940 489.

Knihu pokřtil starosta
Stanislav Fresl

Film Aguirre, hněv boží, s nímž ně-
mecký režisér Werner Herzog objevil 
fascinující tvář i herecké umění Klause 
Kinského, se do radotínského kina 
chystá v pátek 27. srpna – v sedm hodin 
večer tam před diváky rozvine klikatou 
stužku umanuté cesty za snem o pozem-
ském bohatství.

Inspirací pro vznik snímku byla 
výprava Lopeho de Aguirreho (1510-
1561) přezdívaného El Loco (Šílenec) 
do nitra peruánských deštných prale-
sů za bájným ztraceným městem pl-
ným zlata. Od filmu však zcela určitě 
nelze očekávat plynulé vyprávění his-
torického příběhu. Ostatně scénář prý 

vznikal v podstatě ve stejnou dobu 
jako film. Pokud si však Herzog ne-
byl tak docela jist dialogy, které by se 
měli herci naučit, neměl ani nejmenší 
pochyby o atmosféře, do níž chce 
vtáhnout každého, kdo film bude 
sledovat, o pocitu, kterým by ho toto 
dílo mělo naplnit. A jeho jistota – či 
spíše menší posedlost – se vyplatila. 
Od chvíle, kdy se conquistadorská 
výprava v nablýskaném brnění vnoří 
do příkrovu neprostupné peruánské 
džungle, přibližuje právem oceněná 
kamera a ve stejné míře i sugestivní 
hudební doprovod osudovou smyčku 
utahující se kolem mysli mužů po-

sedlých honbou za pozem-
ským rájem.

Přestože síla tohoto kusu ne-
tkví v příběhu, zvláštní rouška 
tajemství, která ho prostupuje, 
dokáže udržet napětí a zvě-
davost diváka až do samého 
konce. A Klaus Kinski, který 
Aguirreho hraje každičkým 
nervem, v něm dokázal ex-
trahovat snad samu podstatu 
mužské posedlosti vidinou 
velkého úspěchu. Ať už je tím 
úspěchem myšleno cokoli. 
Jeho El Loco rozhodně není 
nijak milý, je však vše, jen ne 
zapomenutelný.

Filmový klub v honbě za Eldorádem

Každých pět minut  utrpí jeden člo-
věk v České republice poškození mozku, 
jehož následky mohou být lehké až vel-
mi těžké. Podle závažnosti poškození je 
ovlivněn život postiženého, ale také jeho 
nejbližších.

Vedle komplexní včasné rehabilitace, 
zdravotně sociální péče a následných 
služeb je potřebná  podpora rodiny 
a dostatek informací. Osobní, tele-
fonické, e-mailové poradenství a od 
září navíc e-poradnu nabízí sdružení 
CEREBRUM. 

Na www.cerebrum2007.cz je mož-
né po registraci vkládat do jednot-
livých kategorií online poradny své 

dotazy, připomínky, doporučení či 
naopak poradit jiným. 

Rodinným příslušníkům i lidem po 
poškození mozku zde poskytují i in-
dividuální konzultace. Od začátku je 
využívají hlavně příbuzní osob po po-
ranění mozku či po cévních mozkových 
příhodách. Nejčastějším problémem 
je motivace nemocných k rehabilitaci 
a vůbec nějaké aktivitě, dále pak pocit 
že „nejsem schopný/á zvládat náročné 
situace“, které přináší péče o blízkého 
po poškození mozku. V poradně se 
probírá nutnost sebepodpory a pé-
če o sebe tak, aby výdej energie byl 
vhodně kompenzovaný příjmem a ne-
nastávala únava. Častá je i otázka „jak 
zvládat agresi“, která je v některých 
případech symptomem po poškození 
mozku – tady se zkoumají způsoby 
zvládání jednotlivých situací. 

V rámci konzultací se sociální 
pracovnicí se dotazy nejčastěji týkají 
služeb následné péče a odkazů na ně, 
žádostí o rehabilitační ústav a dávkové 
politiky. Konzultace jsou poskytovány 
zdarma. 
 

Poradna pro občany po poškození 
mozku a jejich rodiny

Mgr. Slávka Škvareková - psy-
chologické poradenství Ce-
rebrum

CEREBRUM-Sdružení osob po po-
ranění mozku a jejich rodin 
Tel.: 226 807 049, 773 540 589,
Web:www.cerebrum2007.cz

Kulturní středisko Radotín se za-
nedlouho naplní zajímavým kultur-
ním životem.

Právě v těchto dnech se sál Koruny 
začíná postupně proměňovat technicky 
i vizuálně, aby se už od září více otevřel 
akcím divadelním, hudebním, společen-
ským, zkouškám ochotníků, hudebních 
amatérů, tanečníků a dalších kulturních 
nadšenců. Pohybové a sportovní kursy 
se přesunuly do školní tělocvičny a do 
prostor k tomu lépe vybavených.

A co se chystá? Jaký ohlas vyvolá 
v divácích známé kladenské divadlo 
V:A.D. se můžeme přesvědčit už ve 
středu 8. září. Druhým podzimním di-
vadelním zážitkem bude určitě klauni-
áda A tak tě prosím kníže od Karla Stai-
gerwalda v podání mladoboleslavského 
divadýlka Na Dlani. Oba soubory jsou 
dobře známé z mnoha festivalů, kde 
sklízejí zasloužený úspěch.

V pondělí 18. října se můžeme těšit na 
setkání s hercem, dramaturgem a zná-
mým spisovatelem Ivanem Krausem 
a jeho ženou Naďou Munzarovou v ra-
dotínské knihovně. Autorské čtení bude 
okořeněno živou hudbou – písničkami 
z divadelních her Ivana Krause, které 
zahraje divadelní společnost Křoví. 

A ještě novinka! Během představení 
pro dospělé je možné využít hlídání 
dětí v Rodinném centru Korunka 
v přízemí kulturního střediska.

Středy budou i nadále patřit koncer-
tům Základní umělecké školy, ale při-
dají se i zkoušky různých amatérských 
divadelních i hudebních skupin.

Soboty pro celou rodinu – to budou 
divadelní představení místního soubo-
ru Gaudium i pozvaných divadelních 
společností, které sehrají známé pohád-
ky (např. Buchty a loutky, Tichý Jelen, 
Teatr skvělého jihočeského loutkáře 
Víti Marčíka, Anička Duchoňová z Br-
na…) a další dětské hity. První divadlo 
čeká děti v sobotu 25. září od 15.00 
hodin, bude to premiéra Jarní pohádky 
radotínského souboru Gaudium.

Za novými kulturními zážitky
od září do Koruny i knihovny

Poslední korálkem, který se navlékl 
na dlouhou šňůru akcí letošního Ra-
dotínského pábení, byl již 4. ročník 
festivalu HarmonicaFest 2010, což je 

v celé ČR a SR jediný soutěžní festival 
a přehlídka kapel různých hudebních 
žánrů, které mají v sestavě hráče na 
foukací harmoniku. 

Uskutečnil se v sobotu 3. čer-
vence pod záštitou Městské části 
Praha 16 a v pořadatelské režii 
České a Slovenské asociace hráčů 
na foukací harmoniky. Tady ho již 
v deset hodin dopoledne odstarto-
val interaktivní workshop učitele 
a foukačkáře Jaromíra Hůly.

Od jedenácti se pak na pódiu 
v Říčních lázních Radotín před-
stavilo a společně si zasoutěžilo 
12 amatérských, ale i profesio-
nálních kapel. Odpoledním hos-
tem festivalu byl skvělý a známý 
muzikant  Logie  Meachum 
z Jižní Karolíny, který svým 
výkonem strhl obrovskou lavi-
nu potlesku. Večer vystoupila 
slovenská kapela Pjet Trubeck 
Trio se skvělým foukačkářem 
Jurajem Schweigertem, který 
byl také po zásluze oceněn jako 
„Nejlepší hráč na foukací har-
moniku“.

Foukačkáři v lázních

Pozor! Ve středu 8. září od 19.00 ho-
din, se tu s vervou předvede autorské, 
kladenské divadlo V.A.D. v černé, 
autorské komedii Sága rodu Rassiny. 
Vstupenky na představení budou slo-
sovatelné a ceny velmi kulturní!
Kdo má zájem o hlídání dětí, nechť 
si rezervuje místo na telefonu: 
257 911 746
Více informací: www.ukoruny.net 



���������
�������������

������
��������
�������

���������������
����

���� ����������� ��������

����� ����������� ��������

����� ����������������� �������

���� ���������������� ����������

���� ���������������� ����������

���� ���������������� ����������

��� ���������������� ������������

����� ����������������� �������������

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

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

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

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

��������������
�������������������

���������������

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

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

�������������



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

SIKA MARTIN
TEL.: 777 055 579

 Informační měsíční periodikum pro 
správní obvod Prahy 16. Vydává

Městská část Praha 16. 
Adresa redakce a příjem inzerce:

V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105, 

e-mail: noviny@p16.mepnet.cz, 
http://www.praha16.eu.

Registrováno pod evid. číslem 
MK ČR E 14517.

Řídí redakční rada. 
Šéfredaktor: Mgr. Karel Hanzlík.

Redaktoři: 
Miloslava Černá, Kateřina Drmlová,

Ing. Pavel Jirásek, 
Mgr. Miroslav Knotek.

Grafická výroba: Emil Souček.
Spolupráce za městské části:  

za MČ Zbraslav Blanka Velemínská, 
MČ Lochkov Eva Filipová, 
MČ Lipence Michal Popek,

MČ Velká Chuchle Jan Zágler. 
 Redakční uzávěrka 4.8.2010. 

Vychází 16.8.2010. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.9.2010.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 3.9.2010. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

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

a fotografie se nevracejí. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

777 171 206
Petr Kučeratel:

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací



MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907
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Vá�ení spoluobčané, 

chronická obstrukční plicní nemoc představuje v dnešní době jedno 
z nejzáva�nějších a nejzáludnějších civilizačních onemocnění. Před-
pokládá se, �e jeho výskyt je spjat především, i kdy� ne výhradně, 
s kouřením. Na naléhavost problému ukazuje také fakt, �e počet pa-
cientů, kteří trpí touto nemocí, neustále narůstá. Záludnost chronic-
ké obstrukční plicní nemoci spočívá v nevýraznosti průvodních obtí�í. 
Nemocní přicházejí za lékařem často a� ve chvíli, kdy se jejich nemoc 
nachází v ji� pokročilém stadiu. Stupeň a záva�nost onemocnění mů�e 
odhalit a stanovit pouze vyšetření odborným plicním lékařem. Takové 
vyšetření odhalí nejen posti�ení plic a průdušek způsobené chronic-
kou obstrukční plicní nemocí, ale i časná stadia rakoviny plic. Výskyt 
obou těchto onemocnění jde bohu�el ruku v ruce a jejich léčitelnost 
v pokročilých stadiích je velmi obtí�ná. Díky našim dlouholetým zkuše-
nostem máme oprávněný důvod domnívat se, �e jsou mezi námi stále 
lidé, kteří tímto onemocněním trpí, ani� o svém posti�ení vědí. Jsme 
schopni tato onemocnění včas a dokonale diagnostikovat a stejně tak 
je i léčit. Toto jsou, spolu se snahou umo�nit Vám včasné vyšetření 
odborným plicním lékařem, důvody, pro které jsme Vás oslovili.  

Kontakty na ambulance účastnící se projektu

Co je CHOPN?

Chronické záněty dýchacích cest jsou onemoc-
nění, která v současné době představují celo-
světový problém. K nejzáva�nějším z nich patří 
chronická obstrukční plicní nemoc – CHOPN. 
CHOPN je léčitelné onemocnění, kterému lze 
předcházet. CHOPN významně ovlivňuje i jiné 
systémy v organismu, nejenom plíce. Působí 
tak na celkovou záva�nost stavu pacienta. Ne-
mocní s CHOPN mají zvýšené riziko vzniku in-
farktu myokardu, osteoporózy, respiračních in-
fekcí, zlomenin kostí, depresí a cukrovky. Plicní 
slo�ka CHOPN je charakterizována především 
omezeným průtokem vzduchu v průduškách, 
co� vede k dušnosti u pacienta. Dušnost se 

obvykle s postupem času výrazně zhoršuje, a to 
i kvůli abnormální zánětlivé odpovědi plic na škodlivé částice a plyny, především ve formě cigaretového kouře. Celo-
světové studie předpokládají, �e CHOPN do roku 2020 zaujme třetí místo mezi příčinami úmrtí ve světě. 

Pacienti s CHOPN mají pocit nedostatku dechu, který se zpočátku objevuje a později zhoršuje při námaze, často 
kašlou, někdy vykašlávají hleny. Trpí celkovou slabostí, unaveností a nevýkonností, velmi často mají infekce horních 
a dolních dýchacích cest. Zvláště záva�ným příznakem mů�e být relativně časté vykašlávání hlenů s příměsí krve. 

Co je CHOPN?

Chronické záněty dýchacích cest jsou onemoc-
nění, která v současné době představují celo-
světový problém. K nejzáva�nějším z nich patří 
chronická obstrukční plicní nemoc – CHOPN. 
CHOPN je léčitelné onemocnění, kterému lze 
předcházet. CHOPN významně ovlivňuje i jiné 
systémy v organismu, nejenom plíce. Působí 
tak na celkovou záva�nost stavu pacienta. Ne-
mocní s CHOPN mají zvýšené riziko vzniku in-
farktu myokardu, osteoporózy, respiračních in-
fekcí, zlomenin kostí, depresí a cukrovky. Plicní 
slo�ka CHOPN je charakterizována především 
omezeným průtokem vzduchu v průduškách, 
co� vede k dušnosti u pacienta. Dušnost se 

obvykle s postupem času výrazně zhoršuje, a to 

Kdy pomyslet na CHOPN?

Máte déletrvající kašel?

Trpíte vleklým vykašláváním hlenu?

Pociťujete zadýchávání, které se zhoršuje 
(hlavně tělesnou zátě�í)?

Jste kuřák/kuřačka, i bývalý kuřák/kuřačka?

Je Vám více ne� 40 let?

Jestli�e odpovíte alespoň na 2 otázky ANO, 
měl/a byste kontaktovat plicního lékaře

Proto�e čas je důle�itý!

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne
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Recenze:
Iron Man 2

8. září
Kazimír Lupinec - Sága rodu 

Rassini
černá komedie ze života (a smrti) 

italské mafie
v podání Divadla V:A.D. Kladno

Kulturní středisko Radotín
od 19.00 hodin

13. září
Doprodej zájezdu na 22. září 

– Destinnová, Třeboň
Kulturní středisko Radotín

od 10.00 hodin

18. září
Radotínský Burčákfest 2010 
Pořádá Městská část Praha 16

ve spolupráci
s Českým archívem vín. 

Vše vypukne ve 14 hodin před
radotínskou radnicí a v blízkém
okolí – v ulicích Václava Balého 

a Loučanská. 
Pro návštěvníky bude připraven 

k ochutnání mírně kvasící skvělý mošt
z hroznů od vinařů
zejména z Moravy.

Kurzy pořádané
Městskou částí Praha 16

Angličtina pro začátečníky
Pondělí 17.30-18.45 hodin

Zápis proběhne 13. září 2010
v 17.30 hodin

v Kulturním středisku Radotín

Pohybové kury
Kalanetika 1 – pondělí
18.00-19.00 hodin v ZŠ
Kalanetika 2 – pondělí
19.00-20.00 hodin v ZŠ

Info na telefonu: 728 048 045
Jóga – úterý 18.45-20.15 hodin v ZŠ

Zápis proběhne na první hodině 
v úterý 14. září 2010

od 19.00 hodin v ZŠ Loučanská

Kurzy společenského tance
Taneční pro dospělé  každých 14 dní

v pátek 19.30-22.00 hodin
Info na telefonu: 257 770 488

 Bližší informace: 
Kulturní středisko Radotín 
náměstí Osvoboditelů 44/15 
vedoucí Mgr. Dana Radová 

telefon: 257 911 746, 725 606 259 
e-mail: ksradotin@seznam.cz 

www.ukoruny.net

20. srpna od 17.00 a 19.30 hodin
Kuky se vrací                             70 Kč

21. srpna od 17.00 a 19.30 hodin
Mamma mia                              70 Kč

22. srpna od 17.00 a 19.30 hodin
Jarmareční bouda                     70 Kč

27. srpna od 19.00 hodin
Aguirre, hněv boží (FK)            70 Kč

               (členové FK 50 Kč)

28. srpna od 17.00 a 19.30 hodin
Ženy v pokušení                        75 Kč

29. srpna od 17.00 a 19.30 hodin
Bába / Druhé dějství                 70 Kč

3. září od 17.00 a 19.30 hodin
Iron man 2                                 70 Kč

4. září od 17.00 a 19.30 hodin
Princ z Persie: Písky času         75 Kč

5. září od 17.00 a 19.30 hodin
Český mír                                   70 Kč

10. září od 17.00 a 19.30 hodin
Jak vycvičit draka                     70 Kč

11. září od 17.00 a 19.30 hodin
Twilight sága: Zatmění              75 Kč

12. září od 17.00 a 19.30 hodin
Serge Gainsbourg: J t’aime       70 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ:
Neděle v 15.00 hodin                    40 Kč

 5. září  O Dorotce
12. září Mikeš vypráví pohádku

Rezervace vstupenek je možná
telefonicky na čísle 257 910 322

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

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,

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

Pokladna otevřena
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

Elizabeth Stroutová –
              Olive Kitteridgeová 

Městečko Crosby v Maine se může 
jevit jako zcela bezvýznamné. Pro 

učitelku na penzi však
představuje střed světa.
Román získal roku 2009

Pulitzerovu cenu.
Vydalo nakladatelství Jota

Regina Andrásová – Korneliina válka
Manžel, zapálený komunista, Kornelii 

Hajnou opustil hned na začátku 
okupace a ona zůstala na děti i statek 

sama. Přesto riskuje a zapojí se do 
pomoci pronásledovaným.

Vydalo nakladatelství Eroika

Philip Roth – Vzala jsem si komunistu
V počátcích své úspěšné rozhlasové 

kariéry se Ira Ringold ožení 
s půvabnou herečkou Eve Frameovou. 
Líbánky ukončí skandální výpověď, 
v níž ona svého manžela označí za 

„Američana, který dostává
příkazy z Moskvy“. 

Vydalo nakladatelství Mladá fronta

  Emanuel Ridi – S Italem v kuchyni 
Přes 70 vybraných italských receptů, 
doplněných o šťavnaté fotografie jídel 

a četné snímky z natáčení.
Vydalo nakladatelství Magazine

Lucie Kovaříková, Michal Jon            
               Cyklostezky Evropy  
Oba cyklocestovatelé nás provedou po 
30 nejznámějších cyklostezkách, které 
osobně v posledních letech projeli.
Vydalo nakladatelství Cykloknihy

Katja Reiderová – Medvědi,medvědi,  
copak nám povědí? 

Máma medvědice svému synovi 
vysvětluje, jak se dostane k medu, 
jak to, že velcí medvědí dokážou 

ulovit tolik ryb… – klíčová slova jsou 
nahrazena obrázky.

Vydalo nakladatelství ovt

Jacqueline Wilsonová – Zlaté srdce  
Tracy Beakerové  

V dětském domově se slaví svatý 
Valentýn, ale Tracy připadají všechny 

ty dárečky sentimentální a trapné. 
Než jí malý Péťa dá velmi drahocenný 

přívěsek po babičce - zlaté srdce...
Vydalo nakladatelství BB/art

16.-20. srpna
Letní příměstský tábor

aneb vydejme se keltskou stezkou
kreativní týden pro děti mezi 6 a 9 
lety plný pohybu a skvělých zážitků 

při putování po stopách Keltů
pondělí až pátek 8.00 až 17.00  hodin 

jídlo zajištěno 3x denně
Cena 2500 Kč, rezervace nutná

23.-27. srpna
Dětský klub-školička

Pondělí-pátek
8.30-12.30

školička pro děti 2-6 let bez 
přítomnosti rodičů v pondělí až pátek 

8.30 až 12.30  hodin, cena 310 Kč
za  dopoledne, rezervace nutná

Powerjóga
v případě, že se podaří zajistit 

lektorku, bude i Powerjóga - povede-li 
se, budou termíny upřesněny na 

stránkách

Žabovřeská 1227, Praha-Zbraslav
recepce.pexeso@seznam.cz

Recepce byla otevřena pouze do 
12. srpna,  e-mailová korespondence 

je během prázdnin vyřizována 
příležitostně.

více na www.pexeso.org

27. srpna
Pyro Music Laser Fest

odpoledne koncerty kapel Airfare, Děda 
Mládek Illegal Band, Xindl X, 5angels, 

Kryštof, večer čtyři ohňostroje a dvě 
laser show na téma

největších světových hitů
dostihové závodiště Velká Chuchle

od 15.00 hodin

19. září
Chuchelské posvícení

zábavné soutěže pro děti včetně 
populární bitvy týmů v prokousávání 
pravých povidlových posvícenských 
koláčů, sousedské setkání a posezení, 

tradiční posvícenské občerstvení
sportovní areál DTJ Velká Chuchle, 

K Vápence 23 od 14.00 do 18.00 hodin

IPředstavte si Leonarda Da Vinci elektro-
nického věku. S charisma a vizáží Roberta 
Downeyho a bankovním kontem Billa Gate-
se. Přidejte prostořeký jazyk, casanovské 
sukničkářství a pořádnou dávku patriotis-
mu. Stojí před Vámi Tony Stark, supehrdina 
nové éry, v celé své železné kráse.

V minulém díle jsme viděli, kterak se 
milionářský synek stal nejnovějším trum-
fem americké vojenské moci a porážel své 
nepřátele rozdílem třídy. Železo sice neko-
roduje, v pokračování se ale žádná idylka 
nekoná. Objeví se ruský zloduch jako vystři-
žený z časů studené války, který si v genialitě 
s Tonym v ničem nezadá, nebezpečná rudo-
vlasá krasavice v podání Scarlett Johansson 
s arzenálem fyzických i estetických zbraní 
i odvěký konkurent-slizoun. A největším 
nepřítelem Tonyho je jeho vlastní tělo.

Iron Man získal hybridní pohon, rockový 
nátěr vypalovaček skupiny AC/DC, z duše 
playboye zbyla jen fasáda pro bulvární 
média. Tradiční comicsové kořeny konfliktů 
ă la otec-syn-staré hříchy-rodinná pomsta 
sice nevymizely, ale když začnou být repli-
ky příliš automatické a předvídatelné, je tu 
kulomet hlášek sidekicka Dona Cheadla či 
roztomilé jiskření mezi Železným mužem 
a jeho ocelovou magnolií s tváří Gwyneth 
Paltrow. Starkovo druhé dobrodružství je 
překvapivě, na rozdíl od prvního dílu, který 
stál jen na bondovském charismatu Roberta 
Downeyho, konstruováno jako týmovka, 
kde Stark je pouze první mezi rovnými.

Film se nevyhýbá ani reflexi změněné si-
tuace mezinárodních vztahů, v níž ukazuje, 
že jedno mocenské centrum už pro udržení 
stávajícího řádu nestačí. Na komické postavě 
senátora bezpečnostního výboru a armád-
ních generálů nastiňuje pozice amerického 
vojenskoprůmyslového komplexu, ironizuje 
vlastenectví a strefuje se i do americké bez-
pečnostní a zahraniční politiky. Krize hrdi-
novy identity v pokračování, kde hrdina řeší 
dilema, jakým superhrdinou chce a může 
být, je zábavnější, ale i podnětnější film než 
lehkovážná a pomalejší jednička.

Fanoušci akčních scén ale zapláčou. Až 
na několik kratších soubojů je Iron Man 2 
spíš komediální konverzačka než nabušený 
testosteronový flák, ale kde jinde uvidíte 
duel fyzikálních géniů, z nichž jeden vypa-
dá jako zhýralá popstar na výsluní a druhý 
jako sardonický rocker nad hrobem? Iron 
Man 2 je navíc vzácným úkazem mezi akč-
ními comicsy: vzhledem k silným ženským 
rolím, atraktivnímu sexsymbolu v hlavní 
roli a všeprostupujícímu humoru je to 
comics, na který pánové bez obav mohou 
vzít svou něžnější polovičku. Pokud jim 
nebude vadit, že její pozornost cele upoutá 
pan Železňák.

V Lahovičkách roste pohoří
Zcela ilegálně, o to však intenzivněji. Na pozemky patřící Rekreační zóně 
Radotín, s.r.o. naváží od jara Agentura „City logistika“ zeminu vytěženou 
na nejrůznějších pražských stavbách. Okamžitě poté, co pracovnice odboru výstavby, dopravy a životního prostředí Úřadu MČ Praha 16 zjistily nepo-

volené práce, proběhlo zde první kontrolní šetře-
ní (23.4.2010), na jehož základě obdržel nájemce 
areálu výzvu k bezodkladnému zastavení prací, 
tedy navážení zeminy na pozemky v katastrál-
ním území Lahovice.
Čin byl klasifikován jako nepovolené terénní 
úpravy, k nimž nebylo vydáno příslušné územní 
rozhodnutí. Zástupci firmy se hájili tím, že jde 
o materiál odkoupený od firmy Skanska, jenž byl 
vytěžen z tunelu Blanka a bude zde deponován 
jen krátkodobě, neboť má být odvážen do Mělní-
ka na stavbu protipovodňových valů – takže jde 

vlastně o záslužný čin. Patrně z toho důvodu výzvy nebylo uposlechnuto. Pokuta, která z tohoto jednání vyplynula, rovněž není zaplacena, protože se 
Agentury City logistika odvolala. Další řízení o nařízení odstranění terénních úprav zůstalo též bez odezvy. 
V současné době jsou již v Lahovičkách na ploše více jak 10 000 m2 desítky tisíc m3 vytěžené horniny. Vzduchem se tu vznášejí oblaka prachu, ve 
dnech, kdy prší, vypadá přilehlá silnice jako krosová dráha... Ti, kdo bydlí 
poblíž, se ale hlavně mohou zcela právem obávat, že v okamžiku, kdy by přišla 
záplavová vlna, změní se ilegální skládka ve smrtící masu bahna a kamení.
Proto také starostka Zbraslavi PaedDr. Dagmar Kobylková podala trestní 
oznámení na neznámého pachatele s podezřením na spáchání trestného činu 
obecného ohrožení, neoprávněného nakládání s odpady a maření výkonu 
úředního rozhodnutí. Důvod tohoto postupu je jasný: území Lahovické nivy 
je přírodní protipovodňovou ochranou. V této aktivní průtočné zóně je od-
kládání jakéhokoliv materiálu nepřípustné a v rozporu s Povodňovým plá-
nem, neboť může být odplaven a způsobit ucpání průtočného profilu v další 
části toku Vltavy. Tím se v případě povodně objektivně zvyšuje obecné ohro-
žení obyvatel hl. m. Prahy.
Zbraslavská starostka také požádala o součinnost v této věci Policii ČR i  Měst-
skou policii hl. m. Prahy – konkrétně o nasazení pořádkových složek k zabrá-
nění vjezdu nákladních vozidel na předmětné pozemky takovým způsobem, 
aby bylo znemožněno v pokračování protiprávního jednání ze strany zájmové-
ho sdružení City Logistika. A výsledek? Happy end se prozatím nekoná, haldy 
rostou dál…

1. září
Mikulov, Lednice a burčák

jednodenní zájezd pro seniory:
Mikulov - jeskyně Na Turoldu,

Kozí vršek, město, Lednice - 
volno k prohlídce zámku, skleníku, 

minaretu apod. podle vlastního 
výběru, Velké Bílovice - 

zastávka na burčák

Brownfields, hnědá 
pole, tak se říká are-
álům použitým, po-

škozeným a nako-
nec opuštěným prů-
myslovou výrobou. 
Na taková místa se 

pak většinou stahují 
lidé bez domova, 

což se stalo i v pří-
padě území mezi 

radotínským Penny 
marketem a ulicí 

U Jankovky. Doba, 
kdy se tu mezi sme-

tím rozdělávaly ohníčky, je však již minulostí, prostor  je soukromím 
investorem kultivován a mění se na místo podobné parku. 



V případě, že se chcete zúčastnit slosování o věcné ceny, zašlete nebo doneste vyluštěné znění tajenky vepsané do 
ústřižku pod křížovkou. Ústřižek odstřihněte a doručte na adresu redakce:  V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín. 
Na obálku napište heslo KŘÍŽOVKA, kontaktní adresu nebo telefonní číslo. Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé tajenky. Výherci si svoji výhru mohou převzít na adrese redakce. Ústřižky s vyluštěným textem bu-
dou zařazeny do slosování, pokud dojdou do redakce nejpozději do 2.9.2010.

Pavla Nováková
Pod Klapicí 104/10

Radotín                                       
Zdeňka Hřebíková

Josefa Kočího 6
Radotín

Pavla Seidemannová
Na Viničkách 1422/49

 Radotín
jméno...........................................................tel. spojení.............................
adresa.........................................................................................................
znění tajenky..............................................................................................
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Po tì�ké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. �Posly�te,
nevidìli jsme se u� nìkde? �Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!�

aneb jak na kolo
Dámská cyklistika

„Víš, Pepane, nevadí mi, že půjdeš do hospody,“ povídá manželka překvapivě svému muži. 
„Jenom chci, abys byl do devíti doma.“ „Tak to jo, do devíti budu doma a do hospody ... 
(viz tajenka)!“

Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám

Jak správně sedět na kole

   
Dnes se vypravíme zase až na hra-

nici našeho pomyslného okruhu výletů 
kolem Prahy a nakoukneme do kraje, 
který lákal a inspiroval ke svým dílům 
třeba K. H. Máchu. Ano, řeč je o roman-
tickém Kokořínsku, jehož celá chráněná 
oblast, rozčleněná mnohými skalními 
roklinami, má rozlohu 265 km2 a na-
cházejí se v něm v Evropě nejlépe vi-
ditelná stádia rozpadu druhohorních 
kvádrových pískovců, jež zvětráváním 
získaly podobu rozličných tvarů.  
   My si vybereme z Prahy nejlépe do-
sažitelnou část chráněné oblasti, pří-
rodní rezervaci Kokořínský důl, a od 
metra Nádraží Holešovice dojedeme 

autobusem do Mšena. Anebo, protože 
na programu máme okružní trasu, 
můžeme použít osobní automobil, 
který zaparkujeme na tamním náměs-
tí. Mšeno je připomínáno roku 1306 
jako ves a roku 1367 již jako městečko. 
Na město bylo povýšeno roku 1991. Ve 
své historii dosáhlo největšího roz-
květu v 16. století, za doby třicetileté 

války bylo drancováno Sasy a Švédy 
a za dobu své existence bylo postiženo 
řadou ničivých požárů; nejrozsáhlej-
ším v roce 1867. Dominantou města je 
novogotický kostel sv. Martina z roku 
1878 postavený na místě vyhořelého 
předchůdce z roku 1384. Kousek od 
náměstí Míru je níže pod kostelem 
v Masarykově ulici rozcestník turis-
tických cest. Odtud vykročíme po 
modré značce, kterou bude doprová-
zet ke Švédským valům i barva zelená 
a místní žluté značení. Mšenskými 
uličkami se nejprve propleteme k li-
bým, zachovalým a funkčním měst-
ským lázním z roku 1932 (0,5 km).
   Od nich počneme neznatelně stoupat 
příjemnou cestou, jež nás nenápadně 
vtáhne do lesního porostu a posléze 
do skalního údolí. V něm pozorujeme, 
někdy přírodní, jindy umělé výklenky 
v měkkém pískovci, které občas slou-
žily jako skalní přístřešky, ba i jako 
skalní byty. Všimneme si též opuštěného 
amfiteátru či sochy Jana Husa a lehce do-

jdeme k rozcestí Pod hájovnou 
Na Rovinách (1 km). 
   Odtud po rovince kráčíme 
ke Švédským valům, což 
jsou pozůstatky opevnění 
tábora švédských vojsk, 
které sužovaly Mšeno a jeho 
okolí v dobách třicetileté 
války (0,3 km). U Švédských 
valů vstoupíme do přírod-
ní rezervace Kokořínský 
důl o rozloze 2097 ha. Po 
pár metrech, už bez zelené 
značky, narazíme na další 

pozůstatek připisovaný Švédům, Prů-
sečnou skálu, kterou se protáhneme 
k zajímavým skalním útvarům Velká 
hlava a Žába (0,5 km). Od nich již 
osamocená modrá značka směřuje 
lesním, mírně zvlněným terénem 
k Pokličkám (2 km). 
   Pokličky jsou nejnápadnější výsled-
nou podobou výše zmíněného erozní-

ho působení. V tomto případě, jedno-
duše řečeno, vrchní část pískovcové 
skály zpevněná příměsí železitých či 
slepencových prvků o síle přibližně 
jednoho metru odolává povětrnost-
ním vlivům více jak její měkčí zbytek. 

Od Pokliček sestoupíme po dřevě-
ných schodech do stinného údolí na 
rozcestník při okresní silnici (0,3 km). 
Tady změníme barvu turistického 
značení a po červené rázujeme sou-
běžně s asfaltovou komunikací a s ko-
rytem potoka Pšovka níže po jeho 
toku. Takto mineme několik pro zdejší 
kraj typických roubených a hrázdě-
ných domků, načež Kokořínským 
dolem doputujeme do Kokořínského 
Dolu (2 km). 

Ves je v současné době populárním 
výletním letoviskem s řadou restau-
račních zařízeních, takže si zde zřejmě 
nakrátko odpočineme a teprve poté, 
asi od některé občerstvovací stani-
ce, vyběhneme po modré značce ku 
hradu Kokořín (0,7 km). Byl založen 
v první polovině 14. století Hynkem 
Berkou z Dubé, časem vystřídal ně-
kolik majitelů a v 19. století je znám 
jako interesantní zřícenina vábící 
mnohé umělce. V letech 1911 – 1918 
byl zrekonstruován rodem Špačků, 
který jej vlastní i nyní. V 17. století 
měl být, podle lidové tradice, zpustlý 
Kokořín sídlem zlotřilých loupeživých 
rytířů vedených Petrovským. K ne-
kalým skutkům loupežníků se váží 
četné pověsti a báchorky. Do blízkých 

hradu tajemných skal zasa-
dil K. H. Mácha děj prózy 
Cikáni. 

Po prohlídce hradu se 
vrátíme po modré zpátky do 
Kokořínského Dolu, jímž bu-
deme pokračovat s červenou 
značkou zadní cestou podél 
Podhradské tůně k rozcestí 
U Grobiána (2,2 km). K ně-
mu však nedorazíme. Zhru-
ba sto metrů před rozcestím, 
skoro prakticky jakmile se 
červená značka opět ocitne 

na okresní silnici, uhneme prudce 
vlevo na žlutou značku a následně do 
skalní soutěsky, kde si můžeme při-
padat jako v dávném příběhu. Úzkou 
soutěskou totiž šplháme na návrší, 
na jehož temeni stávalo prakticky 
nedobytné pravěké a staroslovanské 
hradiště chráněné strmými skalami 
a dostupné pouze přes 70 m širokou 
šíji. Někteří badatelé sem připisují 
dávný Canburg, při němž byl v roce 
805 odražen pokus vojsk franského 
krále Karla Velikého, pod velením 
jeho syna Karla Mladšího, o uznání 
závislosti českých kmenů na Franské 
říši. Jestli Canburg ležel právě na ná-
vrší, kam jsme vysupěli, nebude prav-
děpodobně nikdy jasně prokázáno. 
Jisté je, že v sousedství hradiště dnes 
stojí obec Hradsko a na protějším 
kopci obec Kanina, jejíž název svádí 
k lecjaké nabízející se domněnce. Jisté 
je také i to, že archeologické nálezy 
na Hradsku kromě objevů z období 
paleolitu, neolitu či doby bronzové 
dokladují osídlení i z počátku 9. sto-
letí. Hradský kostelík sv. Jiří z roku 
1874, původně románský, nevylučuje 
ani možnost ještě starší dřevěné sva-
tyně. Jedinou silnicí, která spojuje 
obec se světem, lokalitu opustíme 
a následně opatrně seběhneme do 
kaňonu k rozcestníku Pod Hradskem 
(1,7 km). Zde odbočíme ze žluté znač-
ky na červenou a údolím Kočičina 
se ubereme na Sedlec. Cesta se sce-
nérií rozeklaných skalních výchozů 

a stěn, místy vyzdobených časem 
obroušenými reliéfy lidové tvořivosti 
převážně z přelomu 19. a 20. století, 
stoupá z valné části nedbale kaňonem 
a nevyžaduje nijakou zvýšenou ná-
mahu. Až v závěrečném úseku, když 
pronikneme divokou roklí, ve které 
se očím ukrývá těžko dosažitelná, 
takřka zpolovic umělá jeskyně Barca-

lína, musíme vynaložit zvýšené úsilí 
na překonání výškového rozdílu, aby-
chom se zdárně dostali do vsi Sedlec 
(2,5 km). Ještě před touto vsí, skrom-
ně ozdobenou roubenými domky, se 
však rozloučíme s přírodní rezervací 
Kokořínský důl, který nám po větši-
nu trasy otevíral svoji náruč. 

Ze Sedlece pak stále po červeném 
značení cupitáme pohodlně do Mšena, 
kde výlet končí (1,7 km). K domovu 
odjedeme buď z náměstí vlastním 
vozidlem či autobusem. Pokud by-
chom hodlali použít vlak, musíme 
popojít k železniční zastávce, kam je 
to z rozcestníku po červené značce 
ještě kilometr. 

Celkov ý okruh měří zhruba 
15,5 km. A zda u Kokořína je chůze 
dřina? Nu, v některých úsecích ano. 

U KOKOŘÍNA JE CHŮZE DŘINA? 
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�Ví�, Pepane, nevadí mi, �e pùjde� do hospody,� povídá man�elka pøekvapivì svému mu�i.
�Jenom chci, abys byl do devíti doma.� �Tak to jo, do devíti budu doma a do hospody ... (viz ta-
jenka)!�

Anatomicky tvarovatelné stélky
do cyklistických bot na míru

U cyklistické obuvi je usazení na noze 
stejně důležité jako třeba u běžeckých bot. 
Tuhost podešve je důležitá, aby nedochá-
zelo ke ztrátám sil vlivem jejího pružení. 
To ovšem není jediným nepostradatelným 
faktorem při ideálním záběru šlapání, který 
ovlivňuje celá řada vlivů - od styčné plochy 
pedálu s tretrou přes vzdálenost mezi cho-
didlem a osou až po samotné provedení 
treter. A ani v současnosti není v případě 
cyklistických treter vše ideální, protože tou-
to tématikou se zabývá pouze pár výrobců.

Při cyklistice je noha stále ve stejné pozici, 
proto je tento aspekt zásadní pro maximálně 
anatomické provedení stélky po celé její dél-
ce. Pouze největší kontaktní plocha chodidla 
a stélky totiž zajistí optimální rozložení tla-
ku, správný záběr a oddálení samotné únavy. 
V případě v rozdílnosti obou chodidel se 
nejdříve doporučuje návštěva pediatra. Ti 
mají k dispozici zdravotní stélky, zatímco ly-
žařské či cyklistické obchody nabízí modely 
pro sportovní využití, které jsou kombinací 
komfortu, zdravého usazení a co nejvyššího 
výkonu.
Anatomická alchymie

I když se problematika vhodných vlo-
žek nemusí zdát nijak složitá, zdaleka se 
nejedná jen o vhodný tvar jejich středové 
části. Velice důležitá je také opora a stabi-
lizace paty a co nejmenší omezení prostoru 
vpředu pro prsty.  Zaměříme-li se na jed-
notlivá provedení vložek na míru, zjistíme, 
že je jich na trhu celá řada. Základním 
řešením zvýšení komfortu je výběr ze sé-
rie již hotových, anatomicky tvarovaných 
modelů, jaké nabízí například značka Spe-
cialized. Další možností je využití již pře-
dem natvarovaných vložek, které se pouze 
dotvarovávají podle konkrétního chodidla. 
Poslední možností, tou nejdokonalejší, 
je postupné vytvarování původně zcela 
plochého polotovaru přesně podle tvaru 

levé a pravé nohy.  Zde hrají prim stélky od 
francouzské firmy Sidas.
Stélka na míru krok po kroku

Začíná se otiskem chodidla, podle něhož 
se následně vytvaruje stélka, pokračuje se 
s pečlivým měřením chodidla kvůli výběru 
vhodné velikosti stélky. Důležité je také 
zakreslení podélné osy chodidla a místa 
jeho největší šířky u vnějšího kloubu. Poté 
následuje tvarový otisk. Pro něj se využívá 
speciální zařízení s tvarovou pamětí. Ná-
sleduje vložení nahřáté, a tedy dokonale 
ohebné stélky. Po vložení stélky do otisku 
si na ně zákazník opět stoupne. Je nutné 
docílit ideální polohy z prvního otisku. Po 
vychladnutí stélky zůstane tvar identický 
s původním anatomickým otiskem. Poté 
přichází na řadu broušení hran stélky do 
sériového tvaru, aby ji bylo možné v tretře 
správně usadit. Po vložení stélek do treter si 
zákazník vyzkouší jejich usazení. Tato fáze 
může být pro někoho finální, ale doporuču-
ji ještě instalaci speciální podpatěnky, která 
zvyšuje stabilizaci paty a především podpo-
ruje nožní klenbu. Po nalepení této podpa-
těnky se opět pracuje s bruskou, může se 
tedy ubírat materiál v jednotlivých partiích 
podle potřeby. Vytvarování stélky nemusí 
být ani v této fázi neměnné. V určitých 
mezích se s tvarováním stélky dá pracovat 
po nahřátí horkovzdušnou pistolí. 
Vyplatí se to?

To je otázka, kterou si musí zvážit každý 
sám. Pokud však sériové provedení vložek 
bot někomu nevyhovuje, stélky na míru jsou 
rozhodně řešením tohoto problému.  Záleží 
tedy pouze na tom, jak je dotyčný s tvarem 
standardního provedení stélek treter spoko-
jen či nespokojen.

Pokud se chcete o cyklistických stélkách 
dozvědět více informací, doporučujeme 
vám kontaktovat Ski a Bike Centrum 
Radotín - www.kola-radotin.cz.



Další úspěšné tažení chuchelského aerobiku
Juniorky získaly evropský titul ve své kategorii

V Radotíně je otevřen minigolfový areál

Sportovní hala jde do druhé sezóny

Lakrosové naděje skončily na turnaji v Kanadě sedmé

Radotínská škola vyhrála Malý pohár

Ve dnech 2. – 6. června 2010 se ve sportov-
ní hale na Kladně konalo Mistrovství Evropy 
ve sportovním aerobiku a fitness týmů. Bylo 
to podruhé, kdy Česká republika hostila tak-
to velký mezinárodní šampionát v aerobiku. 
Poprvé to bylo v roce 2003, kdy se v Praze 
konalo Mistrovství světa.

Do Kladna se sjelo několik tisíc závodní-
ků nejen z evropských zemí, ale také z Aus-
trálie, Malajsie a Ruska. Při té příležitosti se 
na ME vyhlašovali vítězové také jako na 
Open Championship.

Chuchelský aerobik měl své zastoupení 

v juniorské kategorii Fitness – aerobik. Os-
mičlenný tým ve složení:  Anna Saslíková, 
Andrea Čečrdlová, Matylda Malá, Nikola 
Ševčíková, Sarah Vegnerová, Alžběta Ver-
nerová, Eva Bečvářová, Kristýna Kudrnová 
a Monika Ziková se na letošním Mistrov-
ství České republiky umístil na druhém 
místě a byl Českým svazem aerobiku no-
minován na Mistrovství Evropy.

Do přípravy se děvčata obula opravdu 
s vervou. Bohužel se týmu nevyhnuly kom-
plikace v podobě drobných zranění a ome-
zení. Přesto musíme na základě informace 
od strůjkyně chuchelských úspěchů – tre-
nérky Veroniky Vrzbové konstatovat, že tré-
ninkům děvčata podřídila všechno. K tomu 
trenérka Vrzbová dodává: „Náš cíl na ME 
byl nejen porazit Mistryně České republiky, 
ale také vydřít tu nejvyšší možnou příčku.“ 
Závod pro juniory začínal ve středu hned 
dvěma koly. Do prvního - preliminary - na-
stupovaly bojovnice z Prahy 16 jako první 
tým. Nervozita byla opravdu velká a před-
vedená sestava postrádala sebevědomí a jis-
totu. Pořadí týmů na prvních třech místech 
po prvním kole bylo následující: 1. Fitness 
Center Hanky Šulcové, 2. Rusko, 3. Aerobic 
team Veroniky Vrzbové Chuchle.

Druhé kolo - semifinále - bylo na progra-
mu hned tři hodiny po ukončení prelimina-
ry. To je opravdu krátká doba na přípravu 
a na sebrání sil a koncentrace. Děvčata 
z Chuchle se s bojovnou náladou vydala na 
závodní plochu zabojovat o vyšší příčky. Se-
stava vypadala podstatně lépe než v prvním 
kole, výkon byl koncentrovanější a přesnější. 
Pořadí se po druhém kole velice zamíchalo: 
1. Rusko, 2. Aerobic team Veroniky Vrzbové 
Chuchle, 3. Fitness Center Hanky Šulcové. 
Bylo jasné, že o první místo bude následující 

den obrovský boj. Finále kategorie juniorů 
Fitness - aerobic bylo naplánováno na 
20. hodinu večerní. Pro lidské tělo je to cel-
kem náročný čas na zmobilizování a podání 
maximálního výkonu.

Únava z předchozího dne a z parné-
ho počasí byla na závodnících více než 
znatelná. Do finálového kola nastupovala 
chuchelská děvčata jako startovní číslo 4, 
oba konkurenční týmy vystoupily již dříve. 
„Zkoncentrovat a připravit na tak vyhrocené 
finále osm „puberťaček“ dá opravdu zabrat,“ 
přibližuje předfinálové okamžiky Veronika 
Vrzbová. „Pevně jsem věřila, že děvčata dají 
do svého výkonu maximum a že zabojují ze 
všech sil.“ Příprava byla proto velice tvrdá, 
jelikož jak tým vstoupí na závodní plochu, 
trenér nezmůže vůbec nic. Může maximálně 
pomoci jako fanoušek a divák, jinak jen bez-
mocně sleduje dění na ploše.

Chuchelský tým nezklamal. Veronika se 
po závodě přiznala, že v životě neviděla tak 
precizně a bezchybně zajetou choreografii 
jako ten večer ve finále Mistrovství Evro-
py. Jakmile děvčata opustila za obrovského 
aplausu přeplněné kladenské haly plochu, 
ukázaly se na světelné tabuli výsledky od 
sedmi mezinárodních rozhodčí. Jednoznač-
ná velká jednička zastínila bodovací ceduli 
a trenérka věděla, že titul Mistryň Evropy 
pro „její“ juniorský tým je doma! Koneč-
né pořadí na prvních třech místech bylo: 
1. Aerobic team Veroniky Vrzbové Chuchle, 
2. Fitness Center Hanky Šulcové, 3. Rusko. 

V podzimní sezóně čeká ještě větší 
vrchol - Mistrovství světa, které se bude konat 
ve dnech 18. - 24. října 2010 v holandském 
Eindhovenu. Konkurenční boj bude ještě vět-
ší a tvrdší, ale chuchelské juniorky pojedou na 
svět opět s cílem nejvyšším.

Juniorský tým LCC Wolves obsadil v ka-
tegorii Midget B na mezinárodním turnaji 
Canada Day 2010 v Calgary celkové sedmé 
místo. Nezopakoval sice loňské třetí místo, 
ale potvrdilo se, že za zámořskými týmy 
česká lakrosová mládež  nezaostává.

Do Kanady vyrazil tým čtrnácti hráčů ze 
tří klubů: LCC Radotín, SK Lacrosse Jižní 
Město a LC Pardubice. Jednalo se o mladíky 
ve věku 14 - 17 let. Zhruba polovina z nich 
se turnaje zúčastnila již vloni. Turnaji před-
cházela zhruba čtvrtletní společná příprava 
a v rámci přípravy se tým zúčastnil také 
seniorského turnaje v Kroměříži, kde skončil 

druhý. Canada Day Tournament je jedním 
z největších juniorských boxlakrosových 
turnajů na světě. V devíti kategoriích se 
ho účastní téměř stovka týmů, a to nejen 
chlapeckých, ale i dívčích. Boxlakros totiž 
v Kanadě hrají běžně i děvčata. Některá 
děvčata nastupovala i za chlapecké týmy 
a LCC Wolves na turnaj „adoptovali“ Alex 
Deisovou, dceru kanadského „patrona“ týmu. 
Čeští kluci se museli vyrovnat s odlišnostmi 
v pravidlech. Kanadská pravidla narozdíl od 
mezinárodních pravidel ILF, která používáme 
u nás, například umožňují bránění bez míče, 
je možné vrátit se s míčem na obrannou po-
lovinu a nehraje se na desetivteřinový limit 
na vyvezení míče za půlku. V Kanadě se také 

hraje na menší branky. Vynikající zázemí pro 
turnaj tvořil areál pro halový fotbal, v němž 
bylo sedm hřišť s umělým povrchem.

Wolves zahájili svůj program v Calgary 
v pátek 2. července přátelským zápasem 
proti týmu Calgary Axemen B. Tvrdá 
a agresivní hra byla typická pro Kanaďany.  
Hlavně menší kluci se s touto fyzickou hrou 
těžko vyrovnávali. Zápas byl ale, na začátek 
turnaje, dobrý. Ukázalo se, že čeští zástupci 
musí zlepšit přechod do obrany – po chy-
bách při střídání dostali tři góly. Kluci se 
postupem času zbavili počáteční nejistoty 
v míře agresivity a způsobu hry a ke 

konci už působili 
docela sebevědomě. 
Konečných 11:4 pro 
Wolves bylo velmi 
dobrým startem. Na 
úvod samotného tur-
naje prohráli Wolves 
s týmem Winnipegu 
1:3. První gól zápasu 
padl až po čtvrthodi-
ně hry, kdy skórovali 
Kanaďané. Wolves 
nastoupili do zápasu 
trochu zakřiknutě, 
a ačkoliv se několi-

krát dostali do celkem dobrých šancí, ne-
dokázali vystřelit přesně. Zástupci starého 
kontinentu hráli v první čtvrtině šest pře-
silovek, ale ani jednu nevyužili. V bránění 
přesilovek má český tým ještě co dohánět. 
Urostlým Kanaďanům se také podařilo ně-
kolik tvrdých zákroků, po kterých se ,,vlča-
ta“ těžko sbírala z hrací plochy, a ačkoliv to 
rozhodčí posoudili jako faul, na sebevědomí 
to českému týmu moc nepřidalo. Kuba Ma-
reš v brance exceloval a držel prapor Wolves 
vysoko. Díky tomu se Češi konečně probrali 
a začali hrát sebevědoměji, ale koncovka 
byla špatná. Nejlepším hráčem byl po záslu-
ze vyhlášen Kuba Mareš. Soupeř nebyl lepší 
technicky, hrál jen tvrdě a v průměru byli 

hráči Winnipegu fyzicky silnější.
Ve druhém zápase na turnaji nastoupili 

Wolves proti obhájci titulu v kategorii 
Midget B – Innisfailu. Kanadský tým hrál 
vyrovnanou hru po celý zápas, naopak 
výkon Wolves kolísal, hra ve druhé půlce 
zápasu už ale vypadala nadějně. Potíž byla 
pořád v koncovce, střely neměly potřebnou 
tvrdost, ale hlavně postrádaly přesnost. 
Innisfail - LCC Wolves 9:2.

Ve svém třetím zápase se Wolves střetli 
s místním týmem Calgary Hornets. Wolves 
vyhráli 10:1 a získali 4,5 bodu. O půlbod 
z možných pěti je připravila remíza v dru-
hé třetině. Celkově byl ale dojem z utkání 
nejlepší v dosavadním průběhu turnaje 
a bylo znát, že se kluci v zápasech zlepšili. 
Poslední duel v základní skupině hráli Wol-
ves proti Prince George Posse. Porážka 5:1 
a jen půlbod ze zápasu za remízu v druhé 
třetině znamená, že čeští zástupci skončili 
ve skupině až čtvrtí a hráli v pondělí jen 
o celkové sedmé místo proti týmu High 
River Heat. Nakonec pražští a pardubičtí 
hráči zakončili své účinkování na turnaji 
výhrou nad High River Heat 7:6 a skončili 
v kategorii Midget B celkově sedmí.

Pro mladé české hráče byla účast na tur-
naji v Kanadě cennou zkušeností. Přece jen 
možnost srovnání s jinými týmy u nás chybí. 
Možná i proto českým hráčům poněkud chy-
bí sebevědomí a někdy i jiskra a vůle bojovat 
o balón. Při hře proti agresivnějším týmům 
působili kluci ustrašeně a nejistě, chyběl po-
hyb, střelba byla nepřesná. Během turnaje se 
výrazně zlepšila obrana, která byla zpočátku 
chaotická. Podařilo se i eliminovat zbytečné 
fauly. Útok se ale prosazoval jen proti slabším 
týmům i přesto, že čeští zástupci za nejlepší-
mi týmy v kategorii technicky vůbec nezaos-
távali. Mladí vlci mají potenciál výrazně se 
zlepšit. V porovnání s nejlepšími kanadskými 
juniorskými týmy Midget B jsou sice o krok 
pozadu, ale ten krok není nepřekonatelný. 

I v letošním školním roce se žáci radotín-
ské školy z 4. a 5. ročníku tradičně zúčastnili 
sportovní soutěže o Malý pohár Domu dětí 
a mládeže Prahy 5, kde se dlouhodobě řadí 
k nejúspěšnějším.   

Během školního roku vybraní žáci, kteří 
reprezentovali svoji školu, soutěžili v růz-
ných sportovních disciplínách se stejně 
starými kamarády z dalších škol z pátého 
a šestnáctého pražského obvodu. Po velkém 
boji, který vyvrcholil v poslední disciplíně 
vybíjenou, se nadějným sportovcům ze 
ZŠ Loučanská podařilo vyhrát Malý po-
hár. Reprezentanti 4. a 5. ročníku školy od 
Berounky se ujali vedení v soutěži spolu 
s barrandovskou ZŠ Chaplinova po první 
disciplíně, přespolním běhu, a první místo 
kontrolovali, i přes drobné neúspěchy ve 

stolním tenise a florbalu, do konce soutěže. 
V poslední disciplíně však museli odolat 
útoku ZŠ Chaplinova, která ztrácela tři body.  
Mladí sportovci se konkurence nezalekli 
a své vítězství uhájili s násko-
kem jednoho bodu před největ-
ším soupeřem ZŠ Chaplinova 
a ZŠ Barrandov II. Velkou záslu-
hu na vítězství mají vedle žáků 
4. a 5. tříd i chlapci z 1.-3. třídy, 
kteří Radotín úspěšně reprezen-
tovali v rámci fotbalového tur-
naje Mc Donalds Cupu, jehož 
výsledky se do soutěže také za-
počítávaly. Odměnou za vítěz-
ství je putovní pohár a finanční 
odměna, která bude použita na 
nákup sportovního vybavení.

,,Chtěla bych touto formou poděkovat 
všem žákům, kteří se na cenném vítězství 
podíleli a vzorně reprezentovali naši ško-
lu,“ poděkovala reprezentantům školy za 
všechny vyučující, kteří se podíleli na ví-
tězném tažení žáků I. stupně ZŠ Loučanská 
Mgr. Dana Špirková.

80 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti a mládež 
za 90 minut hry. 

Oficiální otevření areálu proběhne v pátek 
20. srpna při zahájení prvního víkendového 
turnaje. Sobotního turnaje o Pohár starosty 
Prahy 16 se zúčastní na 40 hráčů. Nedělní 
turnaj bude soutěží družstev, v jehož rámci 
se poprvé představí i tým DG Fortuna 

Radotín - účastník II. ligy. Radotínské druž-
stvo bylo přijato za člena Českomoravského 
minigolfového svazu v únoru letošního roku.

Představitelé oddílu přivítají ve svých řa-
dách zájemce o tento sport. Novým členům 
bude k dispozici trenér, který je zasvětí do 
tajů minigolfu.

Dříve ne zcela využitý prostor mezi 
sokolovnou a nádražím získal novou atrak-
tivní podobu díky občanskému sdružení DG 
Fortuna. Pánové Fischer a Vlasák, kteří jsou 
zástupci sdružení, před více jak dvěma lety 
přišli s návrhem na vybudování minigolfu 
v Radotíně.

Po vyhlášení záměru na obecních pozem-
cích a jeho schválení 
radou městské části 
mohli začít budovat 
zázemí sportu, který 
je opravdu pro všech-
ny věkové kategorie 
a rozšiřuje nabídku 
volnočasových aktivit 
pro radotínské občany. 
Vybudované sportov-
ní zařízení poskytne 
zázemí nejen nově 
vznikajícímu spor-
tovnímu oddílu DG 
Fortuna Radotín, ale 
i široké veřejnosti. 
Minigolfový areál 
otevřel své brány návštěvníkům 25. červ-
na. Součástí areálu je 18 golfových drah 
s klubovnou a verandou s výhledem na 
všechny dráhy. Návštěvní dny jsou od úterý 
do neděle s tím, že v pracovní dny je otevře-
no od 14. hod. a o víkendu od 13. hod. Za-
vírací doba je ve 22. hod. Vstupné je ve výši 

Nová radotínská sportovní hala v ulici 
U Starého stadionu zažila celkem úspěšný 
rozjezd. V první sezóně se podařilo nastarto-
vat provoz a zajistit, aby byla hned první rok 
z hlediska nákladů soběstačná. 

V prázdninové letní přestávce většina 
halových sportů odpočívá nebo hraje ven-
kovní či zahraniční turnaje, což personálu, 

který se stará o provoz, dává aspoň částeč-
nou možnost oddechu. Kromě badmintonu, 
který se hraje prakticky pořád, a jednotli-
vých soustředění, zejména basketbalových 
týmů, se provádí údržba a některé opravy 
nebo úpravy, jako např. 
převěšení sítí nebo zatem-
nění oken. 

Nicméně přípravy na 
novou sezónu jsou již 
v plném proudu. Na rozdíl 
od loňska se v Radotíně 
pravděpodobně nebude 
hrát Mattoni NBL, protože 
domácí Sokol Vyšehrad 
sestoupil a další zájemce 
zatím i přes velkou snahu 
není. Jednání s basketbalo-
vou Spartou z důvodu její-
ho odmítnutí startu v nejvyšší soutěži skon-
čila a tak jediným týmem v  Mattoni NBL 
v Praze zůstal tým USK, jenž má ale zázemí 
v hale Na Folimance.  Jinak se ale převážně 
všichni, kdo v prvním roce v hale sportovali, 

organizovali turnaje nebo jen trénovali, vra-
cejí, a navíc přibývají další zájemci.

V blížící se sezóně budou případní diváci 
a sportovní nadšenci znovu mít možnost 
vidět mezinárodní kickbox nebo turnaj ve 
frisbee, florbalové, volejbalové i lacrossové 
turnaje a soutěže nebo basketbalová mis-
trovská utkání mužů RSK Radotín v čele 

s prvním českým hrá-
čem hrajícím NBA Jiřím 
Zídkem ml. Zajímavé 
budou i zápasy stále 
populárnější Amatérské 
volejbalové ligy. Víkendy 
budou již tradičně patřit 
turnajům mládežnické 
kopané a nebo možná 
i týmu Bohemians 1905, 
který v hale plánuje 
rovněž několik turnajů. 
Kromě toho se budou 
v radotínské víceúčelové 
hale letos pořádat i sou-

těže vozíčkářů, a to jak na běžných, tak i na 
elektrických vozíčcích – v obou případech 
jde o florbal. Horolezecká stěna běží prak-
ticky celý rok s výjimkou prázdnin.

Jako přidružené provozy nabízí hala 

poměrně levné ubytování a saunu. V obou 
případech se zájem postupně zvyšuje, 
takže pro pravidelné zájemce je pomalu 
nejvyšší čas rezervace. Další informace na 
www.halaradotin.cz

Celá řada kvalitních výkonů sportovců reprezentujících šestnáctý pražský obvod a s nimi spojených 
umístění v měsíci červnu a červenci v příjemném slova smyslu ,,zamotaly“ hlavu redakční porotě, která 
vyhlašuje již dva roky skoro každý měsíc vítěze ankety o Sportovce Prahy 16 za danou dvanáctinu roku. 
Do závěrečného nominování se probojoval  radotínský tým obhájkyň republikového mistrovského titulu 
v laktose LCC Girlz, který bezkonkurenčně kraloval v Národní lize ženského lakrosu. Dále MTB team 
Ski a Bike Centra Radotín (Milan Černý, Ota Zima, Lukáš Mikovec a Šárka Vejvodová), jenž po loňském 
úspěchu dokázal na okruhu ve Vesci u Liberce dne 12. června znovu získat titul mistrů ČR v cyklistické 
24hodinovce. Poslední, kdo se do nominace dostal, je opět kolektiv, tentokrát nadějných juniorek z Aerobic 
teamu Veroniky Vrzbové. Osmičlenný tým ve složení Anna Saslíková, Andrea Čečrdlová, Matylda Malá, 
Nikola Ševčíková, Sarah Vegnerová, Alžběta Vernerová, Eva Bečvářová, Kristýna Kudrnová a Monika 
Ziková získal ve velké konkurenci začátkem června titul evropských šampiónek ve své kategorii. Po velice 
složitém rozhodování porota nakonec přiřkla titul Sportovce Prahy 16 za měsíc červen a červenec 2010 
úspěšnému chuchelskému týmu aerobiku, který ve sportovní hale v Kladně dokázal ještě o jednu příčku 
vylepšit umístění z mistrovství republiky a urvat do skvělé sbírky jejich trenérky Veroniky Vrzbové další 
titul z mezinárodní scény. 

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

Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc červen
a červenec 2010 se stala juniorská sestava Aerobic Teamu 

Veroniky Vrzbové



Rozmístění odborů ÚMČ Praha 16 v Radotíně od 1. 7. 2010

BEROUNKA

Tajemník ÚMČ Praha 16
Kancelář úřadu
(personální, krizové řízení)
Odbor ekonomický
(pokladna, poplatky)
Odbor občansko správní
(přestupky, osobní doklady)
Odbor živnostenský

Městská policie

1379

Odbor sociální

Vedení MČ Praha 16
Kancelář úřadu
(školství, Noviny Prahy 16)
Odbor místního hospodářství
Odbor občansko správní
(podatelna, matrika)
Odbor výstavby, dopravy
a životního prostředí

Úřad práce pro Prahu 16
(státní sociální podpora)

Technické služby
(hřbitovy)

V Sudech
1488

Odbor místního hospodářství
(správa obecních nemovitostí)
Odbor ekonomický
(předpis nájmů)

1075

ÚŘAD - SOCIÁLNÍ AGENDY

ÚŘAD - SPRÁVNÍ  AGENDY

RADNICE
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RADOTÍNSKÝ
BURČÁKFEST 2010

MČ Praha 16 ve spolupráci 
s Českým archivem vín 
připravují na sobotu 18. září 
2010 od 14.00 hodin před 
radotínskou radnicí
a v blízkém okolí 2. ročník 
kulturně společenské akce 
Radotínský Burčákfest.

K ochutnávce bude připraven 
mírně kvasící skvělý mošt 
z hroznů od vinařů hlavně 
z Moravy. Srdečně všechny 
zveme na bohatý  doprovodný 
kulturní program, ochutnávky 
mydliňáků, burčáků po 
zlomení, ve varu, sladkých 
burčáků, mladých vín 
a na gastronomické speciality.
K poslechu hraje cimbálová
a dixilandová hudba.

www. ceskyarchivvin.cz


