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Úchvatná scenérie ze závratné výšky
   Poslední krůčky k provizornímu zá-
bradlí. Pohled do hloubky 40 metrů. 
Pode mnou je Vrážská ulice a všude ko-
lem naše šestnáctka. Znovu se podívám 
do hlubiny a žaludek protestuje. Raději 
se opatrně otočím a přidám se zpátky 
ke skupince odvážlivců na vedlejším 
mostním pilíři – při tom musím projít 
po metr široké, provizorně stlučené 
lávce ze dřeva…

Poslední dubnový den využili 
zástupci prakticky všech samo-
správ našeho správ-
ního obvodu k pro-
hlídce rozestavěného 
okruhu kolem Prahy 
v úseku Slivenec – 
Lahovice. Akci zor-
ganizovala společ-
nost Bögl & Krýsl, 
jeden ze zhotovitelů 
stavby, a celkově se 
jí zúčastnilo kolem 
třicítky zájemců. 

První cesta vedla 
n a  L o c h k o v s k ý 
most, o kterém se 
již dnes hovoří jako 
o unikátní stavbě. 

Se svými 450 metry délky, 36 metry 
šířky a výškou nad údolím nad ce-
mentárnou přes 60 metrů vzbuzuje 
již dnes respekt, a to je dokončen jen 
zčásti. V Novinách Prahy 16 jsme se 
této stavbě detailně věnovali v čísle 
10/2008, kde jsme také zmínili raritu - 
oba mohutné středové pilíře, které se 
tyčí kolmo k obloze, mají pouze krát-
kodobý význam, jenž skončí s dokon-
čením hlavních prací na konstrukci. 

Otevřeno Evropské náměstí
   Bavorské město Burglengenfeld ožilo 
21. května velkolepou slavností. Veřej-
nosti byl zpřístupněn zrekonstruovaný 
prostor za obchodním centrem v sa-
mém srdci historického jádra.   
   Pár dnů před volbami do Evropské-
ho parlamentu bylo v německém Bur-
glengenfeldu, který je partnerským 
městem Radotína (MČ Praha 16), 
otevřeno nové Evropské náměstí. 
Jde o prostor v samém historickém 
centru pár kroků od místní radni-
ce. S výraznou pomocí evropských 
fondů bylo celé území upraveno jako 
členitý prostor s centrálním stupněm 
sloužícím jako divadelní jeviště pod 
otevřeným nebem či pro konání kon-
certů a dalších společenských akcí. 

Na slavnostní otevření byli pozvá-
ni zástupci všech tří partnerských 
měst – vedle Radotína francouzského 
Pithiviers a saského Johanngeorgen-
stadtu, kteří se takto setkali vůbec 
poprvé. Pražskou městskou část 
reprezentoval starosta Mgr. Karel 
Hanzlík a jeho zástupce Mgr. Miro-
slav Knotek. Ostatní města byla rov-
něž zastoupena svými prvními muži, 
v případě Francie „první ženou“, sta-

rostkou Marie-érese Bonneau.
„Realizace a vznik Evropského 

náměstí se stává symbolem integrace 
a projevem hlubokých přátelských 
vazeb, které město Burglengenfeld 
má se svými partnerskými městy,“ 
uvedl ve svém projevu před plným 
náměstím starosta Hanzlík. 

Heinz Karg, starosta hostitelského 
města, zdůraznil evropské souvis-
losti záměru. „Projektem ´Evropské 
míle´ zahrnujícího vedle 
právě rekonst ruované 
věže starého opevnění 
dvě další městské věže, 
k teré budou opraveny 
a opět zpřístupněny ve-
řejnosti, podtrhuje město, 
jak důležitá je jeho vlast-
ní minulost. Prováděné 
investiční akce pak vedou 
k odhalení stop minu-
losti,“ zdůrazni l Karg. 
Každá z věží by měla být 
v budoucnu vstupní bra-
nou partnerských měst.

S ou č á s t í  a k c e  by lo 
i  c í rkev n í  pož eh ná n í 
novému t u r i s t ickému 

cíli hornofalckého sídla a vystou-
pení připravovaná partnerskými 
městy včetně 90minutového bloku 
v podání radotínské Základní umě-
lecké školy Klementa Slavického. 
Malým žáčkům i větším studentům 
byl nejkrásnějším oceněním aplaus 
mnohonárodnostního publika, jež 
vysoce ocenilo vystoupení těch 
vůbec nejmenších – děvčat taneč-
ního oboru, která doplnila hudební 
vystoupení řadou náročných kreací 
včetně ukázek z muzikálů.   

Královský
průvod potřetí

Třetí ročník dvoudenního Královské-
ho průvodu začal v sobotu dopoledne 
6. června na Pražském hradě před 
katedrálou sv. Víta.

Desítky lidí v dobovém oblečení, 
koně a kočáry se pak vydaly Neru-
dovou ulicí na Kampu, kde císař pro-
mluvil ke svému lidu. Dále se průvod 
stočil podél řeky do Radotína, kde byl 
před radnicí až do večerních hodin  
připraven program, plný hudebních 
a divadelních vystoupení. Samotné-
ho císaře a českého krále Karla IV. 
opět ztvárnil Vladimír Čech a jeho 
choť Elišku Pomořanskou herečka 
Debora Štolbová. Osvícený vladař 
přivezl ukázat korunovační klenoty, 
Eliška Pomořanská předala radotín-
skému purkmistrovi, starostovi Karlu 
Hanzlíkovi, listinu k obnovení měst-
ských práv a společně popřáli svým 
poddaným mnoho zdaru v životě. 
Jedním z členů družiny Karla IV. byl 
i bývalý hejtman Středočeského kraje 
Petr Bendl, jenž poděkoval za vlídné 
přijetí a přál všem, aby za nevlídného 

Každý z nás 
j s m e  v  ž i -
v o t ě  o b č a s 
p o s t a v e n 
před důležitá 
rozhodnut í . 
V  p ř í p a d ě 
m a n a ž e r -
ských postů je 
to každoden-
ní chlebíček. 

Důležité je vždy celou problematiku 
řešit maximálně komplexně, zvážit 
všechny aspekty.

Obdobně je potřeba v současné 
době řešit a vnímat velké stavby 
jako je výstavba silničního okruhu 
nebo protipovodňových valů, které 
nás v okamžiku realizace značně 
omezují, ale po jejich vybudování 
budou mít pro naše životní pod-
mínky velký význam. Přibližně před 
měsícem přišla společnost Hochtief 
CZ a.s., jeden ze zhotovitelů doprav-
ních staveb silničního okruhu mezi 
Lochkovem a Lahovicemi, s po-
třebou zvýšené frekvence dovozu 
a odvozu materiálu z oblasti rado-
tínského portálu, a to přes obytnou 
zónu a místní komunikace (Strá-
žovská, Ametystová, Topasová, 
Živcová a Radkovská, U Vápenky 
a Prvomájová). Důvodem je termí-
nový skluz a nemožnost přepravy 
materiá lu tunelovým tubusem, 
kde současně probíhají jiné staveb-
ní procesy. K jednáním, kde byla 
komunikována představa tohoto 
dopravního opatření, byli pozváni 
i zástupci o.s. Radotínská iniciativa, 
se kterými je v této záležitosti dlou-
hodobě jednáno. Na jednu stranu je 
potřeba, z důvodu neskutečné inten-
zity tranzitní dopravy, jež se denně 
řítí na Radotín, věci napomoci tak, 
aby bylo dosaženo co nejrychlejšího 
zprovoznění silničního okruhu, to 
znamená hájit zájmy stovek občanů 
žijících především v centrálních 
lokalitách, kteří odpočítávají dny 
do zprovoznění dopravní stavby. 
Všichni dobře víme, jak vypadá 
situace v ranních či odpoledních 
špičkách, jak se maminky s kočárky 
nebo děti  směřující do škol proplé-
tají mezi špalíry aut, že úroveň ex-
halací je jedna z nejhorších v Praze. 
Na druhou stranu je potřeba vnímat 
i obavy lidí bydlících kolem míst-
ních komunikací, po nichž probíhá 
dovoz materiálu k okruhu, přede-
vším o jejich nemovitosti. Prvotní 
maximalistická představa zástupců 
Hochtiefu byla neakceptovatelná jak 

z hlediska objemu a četnosti dovozu 
materiálu, tak i z dlouhé časové reali-
zace. Po následných složitých jedná-
ních a zvážení technických možností 
došlo k výrazné úpravě představy 
dovozu materiálu. Při přepravě dojde 
k maximálnímu využití propustku 
pod železniční dráhou poblíž křižo-
vatky ulic Přeštínské s Radotínskou. 
Tím se dostáváme na přibližně 35 % 
prvotní představy. Místní komuni-
kace budou využity pouze na pře-
pravu betonu. V konkrétních číslech 
to vypadá tak, že od druhé půlky 
června po dobu jednoho měsíce bude 
v pracovní dny probíhat dovoz beto-
nu v rozsahu do 22 vozů za den. To je 
stejná četnost jako v případě dalšího 
ze zhotovitelů SOKP 514 – firmy Bögl 
a Krýsl, která již několik měsíců na-
zpět jeden den v týdnu využívá výše 
uvedené komunikace rovněž k zavá-
žení betonu. V rámci jednání a do-
hod jsou nastolena přesná dopravní 
opatření pro přepravu materiálu, 
včetně sankčních postihů v případě 
nedodržení ujednaného. Ve sta-
noveném termínu bude provedena 
pasportizace některých nemovitostí, 
nalézajících se v těsné blízkosti sta-
novené trasy pro dopravu betonu, 
a to z důvodu budoucího uplatnění 
případných nároků na odškodnění. 
Jako poslední byl domluven balí-
ček kompenzací pro městskou část, 
potažmo nejen pro občany žijící 
v zatížené oblasti, ale i všeobecně 
(např. celková rekonstrukce ulice 
Radkovská, opravy dalších komuni-
kací, pořízení a instalace světelných 
signalizátorů rychlosti projíždějících 
aut na hlavních příjezdových trasách, 
dopravní opatření s mobilními ost-
růvky ve Strážovské ulici, f inanční 
podpora ku lturně společenských 
akcí radotínské radnice, zhotovení 
a zpevnění trati pro cyklisty a in-line 
bruslení v oblasti k Říčním lázním 
u Berounky a další). Děkuji všem ob-
čanům v této záležitosti za pochopení 
a komplexní vnímání. 

Závěrem mi dovolte, abych všem 
čtenářům Novin Prahy 16, popřál 
s blížícím se termínem dovolených 
jejich krásné prožití, příjemný odpo-
činek, načerpání co nejvíce nových 
sil a energie. Vám, kteří se vydáváte 
na prázdniny a dovolenou nějakým 
dopravním prostředkem, přeji šťast-
nou cestu a bezpečný návrat. A na 
závěr všem co nejlepší počasí dle 
představ a pokud možno žádný déšť, 
který by udělal čáru přes prázdnino-
vé plány Vám, rodině i příbuzným.



Byty versus společné části domů
prostor nachází. Musí být zřejmé, k ja-
kému účelu užití je jednotka určena (tj. 
např. byt, garáž, prodejna, restaurace, 
kancelář, ateliér, sklad apod.). U bytu 
je nutné také uvést, z kolika a jakých 
místností se skládá (např. pokoj, ku-
chyň, pracovna), jaké příslušenství 
k němu náleží (např. koupelna, WC) 
a v neposlední řadě jaká je celková 
podlahová plocha.

Při řešení vymezení nebytových 
prostor v domě je třeba upozornit 
na problematiku parkování vozidel 
v domě. V praxi se rozlišuje mezi 
garážovým boxem a halovým stá-
ním. Garážový box představuje vždy 
určitý, zdmi ohraničený vymezený 
prostor, který je uzamykatelný a byl 
jako garáž zkolaudovaný. Naproti 
tomu u halového stání, kdy parkovací 
místo je ohraničené například pouze 
čarou namalovanou na podlaze, jde 
o část podlahové plochy halové garáže 
nebo součást společných částí domu. 
U parkovacího stání je pak zachována 
míra převoditelnosti, a to v podobě 
ideálního spoluvlastnického podílu na 
prostoru haly nebo společných částí 
domu. Tato forma je v současné době 
velice rozšířená. Pro úplnost je třeba 
uvést, že společné části domu, respek-
tive spoluvlastnické podíly přináleže-
jící k jednotlivým jednotkám, sledují 
právní osud těchto jednotek. Nelze 
tedy tyto ideální podíly samostatně 
převádět ani jakýmkoliv způsobem 
s nimi samostatně nakládat. Podíl na 
společných částech domu je faktickým 
ukazatelem míry práv a povinností 
vlastníka bytu ve vztahu k ostatním 
spoluvlastníkům. 

Za součást společných částí domu 
jsou někdy považovány i jinak sa-
mostatné věci jako je např. pozemek, 
oplocení, studna, bazén, kůlna, altán, 
venkovní řadové garáže apod., které 
nejsou přímo součástí domu, avšak 
jsou určeny k trvalému užívání s do-
mem a jako takové jsou jeho příslu-
šenstvím. Částmi domu určenými 
pro společné užívání se míní zejména 
základy, střecha, hlavní svislé a vodo-
rovné konstrukce, vchody, schodiště, 
chodby, balkony, terasy, prádelny, 
sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, 
výměníky tepla, rozvody tepla, vody, 
kanalizace, plynu, elektřiny, vzducho-
techniky, výtahy, hromosvody apod. 
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Podnikatel chce provádět stavební 
úpravy bytových domů jako jsou napří-
klad nástavby, přístavby, stavební úpra-
vy, montážní práce na novostavbách.
  K tomu je nutné, aby vlastnil pří-
s lu šné  ž iv nos tenské  opráv něn í 
s předmětem podnikání „Provádění 
staveb, jejich změn a odstraňování“, 
a to i v případě, že vlastní dílo bude 
realizováno prostřednictvím dalších 
podnikatelských subjektů. 
   Pokud však podnikatel pro zákazní-
ka stavební práce pouze zprostředkuje 
a vlastní dílo provedou jiné podni-
katelské subjekty na základě dílčích 
smluv o dílo se zákazníkem, musí 
vlastnit živnostenské oprávnění ohla-
šovací živnosti volné s předmětem 
podnikání „Výroba, obchod a služby 

neuvedené v pří-
lohách 1 až 3 
živnostenského 
zákona“ - obor 
činnosti č. 47 
„Zprostředko-
vání obchodu 
a  s l u ž e b “ , 
nebo „Výroba, 
obchod a služ-
by neuvede-
né v přílohách 
1 až 3 živnos-
tenského zá-
kona“ - obor 
činnosti č. 60 a č. 70 „Poradenská 
a konzultační činnost, zpracování 
odborných studií a posudků“ a „Služ-
by v oblasti administrativní správy 
a služby organizačně hospodářské 
povahy“.

Zastavování vozidel policií
   Spatřit za sebou ve zpětném zrcátku 
policejní vozidlo může u některých řidičů 
vyvolat nepříjemný pocit. Co teprve, když 
policisté rozsvítí majáky, ozve se známý 
zvuk policejní sirény a mezi majáky se 
rozbliká červený nápis STOP. Ne každý 
řidič přesně ví, co má v tuto chvíli udělat! 
Je to znamení k zastavení pro něho, nebo 
řidiče jedoucího za policejním vozem?
   K provádění dohledu nad bezpečností 
a plynulostí provozu na pozemních ko-
munikacích, zastavování vozidla a pro-
vádění silničních kontrol opravňuje Po-
licii ČR § 124/9b zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů. Způsob, 
jakým mají policisté dávat znamení 
k zastavení vozidla, je obsažen v § 79/2 
stejného zákona. Naše motoristická 
veřejnost byla dlouhé roky zvyklá na 
zastavování stavěcím terčem, při kterém 
policista vstoupil do vozovky a terčem 
a pohybem paží dával znamení k zasta-
vení. Tento způsob se nemění. 

Při zastavování vozidla za jízdy ob-

vykle policisté předjeli zastavované 
vozidlo, rozsvítili nápis STOP a kontro-
lované vozidlo zastavilo za nimi. Tento 
způsob se bude používat i nadále. Zku-
šenosti zahraničních policejních sborů, 
zvyšující se agresivita řidičů, nové tech-
nické prostředky i taktiky policejních 
zákroků přidaly druhou, bezpečnější 
variantu zastavování vozidel za jízdy. 
Podobně jako v zahraničí i u nás dají 
policisté vozidlu pokyn k zastavení 
a kontrolované vozidlo zastavuje před 
nimi. Nová policejní vozidla jsou vy-
bavena zastavovacím nápisem STOP 
vpředu i vzadu a dále také kamerou 
sledující pohyb před policejním vozi-
dlem. Samotné spáchání dopravního 
přestupku, zastavování vozidla i průběh 
silniční kontroly mohou být nahrávány, 
což chrání jak policisty, tak i řidiče. 
Tuto variantu policisté používají již del-
ší dobu, můžete se s ní setkat například 
v nočních hodinách. Jaký způsob hlíd-
ka k zastavení vozidla zvolí, ovlivňují 
konkrétní okolnosti na místě.  

Pokud tedy příště uvidíte za vámi 
jedoucí policejní vozidlo, které rozsvítí 
majáky, ozve se zvuk policejní sirény 
a rozbliká nápis STOP, znamená to, že 
vás policisté chtějí zkontrolovat. Stačí 
sundat nohu z plynového pedálu, dát 
znamení o změně směru jízdy a zasta-
vit na vhodném místě u pravého okraje 
vozovky. Dále už je to běžná silniční 
kontrola, kterých jste určitě jako řidiči 
zažili mnoho.

Domovní správa Radotín je příspěvková 
organizace zřízená Městskou částí Praha 16 
(dříve Praha – Radotín) za účelem spravo-
vání bytového fondu svěřeného Hlavním 
městem Prahou. 

Zřízena byla na základě rozhodnutí 
Rady MZ v červenci 1991. Převzala ma-
jetek na katastrálním území Radotín od 
OPBH Prahy 5. Jednalo se celkem o 82 
domů, byty školníků mateřských ško-
lek a škol. Současně má v povinnostech 
předávání nebytových prostor, kontrolu 
veškerých medií (voda, elektřina, odpad, 
teplo, revize) na všech objektech v ma-
jetku MČ.
   Od roku 1996 až do roku 2003 bylo po-
stupně prodáno 35 domů. Domovní sprá-
va snížila počet kmenových pracovníků 
z 8 na současných 4,5 pracovníka. V roce 
2007 byla na DS předána veškerá agenda 
bytové politiky MČ a převedena pracovni-
ce na 0,5 úvazku.
   V době převzetí z OPBH byly domy ve 
velmi zanedbaném stavu a nájemné se 
pohybovalo v cenové relaci od 2,50 do 
6 Kč/m2. Do roku 1993 nehradili nájemníci 
poplatky za popelnice, výtahy, osvětlení 
a úklid domu, odvoz splašků a stočné. Toto 
bylo hrazeno z nájmů všech spravovaných 
domů. Teprve vy-
hláška 176/1993 
S b . r o z d ě l i l a 
o d  1 . 1 . 1 9 9 4 
n á j e m n é 
a poplatky za 
služby.

Od zřízení až 
do dnešní doby 
hospodařila 
D o m o v n í 
s p r á v a  
p o u z e  s  

prostředky vybranými z čistého 
nájemného z bytů, a to bez ja-
kéhokoliv příspěvku či dotace. 
Nájemné z nebytových pro-
stor je odváděno MČ. 

D l u h y  z  n á j e m n é h o 
jsou nekompromisně vy-
máhány -  upomínkami, 
podáváním žalob k soudu,

Místo domova záchytka
Opilá a navíc agresivní žena se snažila dostat 1. května do domu svého bývalého 
přítele. „Hlídku svým chováním přesvědčila, že může být nebezpečná jak sobě, 
tak svému okolí, a proto pro ni přijela rychlá záchranná služba a ženu převezla 
na záchytnou stanici. Vzhledem k její agresivitě ji museli doprovázet po celou 
cestu strážníci,“ informoval vedoucí okrsku Městské policie v Praze 16 Bc. 
Michal Vocetka. 

Bez jízdenky
Na konečnou autobusu si 8. května pro dva černé pasažéry přijeli strážníci. 
Zkontrolovali jejich totožnost a potvrdili ji revizorům.

   Každý z nás se někdy v realitních ča-
sopisech setkal s lákavými nabídkami 
jako je prodej půdního prostoru v domě 
pro vestavbu bytu nebo prodej gará-
žového stání. Definice, co je byt a ne-
bytový prostor, a jaké jsou podmínky 
jejich převodu, jsou obsaženy v zákoně 
č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, 
který nabyl účinnosti 1. května 1994 
a byl následně 11krát novelizován. 
   Od doby existence tohoto zákona 
bylo do vlastnictví fyzických a práv-
nických osob zapsáno v katastru 
nemovitostí víc jak 1,2 milionu bytů 
a nebytových prostor. Nespornou 
výhodou vlastnictví bytu je, že s ním 
nabyvatel může volně nakládat, tedy 
jej prodat, darovat nebo pronajímat, či 
použít jako zástavu na poskytnutí úvě-
ru. Byt v osobním vlastnictví lze také 
při dodržení příslušných stavebních 
a souvisejících předpisů bez větších 
potíží vnitřně adaptovat, neboť reali-
zace úprav je pouze na vůli vlastníka.
   Před podpisem smlouvy o převodu 
bytu nebo nebytového prostoru do 
osobního vlastnictví je vhodné, aby 
se účastníci tohoto právního úkonu 
seznámili s některými základními 
pojmy jako je budova, byt, podlahová 
plocha, společné části domu a podob-
ně. Vlastnické právo k bytu nebo ne-
bytovému prostoru se totiž zapisuje do 
katastru nemovitostí. Musí se jednat 
o jednotku vymezenou v budově, jež 
je předmětem evidování u příslušného 
katastrálního úřadu a je samostatnou 
věcí podle občanského zákoníku. 
Jednotka jako předmět vlastnického 
práva je vymezenou prostorovou částí 
domu a převádí se spolu s podílovým 
spoluvlastnictvím společných částí 
budovy. 
   Nutné je upozornit, že není možné 
v budově označit byty a nebytové pro-
story, aniž by byl jejich účel užívání 
určen ve stavebním řízení. Příkladně 
půdní prostor pod střešní konstrukcí 
patří do společných částí domu a není 
bytem, dokud nebyl ve stavebním po-
volení určen pro bydlení. V prohlášení 
musí být jednotky jednoznačně vyme-
zeny, označeny a specifikovány přede-
vším číslem, pojmenováním, umístě-
ním v domě a určením jejich využití. 
Každá jednotka je pak v katastru 
nemovitostí opatřena svým číslem, 
před kterým je uvedeno popisné číslo 
budovy, ve které se byt nebo nebytový 

Zastupitelstvo MČ Praha 16. XVI. řád-
né zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha 16 se koná ve středu 17.6.2009 od 
17.30 hod. v radotínském Kulturním 
středisku, nám. Osvoboditelů 44.
Přicházejí datové schránky. Od čer-
vence začínají úřady komunikovat 
dalším kanálem – prostřednictvím 
datových schránek. Jde o elektronické 
úložiště, které je určeno k doručování 
a k provádění úkonů vůči orgánům 
veřejné moci. Datovou schránku zřizuje 
a spravuje Ministerstvo vnitra a jejím 
prostřednictvím lze posílat a přijímat 
úřední dokumenty v elektronické po-
době (datové zprávy) orgánům veřejné 
moci. Tento způsob komunikace vy-
nahrazuje klasický způsob doručování 
v listinné podobě. Pokud si tedy založíte 
datovou schránku, bude se vám většina 
korespondence od orgánů veřejné moci 
doručovat elektronicky. Do datové 
schránky jsou dodávány úřední listiny 
v elektronické podobě, které jsou opat-
řeny elektronickým podpisem odesílate-
le (orgánů veřejné moci). Pokud budete 
posílat dokument (např. odvolání k sou-
du), nemusíte označit vámi vytvořený 
dokument zaručeným elektronickým 
podpisem. V datové schránce jsou ob-
saženy veškeré písemnosti, které jsou již 
vyplněné vašimi osobními údaji. Datová 
schránka není e-mailová schránka, ne-
můžete pomoci ní komunikovat přímo 
s jednotlivými úředníky, pouze s celým 
úřadem. Jejím prostřednictvím také 
nemůžete komunikovat s jinou fyzickou 
osobou, podnikající fyzickou osobou 
nebo právnickou osobou. Více informací 
na www.datoveschranky.info a v příštím 
vydání Novin Prahy 16.
Cyklostezka opět otevřena. Cyklisté 
i pěší mohou opět užívat cyklostezku 
a naučnou stezku Barrandovské skály – 
Chuchelský háj. Uzavřena byla od Vánoc 
2008, kdy na komunikaci spadlo několik 
kamenných bloků ze skalního masivu 
Barrandovských skal. Sanační práce už 
skončily a komunikace je tak opět ote-
vřena pro pěší i cyklisty. Svah bude na 
kritických místech sledován, pro případ 
pohybu skalního masivu jsou připrave-
na bezpečnostní opatření. 
Svět neslyšících. Agentura Profesního 
Poradenství pro Neslyšící, o.s. zve na 
Den otevřených dveří, který se usku-
teční ve čtvrtek 18. června od 10 do 17 
hodin ve Vratislavově ulici 12 na Praze 2, 
jen kousek od zastávky tramvaje Výtoň. 
Těšit se můžete nejen na spoustu zají-
mavých informací ze světa neslyšících, 
také na příjemné posezení, vyzkoušení 
si on-line tlumočnické služby, naučíte 
se základní fráze ve znakovém jazyce. 
Večer od 18 hodin je připraveno pře-
kvapení ve spolupráci s Taneční školou 
SALSA-CLUB.cz. Podrobnosti najdete 
na stránkách www.appn.cz. 
Odstávka teplé vody. Pražská tepláren-
ská a.s. oznamuje odstávku teplé vody 
z důvodu zlepšení kvality pro lokalitu 
Radotín v termínu od 26.7. do 28.7.2009. 
Za snížení komfortu a případné problé-
my se dodavatel tepla předem omlouvá.Majitelé občas podléhají představě, že ve svém bytě si mohou dělat, co chtě-

jí. Skutečnost je však poněkud odlišná. Každý vlastník bytu je především 
povinen respektovat při nakládání se svým bytem práva ostatních uživa-
telů bytů v domě. Není tedy například možno činit rekonstrukci, která by 
mohla ohrozit ostatní uživatele bytů nebo dům samotný. Také není možno 
při užívání bytu nebo společných prostor v domě rušit či omezovat ostatní 
uživatele domu. Vlastnictví zavazuje a majitelé bytů musí respektovat tzv. 
sousedská práva, která jsou vymezena v ustanovení § 127 občanského zá-
koníku, a to tak, že „vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru 
přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval 
výkon jeho práv“. V případě společenství vlastníků jednotek v ustanovení 
§ 14 zákona o vlastnictví bytů se uvádí, že „zasahuje-li vlastník jednotky 
do práva ostatních vlastníků jednotek takovým způsobem, že podstatně 
omezuje nebo znemožňuje jeho výkon a nesplní povinnosti uložené roz-
hodnutím soudu, může soud na návrh společenství nebo na návrh některé-
ho z vlastníků nařídit prodej jednotky“. 

případně i nařízenými soudními exekucemi 
(exekučně vyklizeno již více než 10 bytů). 
K 30.4.2009 činí dlužné nájemné z bytů 
pouhých 159 824 Kč, z nebytových prostor 
251 310 Kč. 

Opravy a údržba je prováděna dle fi-
nančních možností. Prvořadé jsou vždy 
povinné revize - zákony a vyhláškami na-
řízená opatření na měření tepla, vody atd. 
Domovní správa obsluhuje výměníkovou 
stanici, která dodává teplo a teplou vodu 
pro celé Sídliště, včetně zdravotnického 
zařízení, mateřské školky a družstevních 
domů a dále v budovách U Starého stadi-
onu, hasičské zbrojnici a Koruně.
   Domovní správa jako příspěvková orga-
nizace v letošním roce ukončí svoji činnost 
a zbývajících 26 domů bude převedeno 
pod přímou správu Městské části Praha 16 
(pracoviště se stane součástí Odboru místní-
ho hospodářství ÚMČ – pozn. red.).

OPRAVY 
CHLADNIČEK A MRAZNIČEK

ROZENSKÝ ALEŠ
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

www.rozensky.qmenu.net
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Úchvatná scenérie...

Pak je čeká nemilosrdný osud – budou 
odstraněny. Zajímavostí je, že dnes ještě 
není rozhodnuto, jak se tak stane. Vzhledem 
k významu území není možné je jednoduše 
odstřelit, a tak týmy expertů přemýšlejí nad 
nejvhodnější uskutečnitelnou cestou.

Jak si čtenáři jistě povšimli, mostní 
konstrukce se postupně vysouvá nad údolí 
ze slivenecké strany a zdaleka jsou na ní 
patrné mozaiky značící její postupné „sle-
pování“. To probíhá přímo na místě a sva-
řování jednotlivých přivážených ocelových 
částí je klíčem úspěchu celého projektu. 
Proto se vedle tradiční vizuální kontroly 

využívá k odhalení kritických míst dokonce 
i ultrazvuk.

Po proběhnuvší úspěšné kontrole následu-
je visutí nad údolí, vždy několika spojených 
sekcí. A rychlost pohybu i 100tunových 
„přírůstků“? Překvapivá – až kolem 5 metrů 
za hodinu.

Další netradiční záležitostí je souběžné 
„dobetonování“ šikmých vzpěr, které zůsta-
nou i po výstavbě a celý most ponesou. Jejich 
základy jsou až v hloubce 25 metrů a „rostou“ 
zespoda. Při současném zakrytí mostovkou 
je nyní využívána ta nejvýkonnější technika, 
která je dostupná: beton-pumpy s dosahem 
do výšky 50 a více metrů.

Od Lochkovského mostu se „plazíme“ 
línou kolonou aut od cementárny do centra 
Radotína. Přesně tento každodenní obrázek 

by se měl radi-
kálně změnit 
již příští jaro. 
Jak mě opako-
vaně uj is t i lo 
několik našich 
průvodců, ter-
mín dokonče-
ní bude dodr-
žen, a to i přes 
značný skluz na 
začátku stavby, 
kdy se dlouhé 
měsíce řeši ly 
majetkopráv-
ní záležitosti, 
a právě ty nej-
vyšš í  mostní 
pilíře v údolní 
nivě vznikají až 
nyní.

Mezi Výpadovou ulicí a Lahovicemi 
je již zcela dokončen jeden jízdní pás (ten 
klesající) v délce přes kilometr. Vyšplhat po 
„průhledném“ schodišti do výšky 20 metrů 
zvládnou téměř všichni účastníci prezentace 
a jsou odměněni pohledem, jenž jen tak 
někdo nezažije – dokonce ani tehdy, když 
bude rychlostní silnice uvedena do provo-
zu, protože výhled do údolí budou ztěžovat 
protihlukové stěny. Přecházíme most přes 
Berounku, pod nímž se plánuje jako součást 
stavby zavěšená lávka pro cyklisty, a blížíme 
se k zajímavému místu: náhle se oba mosty 
spojují v jeden, skoro 35 metrů široký pro-
stor, který bude sloužit jako místo pro otáče-
ní vozidel například v případě havárie.
   Volným tempem přicházíme až na konec 
mostu, ke Strakonické silnici. Překlenuta 
bude až po odklonu dopravy v obou smě-

rech na náhradní 
komunikace, provoz 
ale bude i nadále 
vždy zachován ve 
2+2 pruzích, jinak 
by zde doprava na-
prosto zkolabovala.

Jako bonbonek na 
závěr je připravena 
prohlídka nejvyšších 
částí estakády, zatím 
nespojených se zbyt-
kem mostů. Té se ale 
zúčastní jen hrstka – 
„5 statečných“ v čele 
s e  z b r a s l av s k o u 
starostkou Mgr. Re-
natou Hůrkovou. 
Všechny odvážlivce 

čeká odměna k nezaplacení: pohled ze 
40 metrů na železnič-
ní trať s pantografy 
jako hady, silnice plné 
plechových „korálků“, 
průmyslové areály se 
směšně malými komí-
ny, zbraslavské pano-
ráma se zámkem… „Já 
bych sem dobrovolně 
nešel, kdybych tu 
nepracoval,“ směje se 
Robert Achs, vedoucí 
projektu společnosti 
Bögl & Krýsl pro es-
takádu, a oceňuje tak 
naše odhodlání. 
   Tím nejzajímavějším 
nahoře je vidět zblízka 
tzv. letmou betonáž, tedy 

rodící se most z již dokončených částí (bez 
podpůrných konstrukcí ze země). Probíhá to 
současně na obou koncích hotové konstrukce 
díky „vozíku“, tedy 5metrové sestavě z bedně-
ní, armatur, lan, záchytných sítí a dalších prv-
ků na každé straně, kterou drží pohromadě 
pouze důmyslné zařízení podobné malému 
jeřábu. A jak se dostává beton do takové výš-
ky? Díky kóji, kterou vyzvedává jeřáb tyčící se 
ještě o pár metrů výš nad mosty.

Procházka místy, kde se za rok budou 
prohánět rychlé stroje na kolech a kam bude 
mít lidská noha vstup zapovězen, je úchvat-
ným a výjimečným zážitkem. Můj obdiv pa-
tří především všem lidem, kteří každé ráno 
šplhají po desítkách schodů a bez ohledu na 
počasí svýma rukama staví „dálnici v obla-
cích“. My všichni se již teď můžeme těšit, až 
se po komfortní silnici v roce 2010 poprvé 
projedeme.           

O
bjektiv času       Dopravní hřiště, tzv. dopravka, 

vznikla se stavbou starého sídliště 
v 60. letech minulého století. Byla 

určena především pro školáky, kteří se tam 
učili různé dopravní značky a předpisy. 
Pro děti naší základní školy byl tento 

výcvik povinností. Jak je možné vidět na 
starším ze snímků, jsou na dopravním hřišti 
zcela funkční svítící semafory, opravdové 
dopravní značky a občas i zcela funkční 

policista. Po revoluci v roce 1989 
přestala dopravka fungovat, protože se 

povinná docházka na toto hřiště zrušila. 
K rozhodnutí o zrušení dopravky přispělo 

mimo jiné neustálé ničení budky, kde si děti 
uschovávaly kola, koloběžky a tříkolky. 

Pomalu tam začaly mizet dopravní 
značky a nedávno zmizely i semafory. Teď 
dopravní hřiště slouží spíš jako úkryt pro 
feťáky a nezletilé, kteří sem chodí kouřit 

a pít alkohol. Z dříve malebného hřištátka 
zbyla dnes už pouze rozpraskaná 

vozovka. Nyní se ovšem blýská na lepší 
časy, protože se začalo stavět nové 

dopravní hřiště těsně za naší ZŠ. Často 
proto slyšíme různá pípání, která vyrušují 

hodinu, takže si představte situaci, kdy 
vám učitel říká: Máš za pět-PÍP PÍP 

PÍP…  (Nové dopravní hřiště v areálu 
ZŠ je již zcela dokončeno, vizte 

NP16 č. 5/2009 – pozn. red.)

Jak se nám žije v dnešní Praze? Co všechno se v ní mění? Jak asi 
pražské ulice vypadaly v dobách našich babiček, pradědečků 
či ještě dříve? Odpovědi nejen na tyto otázky hledali v průběhu 
dvou let žačky a žáci, studentky a studenti z deseti pražských 
škol zapojených do projektu Krajina za školou. Tento projekt se rozhodli zpracovávat žáci různých tříd ze Základní školy Radotín. První 
část materiálů jsme přinesli na začátku tohoto školního roku (vizte Noviny Prahy 16 č. 9/2008). Symbolicky dnes školní rok i uzavíráme. 
vybrané fotografie se vztahují k budově současného gymnázia, autobusového spojení a bývalému dopravnímu hřišti. 

Více o projektu na http://praha.krajinazaskolou.cz - Vstoupit jako host - jméno projektu: Radotín

V roce 1905 byla otevřena měšťanská škola na Zbraslavi a radotínské děti začaly tuto školu navštěvovat namísto vzdálenější školy na Smíchově. Na Zbraslav musely 
chodit pěšky přes radotínský přívoz. Proto radotínští začali usilovat o vlastní školu pro starší děti. Stavba budovy pro školu byla povolena již v roce 1921, avšak 
Měšťanská škola vznikla až o rok později. K otevření školy samotné došlo teprve roku 1928 a škola dostala název Masarykova. Do Masarykovy měšťanské školy docházeli 
žáci z 20 okolních obcí. V květnových revolučních dnech roku 1945 byl v budově zřízen lazaret, který ošetřil přes sto dvacet raněných. V roce 1953 zanikla měšťanská 
škola, vznikla nejdříve Jedenáctiletka, která se v r. 1968 rozdělila na základní školu a na Gymnázium. V současné době nese pyšný název Gymnázium Oty Pavla.

Ačkoliv autobusové 
spojení s okolními 

obcemi zajišťovala 
ČSAD již od 2. světové 
války, první autobusová 
linka, která spojovala 

staré sídliště se 
Smíchovským nádražím 
v rámci pražské MHD, 

byla linka 244. Starší 
z fotografií zachycuje 

první den provozu linky, 
29. prosinec 1979. 

Novější snímek 
dokazuje, že po 

osvědčené trase jezdí 
autobusy s číslem 244 

dodnes a umožňují 
cestujícím využívat 

alternativu k vlakovému 
spojení s centrem. 
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PRAHY16
Rodinné centrum Pexeso

   Rok 2009 je pro nás rokem 
velké změny. Od září se stě-
hujeme do nových prostor 
na adrese Žabovřeská 1227, 
Praha – Zbraslav, které nám 
umožní rozšířit naši pro-
gramovou nabídku nejen 
co do počtu kurzů, ale i do 
šíře naší nabídky. A tak teď 
před námi stoji velmi ná-
ročný úkol – včas a k naší 
spokojenosti zrealizovat re-
konstrukci nových prostor, 
kterou bychom ale nezvlád-
li bez obrovské pomoci 
našich dobrovolníků, bez 
grantů a finanční pomoci „přátel“ Pexesa.
   Závěrem musím zmínit vytrvalost a nápa-
ditost všech nadšených dobrovolníků, kteří 
tvoří různorodou komunitu, jež vytváří hra-
vou a tvůrčí atmosféru našeho Rodinného 
centra Pexeso. A proto máte-li chuť, přijďte si 

Když Pexeso v roce 2006 začínalo, stály 
u jeho zrodu dvě nadšenkyně a plány vzni-
kaly „na koleni“. Jsou to už skoro tři roky 
a z Pexesa se stalo multifunkční centrum 
podporující volnočasové aktivity pro celou 
rodinu. Již ve svých počátcích se Pexeso 
stalo členem Sítě mateřských center a ná-
sledujícího roku získalo ocenění „Společnost 
přátelská rodině“. 

Samotná existence Pexesa stojí na myš-
lence spolčování, a tak kromě programové 
nabídky se naší činností snažíme podporovat 
a rozvíjet komunitní život nejen uvnitř naše-
ho sdružení, ale i směrem ven – k veřejnosti či 
ostatním neziskovým organizacím. Aktivně se 
podílíme na různých projektech směřujících 
k rozvoji komunitní společnosti na Zbraslavi.

Nabídku Pexesa v dnešní době využívají 
měsíčně stovky rodin ze Zbraslavi a blízkého 
okolí. Mnoho lidí se domnívá, že rodinné 
centrum je určené pouze pro matky s ma-
lými dětmi, ale rodina může mít různou 
skladbu i formu. Nabízíme aktivity pro pes-
trou paletu našich návštěvníků – pro rodiny 
s malými dětmi, předškoláky, školáky, lobuje-
me za teenagery, snažíme se zaujmout muže, 
ženy, mladé, starší i ještě moudřejší. Vítáme 
děti v doprovodu starších sourozenců či pra-
rodičů, protože i mezigeneračně se nám líbí 
podporovat rodinu. V naší nabídce naleznete 
řadu výtvarných, hudebních i pohybových 
kurzů pro děti a dospělé. Pořádáme řadu 
přednášek a besed nejen na rodičovská 
témata. Pravidelně každý měsíc pořádáme 
i tématické akce jako Jarnění, putování za 
Kelty či Vánoční veselici. 

Další informace a aktuální program 
naleznete na sedmé straně tohoto vydá-
ní Novin Prahy 16 a na www.pexeso.org. 

s námi zahrát – uvítáme nové spolupracov-
níky a návštěvníky.

   Na frekvenci 92,6 FM – Český rozhlas Regina:
» každý všední den od 6 do 10 a od 15 do 19 hodin, v neděli od 15 do 19 hodin,
» kolony, nehody a nefunkční semafory vás nepřekvapí, 
» pořad především pro ty, kteří se auty, MHD i vlaky pohybují Prahou a jejím okolím, 
» proud dopravních informací bez zpoždění, 
» zdroje: všechny on-line kamery v DIC Praha, dispečeři DP, ČD, motohlídky v ulicích metropole,
   vy – naši spolujezdci na bezplatné telefonní lince 800 900 500, 
» každý všední den poukaz na pohonné hmoty za 1000 Kč od společnosti OMV.

Bezstarostná jízda PrahouBezstarostná jízda Prahou

Co přinesly letošní Slavnosti Elišky Přemyslovny
Letošní Slavnosti se konaly již na jaře, 

a to od čtvrtka 21. do neděle 24. května. 
Záštitu nad nimi opět převzal senátor Karel 
Schwarzenberg, který se též zúčastnil mše za 
patronku celé akce ve zbraslavském kostele sv. 
Jakuba. Program s podtitulem Dny městské 
části přinesl to nejlepší, co místní kultura 
městské části nabízí – a není toho málo:
   Zbraslavská kulturní společnost sehrála 
v divadle Jana Kašky mimořádné divadelní 
představení Stříbrný král, věnované králi 
Václavu II. Koncert pro královnu pořádaný 
v kostele sv. Havla připravilo Pražské kyta-
rové kvarteto pod vedením Marka Velemín-
ského. Místní mladý architekt Jan Švestka 
provedl výklad pro různorodé publikum nad 
modelem zničené královské hrobky Aula Re-
gia. Průvod krále Václava II. a jeho dcer i celé 
středověké tržiště na prostranství na Slu-
nečním městě připravil soubor historického 
šermu Citadela, který též předvedl své šer-
mířské umění a pozval na Zbraslav ty, kteří 
umí napodobit středověký turnaj na koních. 
Při závěrečném koncertu v Královském sále 
zbraslavského zámku vystoupil zbraslavský 

ženský sbor Frangula chorus, jehož sbormis-
tryně Zuzana Krušinová připravila opravdu 
důstojný závěr letošních Slavností.
   Z mimozbraslavských „zdrojů“ mohli ná-
vštěvníci Slavností vidět ukázku dobových 
tanců, zúčastnit se s průvodcem Vladisla-

vem Dudákem, autorem knihy Pražský 
poutník, zajímavě pojaté vycházky Vyše-
hradem a poslechnout si spisovatelku Alenu 
Ježkovou, která přímo vedle královských 
hrobů působivě předčítala úryvky ze své 
knihy Příběhy českých knížat a králů.

   Pořadatelem akce bylo občanského sdru-
žení Aula Regia a spolupořadatelem Měst-
ská část Praha - Zbraslav. Slavnosti Elišky 
Přemyslovny mají širokou sponzorskou 
podporu. Poděkování patří všem firmám 
a jedincům, kteří šestý ročník podpořili, 
jmenovitě generálnímu sponzorovi firmě 
UJP Praha a. s., hlavnímu sponzorovi 
firmě Fiscalis, význačným sponzorům: 
rodině Bartoňově, Ing. Edvardu Outratovi, 
Ing. Vladimíru Dlouhému, České spořitel-
ně, firmě VEJVODA s.r.o., MAPOL s.r.o., 
VIAMO PRAHA s.r.o., Čermák a Hracho-
vec s.r.o., Bogl a Krýsl s.r.o., Velkotržnici 
Lipence s.r.o., sponzorům: firmě SEPTIMA 
s.r.o., J.E.S. s.r.o., restaurantu Barabizna 
a firmě Táborský – fasády.
   Poděkování patří i představitelce Elišky 
Přemyslovny Kamile Čížkové, která Slav-
nostem dodala patřičný lesk, dále Barboře 
Oberhelové coby její starší sestře Anně 
a Tatianě Platonové, která představovala 
mladší Markétu. A samozřejmě všem ma-
lým i velkým návštěvníkům programu.

Radotín plný radosti
Více než tři stovky diváků všech věkových 

skupin se zúčastnily prvního ročníku divadel-
ního festivalu Radotínská radost 2009. Šlo zá-
roveň o první podnik II. Radotínského pábení.

Na akci, kterou pořádala Městská část Pra-
ha 16 společně s místním divadelním spol-
kem Gaudium, dorazily v sobotu 16. května 
do radotínské Koruny amatérské divadelní 
soubory z blízkého i vzdálenějšího okolí. 
„Chceme vás potěšit představeními jednotli-
vých souborů, které přišly předvést své umění 
loutkové i herecké, zpěv i taneček, a hlavně 
podělit se s vámi o radost, kterou jim divadlo 
přináší,“ pozdravila všechny přítomné Miro-
slava Stehlíková z Gaudia. 
    Jak celý festival, který je ještě malým dítkem 
v plenkách, vlastně vznikl, popsal hned zpo-
čátku starosta Městské části Praha 16: „Před 
více jak rokem jsem se sešel se zástupci diva-

delního spolku Gaudium, jimž jsem předložil 
návrh a představu organizace víkendového 
divadelního festivalu. Zástupci spolku tuto 
hozenou rukavici okamžitě zvedli a výsled-
kem je dnešní den, kdy se na jevišti kulturního 
střediska postupně představí pět souborů.“ 
   Pozvání do Radotína tak přijala přespolní 
Zbraslavská kulturní společnost, jež se svým 
loutkářským souborem Rolnička uvedla 
pohádkový příběh „O princezně Zubejdě 
Solimánské“. Z Třebotova, přesněji řečeno 
z třebotovské základní školy, přijel soubor 
Tři boty. Ti se představili s další pohádkou 
z veršů Edwarda Leara a Pavla Šruty „Když 
v Grombúlii“ ve zpracování Václavy Makov-
cové a Jany Barnové. Zapomenout nesmíme 
na spolupořádající soubor Gaudium a na 
autorský pohádkový kus Vlasty Pilařové 
s názvem Kočičí rebelie aneb tenkrát za 
komínem. Kočičí věc, řeklo by se. A také 
ano - jde o příběh dvou tuze zdomácnělých 
koček na cestě za granulemi s myší příchutí... 

Závěrečné představení patřilo občanskému 
sdružení pro alternativní divadlo a jiné kul-
turní aktivity známému pod názvem TotO 
divadlo, jehož domovskou scénou je Rock 
Café. Do Radotína zavítali s příběhem Etgara 
Keretta Knellerův letní tábor. 
   Podle Mirky Stehlíkové mají herci uvede-
ných souborů své civilní životy, zaměstnání 
a své rodiny, studují nebo prožívají období 
důchodu. Ale čas pro setkání s přáteli má 
své místo a tvorba představení pro své 
blízké, přátele a ostatní diváky je příjemným 
vyrovnáváním stresů z našeho uspěchaného 
žití. „Projekt Radotínská radost je zároveň 
i výzvou. Výzvou pro amatérské divadelníky, 
kteří jsou schopni nám svými vystoupeními 
rozdat tuto radost. Výzvou i pro nás, diváky, 
abychom svým potleskem po každém před-
stavení dali najevo, že podobný kulturní 
program do Radotína patří,“ dodal na závěr 
starosta Hanzlík.

Místní knihovna Radotín
Loučanská 1406/1a, tel.: 234 128 460 
Od 1. července do 21. srpna bude knihovna 
uzavřena z důvodu provedení revize 
knihovního fondu. Čtenáři se mohou 
předzásobit četbou, mohou si mimořádně 
vypůjčit více než 10 svazků. Otevřeno bude 
opět v pondělí 24. srpna.

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, tel.: 257 111 802 – 5
Po dobu letních prázdnin je výpůjční doba 
knihovny upravena takto: oddělení pro 
děti - úterý od 8 do 12 hodin, oddělení pro 
dospělé - pondělí a středa od 8 do 18 hodin 
s výjimkou polední přestávky mezi 12. a 13. 
hodinou.

461 závodníků běželo za nadějí
   V úterý 19. května pořádala radotínská zá-
kladní škola již poosmé tradiční humanitár-
ní akci navazující na celosvětově známější 
Běh Terryho Foxe - Běh naděje.
   Tento rok je prvním ročníkem celorepubli-
kového projektu „Skutky naděje“. Jde o nový 
unikátní projekt, který se svým rozsahem, 
aktivním přístupem pořadatelů a hlavně 
samotných účastníků řadí k nejmasovějším 
humanitárním a charitativním akcím v celé 

republice. Skládá se z těchto sportovních 
aktivit: Běh naděje, Golf naděje, Kolo nadě-
je, Tenis naděje a Krása naděje.

Při organizaci letošního závodu jsme opět 
pokračovali ve stejném scénáři z minulých 
let - závod jsme uspořádali ve všední den. 

Startujícími byli zejména žáci naší školy 
a žáci pozvaných škol správního obvodu 
Prahy 16 a jejich pedagogové. Celkem se 
tedy na startu sešlo 461 závodníků z Ra-
dotína a ze Zbraslavi. V 11 hodin zahájili 
běh radotínský místostarosta Mgr. Miroslav 
Knotek a ředitel místní školy Mgr. Roman 
Král, nato se účastníci vydali na trať dlou-
hou 1,5 a 3 km - během, pěšky, na koloběž-
ce, na kole i na kolečkových bruslích. Nikdo 

nevzdal, každý dorazil do 
cíle a mnohdy překonal 
sám sebe. Všichni ti, kteří se 
na start postavili, přispěli 
na výzkum a léčbu on-
kologických onemocnění 
částkou 9420 korun.

Běh naděje se podařilo 
usp ořádat  d í ky  g rantu 
Městské část i  Praha 16 
a daru firmy Českomoravský 
cement, a.s., nástupnická 
organizace. Děkujeme peda-
gogům ze zúčastněných škol, 
že dokázali svým osobním 
přístupem k této vysoce 
humánní akci přivést děti 

na start a podpořit v nich lidské cítění se 
všemi, kteří pomoc potřebují a čekají na ni. 
Dík patří i oddělení dopravy ÚMČ Praha 
16 a Městské policii za pomoc při organi-
zaci celého sportovního dne.

Letopisci mapují stavební objekty v Radotíně
Tedy, aby bylo jasno: jedná se o vnější 

podobu domů a ulic v naší městské části. 
Cílem je co nejpřesněji uchovat budoucím 
generacím  podobu Radotína. 
   Nabízí i srovnání - podobná akce se usku-
tečnila již v letech 1978 – 1980. A tak jako 
tehdy, i tentokrát je u toho Karel Dušánek, 
člen a archivář radotínské Letopisecké 
komise (LPK). Při letošní akci byl již ně-
kolikrát poměrně nevybíravě osloven způ-
sobem typu: „Co to tady děláte?!“ či „Proč 
to fotíte?!“ 
   Chápu. S ohledem na nárůst zločinnosti ve 
srovnání s uvedenými lety mají občané jisté 
obavy. Ale pokud, vážení spoluobčané, uzří-
te Karla Dušánka v akci (viz foto), pak vězte, 
že to není rozhodně agent nějaké zločinecké 
tlupy, která plánuje „vybílit“ váš dům, ale cti-
hodný a bezúhonný džentlmen. Jeho práce 
bude zanedlouho k dispozici veřejnosti ať 
už na stránkách Městské části Praha 16, či 
přímo na webu místní Letopisecké komise 
(www.letopisciradotin.cz), nebo bude pre-
zentována na oblíbených přednáškách, které 
rovněž pořádá LPK.

Královský průvod...

počasí, které v okamžiku císařova příjezdu 
zavládlo, pršelo jen samé štěstí. Průvod pak 
pokračoval přes Černošice až do Dobři-
chovic, kde byl program prvního dne  na 
nádvoří zámku završen divadelním před-
stavením Vrchlického Noci na Karlštejně.
Velkolepý večer před radotínskou radnicí, 
v jehož průběhu například vystoupila sku-
pina kolem bubeníka legendární skupiny 
Olympic Milana Peroutky a nebo trio Iva-
na Hlase, zakončila laserová show, nicméně 
hlavní překvapení se teprve konalo. Zlatým 
hřebem této velké slavnosti, která nebyla 
jen historickou podívanou, ale především 
příležitostí se sejít, odpočinout si a hlavně 
se také dobře pobavit, bylo první večerní 
nasvícení kostela sv. Petra a Pavla, které 
budeme moci obdivovat při pozdních 
procházkách již každý večer. Na realizaci 
osvětlení se vedle městské části spolupodí-

lely firmy Bögl a Krýsl a Ski Bike centrum. 
I přes nepřízeň počasí byla účast hojná 
a každý si jistě našel během slavnosti něco, 
co ho potěšilo na srdci a obohatilo na duši. 
   Závěrem je nutno poděkovat sdružení 
obcí Region Karlštejnsko, které se letos 
chopilo pořadatelství po té, co se ho pod 
dvou letech dřívější organizátor, Středočes-
ký kraj, vzdal. Doufejme, že se tedy  tradice, 
která spojuje lidi v celém kraji, podaří i do 
budoucna zachovat.
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Vychází 14.8.2009. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

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

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

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

a fotografie se nevracejí. 

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

SIKA MARTIN
TEL.: 777 055 579
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tel. prodej: 257 920 439, 605 838 864, 604 120 457
tel. servis: 257 921 468

Hyundai Zbraslav nabízí:

 cena již od 264 900 Kč tedy  222 605 Kč /bez DPH/   cena již od 264 900 Kč tedy  222 605 Kč /bez DPH/   cena již od 264 900 Kč tedy  222 605 Kč /bez DPH/   cena již od 264 900 Kč tedy  222 605 Kč /bez DPH/   cena již od 264 900 Kč tedy  222 605 Kč /bez DPH/   cena již od 264 900 Kč tedy  222 605 Kč /bez DPH/  

výstava vozidel Hyundai před OBI Modřanyvýstava vozidel Hyundai před OBI Modřanyvýstava vozidel Hyundai před OBI Modřanyvýstava vozidel Hyundai před OBI Modřany

 cena již od 264 900 Kč tedy  222 605 Kč /bez DPH/   cena již od 264 900 Kč tedy  222 605 Kč /bez DPH/  

výstava vozidel Hyundai před OBI Modřanyvýstava vozidel Hyundai před OBI Modřanyvýstava vozidel Hyundai před OBI Modřanyvýstava vozidel Hyundai před OBI Modřany

výbava:
klimatizace, ABS + EBD, 8x airbag, 
integrované radio s CD/MP3 přehrávačem, 
USB/iPOD/AUX port, centrální zamykání,
el. ovládání oken,
výškově nastavitelný volant a sedadlo,
hatchback nebo kombi
1,4i   1,6i    2,0i   1,6 CRDi   2,0 CRDi

Hyundai i30Hyundai i30
Hyundai i30 kombi
5ti letá záruční doba

INFORMACE O TERMÍNECH PLÁNOVANÝCH 
ODSTÁVEK

Lokalita Termíny od � do
Radotín 26. 7.�28. 7.
Zbraslav 28. 7.�30. 7.

P�edb��né termíny odstávek v dodávkách tepelné energie 
v roce 2009

Uvedené termíny se mohou m�nit, aktuální informace 
o odstávkách najdete na www.ptas.cz

Pra�ská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
ptas@ptas.cz, www.ptas.cz

TAS_INZ_105x125_Praha_16_V01.indd   1 20.5.2009   17:08:35



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
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Recenze: DUEL FROST/NIXON
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• Román pro ženy
• Venkovský učitel
• Postřižiny
• Bobule

Kinobus
Film v pohybu

Od 16. do 19. července
vám budeme promítat 

v Říčních lázních Radotín.

Začínáme po setmění mezi

21 a 21.15 hodin.

Promítané filmy

Do 27. června
Brdská zákoutí a motýli

v obrazech Věry Mačkové
Kulturní středisko „U Koruny“.
Otevírací doba: pondělí, středa 

9 - 12 hodin, 13 - 17 hodin; 
čtvrtek, neděle 13 - 17 hodin 

(za účasti autorky).

18. června
Závěrečný koncert

ZUŠ Klementa Slavického. 
Začátek v 18 hodin v Kulturním 

středisku „U Koruny“. 

20. června
II. Radotínská neckyáda

Druhý ročník soutěže ve splavování 
Berounky na netradičních

plavidlech. Závodu se může zúčast-
nit každý, komu nechybí odvaha,
patřičná dávka recese a humoru 

a dostaví se na start
s improvizovaným a amatérsky

vyrobeným prostředkem konstruo-
vaným pro splavení Berounky. 

Start ve 13 hodin v Říčních lázních. 
Doprovodný program s večerním 
vyhlášením vítězů. Informace po-

skytne Ing. Milan Bouzek,
tel.: 602 180 253, 

e-mail: milan.bouzek@p16.mepnet.cz 
nebo Miloslava Černá, e-mail: 

miloslava.cerna@p16.mepnet.cz.

16. – 19. července
Kinobus – film v pohybu

Máte rádi české filmy?
Užijte si je v netradičním letním 

kině – představení začínají
po setmění, mezi 21 a 21.15 hodin.

v Říčních lázních Radotín.
Filmy: Bobule, Venkovský učitel, 

Román pro ženy a Postřižiny.
V místě si budete moci zakoupit 

občerstvení. Vstup zdarma!

2. září
Výlet pro seniory - Horní Lužice

(Löbau, Ostritz, Žitava, Ojbyn)
Cena pro radotínské seniory 200 

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

v Kulturním středisku.

10. – 11. října 
XII. Havelské posvícení

Kulturní středisko přijímá
nejpozději do 15. července 2009 

přihlášky k účasti stánkařů
na Havelském posvícení. 

Kontaktní on-line formulář naleznete 
na adrese www.ukoruny.net

v odkazu „Havelské posvícení“.

Bližší informace a přihlášky 
v Kulturním středisku Radotín, 

nám. Osvoboditelů 44/15,
tel.: 257 911 746, 604 146 163, 

e-mail: ksradotin@seznam.cz,
www.ukoruny.net.

Změna programu vyhrazena! 

19. června od 17 a 19.30 hodin
El Paso 70  Kč

20. června od 17 a 19.30 hodin
Normal 75 Kč

21.  června od 17 a 19.30 hodin
Babička 70 Kč

26. června od 17 a 19.30 hodin
Monstra vs. Vetřelci 70 Kč

27. června od 17 a 19.30 hodin
Po svatbě 70 Kč

28. června od 16 a 19 hodin
Der Baader Meinhof 
Komplex 75 Kč

3. července od 17 a 19.30 hodin
Občan Havel přikuluje 75 Kč

4. července od 17 a 19.30 hodin
Proměny 70 Kč

5. července od 17 a 19.30 hodin
Mlčení Lorny 70 Kč

10. července od 17 a 19.30 hodin
Válka nevěst 70 Kč

11. července od 17 a 19.30 hodin
Krvavý Valentýn 70 Kč

12. července od 17 a 19.30 hodin
Duel Frost/Nixon 70 Kč

17. července od 17 a 19.30 hodin
Sex Drive 70 Kč

18. července od 17 a 19.30 hodin
Pochyby 70 Kč

19. července od 16 a 19 hodin
Andělé a démoni 75 Kč

24. července od 17 a 19.30 hodin
Happy – go – Lucky 70 Kč

25. července od 17 a 19.30 hodin
S.S.D. – Spojení nenavázáno 70 Kč

26. července od 17 a 19.30 hodin
Milk 75 Kč

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,

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

Pokladna otevřena 
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

Do 15. července
KLAS – z naší činnosti

Výstavní síň Městského domu. 
Otevřeno ve výpůjční době knihovny.

16. června
Koncert žáků 

Základní umělecké školy
V Královském sále
Zámku Zbraslav.

Začátek v 18.15 hodin.

17. června
Školní akademie

V Černém divadle Jiřího Srnce 
(bývalé zbraslavské kino). 

Začátek v 18 hodin.

18. června
Archeologie

Přednáška archeoložky Drahomíry 
Malykové doplněná o příběhy z praxe. 

Začátek v 19 hodin 
v prostorách Pexesa. 

Rezervace nutná. 

19. června
Rusalka

Lyrická loutková pohádka 
J. Kvapila s hudbou
Antonína Dvořáka. 

Divadlo J. Kašky od 20 hodin.

20. června
Slavnost Slunce

Den zbraslavských neziskovek – 
hry, soutěže, výtvarné dílny, kulturní 

program, občerstvení. 
V areálu Základní školy Nad Parkem, 

začátek ve 14 hodin.

22. června
Koncert žáků 

Základní umělecké školy
Husův sbor Zbraslav. 
Začátek v 19 hodin.

24. června
Závěrečný koncert 

Žáků Základní umělecké školy
Zbraslav v Královském sále

Zámku Zbraslav. 
Začátek v 18.15 hodin.

25. června
Školní rozloučení s Pexesem

Opékání buřtů, muzicírování, to vše 
v prostoru ZOO v Břežanském údolí. 
Začátek akce v 16 hodin, předpoklá-

daný konec v 18 hodin.
 

Informace, rezervace, vstupenky:
Kulturní oddělení

ÚMČ Praha - Zbraslav,
U Malé řeky 3, tel: 257 111 801,

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

Orhan Pamuk - Sníh
Román tureckého nositele Nobelovy 

ceny za literaturu zavádí čtenáře 
do provinčního městečka Kars ztra-
ceného v horách na východě Turecka 

a odříznutého na několik dní od 
světa vánicí. Hlavní hrdina, básník 
a politický exulant Ka, se tam vydá-
vá, aby napsal reportáž o záhadných 

sebevraždách muslimských dívek 
a zároveň se znovu setkal se svou 
láskou z mládí. Tato pozoruhodná 

alegorie moderní turecké společnosti 
vyvolala v Turecku bouřlivé diskuze 
o nebezpečně rostoucí propasti mezi 

sekularisty a islamisty.
Vydalo nakladatelství Argo.

Fernando Morais - Mág
S podtitulem Paulo Coelho – podi-

vuhodný příběh jednoho z nejčteněj-
ších autorů na světě vychází kniha 
významného brazilského novináře 

a scenáristy pojednávající 
o osobnosti a životní cestě tohoto 

světově uznávaného brazilského spi-
sovatele. Bez předsudků i bez příkras 
líčí klíčové zkušenosti, které budou-
cího spisovatele formovaly – vztahy 
s rodiči, pobyty v psychiatrických 

léčebnách, rozmanité sexuální zku-
šenosti, inklinaci k satanismu, střet 
s mocí, znovuobjevení víry i tvůrčí 

úspěchy jak v oblasti hudby, tak 
později i literatury. Stejně věcně 

i zasvěceně autor čtenáře seznamuje 
s Coelhovým každodenním životem, 

pracovními i jinými návyky 
a vztahy se spolupracovníky 

i dalšími lidmi.
Knihu, která nabízí klíč k hlubšímu 
pochopení Coelhova díla, vydává 

nakladatelství Argo.

Alena Ježková – 
33 moravských legend

Po úspěšných pražských a českých 
legendách vycházejí další neméně 

kouzelné legendy moravské. 
33 moravských legend přináší pověsti 

o moravském králi Ječmínkovi 
z Chropyně, zbojníku Ondrášovi 

z Lysé hory, ptáčníku Velenovi z Bo-
skovic či Meluzíně ze zámku Velké 
Losiny. Některá vyprávění půvabně 

vysvětlují vznik velkých měst: Opava 
má prý jméno od páva a Český Těšín 

založili bratři, co se na sebe těšili. 
Málokdo ví, že s hradem Děvičky je 

spojen příběh tatarské princezny
a se zámkem Mikulov zas příběh 

tureckého paši.
Stejně tak jako předešlé knihy legend 

i tuto vydává nakladatelství Práh.

Místní knihovna Zbraslav,
U Malé řeky 3,

telefon: 257 111 802 – 5,
e-mail: knihovna@zbraslav.cz,
www.mc-zbraslav.cz/knihovna.

18. června
Archeologie – 

přednáška
Zajímá vás, o čem je archeologie? 

Čím se zabývá? 
Jak nám v současnosti 

zasahuje do života? 
Přijďte si poslechnout přednášku 

archeoložky Drahomíry Malykové 
doplněnou o příběhy z praxe. 

Vstupné 70 Kč,
rezervace nutná

(telefon: 721 518 248). 
Od 19 do 20.30 hodin 
v prostorách Pexesa.

24. června
Táta nemá konkurenci - 

přednáška
Být otcem nemá příliš vysokou

prestiž, je to ale velmi cenné 
a dokonce uspokojující. 

Věnovat se dětem je nejen dobré 
pro ně, ale je to projevem něčeho,

co je ukryto v nás i přesto,
že to muži ne vždy snadno vyjadřují. 

Jak být dobrým otcem se dozvíte 
od Ing. Pavla Rause. 

Vstupné 70 Kč, 
rezervace nutná

(telefon: 721 518 248). 
Od 19 do 20.30 hodin 
v prostorách Pexesa.

24. června 
Brigáda v nových prostorách

Nové prostory najdete na adrese: 
Žabovřeská 1227, Praha – Zbraslav.

Přijďte pomoci! 
Pracovat společně budeme 

od 15.30 do 19 hodin. 
Více informací poskytne 

Lenka Klímová, tel.: 721 863 129, 
e-mail: lenka.klimova@pexeso.org.

25. června
Školní rozloučení s Pexesem

Rozlučme se společně 
se školním rokem. 

Tradičně v prostoru ZOO
v Břežanském údolí. 

Vezměte si něco na opečení na ohni 
(buřty pro děti zajištěny) 

a popř. i nějaký hudební nástroj. 
Budeme se společně bavit a zpívat!

Začátek akce v 16 hodin,
předpokládaný konec v 18 hodin.

Rodinné centrum Pexeso, o. s.
Kurzy se konají v budově

ZŠ Vladislava Vančury, U Lékárny, 
Praha – Zbraslav. 

Přihlášky a informace
na www.pexeso.org.

Změna programu vyhrazena!

Nixona, a nemůžete strávit týdny 
v knihovně a archivech, zajděte na 
Duel Frost/Nixon. Už jen proto, že 
Frank Langella, představitel expre-
zidenta, Nixona nehraje. On jím 
skutečně je, do nejmenších detailů 

a jemných mi-
mikry, celým 
f i lmem pluje 
c o b y  j e h o 
reinkarnace. 
H o w a r d o v o 
p o s e l s t v í 
z Oválné pra-
c o v n y  p a t ř í 
k nejzajíma-
vějším poči-
nům na poli 
p o l i t i c k é h o 
d r a m a t u  z a 
p o s l e d n í c h 

pár let. Kdo by byl řekl, že střet 
politických pravidel a mediálního 
vesmíru s sebou přinese takový vel-
ký třesk?

Richard Nixon, jediný americký 
prezident, který kdy rezignoval na 
svůj úřad, se za svou politickou ka-
riéru zúčastnil celé řady domácích 
i politických válek. Poslední bitva ho 
nečeká s oponenty, ani sovětskými 
nepřáteli z Kremlu, výzvou mu je tele-
vizní souboj s britským moderátorem 
Davidem Frostem (přesný Martin 
Sheen, který exceloval coby Tony Blair 
v Královně). O čest, o slávu, o pozici 
v čítankách, o interpretaci dějin.
   Režie tohoto docudramatu (drama 
na základě skutečných událostí sní-
mané polodokumentárním stylem) 
se ujal zkušený oskarový harcovník 
Ron Howard (Čistá duše, Apollo 13), 
který si po kriticky odsouzené Šifře 
mistra Leonarda náramně spravil 
reputaci. Z politické debaty totiž do-
kázal vytvořit prominentní boxerský 
ring, v němž se na háky zprava a zle-
va nehledí. Fascinující intelektuální 

knokauty, verbální přestřelky a emo-
cionální manipulace dělají z nudné 
dějinné události prvotřídní a strhují-
cí příběh muže, který měl moc vlád-

nout světu a kvůli zbytečné chybě 
ztratil vše, na čem mu záleželo.

Pokud toužíte vědět, jak to bylo 
s Watergate a jaký člověk se skrýval 
za veřejným obrazem podmračeného 



Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám

V případě, že se chcete zúčastnit slosování o věcné ceny, zašlete nebo doneste vyluštěné znění tajenky vepsané do 
ústřižku pod křížovkou. Ústřižek odstřihněte a doručte na adresu redakce:  V. Balého 23, 153 00 Praha - Radotín. 
Na obálku napište heslo KŘÍŽOVKA, kontaktní adresu nebo telefonní číslo. Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé tajenky. Výherci si svoji výhru mohou převzít na adrese redakce. Ústřižky s vyluštěným textem bu-
dou zařazeny do slosování, pokud dojdou do redakce nejpozději do 4.8.2009.

1. Alena Horníková
Horymírovo nám. 90

Radotín                                       
2. Jana Kočová

nám. Osvoboditelů 1362  
Radotín

3. Miroslav Trávník
nám. Osvoboditelů

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

ZA TAJEMSTVÍM SKALKY

aneb jak na kolo
Dámská cyklistika

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

   V posledních letech propadlo mnoho žen  
fenoménu cyklistiky.  Ne každá žena však 
byla hned se svým kolem a dostupností ob-
lečení i doplňků spokojena. Nyní je vše už ji-
nak. Nabídka pro ženy cyklistky je v každém 
směru velice pestrá. Dříve bylo dámské kolo 
většinou jen na růžovo přebarvenou verzí 
kola pánského, dnešní dámská kola jsou od 
základu vyvíjena přímo pro ženy. 
   V čem je hlavní rozdíl? Základem každé-
ho kola je rám. Geometrie rámů dámských 
kol je oproti unisexovým (pánským) mo-
delům mnohem lépe přizpůsobena dámské 
anatomii a respektuje přirozené rozdíly 
mezi stavbou mužského a ženského těla. 
Dámská kola mají kvůli lepší ovladatelnos-
ti kratší rámovou geometrii a níže polože-
nou horní rámovou trubku pro pohodlněj-
ší nasedání a sesedání z kola. Vyrábí se i ve 
velmi malých velikostech, takže ani 150cm 
vysoká cyklistka nemá dnes problém se-
hnat vyhovující velikost rámu. 
   Kromě rámu odlišuje dámská kola i cel-
kové komponentové osazení maximálně 
přizpůsobené dámskému stylu jízdy a po-
hodlnému posedu. Důraz se přitom klade 
především na komponenty, které jsou 
v přímém kontaktu s tělem cyklistky - jako 
jsou řídítka, gripy, sedla, brzdové páky 
a kliky s pedály.
   Řidítka dámských kol jsou užší a lépe 
odpovídají šířce dámských ramen. Ve 
spojení s dámskými gripy zajišťují ženám 
příjemnější držení řídítek a zároveň i lepší 
kontrolu nad ovladatelností kola. Také brz-
dové páčky počítají často s kratšími prsty 
a žena nemá problém na brzdové páky do-
sáhnout. Dámské kolo má vždy také kratší 
a širší pohodlné dámské sedlo uzpůsobené 
dámským sedacím kostem. 

Pokud je kolo vybavené odpruženou 
vidlicí, počítá se zpravidla s nižší tělesnou 
váhou cyklistky. Vidlice mívá proto měkčí 
chod. Toto vše přispívá k většímu komfor-
tu jízdy a hlavně příjemnější ovladatelnosti 
dámských kol. Pro náročnější cyklistky 

jsou připraveny celoodpružené varianty 
dámských kol.

V neposlední řadě je u dámských kol 
pozornost věnovaná také speciálnímu 
designu. Barevné provedení v kombina-
ci s typicky dámskými detaily designu 
mnohem lépe ladí k ženám cyklistkám. 
V nabídce většiny výrobců kol nalezneme 
v současnosti širokou nabídku horských 
i krosových kol upravených pro ženy, mož-
nosti výběru toho nejlepšího dámského 
kola jsou tedy obrovské. 
   K dalším věcem, zpříjemňujícím ženám 
jízdu na kole, patří i dámské doplňky 
a funkční oblečení, které většinou barevně 
ladí s jednotlivými modely kol. Pro pohod-
lí a zároveň bezpečí při jízdě doporučuje-
me ženám dámskou cyklistickou přilbu, 
rukavice, kraťasy nebo sukni s cyklistickou 
vložkou navrženou pro ženy a dres. Výše 
zmíněné doplňky představují základní vy-
bavení každé správné cyklistky. Ve výbavě 
sportovně orientovaných cyklistek by dále 
neměly chybět ani dámské tretry s nášlap-
nými pedály, které zlepšují efektivitu šla-
pání a šetří síly na delších vyjížďkách. 

Pro převoz drobností je vhodné si poří-
dit cyklistický batoh. Ty se vyrábějí v dám-
ském provedení se speciálním zádovým 
systémem a popruhy lépe padnoucími na 
ženská záda. Batoh je vhodné kombinovat 
i s pitným vakem. Ten zajistí v horkém 
letním období nezbytný dostatečný přísun 
tekutin a každá cyklistka ho jistě na svých 
vyjížďkách do přírody ocení.
   Následné další využití většiny z těchto 
cyklodoplňků se ženám nabízí i v zimním 
období ve spinningových centrech, nejed-
ná se tedy pouze o sezónní vybavení.

Dnes se podíváme v sedle kola 
na Brdský hřeben, cestou objevíme 
barokní areál Skalka, pokocháme se 
krásnými výhledy do kraje a navštíví-
me také kultovní hospůdku U Zrzavé-
ho paviána.

Výchozím bodem naší trasy bude 
sportovní obchod Ski a Bike Centrum 
Radotín, kde je možné na poslední 
chvíli doladit technický stav kola nebo 
zakoupit různé výživové doplňky na 
celý výlet. Cyklovyjížďka dále vede 
po frekventované cyklostezce proti 
proudu řeky, přes Černošice pokra-
čujeme do přilehlé obce Mokropsy. 
V Mokropsích se napojíme na žlutou 

turistickou značku, po níž přejedeme 
přes železniční most do Všenor. 

V místě, kde v obci žlutá značka 
odbočuje ze silnice 
vpravo podle po-
toka mezi stromy, 
budeme pokračovat 
stále po asfaltu do 
mírného stoupání. 
Po 800 metrech na 
křižovatce odbočí-
me směr Řitka. 

Následuje strmý 
asfaltový úsek ser-
pent i nou d lou hý 
opět cca 800 metrů. 
Při výjezdu z lesa 
odbočíme doprava 
na lesní asfaltovou 
cestu. Ta zprvu vede 
rovně po vrstevnici a později začíná 
stoupat. Šetřete své síly, stoupání na 
brdský hřeben je opravdu dlouhé. 
Poté, co jsme takto ujel i  zhruba 

2,2 km, pokračuje asfalto-
vá cesta směrem dolů. My 
však uhneme na šotolinovou  
cestu po levé straně a po-
kračujeme ve stoupání. Po 
asi půlkilometrovém úseku 
přijedete na křižovatku se 
žlutou a červenou turistic-
kou značkou. Zde se vydáme 
doprava a budeme sledovat 
červenou značku, zane-
dlouho se připojí i cyklotra-
sa 8129. Nyní nás bude čekat 
příjemná, téměř rovinatá 
pasáž. Krásná široká lesní 
cesta nás po pár kilometrech 
dovede na křížení silnice Řev-
nice - Mníšek pod Brdy. My 
budeme pokračovat dále stále 
po červené hřebenovce. 

Pokud by někdo zatoužil 
užít si krásný výhled ze skály 
Hvíždinec, je potřeba udělat 
krátkou odbočku z rozcestí 

u Šraňku po modré turistické značce 
(zajíždka cca 1,5 km). 

Červená značka, po níž stále je-

deme, nás dovede až k baroknímu 
komplexu Skalka z konce 17. století, 
jehož vrchol se nachází ve výšce 553 
m. Až sem jsme ujeli přibližně 20 km 
trasy. Můžete zde v klidu objevovat 
tajemství křížové cesty, navštívit 
krásný barokní kostel nebo obdivovat 
zrekonstruovanou budovu původního 
kláštera či poustevnu. Ti z nás, kteří 
jsou praktičtěji zaměření a potřebují 
se po náročném výstupu občerstvit, 
jistě ocení kiosek v areálu. Hezké vý-
hledy se nám nabízejí zejména směrem 
na Mníšek pod Brdy. 

Po této příjemné krátké zastávce 
nasedneme opět do sedla a budeme 
pokračovat dále po červené turistické 
značce a cyklotrase 8129 směrem na 
Červený Kříž. Odtud se vydáme smě-
rem na rozcestí Na Rovinách a poté 
k rozcestí Na Soudném. Po cestě vás 
možná zláká vývěska restaurantu 
s poetickým názvem Čuňčí huba 
u Dernerů, ve které najdete uvnitř 
i malý obchůdek. 

Z rozcestí Na Soudném se vydáme 
po zelené turistické značce směr Ha-
louny. Nyní nás čeká dlouhý sjezd 

s poněkud technicky ná-
ročnějším závěrem, který 
nás ale za odměnu přivede 
přímo k hospodě U Zrza-
vého paviána (nachází se 
zhruba na 28. km trasy). 
Nevábný exteriér ukrývá 
skvělou kuchyni a plzeňské 
pivo jako křen. Podnik je 
vyhlášeným cílem cyklistů, 
zvláště v letních měsících, 
a v době oběda je tu téměř 
vždy nabito. 

Poté, co jsme načerpali 
nové síly, vrátíme se na 
zelenou značku a pokra-
čujeme směr Řevnice. Po 
přibližně kilometru cesty 
se zelená značka začne 
stáčet doleva, my však bu-
dem pokračovat po louce 
vyjetou cestou až ke kraji 
lesa. Poté pěšinkou v trávě 
sjedeme do cípu lesa, kde narazíme 
na širokou cestu (pozor – za mokra to 
tady opravdu hodně klouže). Překoná-
me co nejdůstojněji spuštěnou závoru 
a za ní narazíme na žlutou turistickou 
značku, po které se vydáme vlevo 
a sjedeme až do obce Řevnice. Na 
náměstí v Řevnicích  je určitě potřeba 
otestovat cukrárnu ukrytou ve dvoře 
jednoho z domů. 
   Dále pak pokračujeme po Greenway 

Praha – Vídeň, ale jen k podjezdu 
pod tratí, to znamená cca 1,2 km. 
Podjedeme trať a zkrátíme si to pří-
mo rovně podle plotu a přes terénní 
val k řece Berounce. Dále pojedeme 
po proudu po vymleté cestě a později 
po pěšince směrem k městu Dobři-
chovice. Na pěšinkách a cestách se 
budeme držet celou dobu, dokud 
jedeme podél vody. Po tomto příjem-
ném terénu projedeme Dobřichovice 

a Všenory.
Zanedlouho se 

ocitneme u dob-
ře známého že-
lezničního mostu, 
po kterém přeje-
deme přes vodu 
a po stejné trase 
jako na začátku 
pokračujeme přes 
Černošice zpět až 
do Radotína. 

Délka trasy: cca 
50 km. Doba jíz-
dy v pohodovém 
tempu: 4-5 hodin.

Hospoda U Zrzavého paviána
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Babièka koupila vnouèkovi nafukovací balonek a chlapec ho doma neustále nafukuje. Po
chvíli se otec zvedne a zamraèenì odejde do vedlej�í místnosti. Maminka kluka napomene:
�Okam�itì toho nech! Tatínkovi tím pøipomíná�, jak pøi�el o ... (viz tajenka).�

Babička koupila vnoučkovi nafukovací balonek a chlapec ho doma neustále nafukuje.
Po chvíli se otec zvedne a zamračeně odejde do vedlejší místnosti. Maminka kluka napomene:
„Okamžitě toho nech! Tatínkovi tím připomínáš, jak přišel o ... (viz tajenka).“



Dva evropské tituly pro chuchelský aerobik
Ráno se začaly dolaďovat poslední de-

taily před závodem. Po snídani závodnice 
vyrazily do sportovní haly, která byla hned 
u hotelu. Jako první nastupovaly na závodní 
plochu kadetky (11 – 13 let), proto se hned 
po příchodu do haly začaly rozcvičovat 
a připravovat. Chuchelský fitness tým kade-
tek soutěžil ve složení: Claudie Hrubošová, 
Michaela Klepalová, Barbora Křečková, 
Kristýna Kudrnová, Matylda Malá, Nikola 
Ševčíková, Anna Zajíčková. Zanedlouho za-
čalo první kolo závodu - preliminary. V této 
kategorii závodily pouze 3 týmy (chuchelský 
tým a dva týmy z Francie), a proto bylo už 
od začátku jasné, že si každý poveze domů 
medaili. Samozřejmě, že přáním českých 

závodnic byla zlatá! 
Chuchelské kadetky 
šly na plochu jako 
startovní číslo 2. 
Výkon byl skvělý, 
ale ještě bylo vidět, 
že si nikdo na špa-
nělské ploše není 
jistý. Přesto se fitness 
tým umístil na 1. 
místě.  Vzápětí byla 
na řadě kategorie 
juniorů (14 – 16 let). 
Chuchelský tým se 
představil ve slo-
žení : Andrea Če-
črd lová , Barb ora 
Klepalová, Barbara 

Korbelová, Anna Saslíková, Markéta Sílová, 
Barbora Vavroňová, Sarah Vegnerová, Alž-
běta Vernerová, které po rozcvičení už jen 
netrpělivě vyčkávaly, než na ně přijde řada. 
Když nastupovaly na závodní plochu, byly už 
připravené kadetky k fandění, které ještě než 
začala hrát hudba, začaly hlasitě  povzbuzo-
vat. Po předvedení rockové sestavy se na tvá-
řích objevily úsměvy, protože všechny členky 
týmu byly se svým výkonem spokojeny. 

Semifinále bylo na programu až druhý 
den, takže si všechny dopřály pořádný a pří-

Modré moře, teplý příjemný vzduch, pal-
my, zářící slunce, to vše čekalo ve španělském 
městečku Blanes na účastníky Mistrovství 
Evropy ve sportovním aerobiku a fitness, 
které se konalo 6. z- 9. května 2009. Tento 
rok se šampionátu mohli poprvé zúčastnit 
také závodníci v kategoriích kadetů a juni-
orů. Proto chuchelský tým neváhal a vyrazil 
pokořit Evropu tam, kde se pořádají býčí 
zápasy – do Španělska. 

Den „D“ nastal ve středu 6. května, kdy se 
početná výprava letecky přepravila do dějiš-
tě mistrovství. Účastnice měly celou cestu 
skvělou náladu plnou optimismu a pohody, 
která je neopouštěla po celou dobu pobytu. 
Nevadila ani cesta do hotelu, vzdáleného 

asi 100 km od letiště. Cestou se závodnice 
z Chuchle kochaly krásou Španělska a jako 
správní turisté fotografovaly a též zpívaly, 
což pobavilo finské závodníky, s nimiž jely 
společně. ,,Po hodině a půl cesty autobusem 
jsme spatřily nádherný hotel a pláž osvíce-
nou sluncem. Vše bylo perfektní, jen voda 
byla studená, ale některým z nás to nedalo 
a skočily jsme do ní. Hned večer jsme nala-
dily opět super náladu a začaly s přípravami 
na následující den,“ přibližuje úvodní den 
trenérka Veronika Vrzbová. 

jemný odpočinek na pláži, kam se později 
donesla zpráva, že i juniorský tým se v pre-
liminary umístil na 1. místě. Stejný den svůj 
výkon předvedla i Nikola Ševčíková, která 
závodila v kategorii kadetky, sportovní ae-
robik jednotlivci - ženy. Předvedla okouzlu-
jící a sebejistý výkon. Po Nikole šla na řadu 
Markéta Sílová, jež závodila v kategorii ju-
niorky, sportovní aerobik jednotlivci - ženy. 
Markéta si byla svou sestavou jistá a rozhod-
čím ukázala, co v ní je. Obě děvčata skončila 
shodně na 12. místě, což pro ně znamenalo 
postup do dalšího, semifinálového kola.

Další den byla na programu hned dvě 
kola soutěže. Do prvního semifinálového 
závodu šly všechny chuchelské dívky od-
hodlané ukázat to nejlepší, co v nich je a na 
co se dlouho a tvrdě připravovaly. Jistota 
tentokrát byla větší, než v prvním kole. Ka-
detky i  juniorky opět skončily na 1. místě 
a potvrdily dobrou formu a připravenost. 
Po fitness týmech byl opět na programu 
závod sportovního aerobiku. Jako první šla 
na řadu Nikola. Sestava se jí moc povedla. 
Rozhodčí ohodnotili její výkon ještě lépe 
než v předchozím kole a tím se posunula na 
konečné 10. místo. Zanedlouho nastupovala 
na závodní plochu také Markéta. I její výkon 
byl skvělý a sebejistý, ale v celkovém pořadí 
se již neposunula.

Finálový, a pro všechny nejdůležitější, zá-
vod byl na programu večer. Konečně nastala 
ta chvíle… Poslední závod, který rozhodoval 
o celkovém pořadí na Mistrovství Evropy. 
Na plochu nastupovaly opět jako první ka-
detky. Jejich výkon byl naprosto precizní, se-
bejistý a přesně takový, jak by měla závodní 
sestava opravdu vypadat. Všichni rozhodčí 
se shodli na konečném 1. místě. V devět 
hodin večer začínalo finále juniorů. Se star-
tovním číslem 2 šly na řadu juniorky. Sestava 
byla opět plná energie. Děvčata z Prahy 16 
měla obrovskou chuť a odhodlání vyhrát, 
což se nakonec podařilo. Se slzami v očích 
si oba chuchelské týmy šly pro zlaté medaile 
a tituly Mistrů Evropy 2009. 

Také v květnu přálo nedělním dostihovým 
dnům ve Velké Chuchli počasí a pořadatelé 
byli spokojeni s vysokými návštěvami. Vrcho-
ly nabídky druhého měsíce sezóny byly první 
dvě klasické zkoušky na mílové trati, z nichž 
jednu vyhrála německá stáj, druhá zůstala 
v držení domácích. 

V Jarní ceně klisen Alavis o 800 tisíc Kč 
splnila proti dvanácti zástupkyním českých 
majitelů roli favoritky tmavá hnědka stáje 
Titan Butterfly Lady, kterou jel žokej Eugen 
Frank. Silným finišem pak získala druhé 
místo Oniris těsně před Rabbit Zamindar, 
obě však na německou soupeřku ztrácely 
bezmála dvě délky. O týden později se konal 
nejbohatěji dotovaný dostih první třetiny 
roku, Velká jarní cena Holdingu Rabbit CZ, 
také na 1600 metrů o 1,2 miliónu korun. 
Také zde, v poli dvanácti tříletých hřebců 
a valachů byl německý favorit, a to stájový 
kolega Butterfly Lady Caerleon Wind, jehož 
šance ještě zvyšovala přítomnost skvělého 
Eduarda Pedrozy, populárního panamského 
rodáka, jenž v posledních dvou letech vy-
hrál německý žokejský šampionát. Ani jeho 
výtečný výkon  však favorita nedostal přes 

konečné čtvrté místo. Na třetího Arcibalda 
ztrácel jednu délku, ale o triumf se drama-
ticky bojovalo ještě čtyři délky 
před ním. V polovině cílové 
roviny totiž vypadal jako po-
měrně jistý vítěz valach stáje 
Zámecký vrch Iryklon s žoke-
jem Janáčkem, jenže v posled-
ních stovkách metrů nasadil 
ze středu pole ke strhujícímu 
finiši černý hnědák Age of 
Jape s žokejem Jean-Pierrem 
Lopezem. Publikum bylo ve 
varu, Iryklonovi docházely 
síly a pronásledovatel se blížil 
každým cvalovým skokem. 
Nakonec byla jeho stíhací 
jízda úspěšná a přesně v cíli se dostal o krk 
na vítěznou pozici. 

Age of Jape, který byl vloni nejlepším 
dvouletým koněm v Polsku a v zimě jej 
pro stáj Bača Palkovice převzal do tréninku 
František Holčák, přinesl svému současnému 
kouči rekordní sedmé vítězství v historii Vel-

ké jarní ceny. A rutinovaný 42letý Francouz 
Lopez bude mít v jeho sedle šanci po zisku 

prvního klasického triumfu na pražské dráze 
vyhrát zde také České derby. Age of Jape totiž 
po květnovém triumfu bude jedním z velkých 
favoritů právě tohoto, mimochodem s dotací 
tři milióny korun nejbohatšího středoevrop-
ského rovinového dostihu, který se ve Velké 
Chuchli koná v neděli 21. června.

ČR - NĚMECKO 1:1

Zbraslavská osma s medailí pro každého
Dvacet dva závodů Zbraslavské osmy od 

roku 1998 si vyzkoušelo 2136 závodníků, když 
více než polovina byli zástupci nejmladších 
kategorií. Kvalitní organizace a zápal všech 
aktérů při jarní a podzimní osmě patří dnes 
už neodmyslitelně ke Zbraslavskému sportov-
nímu kalendáři. 

Všech sto účastníků, kteří se v sobotu de-
vátého května sjeli na horských kolech v Bo-
rovičkách při 22. ročníku 
Zbraslavské osmy, dostalo 
v cíli medaili a dokonce si 
vystoupili i na stupně vítězů. 
„Daří se nám orientovat zá-
vod jako akci pro rekreační 
jezdce a ne profesionály. 
Proto tolik dětských kate-
gorií, a dokonce i závody 
nejmenších na odstrkova-
dlech,“ vysvětluje filozofii 
závodu jeho ředitel Aleš 
Háněl. Právě díky převaze 
dětí dostávají v cíli všichni 
účastníci opravdové medaile a všichni jsou 
zváni na stupně vítězů. „Radost malých je 
nefalšovaná, ale je zajímavé pozorovat, že 
symbolická medaile potěší i zkušeno borce 
ve veteránské kategorii,“ popisuje náladu 
v cíli Háněl.

Na Zbraslavské osmě se tradičně neplatí 
startovné a jet může úplně každý, kdo do Bo-
roviček dorazí. To proto, že akce se koná i dí-
ky grantové podpoře MČ Praha – Zbraslav. 
Výsledková listina i fotogalerie je k dispo-
zici na internetových stránkách závodu 
www.hsh.cz/osma. Tam bude v dostatečném 
předstihu zveřejněn i termín podzimní jízdy, 
a tak mohou být prázdniny dostatečným ča-

sem na trénink a zlepšení. Třeba oproti času 
z jara či z minulých let, protože na osmu se 
každý rád vrací. Vždyť v juniorských kate-
goriích dnes startují borci, kteří začínali na 
osmě před 10 roky závodem na jedno kolo 
kolem louky.

Od doby, kdy se ve zbraslavské bowlingové 
herně PATIUM hraje Zbraslavská bowlingová 
liga (ZBL), se ještě ani jednou nepodařilo  nej-
lepšímu týmu z předchozího ročníku obhájit 
vítězství.. Nepodařilo se to ani tentokrát, loň-
ský vítěz Kaplička skončil díky nepovedenému 
semifinále až pátý, nejlepší z „nefinalistů“.

Celkovou palmu vítězství si tak po zásluze 
odnesl prakticky domácí zbraslavský tým 
„Pitbulové“ ve složení Josef Augusta, Jaroslav 
Horák, Miroslav Pechar a Tomáš Krepindl. 
Na druhém místě pak, také po zásluze, neboť 
v průběhu ZBL byl po celou dobu největšími 
soupeři vítězů, skončil tým „Dortíci“ (Karel 
Korecký, David Korecký, Pavel Lipovský, Ota 
Járka) a třetí dost překvapivě tým „Apollo“ 
(Milan Sulík, Leopold Hron, Irena Škrletová, 
Pavel Žížala, Miroslav Pexa). Letošního roč-
níku se zúčastnilo 16 týmů a téměř sedm de-
sítek hráčů, z nichž řada si v průběhu soutěže 
vytvořila osobní rekordy. K vidění byla občas 

5. ročník bowlingové ligy vyhráli Pitbulové
i čísla kolem 250 kuželek na hru, což je srov-
natelné se špičkovými hráči v Evropě. Pravda, 
tam padají taková čísla o poznání častěji.

K čemu mají ale přece jen ještě pár kro-
ků dospělí, to se daří stále častěji našim 
juniorům. Zcela historickým úspěchem byla 
dvojnásobná účast českých juniorů v letoš-
ním evropském „Masters“, turnaji nejlepších 
24 hráčů na Mistrovství Evropy (ME) ve 
Švédsku na základě pořadí po kvalifikaci. 
Jen o osm kuželek uniklo finále „Masters“ 
v kategorii juniorek na ME i Veronice No-
vákové, která tak nakonec skončila 25. Spo-
lehlivě také na ME ve Švédsku zahrála další 
juniorka z původní zbraslavsko - trnovské 
líhně, Nikola Marvanová. Praha 16 a její okolí 
v současné době dodává, alespoň v kategorii 
juniorek, plnou polovinu reprezentantů ČR. 
Ti přitom začínali v hernách se čtyřmi bow-
lingovými drahami, což je případ i zbraslav-
ského PATIA.

Po slavnostním zahájení provozu, dni otevřených dveří a dětském dnu, proběhne v gol-
fovém areálu v Lahovicích další akce. Tentokrát se Aurum Pacific Golf Club ve spolupráci 
s firmou Herbita zaměři 24. června výhradně na dámy. 

Cílem tohoto odpoledne je ukázat ženám krásy golfu v kombinaci s dalším oborem, 
který je zajímá, a tím je péče o svůj vzhled.  K dispozici zde bude profesionální kosmetič-
ka, která poradí, jak se správně starat o svou pleť, jak se vhodně nalíčit apod.  Akce bude 
doplněna i o praktické ukázky a paní kosmetička ochotně zodpoví veškeré dotazy přítom-
ných dam. Další podobné akce budou s různými tématy v příštích měsících následovat. 
Pochopitelně nebude chybět ani golfová hodina. Trenéři Aurum Pacific Golf Clubu se 
budou věnovat jak začínajícím hráčkám, tak již zkušenějším golfistkám. 

Kosmetické poradenství, míčky ke hře a  malé občerstvení je pro dámy připraveno zcela zdar-
ma, navíc si každá návštěvnice odnese malý dárek v podobě kosmetického balíčku. 

Aby mohlo být vyhověno co možná největším počtu účastnic, bude odpoledne probíhat 
ve dvou stejných blocích. První část začíná v 16 hodin, druhá pak v 18 hodin. Vzhledem 
k tomu, že počet míst je omezen, rezervujte si Vaše golfové a kosmetické odpoledne i s ča-
sem, který by vám více vyhovoval, a to do 17.6 na emailové adrese  info@golf-lahovice.cz. 

 Více o akci na www.golf-lahovice.cz

Přelom května a června přinesl v obou 
seniorských lakrosových kategoriích rado-
tínskému klubu mistrovské tituly. Ženy LCC 
suverénně ovládly základní část ligové soutěže 
a vstupovaly do play off  jako jasné favoritky. 
Postavení nejlepšího týmu potvrdila radotín-
ská  děvčata i ve vyřazovacích bojích. 

Ve finálové sérii, hrané na dvě vítězná 
utkání, doslova smetly ze hřiště své soupeřky 
z Jižního Města impozantním skórem 31:5 
(12:3 a 19:2). Tým hrající trenérky Simony 
Barákové se prezentoval rychlou kombinač-
ní hrou založenou na vynikajícím pohybu. 
Hráčky Blahovcová, Merrellová, Srchová, 
Králíčková, Pešková, doplněné Kopeckou, 
která celou sezónu hrála ve Virginii, budou 
od 17. do 27. června reprezentovat ČR na 
mistrovství světa v pražském Edenu.

Stejným způsobem si počínali i muži 
LCC. V letošní zkrácené sezóně, která se 
z důvodu změny herního systému jaro - 
podzim na podzim – jaro hrála pouze na 
jaře, nenechali obhájci titulu nikoho na 
pochybách, kdo je hlavním favoritem bojů 

o lakrosový titul. Ve všech zápasech vyhráli 
rozdílem třídy. V jasné cestě za titulem je 
tak potkalo pouze jediné překvapení, a tím 
byl tým TJ Malešice, kterému se podařilo po 
dlouhých jedenácti letech postoupit do finá-
le. Malešice po velmi dobrém výkonu po-
razily dlouhodobé finalisty z Jižního Města. 
Ve finálové sérii hrané na dvě utkání však 
malešičtí nestačili na hráče LCC a podlehli 
13:8 a 15:4. LCC Radotín tak ziskem devá-
tého titulu mistra ČR srovnal krok právě 
s Malešicemi, které získaly své tituly před 
rokem 1998. První finálový zápas přenášel 
kanál Nova sport prostřednictvím webové 
televize Videosport a druhé, rozhodující, 
finále sportovní kanál ČT 4.  

Více informací o obou finálových du-
elech přineseme v srpnovém vydání 
Novin Prahy 16 nebo je můžete najít 
na www.lcc-radotin.cz, www.lcc-radotin.cz, 
www.videosport.cz, www.ceskatelevize.cz, 
www.lacrosseworldcup2009.com.

Lakrosové mistrovské double
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Informace
pro inzerenty

FORMÁT
ROZMĚRY 
INZERCE

(výška x šířka)
CENA

1/64  27 x 50 mm   320 Kč

1/32  60 x 50 mm   610 Kč

1/16       60 x 105 mm 1190 Kč

1/8     125 x 105 mm    2320 Kč

1/4     125 x 160 mm    4520 Kč

1/2     190 x 260 mm    8810 Kč

1/1     385 x 260 mm    17 180 Kč

titul       70 x 260 mm     11 880 Kč

Ceny inzerátů zahrnují 19% sazbu DPH 
a platí při dodání inzerce v souboro-
vém formátu: 
DOC, PDF, AI, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP.

ADRESA REDAKCE
Úřad městské části Praha 16
Václava Balého 23/3
153 00 Praha 5 – Radotín

PŘÍJEM INZERCE
kontaktní osoba: Miloslava Černá 
tel.:  234 128 102
fax.: 234 128 105
e-mail: noviny@p16.mepnet.cz
http://www.mcpraha16.cz

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

Rádi bychom vás upozornili, že je 
poskytována služba výroby a úpravy 
celobarevných inzerátů zcela zdarma. 
V případě zájmu budou informace 
o vaší fi rmě uveřejněny na webových 
stránkách MČ Praha 16 na adrese 
www.mcpraha16.cz, kde je právě 
pro vás zprovozněn portál inzerentů, 
a to přímo v hlavním menu na horní 
liště pod odkazem Firmy.

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

                              Vaše redakce
MICHAL VAVŘIČKA

Čištění koberců a mytí oken.
Malování a štukování

Topasová 859/33,
Praha 5 - Radotín

mobil: 604 404 907


