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Šestnáctkové školy rostou

Padaly rekordy. Nejen v Čechách Zbraslav má
služebnu MP

Veřejná soutěž
byla zrušena
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S tím, jak do prvních tříd postupují 
mimořádně silné ročníky, kvůli kterým 
bylo třeba rozšiřovat mateřské školy, 
rostou pochopitelně i nároky na další 
prostory v základních školách. Jednotlivé 
městské části na to reagují - tam, kde se 
podařilo získat finance už vloni a letos, 
finišovaly rozsáhlé stavební práce. Jaký je 
výsledek? A co se naopak teprve chystá?

Všechny školy ve správním obvodu 
Prahy 16 bude letos navštěvovat 
1657 dětí, z toho 299 v prvních 
třídách, kterých bude v Radotíně 5, 
na Zbraslavi 4 a ve Velké Chuchli 
a v L ipencích po 2 .  Otev ření 
radotínských pěti prvních tříd by 
nebylo možné, pokud by nevyrostly 
další prostory. 
Přístavba v Radotíně dokončena

Nov ý pav i lon má v suterénu 

půdorys daný velikostí původního 
objektu olejového hospodářství školy. 
Nad ním vyrostl nový vstupní prostor 
se šatnami pro prvostupňové třídy 

a družinu sídlící nad jídelnou, stejně 
jako pro nově zbudovanou učebnu 
v prvním patře.  

Do prostor s veškerým zázemím 
v  p o d z e m í 
n o v é  p ř í s t a v b y 
s e  u ž  p o č á t k e m 
l é t a  p ř e s t ě h o v a l 
nízkoprahový Klub 
R a d o t í n ,  k ter ý  s i 
tu během prázdnin 
zkoušel „rozběhový“ 
provoz. Bylo to možné, 
p ř e s t o ž e  s e  p ř e d 
h l av n í m vchodem 
do nové stavby ještě 
v srpnu dokončovaly 
p ř í s t u p o v é 
komuni kace .  K lub 
má totiž nejen vlastní 

vchod vnějším schodištěm, ale i vlastní 
branku. Na provoz školy by tudíž byl 
vázán jen v případě, že by ho chtěl 

V polovině srpna padaly rekordy ne-
jen teplotní (Dobřichovice 20.8.2012: 
40,4 °C), ale i návštěvnické, konkrétně 
v bavorské Horní Falci. Zde se totiž 
v partnerském městě Radotína usku-
tečnila akce, která se s ohledem na 
rozsah a náročnost přípravy koná jen 
jednou za 3 roky. 

Burg lengenfeldský Bürger fest 
letos uvítal rekordních 52 tisíc lidí, 

mezi nimiž nechyběli ani zástup-
ci radotínské radnice – starosta 
Mgr. Karel Hanzlík, jeho zástupce 
Mgr. Miroslav Knotek a tajemník 
úřadu Ing. Pavel Jirásek. Ti se zúčast-

nili pátečního slavnostního zahájení 
i následného večerního programu. 
V sobotu pak byli přijati na místní 
radnici starostou Hansem Kargem. 
V úspěšné reprezentaci Radotína 
v neděli pokračovala hudební sku-
pina Qjeten.

Bürgerfest 2012, letos uspo-
řádaný ve 3 dnech na 8 pódiích 
v různých částech historického 

c e nt r a  B u r-
g lengenfeldu 
z a  ú č a s t i 
80 v ystupují-
cích skupin, je 
letos součást í 
o s l a v  2 0  l e t 
partnerství me-
zi Radotínem 
a Burglengen-
feldem. Před-
t ím proběh la 
návštěva Rado-
tína (1.4.) a zá-
jezd radot ín-
ských seniorů 
a Letopisecké 
komise Radotín 
d o  B a v o r s k a 
( 1 3 . 6 . ) ,  z á -

věrečné dějství je naplánováno na 
neděli 11. listopadu, kdy Městská 
část Praha 16 uspořádá v Radotíně od 
17 hodin Koncert pro přátelství.

Šest let poté, co byli strážníci ze 
Zbraslavi převeleni do služebny v Ra-
dotíně, se část z nich vrátila zpět.

Poté, co se uvolnily prostory 
v Žabovřeské ulici 1227, konkrétně 
ty, v nichž sídlilo sdružení Most 
k domovu, pustila se Městská část 
Praha – Zbraslav do jejich rekonstruk-
ce. Po dvou měsících, a při vynaložení 
půldruhamilionové investice, je moh-
la předat Městské policii hl. m. Prahy, 
s níž bylo dojednáno vytvoření no-
vého detašovaného pracoviště.

Nemilá zpráva přišla z jednání Rady 
hl. m. Prahy, která zasedala v půli srpna. 

Po více jak devíti měsících od 
výběru zhotovitele a šesti měsících 
po medializaci, že v případě ve-
řejné zakázky na stavbu technické 
vybavenosti v radotínské oblasti 
ulic Otínská a Jelenovská, kterou 
zadával Odbor městského investora 
hl. m. Prahy, byla nabídka pře-
dražená, došlo ke zrušení soutěže. 
Investiční akce byla zpochybněna 
s dalšími dvěma soutěžemi v ji-
ných městských částech na základě

V srpnu jsme si připomněli deset let od 
nevídané přírodní pohromy, která zasáh-
la osudy mnoha lidí nejen v oblasti Prahy 
16, ale prakticky v převážné části Čech. 
Povodeň z roku 2002 je jedna z nejsmut-
nějších událostí svého druhu v histo-
rii České republiky. Spolu s povodněmi 
na Moravě v roce 1997 patří k nejtěžším 
přírodním katastrofám moderní české 
historie. V týdnu od 12. do 18. srpna tak 
část Česka kvůli nadprůměrným sráž-
kám, značně nasycené půdě a přeplně-
ným přehradám postihla pětisetletá až 
tisíciletá povodeň. Nechci rekapitulovat 
průběh ničivé povodně, která brala obča-
nům majetky, v některých případech i to 
nejcennější – lidské životy, ale chtěl bych 
naopak opět vyzdvihnout to, jak se doká-
zala většina lidí postavit na nohy, najít 
v sobě neskutečnou vnitřní sílu a opravit 
svoje zdevastované objekty, v mnoha 
případech i pomoci hůře postiženým, či 
subjektům jako je zdravotnické zařízení, 
domovy důchodců či školní zařízení. 

Když se podíváme po správním obvodě 
šestnáctky, ve kterém vyjma Lochkova 
byly zasaženy stoupajícími vodami řek 
Vltavy a Berounky všechny zbývající měst-
ské části, musíme konstatovat, že ve většině 
případů to dnes vypadá, jako by se tehdy 
postiženými místy ani žádná pětisetletá 
voda neprohnala. Krásně opravená stavení, 
nové fasády nebo alespoň s novým nátě-
rem, zahrádky opět zářící různobarevnou 
květenou, pěkně upravené, vše vypadající 
naprosto přirozeně. Za tím vším jsou stov-
ky a stovky hodin práce, rovněž obrovský 
podíl solidarity lidí, kterým nebyl osud 
postižených lhostejný. 

Vše dnes vypadá, jako by se nic nestalo, 
ale je to jen zdánlivé… Povodňové událos-
ti z před deseti let, strach o své nejbližší, 
o osobní věci, které se mnohdy dědily 
z generace na generaci a jejichž cena se 
v případě zničení nedá vyčíslit, jelikož 
připomínaly časy minulé, určitě zanecha-
ly stopy v myslích a na duši postižených. 
To opravdu žádná pojistka nespravila. 
O to větší úctu si zaslouží, jak se se vším 
vypořádali... Memento katastrofy je tu 
pořád, a to nejen na domovních štítcích, 
zaznamenávajících výšku hladiny vody 
v roce 2002. 

I když tehdy došlo ke skloubení a pod-
hodnocení tolika faktorů, které za stejných 
okolností snad již nemohou znovu nastat, 
nepodceňujme přírodu, jakož i nepodce-
ňujme realizaci všech protipovodňových 
opatření. Symbolicky, po deseti letech od 
povodně, budou dostavěny poslední části 
plánovaných protipovodňových staveb 
na území Prahy 16, a to ve Velké Chuchli. 
Snad se naplní to pověstné, že štěstí přeje 
připraveným. 

Vá ž e n í  o by-
vatelé Prahy 16, 
v minulých letech 
by se v tomto „po-
okurkovém obdo-
bí“ těžko hledalo 
téma pro tento 
sloupek. Letos je 

tomu jinak a podnětů je opravdu 
dost. Obsáhle se věnovat a komen-
tovat rozhodnutí vlády nebo našich 
zákonodárců nemá valný význam. 
Jen budoucnost ukáže, jestli byla 
šťastná nebo přešlapem vedle. 
Každý máme svůj názor na dění 
na státním zastupitelství, odvolání 
policejního prezidenta, církevní 
restituce a další. 

Více se nás ale dotýkají, a větší 
zájem zcela jistě budí, kupříkladu 
úpravy provozu pražské hromadné 
dopravy. Pro ilustraci: lipenecké 
obyvatelstvo pobavila zpráva, že 
od 1. září budou na lince 241 ob-
sluhovat městskou část kloubové 
autobusy. Ten kdo zná podmín-
ky provozu na objízdné trase 
po Jílovišťské ulici a „trychtýř“ 
na Josefa Houdka v úseku Jana 
Čerstvého – V Roklích, očekával 
mnoho zábavných okamžiků nejen 
při vyhýbání se autobusů navzájem, 
ale i při míjení se s pouhým oso-
bákem. Na dopis vedení Lipenců 
zástupcům Ropidu a DP autobusy 
nepřišla žádná reakce, ale zdravý 
rozum, zdá se, zvítězil, a tak trasu 
nadále projíždějí klasické dvouosé 
nízkopodlažní autobusy. 

Dalším, pro nás žhavým téma-
tem, které přijde na přetřes ještě do 
konce roku, budou tzv. Radotínská 
jezera. Zde se zcela jistě přiostří 
střet názorů zastánců budování 
rekreačních vodních ploch plnících 
současně potřebu protipovodňové 
ochrany s názory občanů, mezi 
nimiž jsou i odborníci argumentu-
jící fatálními změnami přírodních 
podmínek v celé oblasti. 

Na závěr sloupku mi dovolte 
popřát všem zúčastněným úspěšný 
start do nového školního roku. 
A všem, kdo se zúčastnili radotín-
ského ochutnávání burčáku, co nej-
příjemnější na zdraví blahodárné 
dozvuky jeho účinku.



Volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky ve 27 volebních obvodech vyhlásil 
prezident republiky svým rozhodnutím ze dne 27. června 2012. První kolo se uskuteční 
12. a 13. října 2012, případné druhé kolo 19. a 20. října. 

Za den vyhlášení voleb je považován, podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 29. červen 2012, tj. den, kdy bylo rozhod-
nutí prezidenta republiky publikováno ve Sbírce zákonů v částce 80 pod č. 224/2012 Sb. (rozeslána dne 29. června 2012). Podmínky výkonu volebního 
práva a organizaci voleb upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin. V Praze se volby uskuteční pouze ve 4 volebních obvodech, konkrétně č. 17,  kde je pověřeným úřadem ÚMČ Praha 12; č. 20 pověřený úřad ÚMČ Praha 4; č. 23 pově-
řený úřad ÚMČ Praha 8; č. 26 pověřený úřad ÚMČ Praha 2. Volební obvod č. 17 zahrnuje území městských částí Praha 12, Praha 16, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Slivenec, 
Praha-Velká Chuchle, Praha Zbraslav, Praha-Kunratice, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Libuš, Praha-Petrovice a část území Městské části Praha 4, tvořenou k. ú. Hodkovičky a k. ú. Lhotka. 

KANDIDÁTI
V centru „našeho“ volebního obvodu u Úřadu městské části Praha 12 byly zaregistrovány níže uvedené přihlášky k registraci kandidátů politických stran, politických hnutí a koalic 
(politické strany, politická hnutí a koalice jsou uvedeny v pořadí pod vylosovanými čísly, kterými budou označeny hlasovací lístky):

1. Strana svobodných občanů, kandidát prof. Miloslav Bednář
2. Suverenita – Strana zdravého rozumu, kandidát Silvia Weiszová
3. Věci veřejné, kandidát Vít Olmer
4. Česká strana sociálně demokratická, kandidát Bc. František Adámek
5. Změna pro Senát Koalice Strany zelených a KDU-ČSL, kandidát Ivan Gabal

HLASOVÁNÍ
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Ve druhém kole může volit i občan České republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, ne-
bude mu hlasování umožněno.
Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož 
územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Tzn. že volič, který je hlášen k trvalému pobytu v některé z městských částí správního obvodu Praha 16, může na voličský 
průkaz hlasovat pouze v některé městské části spadající do volebního obvodu č. 17 (seznam je uveden na začátku tohoto článku). O vydání voličského průkazu bylo možno a lze po-
dat žádost osobně nebo písemným podáním již ode dne vyhlášení voleb prezidentem republiky. Písemnou žádost lze podat nejpozději do pátku 5.10.2012, osobně lze žádat o vydání 
voličského průkazu až do 16.00 hod. dne 10.10.2012. Po této době se uzavírají volební seznamy, a nelze tudíž žádat ani o voličský průkaz. Teprve 15 dnů před konáním voleb, tj. od 
27.9.2012, může úřad voličský průkaz žadateli vydat. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento 
průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební 
komise prázdnou úřední obálku žluté barvy opatřenou úředním razítkem.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí 
tvořit úplnou číselnou řadu, a to v případech, kdy přihláška kandidáta k registraci nebyla zaregistrována ani na základě přezkoumání soudem. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem 
razítka pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (9.10.2012). V případě, 
že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové 
kompletní sady hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlaso-
vat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou 
vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič 
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou 
vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební 
komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze 
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Druhé kolo voleb
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb do Senátu, konaném ve dnech 12. a 13. října 2012, nadpoloviční většinu všech odevzdaných 
hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat o týden později, tzn. 19. a 20. října 2012, druhé kolo voleb. Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prv-
ním kole umístili na prvých dvou místech. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb.
Máte platný občanský průkaz?
Doporučujeme všem voličům zkontrolovat, zda jejich občanský průkaz nepozbude v době voleb platnosti, a pokud ano, aby včas požádali o vydání nového. Pro ty, kteří to nestih-
nou, bude v době voleb otevřeno Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Odboru občansko správního Úřadu městské části Praha 16 na adrese náměstí Osvoboditelů 21/2a, 
Praha-Radotín. Zde občané hlášení k trvalému pobytu ve správním obvodu Praha 16 mohou požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů z důvodu skončení 
platnosti, ztráty, odcizení, poškození nebo zničení OP. Tento občanský průkaz bude vydán na počkání, avšak s dobou platnosti pouze jednoho měsíce. Je třeba přinést s sebou stávající 
OP, rodný list, dvě shodné fotografie ze současné doby v čelném pohledu a 100 Kč na uhrazení správního poplatku. Pro zapsání vysokoškolských titulů a vědeckých hodností je nutné 
předložit příslušné diplomy.

KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ ÚŘADY
Informace týkající se občanských průkazů obdrží voliči na tel.: 234 128 245, 234 128 247 nebo 234 128 229, popřípadě osobně na Oddělení evidence obyvatel a osobních dokla-
dů ÚMČ Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín. Pro úplnost uvádíme adresy a kontakty na jednotlivé úřady, kde je možno získat informace týkající se voleb, 
resp. požádat o vydání voličského průkazu:
» Městská část Praha 16, Úřad městské části, Odbor občansko správní, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín, kontaktní osoby: Miroslav Moravec, tel.: 234 128 240, 

Eva Mimrová, tel.: 234 128 245, e-mail: spravni@praha16.eu 
»  Městská část Praha - Lipence, Úřad městské části, K Obci 47, Praha-Lipence, tel.: 257 921 167, e-mail: mulipence@worldonline.cz
»      Městská část Praha - Lochkov, Úřad městské části, Za Ovčínem 1, Praha-Lochkov, tel.: 257 912 341, e-mail: urad@praha-lochkov.cz
»  Městská část Praha - Velká Chuchle, Úřad městské části, U Skály 262, Praha-Velká Chuchle, tel.: 257 941 041, e-mail: info@chuchle.cz
»  Městská část Praha - Zbraslav, Úřad městské části, Kancelář starosty, Zbraslavské náměstí 464, Praha-Zbraslav, kontaktní osoba: Marta Spáčilová, tel.: 257 111 834,
         e-mail: marta.spacilova@mc-zbraslav.cz

Senátní volby

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné zase-
dání Zastupitelstva městské části Praha 16 
se koná ve středu 26.9.2012 od 17.30 hod. 
v radotínském Kulturním středisku, ná-
městí Osvoboditelů 44.
Jezera a územní plán. Magistrát hl. m. Prahy 
rozhodl o opakovaném veřejném pro-
jednání návrhů celoměstsky význam-
ných změn územního plánu (Z 2724/00, 
Z 2744/00) včetně vyhodnocení vlivů 
Z 2724/00 na udržitelný rozvoj území. 
Návrh se týká změn v oblasti plánovaných 
tzv. Radotínských jezer (viz např. NP16 
č. 5/2012). Veřejné projednání se bude 
konat 24.9.2012 od 9.00 hod. ve velkém 
zasedacím sále Magistrátu hl. m. Prahy, 
Mariánské náměstí 2, Praha 1 (stejný 
termín je stanoven pro podání námitek 
a připomínek). Veřejná vyhláška je zveřej-
něna na www.praha.eu v sekci Magistrát 
hl. m. Prahy – Úřední deska a oznáme-
ní – Odbor územního plánu. 
Dopravní omezení v Radotíně. Z důvodu 
realizace akce „Přivaděč vodovodu do Čer-
nošic“ se cca od poloviny října do konce 
října předpokládá částečná uzavírka v ulici 
Zderazská (v prostoru křižovatky s ulicí 
Kolová) s tím, že provoz v daném úseku 
bude řízení pomocí světelné signalizace. 
V rámci těchto prací také dojde k úplné 
uzavírce v ulici Kolová (vjezd a výjezd 
na Zderazskou). Dále bude uzavřen jeden 
jízdní pruh v ulici Karlická (před křižovat-
kou s ulicí Zdická ve směru do Černošic), 
doprava bude vedena obousměrně po zbý-
vající části vozovky. Přesný termín provádě-
ní prací bude zveřejněn na webových strán-
kách www.praha16.eu. Zhotovitelem stavby 
jsou Ekologické a inženýrské stavby s.r.o.
Sběr bioodpadu. I letos bude v měsících 
září až listopad probíhat sběr bioodpa-
du pomocí velkoobjemových kontejnerů 
(bioVOK) financovaný Magistrátem 
hl. m. Prahy. Kontejnery budou přista-
vovány v sobotu nebo v neděli v době 
9 – 12 hod. nebo 13 – 16 hod. Na místě 
bude přítomna odborná obsluha. Obča-
né mohou odevzdat listí, trávu, větve, 
spadané ovoce, neznečištěnou zeminu, 
případně kuchyňský odpad rostlinného 
původu. Nelze odevzdávat živočišný odpad. 
O době a místech přistavení bioVOK bu-
dete informováni na webových stránkách 
městských částí a způsobem obvyklým 
v jednotlivých městských částech.
Kontejnery na objemný odpad. Kontej-
nery na velkoobjemový odpad  přistavují 
Pražské služby, a.s. V Radotíně budou 
v 2. pololetí 2012 přistaveny vždy v ulici 
V Sudech mezi 12.00 a 16.00 hod. ve 
dnech: 18.9., 25.9. 2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 
30.10., 6.11., 13.11., 20.11. a 4.12. Do kon-
tejnerů je možné odložit starý nábytek, 
koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany 
a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo 
a kovové předměty.
Povinnost zrušena. 30.5.2012 byl ve Sbír-
ce zákonů uveřejněn zákon č. 169/2012 Sb., 
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dal-
ší související zákony, jenž nabyl účinnosti 
30.6.2012 a kterým se ruší povinnost ozna-
čovat provozovny identifikačním číslem 
provozovny, které podnikatelům přidělí 
obecní živnostenský úřad. Jak informovaly 
NP16 v čísle 7-8/2012, identifikační číslo 
provozovny má nadále pouze evidenční 
charakter, čímž bude zajištěna statistická 
evidence provozoven nejen v rámci infor-
mačních systémů veřejné správy. 
Kopalova ulice. Rada hl. m. Prahy schváli-
la 28. srpna návrh na pojmenování třinácti 
pražských komunikací. Na mapě hlavního 
města přibudou například ulice, které 
ponesou jména po nedávno zesnulých 
hokejistech – Josefu  Vašíčkovi, Karlu Ra-
chůnkovi a Janu Markovi (všechny jsou 
v Dolních Chabrech). Ve Velké Chuchli je 
nová ulice pojmenována po Zdeňku Kopa-
lovi, který je považován za nejvýznamněj-
šího českého astronoma dvacátého století. 
Vychází jihovýchodním směrem z ulice 
Na Hvězdárně východně od křižovatky 
s ulicí Nad Chuchlí, lomí se k jihozápadu, 
severozápadu a severovýchodu a tvoří tak 
uzavřenou smyčku.
Akce uzavřou radotínské ulice. Radotín-
ské Burčákobraní (15.9.2012, 9-22 hod.) 
a Havelské posvícení (od 13.10.2012, 9.00, 
do 14.10.2012, 20.00 hod.) zkomplikují 
dopravu v oblasti škol. V prvním přípa-
dě bude objízdná trasa vedena ulicemi 
Loučanská, Felberova a Ježdíkova. Při 
Havelském posvícení vede objížďka komu-
nikacemi Horymírovo náměstí, náměstí 
Osvoboditelů, Karlická, bezejmenná úče-
lová komunikace, Na Rymáni.

6. TOP 09 a Starostové, kandidát Dr. iur. et JUDr. Jaroslav Vondráček, PhD.
7. Pražané za svá práva, kandidát Ing. Valentin Papazian
8. Občanská demokratická strana, kandidát PhDr. Tomáš Grulich
9. Komunistická strana Čech a Moravy, kandidát Petr Šimůnek
10. Spojení demokraté – Sdružení nezávislých, kandidát Karel Kasal

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
V Radotíně dochází ke změně umístění dvou volebních místností, a to z důvodu konání Havelského posvícení ve dnech 13. a 14. října 2012, kdy by nebyl zajištěn příjezd a byl by ztížený přístup 
k budově I. stupně ZŠ na náměstí Sv. Petra a Pavla. Proto voliči z oblasti nového sídliště budou mít volební místnost v Kulturním středisku Radotín a voliči z oblasti Rymáně v nové přístavbě ZŠ 
u školní jídelny. K další změně došlo ve Velké Chuchli, kde místo dvou volebních místností jsou ustanoveny tři – z toho dvě pro voliče z Velké Chuchle, jedna pak pro voliče z Malé Chuchle.  

LIPENCE
Okrsek 366 – Základní škola Lipence, Černošická 168 (jídelna)
LOCHKOV
Okrsek 367 – Úřad MČ Praha - Lochkov, Za Ovčínem 1 (zasedací místnost)
RADOTÍN
Okrsek 368 – Dům s pečovatelskou službou, K Cementárně 1522/1c
(pro voliče s trvalým pobytem v ulicích Častonická, Hadravská, Jarkovská, K Cementárně, Kejnická, Ledvická, Na Cikánce, Pod Klapicí, Pod Velkým hájem, Prvomájová – č. or. lichá 1-9 (stará zástavba), 
Safírová, Slavičí, Slinková, Strážovská – č. or. 3-17 a 2-6, U Drážky, U Učiliště, V Edenu, V Sudech, Vápenná, Vinohrady)
Okrsek 369 – Kulturní středisko Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15 
(pro voliče s trvalým pobytem v ulicích Dehtínská, Javořická, Jelenovská, Karlická, Kolová, Lošetická, Na Viničkách, Na Výšince, náměstí Osvoboditelů – stará zástavba u parku, Nýrská, Otínská, Příbramská, 
Staňkovka, U Starého stadionu, Vojetická, Zderazská, Zdická)
Okrsek 370 – Sportovní hala Radotín, U Starého stadionu 1585/9
(pro voliče s trvalým pobytem v ulicích Sídliště, Týřovická)
Okrsek 371 – Základní škola Radotín, Loučanská 1112/3 (nová přístavba u jídelny)
(pro voliče s trvalým pobytem v ulicích Felberova, Horymírovo náměstí, Ježdíkova, K Berounce, K Lázním, Ke Zděři, Loučanská, Macháčkova, náměstí Sv. Petra a Pavla, Na Rymáni, Stadionová, Václava Balého, Zítkova) 
Okrsek 372 – Channel Crossings, Vrážská 238/8 (učebna)  
(pro voliče s trvalým pobytem v ulicích K Přívozu, Kraslická, Matějovského, Na Benátkách, Nýřanská, Šárovo kolo, Tachovská, U Jankovky, V Parníku, Věštínská, Vrážská, Výpadová, Zbynická)
Okrsek 373 – Restaurace Pivní sanatorium, Štěrková 549/15 
(pro voliče s trvalým pobytem v ulicích Jarmily Novotné, Kalabisova, K Višňovce, Minerální, Otěšínská, Plánická, Pod Lahovskou, Radkovská, Sobětická, Solná, Strážovská - č. or. 63-123 a 58-78 včetně
chatového čísla 2141, Strunkovská, Topasová, U Sanatoria – č. or. 11-45 a 26-52, Živcová)
Okrsek 374 – Sokolovna TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622/2 
(pro voliče s trvalým pobytem v ulicích Achátová, Ametystová, Býšovská, Čedičová, Grafitová, Jaspisová, Na Betonce – č. or. 7-17 a 2-24 včetně chatového čísla 2098 (stará zástavba), Na Říháku,
Prvomájová – č. or. 18-36 a 11-47, Strážovská -  č. or. 8-56 a 19-61, Štěrková, U Sanatoria – č. or. 1-9 a 6-22, U Vápenky, Vykoukových)
Okrsek 375 – Kulturní středisko Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15 
(pro voliče s trvalým pobytem v ulicích na novém sídlišti, Na Betonce (nová zástavba), Prvomájová – č. or. sudá 2-16 (nová zástavba), náměstí Osvoboditelů – nová zástavba včetně MŠ)
VELKÁ CHUCHLE
Okrsek 381 – Základní škola Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240 (učebna)
(pro voliče s trvalým pobytem v ulicích: Boříkova, Haunerova, Hvězdářská, Jana Ouřady, K Vápence, K Višňovému sadu, Lahovská, Lochkovská, Mrkosova, Na Cihelně, Dubnická, Na Hvězdárně, Na Lahovské, Na Roháčku, 
Nad Chuchlí, Nad Libeřským potokem, Nad Libří, Nad Prahou, Nad Závodištěm, Nikodémova, Polákova, Prodloužená, Strmý vrch, Štičkova, U Bažantnice, U Černé rokle, V Úzké, Za Brankou, Závodní, bezejmenná)
Okrsek 382 – Základní škola Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240 (učebna)
(pro voliče s trvalým pobytem v ulicích: Bílčická, Dolomitová, Dostihová, Drážní, K Sádkám, Kazínská, Na Mrázovce, Nad Drahou, náměstí Chuchelských bojovníků, náměstí Omladiny, Novochuchelská,
Pod Akáty, Radotínská, Spádová, Starochuchelská, Starolázeňská, U Křižovatky, U Skály, U Zahradnictví, U Závodiště, V Dolích, Větrová, V Úvoze)
Okrsek 383 – Česká zemědělská univerzita, V Lázních 3, Malá Chuchle (učebna)
(pro voliče s trvalým pobytem v ulicích: Podjezd, V Lázních, V Uličce, Zbraslavská)
ZBRASLAV
(rozpis dle ulic a čísel popisných bude zveřejněn obvyklým způsobem)
Okrsek 001/384 – Základní škola, Hauptova 591
Okrsek 002/385 – Hasičská zbrojnice, Žitavského 571
Okrsek 003/386 – Základní škola, Nad Parkem 1180
Okrsek 004/387 – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Žabovřeská 250
Okrsek 005/388 – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Žabovřeská 250

Okrsek 006/389 – Základní škola, Nad Parkem 1180
Okrsek 007/390 – Základní škola, Nad Parkem 1180
Okrsek 008/391 – Základní škola, Nad Parkem 1180
Okrsek 009/392 – Základní škola, Nad Parkem 1180
Okrsek 010/393 – Objekt čp. 24, Strakonická 24, Lahovičky 
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10 LET PO POVODNI

Šestnáctkové školy rostou

11. srpna 2012 se v hlavním městě konalo cvičení „Staré Město 2012“. Jeho cílem bylo prověřit součinnost všech složek při výstavbě protipovodňových hrazení a dalších 
prvků protipovodňové ochrany v oblasti Starého a části Nového Města. 

Proběhlo v úseku od Nemocnice na Františku přes Dušní ulici, stanici metra A Staroměstskou, průchod kolem Karlových lázní a Smetanovo nábřeží až na Žofín. Postaveno 
bylo 810 metrů hrazení, které bylo přivezeno v osmi kontejnerech na nákladních automobilech (přivezený materiál vážil 41 tun). Na cvičení se podílely složky Integrovaného 
záchranného bezpečnostního systému, počet účastníků byl celkem 317. Náklady byly vyčísleny na přibližně 500 tisíc korun.    

V dalších letech budou prověřeny především nové úseky protipovodňové ochrany v Troji, na Zbraslavi, v Radotíně a Chuchli.

Všechny budovy 2. stupně 
radotínské základní školy byly 
zatopeny, rovněž suterén vedlejší 
školní jídelny. Náklady

na odstranění následků 
povodně se zde vyšplhaly na 
22,6 milionu korun. Dnes je celý 
areál chráněn protipovodňovou 
stěnou a budovy i okolní 

prostory jsou zvelebovány 
(např. zateplení budov, 
fotovoltaické panely,
nové dopravní hřiště, 
krátká atletická
dráha atd.)

Ulice K Lázním odděluje školu od sportovišť. Po povodních zde vyrostla 
protipovodňová stěna, hřiště na pétanque (místo přesunutých technických 
služeb) a chodník, vozovka má nový povrch

Občanská sdružení (RSK, SC), která mají 
od radnice v pronájmu sportoviště, je 
nejen obnovila, ale získala finance na 

rozšiřování služeb: Vznikl beach 
volejbalový areál s dětským hřištěm 
a občerstvením, tréninkové fotbalové 

hřiště má místo škváry umělý povrch 
a atletické dráhy dostávají moderní 

podobu (celý ovál by měl být dokončen
ještě letos)

Zcela zatopen byl tehdy 6 let starý propustek pod železniční tratí, kudy proudí 
Radotínský potok

navštěvovat imobilní žák či student. Pro 
ty je totiž v nové přístavbě zbudována 
výtahová plošina, kterou obsluhuje 
správce školy. 

V první školní den přestřihl pásku 
pražský primátor doc. MUDr. Bohuslav 
Svoboda, CSc., k terému úspěšně
sekundovali  starosta Mgr. Karel Hanzlík, 
senátor PhDr.  Tomáš Gr u l ich a 
náměstek ministra financí Mgr. Zdeněk 
Zajíček. „Investiční akcí se vyřešilo 
několik palčivých problémů naší školy, 
především ekologická likvidace starých 
objektů olejového hospodářství, chybějící 
šatny prvních tříd a školní družiny a 
bezpečný a bezbariérový přístup do 
učeben nad školní jídelnou,“ zdůraznil 
radotínský starosta. „Můj velký dík 
patří náměstkovi ministra financí, bez 
zásadní finanční podpory ministerstva 
by přístavba byla pro Městskou část 
Praha 16 mnohem složitější.“

Od pondělního rána slouží nová 
budova plně dětem a učitelům. 
Díky nové učebně a přestěhování 
klubu mohla letos radotínská škola 
nabídnout místo 114 prvňákům, 
které rozdělila do 5 tříd.

Celková cena stavby činí 11,3 mil. Kč, 
z toho 8,4 milionu pokryla ministerská 
dotace. Zbývající téměř 3 miliony byly 
hrazeny z rozpočtu Městské části 
Praha 16.
I v Chuchli se přistavovalo

31. srpna , po deset i  měsíc ích 
výstavby a skoro dva roky od začátku 

příprav, se rovněž za účasti primátora 
hl. m. Prahy slavnostně otevřelo 
nové křídlo Základní školy Charlotty 
Masarykové ve Velké Chuchl i .  
Veřejnost měla tento den možnost 
si poprvé zevnitř prohlédnout celý 
pavilon s šesti novými třídami a jejich 

zázemím, který byl vystavěn v místě 
bývalé dvoutřídní „školičky“. Podle 
slov chuchelského zástupce starosty 
Ing. arch. Davida Vokurky se architekt 
Sticzay-Gromski dobře vypořádal se 
stísněnými podmínkami areálu školy: 
„Dá se říci, že nová přístavba, přes 
moderní vzhled, hmotově i designově 
do prostředí zapadá. Pavilon se 
beze sporu stane charakteristickým 
znakem náměstí Omladiny, kde je 
točna autobusu 244. Dispoziční řešení 
nabízí mnohá překvapení, netradiční 
a až mezní řešení, která jsou ovlivněna 

snahou po co nejjednodušším a 
nejracionálnějším využití vnitřního 
prostoru. Naopak barevné řešení je 
velmi pestré. Věříme, že přístavba bude 
dobře sloužit svému účelu a malým ško-
lákům se bude ve škole líbit.“

Na prozaickou otázku, kolik to vše 
stálo, odpověděl přímo chuchelský 
starosta Mgr. Martin Melichar: „Zatím 
nejsou všechny jednotlivé položky 

detailně sečteny, 
ale náš cíl – příliš 
n e p ř e s á h n o u t 
r o z p o č e t  –  s e 
přibližně zdařil. 
Z celkové částky 
2 5  m i l i o n ů 
dostala Chuchle 
o d  M a g i s t r á t u 
h l .  m .  P r a h y 
nejprve 3 miliony, 
loni 10 a letos 
8  m i l i o n ů . 
Zbývající 4 miliony 
j s me  p ok r y l i  z
 hospodá řského 

výsledku roku 2011.“
Zbraslavská škola se rekonstruovala

Ve zbraslavské Zák ladní škole 
Vladislava Vančury v budově v ulici 
Nad Parkem 1180 probíhaly přes 
léto dvě velké akce. Jednak výměna 
rozvodů vody, kanalizace, slabo a 
silnoproudu v prostorách pavilonu 
A (kde jsou třídy). Ta zároveň 
znamenala nové toalety, umyvadla, 
rozvody teplé a studené vody do všech 
tříd, nové osvětlení a vedení internetu 
a také protipožární a bezpečnostní 
zařízení. Rekonstrukce přišla celkem 

na 3,6 mil. Kč, z toho 3 miliony 
získala městská část od Magistrátu 
hl. m. Prahy, zbytek f inancovala 
z vlastního rozpočtu.

D r u h o u ,  a  v ý z n a m n o u 
akcí, je změna zdroje tepla v té samé 
budově. Jedná se o zrušení stávající 
výměníkové stanice ze 70. let a její 
nahrazení novým systémem vytápění. 
Zdrojem tepla nyní bude tepelné 
čerpadlo (zemní vrt), při extrémních 
mrazech doplněné plynovým kotlem, 
pro k ter ý byla zbudována nová 
plynová přípojka.

Tepelné čerpadlo bude spláceno 
firmě, která jej instalovala, formou 
plateb za teplo. Uhrazení těchto 
nákladů je tak rozloženo do období 
následujících 20 let.
Lipenecké plány

V Lipencích se nyní začíná stavět 
nový pavilon v areálu mateřské ško-
ly, který ji tak zvětší o jednu třídu a 
potřebné zázemí. Pokud se i v příštím 
roce podaří získat magistrátní dotaci 
(letos činí 5 milionů), děti by sem měly 
nastoupit příští září. 

Do budoucna se počítá i s rozšiřováním 
základní školy, která by potřebovala 
především učebny pro z lepšen í 
podmínek výuky jazyků a odborných 
předmětů. Proto byla zpracována studie 
nástavby a v loňském roce městská část 
odkoupila nemovitost sousedící se 
školním pozemkem, aby tak zajistila 
poslední možnost rozšíření areálu o cca 
600 m2. Rozhodnutí, zda se zde stojící 
starý domek bude rekonstruovat nebo 
bourat, teprve padne.

Veřejná soutěž...

posudku od neakreditovaného subjektu 
(viz NP16 č. 4/2012). 

Bohužel marná byla snaha radotínského 
starosty při jednáních, která probíhala od 
března především s náměstkem primátora 
Ing. Richterem (TOP09) a ředitelem městské-
ho investora. „Patovou situaci jsme se snažili 
pomoci řešit především nabídkou zadavateli 
na vhodné veřejné plochy na zařízení staveniš-
tě a mezideponii na třídění vyrubané horniny 
v blízkosti plánované stavby, což by mělo vliv 
na snížení konečné ceny díla až o 15 procent,“ 
přibližuje návrhy starosta Mgr. Karel Hanzlík. 
„Tlak byl především na rychlé rozhodnutí, aby 
se neztrácel drahocenný čas, to znamená i na 
případně okamžité zrušení a rychlé vypsání 
nového zadávacího řízení. Bohužel neroz-
hodnost náměstka Richtera způsobila další 
oddálení očekávané kanalizace, plynofikace 
a nových povrchů komunikací.“

A jaký je další možný vývoj? K tomu 
opět radotínský starosta: „Máme příslib 
od primátora hl. m. Prahy, že nová soutěž 
bude vypsána do konce letošního října. 
Tento termín dostal za úkol i ředitel Odboru 
městského investora Ing. Beránek, který 
garantoval zkrácení času přípravy nových 
zadávacích podmínek ještě o měsíc dříve 
včetně příslibu finančního krytí akce. Vše 
ale za podmínky, že se původně vybraná 
zhotovitelská firma neodvolá proti časově 
nestandardnímu rozhodnutí o zrušení za-
kázky na Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže.“ Ale i v tomto případě se zástupci 
radotínské samosprávy budou snažit vlastní 
akt vyřízení odvolání maximálně urychlit. 
Už i z důvodu zrušení výpustního místa 
pro splašky z fekálních vozů u Strakonické 
ulice, což má dopad na zvýšení cen odvozu 
pro občany žijících ještě dnes v nemovitos-
tech nenapojených na kanalizaci, z důvodu 
delších dojezdových vzdáleností do alterna-
tivního sběrného místa.   



Tržiště, které bude v sobotu otevře-
né od deváté ranní do šesté večerní 
a v neděli od půl jedenácté do páté 
odpolední, zase nabídne výrobky 
tradičních řemesel, spoustu dobrot, 
voňavých nápojů, horkých i studených 

a hlavně zas určitě naprosto skvělou 
atmosféru. 

Takže – všichni jsou zváni – v so-
botu 13. i v neděli 14. října je Rado-
tínské posvícení otevřeno všem.

Již XVII. ročník mezinárodního festivalu malých dechových orchestrů se letos 
uskuteční ve dnech 28. až 30. září:

Koncerty na Zbraslavi a v okolních obcích v pátek 28. 9.:
16.00 Zbraslav Sluneční park – Malá černá hudba a mažoretky JUVENTUS 
Karviná ČR
17.00 Městský dům Zbraslav – Slavnostní předávání čestného občanství 
slavnému rodákovi ke 110. výročí narození – 120 Plzeň ČR
17.00 Davle – Veselá sedma ČR, Jíloviště – Blaskapelle Kronjanka Švýcarsko, 
Vrané n. Vlt. – Dechový orchestr ZUŠ Přeštice ČR, Radotín – Dechová hudba 
Svatobořáci ČR, Klínec – Městská hudba a Majoretes Kynšperk n. Ohří ČR
Veřejná vystoupení zúčastněných orchestrů ve stanu na Zbraslavském náměstí
18.00 Kleine Blasmusik Německo
18.30 Malá černá hudba a mažoretky JUVENTUS Karviná ČR
19.00 Veselá sedma ČR
19.30 120 Plzeň ČR
20.00 Dechový orchestr ZUŠ Přeštice ČR
20.30 Městská hudba a Majoretes Kynšperk n. Ohří ČR
21.00 Blaskapelle Kronjanka Švýcarsko
21.30 Dechová hudba Svatobořáci ČR

Sobota 29. 9. 
Černé divadlo Jiřího Srnce – soutěž orchestrů
09.00 120 Plzeň ČR
09.30 Dechová hudba Svatobořáci ČR
10.00 Kleine Blasmusik Německo
10.30 Malá černá hudba Karviná ČR
11.00 Dechový orchestr PRA-LIN-KA Praha ČR
11.30 Městská hudba Kynšperk nad Ohří ČR
12.00 Blaskapelle Kronjanka Švýcarsko
12.30 Malá dechovka Kmochova ČR
13.00 Velký dechový orchestr České Budějovice ČR
13.30 Moravští muzikanti ČR
Zbraslavské náměstí, stan – veřejná vystoupení zúčastněných orchestrů
10.00 Veselá sedma ČR
10.20 Malá dechovka Kmochova ČR
10.40 Moravští muzikanti ČR
11.00 Velký dechový orchestr České Budějovice ČR
11.20 Dechová hudba Svatobořáci ČR
11.40 Kleine Blasmusik Německo
12.00 Dechový orchestr ZUŠ Přeštice a mažoretky BOHEMIA II ČR
12.20 Malá černá hudba a mažoretky JUVENTUS Karviná ČR
12.40 Městská hudba Kynšperk nad Ohří ČR
13.00 Dechový orchestr PRA-LIN-KA Praha ČR
13.20 Blaskapelle Kronjanka Švýcarsko
13.40 120 Plzeň ČR
14.00 Zbraslavské náměstí – mažoretková show
15.30 slavnostní průvod orchestrů s mažoretkami ulicí U Národní galerie na 
Zbraslavské náměstí, po skončení průvodu společný koncert
Zbraslavské náměstí, stan
17.00 koncert „Vejvodovy kapely“ se známými zpěváky a dirigentem Josefem 
Vejvodou, vyhlášení výsledků soutěže, předávání cen
19.00 Festivalová veselice

Neděle 30. 9. Zbraslavské náměstí, stan – matiné
10.00 Velký dechový orchestr České Budějovice ČR
10.30 Moravští muzikanti ČR
11.00 Malá dechovka Kmochova ČR
11.30 Blaskapelle Kronjanka Švýcarsko

Záchranáři opět uzavřou parkoviště

Kultura v Radotíně po horkém létě opět ožívá

Připomínka vorařů

Vejvodova Zbraslav

Havelské posvícení popatnácté

Zbraslav má služebnu MP
To je koncipováno až pro 30 stráž-

níků, což by v ideálním případě zna-
menalo, že by na služebně mohla být 
kromě vedoucího také stálá denní 
služba a v terénu by se kromě okrs-
kářů pohybovala i motohlídka a pěší 

hlídka. Skutečné posílení je v reálu 
prozatím mnohem menší, byl dosazen 
nový okrskář do neobsazeného okrsku 
(nový znamená, že nejde o snížení hlí-
dek v kterékoli jiné části šestnáctky.)

Důležité však je, že všem zdejším 
policistům odpadly cesty z Radotí-

na, ty jim ubíraly čas, po který nyní 
mohou být v terénu. Další posílení 
je přislíbeno poté, co budou končit 
noví absolventi tzv. školského útvaru 
– policejní školy. Ti však přednostně 
půjdou na Prahu 5, kde je výrazný 
podstav, jenž prozatím musejí občas 

vykrývat jednotlivá de-
tašovaná pracoviště.

Během léta se pro-
voz nové služebny tes-
toval, od září funguje 
oficiálně. Její úřední 
hodiny jsou 8.00-15.00, 
po 15. hodině mohou 
občané volat služebnu 
Radotín nebo číslo 156 
a rozhodnout se, zda se 
s policistou chtějí setkat 
na zbraslavské služebně 
nebo v terénu, případně 

v Radotíně. O víkendech a v noci hlíd-
kuje v celé šestnáctce jedna motohlídka, 
tak jako dosud.

Nová služebna
Žabovřeská 1227, Praha-Zbraslav 
tel.: 257 212 528, 257 213 233

V rámci oslav 880. výročí první 
zmínky o Chuchli bude v pátek 21. září 
ve 13.00 hodin slavnostně osazen kvádr 
s úvazovým kruhem jako připomínka 
vorařské historie v obci.

Kvádr byl součástí navigace a po 
vybudování cyklostezky dnes stojí na vl-

tavském břehu před loděnicí USK u paty 
přemostění Strakonické ulice. Součástí 
slavnosti za přítomnosti zástupců MČ 
Praha - Velká Chuchle, Povodí Vltavy 
a místních spolků bude výsadba strom-
ků a odhalení pamětní desky.

KS U Koruny vyhlašuje boj televizi 
a pasivní zábavě! 

V Kulturním středisku U Koruny se 
od září rozjede kulturní program hned 
na dvou  scénách.

Ve velkém sále budou probíhat 
tradičně taneční kurzy, divadelní 
představení, koncerty ZUŠ a další 

akce. Na nové klubové scéně se lze 
těšit na divadla malých forem, jaz-
zové, folkové a další koncerty, na 

večery poezie, herecké improvizace 
ve stylu Partičky, večery se známými 
osobnostmi nejen ze světa kultury 
a netradiční a inspirativní  kulturní 
počiny. Programy na klubové scéně 
jsou zpříjemněny i možností malého 
občerstvení v podobě sklenky dob-
rého vína. 

Zkušební provoz na 
nové klubové scéně probí-
hal již od dubna. Proběhlo 
zde několik koncer tů, 
úspěch slavila například 
radotínská kapela Qjeten 
a Jan Matěj Rak, velmi 
dobře se tu vyjímal hos-
podský kabaret divadla 
DNO i večery poezie 
a představení DS Gaudi-
um. S největším ohlasem 
se set ka la net rad ičn í 

a veselá módní přehlídka Neviditelné 
modelky, kterou společně připravily 
„kulturistky“ z KS U Koruny, ra-

dotínské břišní tanečnice ze spolku 
Ivany Hanové a Mischa Bernardová 
ze  zbraslavského Pexesa.  

A další vzkaz kulturistek zní: „Tě-
šíme se na živou atmosféru při pod-
zimních představeních, kterou nám 
spolu s pozvanými umělci pomůžete 
vytvořit hlavně vy, naši milí diváci 
a milé divačky.“
A kdo a co bude bavit ze scény?

Divadlo DNO a Jiří Jelínek, Miro-
slav Paleček a JUDr. Ivo Jahelka,  Jiří 
Schmitzer, herec a písničkář, Bánsko-
bystrické divadlo Na Rázcestí, zpěvač-
ka Sisa Fehérová, Sedm klobouků Jana 
Přeučila, Křeslo pro hosta: Jaroslava 
Svěceného, Večer o Indii s Ljubou Kr-
bovou, Trio Jana Spáleného atd. Čekají 
nás také premiéry divadelních soubo-
rů, které v KS zkoušejí, nebo ke Koru-
ně mají vřelý vztah: DS Gaudium, DS 
Křoví, DS TOTO , DS Klapý, DS Černá 
ovce a další. 

Před obchodním centrem Berounka 
na radotínském náměstí Osvoboditelů 
záchranáři 22. září opět uzavřou parko-
viště, a to od 6.30 hodin do 13.00 hodin. 
Městská část Praha 16 ve spolupráci 
s Hasičským záchranným sborem hlav-
ního města Prahy zde totiž od 9.00 hodin 
pořádá akci určenou pro širokou veřej-
nost: Záchranáři v akci - Radotínský den 
s Integrovaným záchranným systémem.

Je to jedna ze dvou akcí v celé 
Praze, kde se takto prezentují složky 
záchranného integrovaného systému, 
jako například Hasičský záchranný 

sbor hlavního města Prahy, Policie 
České republiky, Městská policie hlav-
ního města Prahy, Vojenská policie 
Armády České republiky, ale i další 
spolupracující složky: Český červený 
kříž, Záchranáři Praha o.s., Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů Radotín.

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy 
ve spolupráci s Jednotkou sboru dobro-
volných hasičů představí širokou škálu 
hasičských vozů, včetně zásahů a uká-
zek hašení. Policie České repub-
l i ky letos přiveze představit veřej-
nosti poříční oddíl s veškerým jeho 

vybavením a oddíl dopravní policie 
s veškerým stávajícím autoparkem. 
U stanoviště Vojenské policie si bude 
možné zblízka prohlédnout vybavení 
i osahat výzbroj. Velkou novinkou bude 
možnost prohlídky sanitního vozu. Čle-
nové Českého červeného kříže vyrobí 
„zranění“, ke kterému podají odborný 
výklad, jak jej správně ošetřit. U mo-
bilního stanoviště Pojišťovny minister-
stva vnitra budou měřit krevní tlak, ale 
hlavně tu bude zároveň možné na místě 
vyřídit potřebnou administrativu bez 
návštěvy kamenné pobočky. Dále se 
mohou návštěvníci těšit na překvapení 
v podobě „historických“ vozidel Sboru 
veřejné bezpečnosti.

Zazní trubky a mlha od řeky obejme 
všechny, kdo zamíří na mimořádnou, 
Havelskou mši. 

Čtyři dny před svatým Havlem, 
v sobotu, 13. října, se začne slavit 
jeho svátek tradičním Havelským 
posvícením, které se letos uskuteční 
již popatnácté. A protože jde o tradici 
nesmírně oblíbenou, lze již nyní téměř 
s jistotou říci, že ani letos nebude těch, 
kdo na nově pojmenované náměstí 
Sv. Petra a Pavla a do přilehlých ulic 
zamíří, málo.

Všichni, kdo už dlouho předem při-
pravují program i trh, si také dali zále-
žet, takže docela určitě je nač se těšit. 

Celý program v sobotu v půl jede-
nácté zahájí Old Fashion Trio pásmem 
pohodových jazzových melodií, před-
nesených nádherným hlasem Darji 
Kuncové, a pak již nastoupí kejklíř 
Vojta Vrtek, aby nejen bavil svým před-
stavením (a kdo ho loni viděl, ví, že to 
umí), ale především, aby všechny pří-

chozí provázel celodenní zábavou – slo-
vem i gestem (nejedním).

A nač a na koho se těšit? Letos na 
posvícení vystoupí 
T ř e h u s k ,  K a p e l a 
Qjeten, FAK (Fotr  
kolekt iv), Divad lo 
Studna s neuvěřitel-
nou show na chůdách 
Ptáci a vystoupeními 
Bajky a Jaromil, Ma-
teřská škola  Radotín 
s kouzelně nastudo-
vanými lidovkami, 
Základní škola Ra-
dotín, taneční obor 
Základní umělecké 
školy K. Slavického 
a Divadelní spolek Gaudium se před-
staví hned naněkolikrát.

Sobotní večer bude ve znamení 
velkých koncertů – vystoupí tu Ready 
Kirken a celý program v noci uzavře 
Pink Floyd revival!

Znovunalezený pomníček ve Velkém háji
Jedna z radotínských legend vyprávě-

la o pomníčku německého vojáka kdesi 
v lese nad hájovnou. Měl prý se v těch 
místech zastřelit, aby nemusel do války.

Pan doktor Miroslav Dlouhý kdysi 
vypátral původ tohoto mladého muže 
a motiv jeho činu: byl jím mladý lesní 
adjunkt, student lesnické školy v Písku 
Josef Wunschheim von Lilienthal. Jeho 
otec spravoval Zbraslavský zámek a za 
okupace se přihlásil k německému ob-
čanství. Maminku měl ale Josef Češku 
a on sám se cítil Čechem a vlastencem. 
To však nebránilo říšské branné moci, 
aby ho povolala na ruskou frontu. Jed-
na verze říká, že měl teprve nastoupit, 
druhá, že odtamtud přijel domů na 
dovolenou. Každopádně se toho dne, 
28. června 1943 rozhodl, že už se tam 
určitě nevrátí. V osudné pondělí 28. 
června ho poslal hajný Seydl nahoru do 
lesa, že tam je srnec, ať tedy jde napřed, 
že se pak sejdou. Zanedlouho nato se 
však ozval z lesa výstřel a ještě toho dne 
snášeli na nosítkách mrtvého adjunkta 
dolů do Radotína.

Kámen s křížkem na jeho památku 
se nacházel v části zvané V modřín-
kách, dnes někde na pomezí smrčiny 
a doubí, kousek pod hřebenovou 

pěšinou. Na tom se shoduje většina 
pamětníků. Zároveň však dodávají, že 
ten kámen už tam dávno není...

Jak radotínští letopisci dopadli při 
svém pátrání po kameni během výletu 
do Třebotova, to zmiňoval článek v mi-
nulém čísle novin.

A zde by mohl příběh skončit. Nebýt 
slov pana Jiřího Andra: „Ale kdepak, 
tam, co ho hledáte, nikdy nebyl, je tro-
chu blíž ve smrčí, na konci řady boro-
vic, co se táhne odspodu až nahoru na 
hřeben.“ A měl pravdu – je tam, u paty 

jedné ze sosen; spíše oblý, zavalitý 
kámen, celý porostlý mechy. Na je-
ho horní straně prosvítala část nápisu, 
po očištění objevilo se vytesané celé 
datum události, vprostřed pak stylizo-
vaný erb s iniciálami W.L. a nad ním 
jednoduchý kříž se snítkou po straně. 
Prostý památník s výhledem na údolí, 
na Radotín i na Zbraslavský zámek. 
Pěkné místo.

Z legendy je opět skutečný příběh. 
Dne 28. 6. 2012 to bylo přesně 69 let.

Pro ty, kdo by se k pomníčku rádi 
vypravili – malý návod:

Od urnového háje úvozovou cestou 
vzhůru, nahoře se stáčí doleva, dále 
ještě asi padesát metrů a na rozcestí 
odbočit vlevo a hned znovu doleva, 
pěšinou pak až na hřeben, takřka až na 
vyhlídku nad Radotínem a zde vpravo 
na hřebenovou pěšinu. Asi po patnácti 
metrech je po levé straně pěkný dub 
a od něho pár metrů po svahu bříza 
a vedle ní jedna z řady borovic. A u 
paty jejího kmene kámen.

Plnou verzi textu i se souřadnicemi 
pro GPS vyhledávání naleznete na 
www.praha16.eu



ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

 Vyrábíme levně a kvalitně:
-  klasické i automatické brány - vrata
-  mříže do sklepů panelových domů
-  dveře ocelové - vchodové
-  vchodové branky a vrátka
-  ploty dle vašeho výběru
-  regály - vinotéky
-  okrasné mříže
-  schodiště

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

Instalace,
dodávky, opravy.

Zajištění HD příjmu
Skylink, CS Link.

ING. HORSKÝ
TEL.: 602 435 328 NON - STOP

WWW.ANTENY-HORSKY.CZ
ANTENY.HORSKY@ SEZNAM.CZ
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Kočárky, autosedačky a výbavička pro miminko.

Obchod 600 m2

Věštínská 17, Praha 5 - Radotín

Věrnostní karta
dáme vám věrnostní kartu

na trvalé slevy 
v našem obchodě
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 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

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

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

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

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00

Cestovní agentura
KLUB

K Přístavišti 607,
156 00 Praha 16 - Zbraslav

Tel./fax:
257 921 964
602 378 593

e-mail: 
caklub2@gmail.com
www.caklub.com
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semestrální kurzy jazyků pro děti
i dospělé
individuální vyuka a minikurzy
letní kurzy a jazykové tábory

Hauptova 591   tel.: 603 868 460
Praha 5 - Zbraslav www.bb-kurzy.cz

semestrální kurzy jazyků pro děti
BBkurzy jazyků na Zbraslavi

         ANGLIČTINA RADOTÍN   
  nám. Osvoboditelů 69, Praha 16 - Radotín                                  

Jazykové studio Angličtina Radotín
Nám. Osvoboditelů 69, Praha 16 - Radotín 

Semestrální kurzy angličtiny pro dospělé i děti
» podzimní semestr 17.9.2012 - 1.2.2013
» cena pouze 2 800 Kč pro dospělé, 1 800 Kč pro děti
» max. 8 studentů ve skupině

       » kurzy konverzace s rodilou mluvčí
» příprava na zkoušky FCE, CAE
» příprava na státní maturitu
» fi remní a individuální výuka angličtiny

www.anglictina-radotin.cz
tel.: 777 057 013,

e-mail: verakunt@yahoo.com

Z důvodu stěhování 
dětské ordinace 

v Komenského ulici č. 99 
v Černošicích,

nabízíme k pronájmu
od 1. 11. 2012

nebytové prostory
o ploše 40 m2.

Tel.: 251 640 974
736 232 075

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907



(staré) Sídliště 1082
153 00 Praha 5 - Radotín

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

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

Elektrokola CYCLESTAR

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

KUPON NA 20 % SLEVU NA JAKÉKOLIV JÍDLO PRO 4 osoby

Platnost od 15.8. 2012 do 31.12. 2012

České a mexické speciality
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    VIDEOSTUDIO
                 PÁTEK

603 277 383, 257 811 063 / Radotín

PŘEPISY

SKENOVÁNÍ

SLUŽBY

 ●  rodinného videa všech formátů
         na DVD
 ●  starých filmů 8 mm, 9,5 mm, 16 mm
       na DVD a HDD

 ●  diapozitivů, negativů a fotografií

 ●  kamera, foto, střih

www.studiopatek.cz

INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,

opravy, rekonstrukce, nové montáže.
Václav Císařovský
Ke Zděři 244/23

153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• příjem zakázek
• plastové rozvody
   vody
• měděné rozvody
• kanalizace
• PVC odpady
• instalační materiál
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 Informační měsíční periodikum pro 
správní obvod Prahy 16. Vydává

Městská část Praha 16. 
Adresa redakce:

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

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

Registrováno pod evid. číslem 
MK ČR E 14517.

Řídí redakční rada. 
Šéfredaktor: Mgr. Karel Hanzlík.

Redaktoři: 
Kateřina Drmlová, Jana Hejrová, DiS.,

Ing. Pavel Jirásek, 
Mgr. Miroslav Knotek,

Iveta Krejčí, Věra Peroutková.
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 5.9.2012. 

Vychází 17.9.2012. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.10.2012.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 3.10.2012. 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. 
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Kino Radotín, Na Výšince 4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.praha16.eu/kino

18.9. 17.30 Nedotknutelní   Francie 90 Kč
  Komedie, podle skutečných událostí, která potěší duši každého
  diváka, od nejmenších až po seniory – Francois Cluzet        
 20.00 Poslední výkřik   ČR 90 Kč
  Krimi horor, ve kterém vrah může být kdokoliv ze střední 
  školy – Iveta Bartošová, Dana Morávková
19.9. 17.30 Až vyjde měsíc  USA 90 Kč
  Roztomilá svérázná komedie o dvojici mladých uprchlíků před
  rodiči, kteří jim prý nerozumí – Bruce Willis, Edward Norton
 20.00 Andělský podíl   GB 80 Kč
  Hořkosladká komedie nasáklá skotskou whisky
  Paul Brannigan, Gary Maitland
20.9. 17.30 Rebelka   3D   USA 130 Kč
  Animovaná, dobrodružná komedie o princezně Meridě, zasazená
  do drsné a tajemné Skotské vysočiny
 20.00 Bastardi  3   ČR 90 Kč
  Pokračování kriminálního příběhu z prostředí základní
  školy – Tomáš Magnusek, Jan Šťastný
21.9. 17.30 Doba ledová 4: Země v pohybu   3D   USA 130 Kč
  Rodinná komedie o oblíbené mamutí rodince, lenochodu
   Sidovi a potřeštěné veverce – režie: Steve Martino
 20.00 Superclásico   Dánsko 80 Kč
  Komediální příběh o muži,který přiletí z Dánska 
                                    do Argentiny, aby se dal se svou ženou znovu dohromady
22.9. 17.30 Něžnost   Francie 90 Kč
  Romantická podívaná pro diváky,kteří dokáží ocenit i zdánlivě
  nezajímavý příběh – Audrey Tautou
 20.00 Druhá šance   USA 110 Kč

  Opravdový obraz většiny manželství ve středních letech podán  
 zábavní formou – Tommy Lee Jones, Meryl Streep

23.9. 16.45 Simon Bocanegra  záznam opery   USA   více str. 10 300 Kč
   ZTP, důchodci, studenti 250 Kč
25.9. 17.30 Ve stínu   ČR 130 Kč
  Kriminální příběh z 50. let, kde každý má svůj stín minulosti
  Ivan Trojan, Sebastian Koch
 20.00 Hodný syn   Finsko 80(RFK 50) Kč
  Vítězný film Febiofestu 2012 o vcelku spořádané rodině 
  s oidipovým komplexem – režie: Zaida Bergroth
26.9. 17.30 Superclásico   Dánsko 80 Kč
 20.00 Bastardi  3   ČR 90 Kč
27.9. 17.30 Lets dance: Revolution   3D   USA 150 Kč
  Hudební romantický film, kde se snoubí tanec s láskou a láska
  s tancem – Adam G. Sevani, Megan Boone
 20.00 Váňa   ČR                                                                                                     
  Portrét legendárního žokeje a jeho vnitřní svět myšlení - režie: Jakub Wagner
28.9. 17.30 Rebelka   3D   USA                                                                                      
 20.00 Druhá šance   USA 110 Kč
29.9. 17.30 e Words   USA 90 Kč
  Kouzelný příběh o síle slov plných emocí, která osudově ovlivní
  všechny postavy příběhu – Bradley Cooper, Jeremy Irons
 20.00 Svatá čtveřice   ČR 110 Kč
  Film o dvou manželských párech a snaze zpestřit si tzv.“postelovou  

nudu“ – režie: Jan Hřebejk
2.10. 19.00 Klip   ČR   Filmový klub   více str. 10 80(RFK 50)Kč
3.10. 17.30 Váňa   ČR 90 Kč
 20.00 Druhá šance   USA 110 Kč
4.10. 17.30 7 dní v Havaně   Francie/Španělsko 80 Kč
  Příběhy z Castrovské Kuby, které všechny nesou specifické
  rysy havanské kultury – režie: Emir Kusturica
 20.00 Bourneův odkaz (zvuk 7.1)   USA 80 Kč
  Aaron Crosss, nástupce Jasona Bournea, pod vlivem změněné
  DNA v boji proti všem darebákům – Jeremy Renner
5.10. 17.30 Do Říma s láskou   USA/Itálie 80 Kč
  Woodyho „neurotický“ humor ve filmu působí jako lehký
  vánek, co pohladí po tváři – Penélope Cruz
 20.00 e Words   USA                                                                                          
6.10. 17.30 Cesta do lesa   ČR 80 Kč
  Pokračování komedie „Cesta z města“ o návratech ke kořenům,
  k přírodě – Tomáš Hanák, Eva Holubová
 20.00 Země bez zákona   USA 110 Kč

 Silný gangsterský snímek plný drsného humoru, nasáklý 
 testosteronem a pálenkou – Tom Hardy, Gary Oldman

9.10. 17.30 Norman a duchové   3D   USA 150 Kč
  Animovaný dobrodružný příběh chlapce, který to umí s duchy
  i se „ zombíky“ – režie: Sam Fell
 20.00 Caesar musí zemřít   Itálie 80 Kč

Vítězný film berlínského Zlatého medvěda - zachycuje italskou věznici a souboj 
umění se svědomím – režie: Paolo Taviani

10.10. 17.30 Divoká stvoření jižních krajin   USA 80 Kč
  Epické fantasy vyprávění o tom, že každý má na světě místo,
  kam patří – režie: Benh Zeitlin
 20.00 7 dní v Havaně   Francie/Španělsko 80 Kč
11.10. 17.30 Cesta do lesa   ČR 80 Kč
 20.00 Looper   USA 110 Kč
  Akční sci-fi thriller o cestování časem - Bruce Willis, Emily Blunt
12.10. 17.30 Norman a duchové   3D   USA                                                                   
               20.00 Země bez zákona   USA                                                                              
13.10. 17.30 Tomorrow will be better –MFX Movie   ČR 80 Kč
  Dokumentární film o českém závodníkovi Liboru Podmolovi
  a MS ve Freestyle motokrosu – režie: Martin Přívratský
 20.00 Rezident Evil: Odveta   3D   USA 130 Kč
  Pokračování akčního thrilleru o genetickém výzkumu a smr-
  tícím virusu, který dál pustoší zemi – Mila Jovovich
16.10. 17.30 Největší přání   ČR 80 Kč
  Dokumentární film o první dospělé generaci, která se utvářela ve svobodné 

společnosti – režie: Olga Špátová
 20.00 Mazel   Dánsko 80 Kč
  Drama o mladém, ostýchavém muži, který hledá štěstí
  u thajské gejši – Kim Kold, David Winters
17.10. 17.30 Ve stínu   ČR 100 Kč
 20.00 96 hodin: Odplata   Francie 100 Kč
  Krimi thriller o agentovi CIA, který musí zachránit manželku
  z rukou albánského gangu – Liam Neeson
18.10. 17.30 Asterix a Obelix: ve službách jejího veličenstva  3D   Francie 130 Kč
  Komedie o známých přátelích tentokrát z dob britského
  Impéria – Gérard Depardieu, Christian Clavier
 20.00 Divoši   USA 110 Kč
  Divoši – to jsou dva správní borci, kteří kromě prodeje „trávy“
  zachraňují i svou lásku – režie: Oliver Stone

Dětská představení
22.9. 16.00 O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi   ČR 50 Kč
  Pásmo animovaných pohádek
29.9. 16.00 Hurá do Afriky   Německo 80 Kč
  Rodinný film o zvířátkách, která chtějí zachránit svět
6.10. 16.00 O Kanafáskovi   ČR 50 Kč
  Animované pohádky o peřince Kanafáskovi
13.10. 16.00 Malý Indián   2   Argentina 60 Kč
  Animované dobrodružství malého chlapce a jeho kamarádů
  v Patagonii
Baby bio
19.9. 10.00 Líbáš jako ďábel   ČR 60 Kč
  Pokračování úspěšné komedie o tom, že i když láska je mocná
  čarodějka, člověk musí dostát svým závazkům

do 5. října
Výstava prací žáků

výtvarného oddělení ZUŠ
výstavní síň Městského domu ve 

výpůjční době knihovny

15. září
Zbraslavské trhy

farmářské trhy na Zbraslavském 
náměstí od 8.00 do 13.00 hodin

15. září
Zbraslavské trojice

39. ročník tradičního šachového 
turnaje - Základní škola Nad Parkem

9.00-17.00 hodin
19. září

Literární odpoledne pro seniory
posezení nad knížkou Hany Whitton: 

Eliška Přemyslovna
klub KLASu od 15.00 hodin

21. září
Pasování stromu

slavnostní označení Významného 
stromu a křest knihy Památné stromy 

Prahy – roh ulic Opata Konráda a
U Malé řeky od 17.00 hodin

22. září
Zbraslavské trhy

farmářské trhy na Zbraslavském 
náměstí od 8.00 do 13.00 hodin

22. září
Zbraslavská osma
– podzimní část

závod horských kol pro malé i velké
starty od 14.00 v Borovičkách

28. – 30. září
Vejvodova Zbraslav

XVII. ročník mezinárodního festivalu 
malých dechových hudeb

28. září  vystoupení Malé černé 
hudby a mažoretek JUVENTUS 

Karviná Sluneční park od 16.00 hodin
29. září dopoledne soutěž orchestrů 

v Divadle Jiřího Srnce, veřejná 
vystoupení ve stanu na náměstí, 
odpoledne mažoretková show 

(14.00), průvod kapel (15.30), koncert 
„VEJVODOVY KAPELY“ (17.00), 

festivalová veselice (19.00)
30. září matiné ve stanu na náměstí 

od 10.00 hodin (více viz str. 4)
13. října

Kubula a Kuba Kubikula
loutková pohádka podle V. Vančury

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
Změna programu vyhrazena!

Informace, rezervace: kulturní odd. 
ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3

telefon: 257 111 801 
kultura@zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz/kultura

V Pexoklubovně na školáky nově čeká 
stolní fotbálek a –

21. září
Workshop ve stolním fotbale

 pod vedením profíků
22. září
Uličník

orientační běh Zbraslaví 
13. října

Podzimní burza
dětského oblečení a potřeb

 příjem v pátek 12.10. 
výdej neprodaných kusů v neděli 

14.10. 
probíhá

Zápis do kurzů a kroužků
(tam, kde jsou volná místa, se lze 

hlásit celý semestr - info o aktuální 
naplněnosti podá recepce)

kurzy jsou rozděleny do pěti kategorií 
podle cílových skupin:

» těhotné
» děti od 6 měsíců do 4 let 

společně s rodiči
» děti od 3 do 7 let s rodiči
» děti a mládež od 6 do 17 let 

bez přítomnosti rodičů
» dospělí a mládež od 16 let

Zápis – na emailu či telefonu recepce, 
nebo osobně v jejích otvíracích 

hodinách (denně od pondělí do čtvrtka 
v době 8.30-12.30 a 14.30-18.30,
v pátek 8.30-12.30 a 13.00-17.00)
recepce – telefon: 721 518 248
e-mail: recepce@pexeso.org

Žitavského 497, Praha-Zbraslav
více na www.pexeso.org

Cormac McCarthy – Strážce sadu
Dospívající John Wesley Rattner se spřátelí 

s pašerákem alkoholu Marionem Sylde-
rem. Dva mladíky však pojí i hlubší zákeř-

né tajemství, které zná jen stoický patri-
archa Arthur Ownby – vytrvalý strážce 
mrtvého těla bezejmenného cizince. Nad 

dávnověkou říší hlubokých lesů, divokých 
zvířat a neklidných duchů se nepozorova-
ně vznáší smrtelná hrozba průmyslového 

pokroku a civilizace. Lze se jim vůbec 
vzepřít a nebýt přitom rozdrcen?

nakladatelství Argo

Julia Francková – Zády k sobě
Východní Berlín a okolí ve druhé polovině 
padesátých a v první polovině šedesátých 
let minulého století. Násilně prosazovaná 

socialistická ideologie a její praktické 
důsledky, zejména stavba proslulé berlín-
ské zdi uzavírající cestu na Západ, neblaze 

ovlivňují osudy dvou dorůstajících dětí 
a později mladých lidí. Ella a její o rok 

mladší bratr omas žijí s matkou, která 
má zájem pouze o svou práci – je sochařka 
– a o ideje socialismu. Děti jsou pro svo-
bodnou matku jen jakási přítěž a zároveň 

hromosvod.
nakladatelství Jota

Ransom Riggs – Sirotčinec slečny Pere-
grinové pro podivné děti

Děsivá rodinná tragédie přivede šestnác-
tiletého Jacoba k cestě na vzdálený ostrov 
u břehů Walesu, kde objevuje rozpadající 

se trosky sirotčince slečny Peregrinové pro 
podivné děti. Postupně se ukazuje, že děti 
slečny Peregrinové byly víc než podivné. 

Možná byly na opuštěném ostrově drženy 
v jakési karanténě z velmi dobrých dů-

vodů. A nějak – jsou možná stále naživu. 
Fantasy doprovázená strašidelnými starý-
mi dobovými fotografiemi, při které běží 

mráz po zádech, zaujme všechny, kdo mají 
rádi temná dobrodružství.

nakladatelství Jota

Goce Smilevski –Freudova sestra
Proč zanechal Sigmund Freud své sestry 
roku 1938 ve Vídni svému osudu – jisté 

smrti? Na to se pokouší odpovědět make-
donský spisovatel, který studoval mj. 

v Praze. Jeho román byl přeložen do 25 
jazyků a získal za něj Cenu Evropské unie 

za literaturu.
nakladatelství Odeon

John Curran  – Promyšlené vraždy
Agathy Christie: příběhy a tajemství 

z jejího archivu
V publikaci navazující na úspěšné a oce-
ňované Utajené zápisníky Agathy Chris-

tie nás znalec a archivář díla královny 
detektivek John Curran provádí šesti 

desetiletími její spisovatelské dráhy. Mimo 
jiné popisuje, jak ji vydavatel přemluvil, 
aby změnila závěr své první detektivky 

Záhada na zámku Styles (v této knize máte 
zcela poprvé možnost přečíst si původní 
rozuzlení románu), jak se ve čtyřicátých 

letech připravovala na to, že se zbaví Her-
cula Poirota, či o jakých námětech pře-

mýšlela na sklonku svého života, nestihla 
je však již zrealizovat.

nakladatelství Knižní klub

PRO DĚTI:
Petra Braunová – Tramvaj plná strašidel
Desetiletý David z Prahy řeší zapeklitou 

situaci. Za okny jeho pokoje se v noci 
vznášela tramvaj plná strašidel! Začaly 

prázdniny a David odjel do moravského 
Uničova. Nad bratranci a sestřenicemi 

vždycky ohrnoval nos a neustále se vyta-
hoval. Tentokrát ho však nemohou poznat. 

Přijel celý vystrašený, a brzy se přiznal 
proč. Děti historce o tramvaji nevěří, 

a rozhodnou se záhadu prozkoumat na 
vlastní oči přímo v hlavním městě.

nakladatelství Albatros

Roald Dahl – Jirkova zázračná medicína
Jirka je úplně obyčejný kluk, kterého 

nejvíc ze všech lidí štve vlastní babička - 
žádná milá, hodná, usměvavá stará dáma, 

ale protivná, zlá baba, která připomíná 
spíš čarodějnici. Jirka trpělivě snáší její 

brblání, reptání a nekonečné lamentovaní. 
Potom s ní jednou zůstane doma sám. 

Připraví babičce zázračnou medicínu proti 
kašli a začnou se dít prapodivné věci…

nakladatelství Knižní klub

David Glover – Dobrodružná
matematika, Muzeum záhad

Tato knížka přenese malého čtenáře do 
Muzea záhad, kde se schyluje k loupeži 
zlatého pokladu. Knížky z edice Dob-
rodružná matematika jsou specifické 

svou formou - nečtou se chronologicky 
po stránkách za sebou, ale čtenář listuje 
a posupuje podle toho, jak řeší jednotlivé 
úkoly. Se správnou odpovědí se posune 

dál v ději příběhu, vinou špatné odpovědi 
zabloudí, ale je nasměrován k opětovnému 

řešení úlohy.
nakladatelství Rebo

www.knihovna-radotin.cz

CHUCHELSKÉ BABÍ LÉTO 2012
pořádají Městská část  Praha – Velká 
Chuchle a Římskokatolická farnost 
u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha – 

Hlubočepy pod záštitou
Mgr. M. Melichara, starosty MČ Praha – 
Velká Chuchle v rámci oslav 880. výročí 

první písemné zmínky o Chuchli

21.  září
Slavnostní osazení kvádru 

s úvazovým kruhem
jako připomínka vorařské historie v obci – 

břeh před loděnicí USK u přemostění 
Strakonické ve 13.00 hodin

(více viz str. 4)

21. září 
kostel Narození Panny Marie v Malé 

Chuchli
18.00 –  Koncert souboru „Michal Hromek 

Consort“ Tradiční a barokní témata 
ze Skotska a Irska & původní tvorba
(Tento koncert je součástí  setkání 

„Malochuchelských rodáků“)

26. září 
Obecní areál Kazínská 8 
18.00 - vernisáž výstavy

„Mapy a územní plány Malé a Velké 
Chuchle v průřezu dob“

více na www.chuchle.cz 

do 31. října
Motivy z brdské krajiny

prodejní výstava olejů malířky 
Věry Mačkové

Místní knihovna Radotín
v otevírací době knihovny

18. září
Čaj o třetí

setkání radotínských seniorů a seniorek
české a světové jazzové evergreeny zahrají 

známý jazzman Zdeněk Zdeněk a jeho 
dcera, talentovaná zpěvačka a skladatelka 

Markéta Zdeňková
Klubová scéna –

suterén domu U Koruny (vchod ze dvora)
od 15.00 hodin

20. září
Fagi

kabaretně pojatý příběh třináctileté 
komiksové holčičky v podání Divadla DNO 

a Jiřího Jelínka, neskutečná jízda
životem teenagerů, povinné pro rodiče

a starší děti!
Klubová scéna –

suterén domu U Koruny
(vchod ze dvora) od 19.00 hodin

22. září
Záchranáři v akci –

Radotínský den s Integrovaným 
záchranným systémem

parkoviště před obchodním centrem 
Berounka na náměstí Osvoboditelů

9.00-13.00 hodin
(uzavírka parkoviště 6.30-13.00 hodin)

(více viz str. 4)

22. září
Oslavy 90 let založení fotbalu v Radotíně

bohatý program a soutěže pro děti
utkání výběru radotínských fotbalistů 

s týmem TOP Real Praha
areál SC Radotín – Ke Zděři 1111

10.00-22.00 hodin 
(více viz str. 11)

22. září
Kubula a Kuba Kubikula

loutková pohádka podle V. Vančury –
hraje DS Rolnička Zbraslav

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 15.00 hodin

23. září
Pétanque-ové rozloučení s létem

otevřený turnaj v pétanque pro všechny 
včetně naprostých začátečníků

na veřejném boulodromu za budovou
II. stupně radotínské základní školy

od 14.00 hodin
(více viz str. 12)

13.-14. října
Havelské posvícení

XV. ročník tradičního staročeského jarmarku 
s bohatým kulturním programem

(více viz str. 4)

19. října
Miroslav Paleček a
JUDr. Ivo Jahelka

dvojkoncert folkového písničkáře 
a zpívajícího právníka

Klubová scéna –
suterén domu U Koruny (vchod ze dvora)

od 19.00 hodin

více na: www.praha16.eu

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

Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

V případě, že se chcete zúčastnit 
s losování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu nebo 
telefonní číslo a přiložte lehčí i těžší 
variantu sudoku s vyplněným jménem, 
adresou a tel. spojením. Do slosování 
budou zařazeni pouze úspěšní luštitelé. 
Výherci si svoji výhru mohou převzít na 
adrese redakce. Správná řešení zasílejte 
do redakce nejpozději do 26.9.2012.

Řešení z minulého čísla

Jana Hlaváčková
Sídliště 1076/16

Radotín

Václav Šlégr
Sulova 1356/5

Zbraslav
Renata Vitoušová
Prvomájová 1355

Radotín

Simon Boccanegra

Labutí jezero
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Aktovky, cvičky, nový penál i sešity 
jste již nakoupili, teď je nejvyšší čas 
postarat se o Váš jazyk. Radotínská po-
bočka jazykové školy Channel Crossings 
přináší kromě tradičních kurzů celou 
řadu zajímavých přidružených služeb 
pro celou rodinu. 

Veřejnost se může přihlásit do více než 
stovky kurzů všech úrovní pokročilosti 
a intenzity. Vybrat si můžete angličtinu, 
němčinu, španělštinu, francouzštinu 
nebo italštinu, a to jak ve formě 

standardního kurzu, tak konverzace. 
Channel Crossings se specializuje nejen 
na výuku dospělých, ale i na kurzy pro 
děti. Oblíbené jsou i kurzy pro dospělé s 
možností hlídání ratolestí v době, kdy se 
například sami věnujete jazykové výuce.

„Vedle dětských kurzů a kurzů s 
hlídáním dětí nově nabízíme anglickou 
družinu pro děti 1. – 5. tříd. Vyšli jsme 
vstříc poptávce a také těm rodičům, 
kterým se nepodařilo umístit potomky 
do veřejných družin, a přidali něco 
navíc v podobě výuky angličtiny,“ 
uvádí důvody, proč se v nabídce 
jazykové školy objevila zrovna družina, 
Vítězslav Bican, v ýkonný ředitel 
Channel Crossings. 

Pokud by Vám termín nebo náplň 

veřejného kurzu nevyhovovala, nabízí 
škola řešení ve formě kurzu na míru, 
u kterého si můžete nastavit výuku 
přesně podle Vašich představ. V rámci 
individuální výuky záleží jen na Vás, 
zda požadujete českého lektora nebo 
rodilého mluvčího, zda se chcete 
učit ráno, přes oběd nebo večer, 
konverzovat nebo pilovat gramatiku. 
Pokud chcete kurz na míru a přesto 
ušetřit, stačí, když si přivedete 
kamaráda nebo kolegu z práce. 

Náklady na výuku si díky tomu velmi 
jednoduše rozdělíte na polovinu. 

Organizací jazykov ých kurzů 
v Radotíně nabídka Channel Crossings 
nekončí. Můžete se na ně obrátit i 
s požadavkem na zajištění překladů 
a tlumočení nebo kurzů v zahraničí. 
Zahraniční jazykové pobyty pro děti i 
dospělé se rok od roku těší větší oblibě 
a přinesou Vám nezapomenutelné 
zážitky na celý život. 

HURÁ DO jazykové ŠKOLY
Podzimní jazykové kurzy i anglická družina v Channel Crossings Radotín

Podrobné informace o jazykových 
kurzech, včetně kurzů pro dět
i, najdete na webových stránkách 
www.chc.cz/radotin nebo www.chc.ch/
druzina, příp. nás navštivte osobně, 
jsme přímo naproti nádraží.

Balet o dvou jednáních a čtyřech 
scénách, který zná každý:

Př íb ěh  p o j e d n áv á  o  h o d n é  
princezně Odettě, kterou zaklel 
zlý čaroděj Rudovous do labutě. Tu 
si zamiluje princ a slíbí jí lásku. Ale 
na oslavu princových narozenin při-
jde Rudovous se svou dcerou Odílií, 
které přičaroval podobu Odetty. 
A princ si ji vezme. Odetta je Siegf-
riedovým činem zdrcena. Zoufalý 
princ, který poznal osudovou chybu, 
běží za Odettou k jezeru. Nešťastná 
Odetta mu odpouští, přichází však 
Rudovous a dochází k boji. Když se 
Rudovous chystá po vyhraném sou-
boji prince zabít, rozběhne se Odetta 
ke břehu a skáče do rozbouřené vody. 

Rudovous s princem přestanou bo-
jovat a princ zoufale skáče do vody, 
aby Odettu zachránil. Oba však ve 
vodě utonou, Rudovous klesne k zemi 
a zemře žalem. 

Labutí jezero existuje v nespočtu 
premiér a verzí, které se liší přede-
vším v pojetí hlavních rolí Odetty 
a Odilie. Jde buď o dvojroli, nebo 
verzi tančenou dvěma tanečnicemi. 
Nastudování se liší i závěrem. V ně-
kterých Odetta zemře z nešťastné 
lásky, v jiných nastudováních spolu 
nešťastní milenci utonou, v dalších 
princ Odettu zachrání a všechno 
dobře dopadne.

Skvělé baletní představení v chore-
ografii Jurije Grigoroviče můžete 
vidět v Kině Radotín v neděli 21. říj-
na 2012 v 16.45 v přímém přenosu 
z Bolšovo těatra v Moskvě. Vstupné 
250 Kč. Délka představení 2h 25min, 
včetně 20min přestávky. 

Opera Simon Boccanegra je za-
ložena na skutečných historických 
událostech, které se odehrály v Janově 
v polovině 14. stol., tedy v době, kdy 
u nás vládl císař a král Karel IV.

Janov se postupně stal oligarchickou 
republikou, v níž boj o moc vedly vý-
znamné rody, které se rozdělily na guel-
fy a ghibelliny, k nimž patřil Boccanegra. 
Byl pro Verdiho skvělou osobností, do 
hudebního dramatu, jehož definitivní 
verze vznikla na základě libreta A. Boita. 

Inscenaci z Metropolitní opery  
v  New York u,  nastudova nou 
v italském jazyce, uvádí Kino 
Radotín v neděli 23. září 2012 
od 16.45 hodin. Představení
se 2 přestávkami trvá 3h 30min.

Do stejné řeky dvakrát nevstoupíš, 
říká starořecký filozof Hérakleitos. 
Tony Gilroy, jeden z nejzajímavějších 
tvůrců současného Hollywoodu a autor 
filmů Michael Clayton nebo Duplicity, 
vstoupil do hájemství agenta Bournea 
podle předlohy bestsellerů Roberta 
Ludluma už potřetí. Několikrát se na 
špionážním dobrodružství podílel coby 
scenárista, nyní usedl i na režijní sesli. 
Jen jedna podstatná maličkost mu chy-
běla: sám Jason Bourne, na kterém celá 
série stojí. Matt Damon, představitel 
agenta bez minulosti, dal totiž franšíze 
minimálně načas vale, a tak nezbylo 
než vytvořit Bourneův odkaz, dědictví, 
z něhož je možno čerpat, než se Jason 
Bourne, skrývající se před pomstou 
agentury, vrátí zpátky do terénu.

Tím dědictvím je Aaron Cross, su-
pertajný vládní agent v podobném pro-
gramu jako Bourne. Film ho představí, 
jak se coby osamělý dobrodruh těžce 
probíjí aljašskou divočinou a testuje 
hranice svých možností. Brzy ale zjistí, 
že po Bourneově odhalení je mužem 
na odstřel: a co hůř, jdou po něm jeho 
vlastní lidé, profesionálové, kteří musí 
stopy po kontroverzním výcviku agen-
tů zahladit ze světa dřív, než zapadne 
slunce. Jason Bourne byl totiž jen jeden 
z mnoha agentů s novou identitou, 
kteří se stali výkonným strojem na za-
bíjení. Aaron je model 2.0: díky mod-
rým a zeleným pilulkám je rychlejší, 
silnější a především chytřejší, takový 
Superman na steroidech. A co hůř: 
tyhle chemické látky dokážou implan-
tovat cílené vzorce chování: např. zabít 
všechny v dosahu jedné míle.  Kdyby se 
tenhle program univerzálního agenta 
dostal na veřejnost, tajné služby by byly 
ugrilovány zaživa.

Vypukne tedy honba na pokusnou 
myš, která se hlavounům, jejichž šéfa 
hraje charismatický Edward Norton, 
vymkne z kontroly. Aaaron Cross je 
mužem s neobyčejným pudem sebe-
záchovy a rychlýma nohama, a polapit 
jej nebude tak snadné ani pro armádu 
hi-tech špionů. Jenže věc má háček: 
jeho zásoba zázračných modrých 

pilulek, které mu dávají intelekt 
Einsteina, se povážlivě ztenčila a to 
je pro Aarona, jehož standardní IQ je 
spíš v dvojciferném ranku, zatraceně 
velký problém. V paranoidním světě 
nájemných vrahů má jen jednoho 
spojence, krásnou vědkyni, doktorku 
Martu Shearing (oduševnělá Angli-
čanka Rachel Weisz). Marta pracuje na 
farmaceutickém výzkumu programu 
a za sebou nemá nejlepší dny: její psy-
chotický kolega postřílel všechny její 
spolupracovníky v laboratoři a násled-
ně se ji skupina neznámých lidí pokusí 
zastřelit ve vlastním domě. V minutě 
poslední ji čiperný agent za pomocí 
několika samopalů a pistolí zachrání. 
Vzájemně se potřebují, protože jen ona 
může speciální terapií nahradit modré 
pilulky - a jen on může dámu v ne-
snázích chránit před profesionálními 
snipery, kteří číhají za každým bukem. 
Vyrazí tedy do filipínské Manily, kde je 
čeká spása, nebo smrt.

Po zábavné a lehkonohé bournov-
ské jedničce, kterou měl pod palcem 
Doug Liman, a kinetické experi-
mentální dvojce a trojce, s níž získal 
přízen kritiků milovník roztřesené 
kamery Paul Greengras, přichází kla-
sický špionážní thriller, který diváko-
vi namísto akčního inferna naserví-
ruje chytrou konverzačku a několik 
zběsilých honiček jako bonbonek pro 
ty, pro něž bylo slov bylo příliš a ran 
málo. Kardinálním trumfem filmu je 
však představitel hlavní role Jeremy 
Renner: Aaron je v jeho podání kom-
binací MacGyvera a britského specia-
listy na přežití v extrémních podmín-
kách Beara Gryllse, je mužem z masa 
a kostí a co víc, s duší, nejen osvale-
ným torzem, které slepě poslouchá 
pokyny. V duelu mezi ním a agentem 
další generace, zabijákem bez sebe-
menších emocí, tak rozhoduje nikoliv 
síla paží a ráže zbraně, ale inteligence, 
důvtip a obyčejná lidská mazanost. 
A poskytuje nám důležité svědectví: 
ve světě elektronických stop, plateb-
ních karet a všudypřítomných kamer: 
zmizet z povrchu zemského začíná 
být zhola nemožné.

Ten přepracoval původní Piaveho text. 
Společně dali vzniknout dílu, kde jed-
notlivé části tvoří jediný celek.

Plácido Domingo v 70 letech 
předvádí v roli Simona po všech 
stránkách fantastický výkon. Jako by 
mu byla role přímo šitá na míru. Jeho 
hlas má stále tu pravou sílu, mohutné 
klenutí, nádhernou frázi a otevřenost. 
Jeho pěvecké mistrovství dotváří 
herecký projev, a to jak v „mladistvém“ 
Simonovi v prologu, kde mladíka 
skvěle zahrál, tak v dalších částech, kde 
je skutečným otcem janovského lidu.

Vynikající je i režie (G. del Monaco), 
propracovaná do nejmenších detailů. 
Pokud jde o scénu a kostýmy (M. Scott), 
je třeba říci, že jejich klasičtější provedení 
je plně ku prospěchu opery a jejího 
děje. 



Radotínské údolí svědkem závodů do vrchu

Zbraslavský hokej slaví 99 let
se výchově mladých věnují.
   V uplynulé sezoně si zbraslavští 
odbyli premiéru v žákovské lize. 
Nejúspěšnější z nich byli žáci šes-
tých tříd. Ti se prali se Spartou až do 
posledního kola o prvenství. Druhé 
místo, o němž  rozhodla jediná bran-
ka, znamenalo při takové premiéře 
v nejvyšší soutěži skutečný úspěch. 
Z výčtu letošních úspěchů lze jmeno-

vat i kategorii doros-
tu či juniorů, kteří 
skonč i l i  ve sv ých 
soutěžích shodně tře-
tí. Sečteno a podtrže-
no – minulá sezona 
nebyla vůbec špatná. 
I pro tu nadcházející 
mají hokejisté po-
dobné cíle. 
  Největší změnou je 
letos sestavení muž-
stva dospělých. Po 
22 letech totiž budou 

hrát opět pražský přebor. „Léta běží 
i mladým a najednou je tu věk pro 
muže,“ usmívá se Karel Mika, který má 
klub na starosti a pokračuje: „Vedení 
klubu se podařilo oslovit dva velmi 
známé hráče a bývalé reprezentanty 
ČR, kteří kývli na naší nabídku a při-
nesou tak do velmi mladého týmu 
potřebnou zkušenost a rozvahu.“ A tak 

budeme v brance vídat M. Altrichtera 
a v obraně i Z. Toužimského. „Na Ni-
kolajku si loni našlo cestu do hlediště 
několik desítek fanoušků ze Zbraslavi 
při zápasech juniorů a věříme, že ho-
kejisty podpoří i letos. Společně s muži 
a dorostem můžeme fanouškům nabíd-
nout zápasy každý víkend od poloviny 
září“, tvrdí Mika a slibuje, že se bude 
jistě nač dívat. „Budeme rádi, když si 
najdou cestu za hokejem na Nikolajku 
i další fanoušci z Prahy a pomohou sem 
vrátit pravou hokejovou atmosféru. 
I také proto tu Nikolajka stojí,“ dodává.

Dobře fungující klub musí mít 
svůj základ v mládeži. „Prioritou 
zůstává i nadále práce s nejmladšími 
věkovými kategoriemi budoucích 
hokejistů. Proto i letos zveme zájemce 
o lední hokej do našeho náboru,“ vy-
zývá Mika. Nábor je určen chlapcům 
i dívkám mezi čtvrtým a desátým 
rokem věku. Klub nabízí v Praze zcela 
bezkonkurenční časy tréninků – kaž-
dé úterý a čtvrtek vždy od 16 do 
17 hodin. Od začátku září je možno 
přijít na tři zcela nezávazné tréninky 
zdarma. Děti si zkusí, zda led opravdu 
klouže a rodiče se mohou seznámit 
s prostředím a získat informace od 
trenérů i ostatních rodičů. Teprve 
poté je možné dohodnout se na další 
spolupráci. Lední hokej je náročný ale 
zároveň i nádherný sport. 

Devadesát devět – přesně tolik let 
už nosí hokejisté jméno Zbraslavi na 
svých dresech. Historicky patří k nej-
starším aktivním hokejovým klubům v  
republice. Jde určitě o cifru úctyhodnou 
podloženou prací a elánem mnoha ho-
kejových generací až do dnešních dnů.
   Více jak 20 let je ale „domovem“ zbra-
slavských hokejistů Smíchov, veškerá 
činnost klubu se totiž odehrává na zim-

ním stadionu Nikolajka a mimo led i na 
dalších sportovištích v Praze 5.
   Ač v 99 letech jde o „mladý“ klub, 
i do budoucna je jeho pozornost 
upřena hlavně na nejmladší katego-
rie. Hokej je atraktivní hra a oslovuje 
valnou většinu všech generací fa-
noušků. A není to jen NHL či extrali-
ga, základem je mládež a kluby, které 

Informace na www.hczbraslav.cz,
telefonické dotazy: 607 818 468

Linharta. Kromě toho, že byl zrovna 
šestý den bez cigarety, nervy praco-
valy i kvůli snaze o plynulý průběh 
závodu, odstraňováním následků 
kolizí nebo umravňováním diváků 
ztrácejících v blízkosti hodně rychlých 
automobilů pud sebezáchovy.

První zářijový den se na trati z Ra-
dotína na Zadní Kopaninu uskutečnil 
další závod Českého mistrovství závodů 
automobilů do vrchu (ČM ZAV). 
    Na trase, kde se soutěžní vozy 
pohybovaly již v šedesátých letech 
a v nedávné historii při Pražském 
ral lysprintu, startovali závodníci 
ČM ZAV poprvé. Trať jezdce větši-
nou nadchla. Oceněna byla i práce 
TSK Praha, jejíž pracovníci opravili 
svodidla a zbavili krajnice náletové 
vegetace. Závod by se mohl jen těž-
ko uskutečnit bez pochopení vedení 
Cementárny Radotín. Kromě přilehlé 
komunikace se v jejím areálu nachá-
zela i část depa. 

Radotínská premiéra se vydařila. 
Diváci viděli stovku závodníků v tré-
ninku a dvou závodních jízdách. Ti 
tak předvedli svůj závodnický um 
s maximálním nasazením. Neznámá 
trať, proměnlivé počasí a vědomí 
jezdců, že radotínský závod je jednou 
z posledních možností získat body do 
konečného pořadí ČM ZAV, způsobily 
několik kolizí. Všechny však skončily 
bez újmy na zdraví. I počasí přispělo 
k dramatičnosti závodu a i ovlivnilo 
pořadí ve třídě. Někteří dubleři, tedy 
jezdci střídající se na jednom voze, 
musí z logistických důvodů startovat 
v druhé části závodní jízdy než zbytek 
jejich třídy, a tak měli výhodu sušší 
tratě. Na jejich soupeře startující poz-
ději čekal déšť.
   Závod byl zatěžkávací zkouškou pro 
nervovou soustavu ředitele Romana 

Více na
http://www.edda.cz/mscrdovrchu

Hodnocení tříd: 
N 1400 – 1. Suk, jr., 2. Suk, 3. Eliáš (všichni ve voze Suzuki)
N 1600 – 1. Široký (Peugeot 106), 2. Kvasnička (Cietroen Saxo), 
3. Pribula (Honda Civic); Saxo Cup – 1. Brousek, (Skamene – 3. místo)
N 2000 – 1. Klokočka (Alfa Romeo 147), 2. Klokočka (Renault Clio),
3. Minářík (Renault Clio Williams)
N +2000 – 1. Komárek (Mitsubishi Lancer EVO X), 2. Lev (Subaru Impreza STi), 3. Hák 
(Mitsubishi Lancer EVO IX)
E 1400 – 1. Černý (Škoda 130 L), 2. Kubíček (Škoda Pick-up), 3. Maderák (Suzuki Swi)
E 1600 – 1. Kolář (Škoda 130 LR), 2. Tichý (Ford Puma), 3. Fikot (Honda CRX)
E 2000 – 1. Patera (Ford Escort Kit-car), 2. Charvát (Nissan Sunny), 3. Cinkl (Octavia)
E +2000 – 1. Suchomel (Lotus Elise), 2. Komárek (Mitusbishi ), 3. Kučera (Mitsubishi)
H 1300 – 1. Srnský jr. (Škoda 130 LR), 2. Alibaba (Škoda 130 LR), 3. Neruda (Škoda 110)
H 1300p – 1. Šmíd (Škoda 130 RS), 2. Jiras (Škoda 130 RS), 3. Krejčí (Škoda Rapid); Pohár 
pro nejlepší dámu – Vovsová (Škoda 100)
H 1600 – 1. Šenk (Peugeot 205 GTI), 2. Maier (Ford Escort Mk. I), 3. Novák (Peugeot 205 GTI)
H 2000 – 1. Patera (Peugeot 205 GTI), 2. Král (VW Golf), 3. Karas (Opel Kadet GSI)
H +2000 – 1. Urbánek jr. (BMW 325e), 2. Žáček (Audi Quattro Sport S1), Rejka (Jaguar XJS)

Až ve čtvrtfinále skončilo úspěšné 
tažení českých plážových volejbalis-
tek Slukové a Kolocové olympijským 
turnajem. Nad jejich síly byl později 
stříbrný pár Rossová-Kessyová ze Spo-
jených států.

Po diskařce Vladimíře Rackové, 
která reprezentovala Českou repub-
liku na olympiádách v Barceloně 
1992, Sydney 2000 a Aténách 2004 
a dvou rozhodčích Mojmíru Hnili-
covi (badminton Atény 2004 a Pe-
king 2008) a Vilémovi Kociánovi 
(sportovní gymnastika Atlanta 1996 
a Peking 2008) je radotínská be-
ach volejbalistka Markéta Sluková 
dalším špičkovým sportovcem z Ra-
dotína, kterému se podařilo zúčast-
nit se nejvýznamnější sportovní akce 
na světě. Spolu s Kristýnou Kolocovou 

získaly pro baech volejbal historické 5. 
místo. Skvělý výsledek spustil i vlnu 
zájmu o tento sport v České republice. 
Markéta získala ještě jedno vítěz-
ství. V internetové hlasování serve-
ru www.idnes.cz 
získala titul nej-
půvabnější české 
olympioničky. Po-
zice české dvojice 
před olympiádou 
v roce 2016 v Rio 
de Janeiro je velice 
nadějná, protože 
ze světové špičky 
v této disciplině , 
byly české repre-
zentantky v Lon-
dýně ve 24 letech 
jasně nejmladší. 

Všechny páry umístěné před a po nich 
jsou ve věku kolem 30 let a přes. 

I v olympijském Londýně měl Radotín svého reprezentanta - 
plážovou volejbalistku Markétu Slukovou

   Letos už mají před sebou účastníci 
mistrovství automobilů do vrchu již 
jen dva poslední závody. Ten příští se 
pojede v Liberci 22. září. 

Vicemistryně světa Veronika Borte-
lová bude hrát extraligu žen za DSK 
v radotínské hale.

K basketbalu se vrací po jednoleté 
pauze a jako maminka. Čtyřiatřicetiletá 
rozehrávačka vicemistryň světa Veroni-
ka Bortelová bude v aktuální ligové se-
zoně znovu působit v rodné Praze, ob-
lékne si dres DSK Basketball. Radotínští 
příznivci basketbalu tak uvidí 
jednu z hvězd mistrovství 
světa žen v roce 2010 v dresu 
týmu, který má domácí hřiště 
v radotínské hale.

Loňský nováček, který se 
horko těžko udržel v nejvyšší 
soutěži, má letos od barážo-
vých pozic vzdálit ještě jedna 
bývalá členka české repre-
zentace, třiatřicetiletá Ivana 
Helceletová, dříve nastupující 
pod jménem Voračková. „Pro 
nás to je jednoznačné posílení 
soupisky na postech číslo jedna a tři,“ 
vítá dvě nové svěřenkyně trenér praž-
ského týmu Dan Kurucz. Bortelová 
a Helceletová v první polovině nultých 
let nastupovaly za pražský USK, prv-
ní z nich pak zamířila do zahraničí. 
Naposledy nastupovala za polskou 
Energu Toruň. Helceletová přerušila 
kariéru před dlouhými sedmi lety, nyní 
se vrací. Kurucz by rád těžil především 
z jejich zkušeností. „Obě hráčky pracují 
velmi profesionálně, do kolektivu dob-
ře zapadly. Jsme dohodnuti, že to zkusí, 
a když to půjde dobře, rády si zahrají 
v ženské basketbalové lize,“ dodává. 
Bortelová doplní na postu dirigentky 
hry německou reprezentantku Leu 

Merschovou. Rozehrávačskému umění 
se od nich bude učit devatenáctiletá 
Anežka Skokanová, která do Prahy 
přichází z Trutnova. Helceletová by se 
měla pokusit na křídle zastoupit dlou-
hodobě zraněnou kapitánku Kateřinu 
Čiperovou. Podkošovou sestavu vy-
ztuží 196 centimetrů vysoká americká 
pivotka Melissa d‘Amicová, která při-

chází ze Slovanky MB. „V Čechách se jí 
tak zalíbilo, že se chtěla do Prahy zase 
vrátit,“ zní z DSK. Zvyšující se ambice 
pražského klubu naznačují i další kro-
ky. Na lavičce doplní hlavního trenéra 
Kurucze a jeho dosavadního asistenta 
Mária Marcalíka ještě Jiří Havran, kte-
rý působil u mužského celku Benešova. 
Klub se také poprvé podívá do Středo-
evropské ligy CEWL, jeho konkurenty 
budou celky ze slovenské Spišské Nové 
Vsi a rumunského Aradu. První utkání 
DSK v domácím prostředí radotínské 
haly bude v neděli 30.9. 

Více na www.halaradotin.cz

Převzato z www.basket.idnes.cz,
autor: ten

Bortelová bude hrát extraligu za DSK

   Letos uplyne 90 let od založení kopané 
v Radotíně. Celých těchto devět desetiletí 
provázely fotbal v Radotíně chvíle veselé 
i nešťastné, postupy i sestupy. Smutné na 
tom ale je, že právě v roce onoho výročí se 
radotínských týká případ druhý. 
   Klasik tvrdil, že není ostuda upadnout, 
ale poté nevstat. „Věříme, že z této lapálie 
vyjdeme moudřejší a zocelenější. Budouc-
ností je mládež a na tomto poli se nám po-
vedlo počet mládežnických mužstev rozšířit 
o jedno, takže v současnosti jsou v Radotíně 
s výjimkou staršího dorostu zastoupeny 
všechny mládežnické kategorie,“ tvrdí 
předseda oddílu kopané SC Radotín Jan 
Kořínek a dodává: „Je na čem stavět a pro 
vstup do poslední dekády prvního století 
není důvod k pesimismu. A v tomto duchu 
bychom i chtěli oslavit kulatiny našeho fot-
balu.“ Oslava bude přiměřená a důstojná“, 
prozradil předseda občanského sdružení SC 
Radotín Karel Klíma a pokračuje: „Snahou 
je ukázat celý současný průřez radotínským 

fotbalem od předškolních žáčků, kteří ještě 
pláčou, když se jim rozváže tkanička, až po 
zkušené staré pány.“
   Program oslav je koncipován na celý den 
a na své si přijdou všechny věkové kategorie. 
Je připraven bohatý program a soutěže pro 
děti, proběhne aukce dresů ligových fotba-
listů včetně přítomnosti těchto fotbalistů 
na následné autogramiádě nebo si budete 
moci vyzkoušet jízdu na vozítku segway.
   Zlatým hřebem bude utkání výběru ra-
dotínských fotbalistů s týmem TOP Real 
Praha, který je složen z hvězd současné 
kulturní a sportovní scény. Připravena 
jsou mnohá další překvapení a jedním 
z nich je návrh na pojmenování stadionu 
po některém ze zasloužilých hráčů či funk-
cionářů radotínské kopané. Více o tomto 
se dozvíte na internetových stránkách 
www.praha16.eu a na mistrovských zápa-
sech A-mužstva. 

Oslavy 90 let založení fotbalu v Radotíně 
Sobota 22.9.2012 od 10 do 22 hodin

Více na www.scradotin.cz

Více na:
www.kolocova-slukova.com



Dostupnost: ČD Smíchovské nádraží směr Beroun (do zastávky Praha-Radotín), autobusy MHD linek č. 120, 244, 255 a 256 (do zastávky Nádraží Radotín)

Záchranáři v akci
Městská část Praha 16 ve spolupráci s Hasičským záchranným
sborem hl. m. Prahy, Policií České republiky, Městskou policií

hlavního města Prahy, Vojenskou policií Armády České republiky,
Českým červeným křížem, Záchranáři Praha o.s.

a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR
Vás zve na společnou akci Integrovaného záchranného systému

v sobotu 22. září 2012 od 9.00 do 13.00 hodin

na parkovišti před obchodním centrem Berounka
(supermarketem Albert) na náměstí Osvoboditelů v Praze - Radotíně

09.30 ukázky práce zásahových psů
10.00 kdy a jak použít hasicí přístroj - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Radotín 
10.30 předvedení výcviku policejních koní
11.00 ukázka činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín
11.30 hasičtí lezci předvedou práci na laně
12.30  ukázky práce zásahových psů

» záchrannou a zásahovou techniku Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy
»  poříční oddíl Policie České republiky 
» ukázku výzbroje a činnost vojenské policie 
» mobilní dopravní hřiště Městské policie hl. m. Prahy
» ukázku a výuku první pomoci
»  vybavení sanitního vozu
» záchranné a zásahové psy a koně Městské policie hl. m. Prahy
»  mobilní pracoviště Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR

Co dále uvidíte?

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

��������������������������

����
��������� ���������

�������������������

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

������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

Minigolfové hřiště DG Fortuna Ra-
dotín je speciální závodní hřiště s cer-
tifikátem pro pořádání mezinárodních 
soutěží. A tak místní klub na začátku 
srpna uspořádal druhý ročník turnaje 
Radotín Summer Trophy 2012, Pohár 
starosty Radotína. 

Na akci, kde domácí excelovali 
jak výkonem na hřišti, tak perfektní 
organizací, viděli diváci řadu špičko-
vých hráčů, reprezentantů i mistrů 
republiky. Radotínský tým zvítězil 
před mužstvem 1. MGK Děkanka, 
třetí skončilo PSV Steyr z Rakouska. 
Loňský vítěz Tempo Praha obsadil až 
čtvrtou příčku. 

Co se týká jednotlivců, zlato vybojo-
val čerstvý mistr republiky Josef Vozár 
z Tempa před Rakušanem Peterem 
Helmem a dalším českým šampionem 
Robertem Hybnerem. Na domácího 
Radka Tupého, který ještě dvě kola před 
koncem vedl, zbylo nakonec čtvrté mís-
to. V popředí startovního pole skončili 
i další domácí hráči Fischer a Vlasák. 

O turnaj byl nemalý zájem, účast 
oproti úvodnímu ročníku vzrostla 
téměř dvojnásobně.
Minigolfová škola zahajuje

Řadu hráčů špičkového minigolfu 
můžete vidět na hřišti v radotínské 

Prvomájové ulici (naproti lakrosové-
mu stadionu u sokolovny; půjdete-li 
do podchodu na nádraží, jdete přímo 

Rozloučení s létem

Bližší informace na
www.minigolfradotin.cz

Pátý ročník U.S. Kids Golf European 
Championship se už tradičně konal ve 
skotském Gullane, letos od 5. do 7. června. 

Hrálo se na šesti hřištích tohoto pří-
mořského městečka a startovní listi-
na čítala v 17 kategoriích více než 550 
hráčů a hráček ve věku od 5 do 18 let. 
Šlo o závodníky ze 35 států světa. Čes-
kou republiku v tomto roce reprezen-
tovalo 21 chlapců a 11 dívek. 
   Radotínská Patricie Macková zazářila 
ve finálový den, kdy se díky skóre 71 
posunula v kategorii dívek do 10 let na 
skvělou druhou příčku a byla nomino-
vána na Van Horn Cup, utkání v jam-
kové hře Západní Evropy proti zbytku 
světa. Celkové druhé místo získala 
za hráčkou z ajska výsledky 78, 78 
a 71 ran z jednotlivých kol. Z Evropa-
nek se ve své kategorii umístila nejlépe. 
   V typickém skotském počasí umoc-
něném teplotami mezi dvanácti až 
šestnácti stupni, deštěm a větrem, šlo 
o skvělý sportovní výkon. Obrovskou 
oporou Patricie byl její caddy – dědeček 
Věroslav Rajchrt. Ze své pozice mohl 
Patricii radit jakou zvolit hůl, úder, 
kam mířit a také psychicky pomoci. 
Zkušenosti a trpělivost tohoto známé-

ho golfisty při vedení Patricie mají vel-
ký podíl na jejím úspěchu. Po účasti na 
světovém finále U.S. Kids Golf v Pine-
hurstu ve Spojených státech je to další 
skvělý výsledek talentované radotínské 
golfistky. To, že se Patricie neustále 
zlepšuje dokázala i nyní na konci sezó-
ny, kdy se jí podařilo pokořit tvz. single 

handicap, což znamená jednociferný 
handicap. Mistrovství se díky Patricii 
mohl zúčastnit i její bratr Tadeáš Ma-
cek, který se stal v kategorii do šesti let 
nejmladším účastníkem 5. ročníku U.S. 
Kids Golf European Championship ve 
skotském Gullane.

Golfistka Patricie Macková zazářila na 
Mistrovství Evropy juniorů ve Skotsku

okolo minigolfu). Právě zde bylo ote-
vřeno tréninkové středisko. Pro jeho 
vedení se podařilo získat zkušeného 

pedagoga Tomáše Dohnala. 
Ten v minulosti vedl střediska 
vrcholového sportu a trénin-
ková střediska basketbalu na 
Spartě, hokejové školy či školu 
pro brankáře ledního hokeje. 

Hlavní důraz bude podle ve-
dení klubu kladen na výchovu 
mladých hráčů a hráček všech 
věkových kategorií. Minigolf 
je totiž sport, který je možné 
provozovat v každém věku. 
Jde tedy o příležitost nejen pro 
děti, ale i pro dospělé. Není 
výjimkou, že v jednom týmu 
hraje několik členů jedné ro-
diny. Zářným příkladem může 
být populární herec Vladimír 
Čech, který trénuje právě mezi 
radotínským minigolfisty spo-
lečně se svým synem.
   Pravidelné tréninky středis-
ka v areálu DG Fortuna jsou 
vždy v úterý a ve čtvrtek. Při-
hlásit se může každý, kdo má 
zájem se tuto hru naučit pod 
odborným vedením. 

S lehkou, ale skutečně jen lehounkou 
nostalgií… Aneb další příležitost 
pro ty z vás, kteří propadli kouzlu 
jihofrancouzské hry zvané pétanque!

A pokud snad jste ještě nepropadli, 
tak máte další skvělou příležitost: 
V neděli 23. září ve dvě odpoledne, 
a to na stejném místě, jako vždy, 
tedy na boulovišti – koulovišti za 
novou budovou radotínské základní 
školy. Pro vítěze opět pořadatelé 
přichystají symbolické ceny, ochut
návka sponzorského pastisu již patři 
k tradici těchto otevřených turnajů. 
Otevřených pro každého, kdo si chce 
zahrát, a to třeba i poprvé v životě. 

16. září - Dostihový festival                                                                                                                                             
Vrcholný dostihový den druhé části sezóny s nejdůležitějšími srovnávacími dostihy tříletých a starších mílařů
(34. Velká cena hl. m. Prahy CK Martin Tour) a vytrvalců (34. Velká cena českého turfu). Akce pod záštitou primátora 
hl. m. Prahy Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. V doprovodném programu bude společností FEMAT představena
nová Škoda Fabia Champion s velmi výhodnou pořizovací nabídkou.                                                         
23. září - 91. Svatováclavská cena - Dostihový den Znovínu Znojmo                                                                       
 Nejvýznamnější dostih roku pro sprintery, jeden z dostihů s nejdelší tradicí v ČR. První ročník Svatováclavské ceny se konal v roce 1920.       
30. září - 76. Gerschův memoriál                                                                                                                                     
Důležitý dostih sezóny pro „dorost“ – dvouleté koně. Gerschův memoriál, pojmenovaný po prvním řediteli napajedelského 
hřebčína, má mezi dostihy dvouletých koní nejdelší tradici. V dalším programu mj. 4. ročník mílařské Velké ceny BBAG.
7. říjen - 10. Memoriál Harryho Petrlíka                                                                
V hlavním dostihu se utkají tříleté a starší klisny na mílové trati. Součástí programu bude i Cena EBF pro nezvítězivší 
dvouleté koně s bonusem 5.000 eur pro vítěze, pokud by byl zakoupen na dražbě francouzské společnosti Arqana.            
21. říjen - 74. Cena zimního favorita                                                                                                                                   
 Nejdůležitější a sezónu završující dostih pro nastupující generaci – dvouleté koně.                                                         
28. říjen - 93. Cena prezidenta republiky                                                                                                                       
Slavnostní zakončení sezóny konané pod záštitou prezidenta České republiky, který se dostihového dne pravidelně   osobně účastní.

Vždy je jednou něco poprvé, jak se 
říká!  A protože pétanque je možno hrát 
vlastně kdykoli, určitě se nám bude 
líbit i v lehce podzimním koloritu. 

A možná, že vypíšeme nějaký turnaj 
i v zimě …

Program podzimní dostihové sezóny na závodišti ve Velké Chuchli 

Zprávy z minigolfu DG Fortuna


