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Radnice vyroste u Koruny

Pojmenování ulic a náměstí

Metropolitní síť

Městská část Praha 16 přehodnotila 
plány, nová radnice se nebude stavět 
jako nedílná součást projektu Centrum 
Radotín. Z mnoha hledisek nakonec 
převážil názor, že úspornějším a vhod-
nějším řešením bude využít prostor 
u kulturního střediska, tedy naproti 
vyústění ulice U Starého stadionu. 

Původní záměr situování nové radni-
ce v rámci plánovaného Centra Rado-
tín na náměstí Osvoboditelů mezi 
budovou poštovního úřadu a součas-
nou pobočnou budovou úřadu (čp. 21, 
„akumulátorka“) se totiž ukázal jako 
příliš nákladný a navíc rizikový: mu-
sel by být realizován společně (nebo 
minimálně v souladu) s investorem ce-
lého projektu, časově by výstavba byla 
zcela závislá na harmonogramu celé 
zástavby (vč. realizace inženýrských 

sítí), navíc v území zatíženém starými 
ekologickými zátěžemi (což prokázaly 
zkušební sondy). 

Radnice současně musí řešit nevy-
hovující prostor za kulturním středis-
kem, a to zejména starou hasičskou 
zbrojnici a další navazující objekty, 
které jsou v havarij-
ním stavu. Výstavba 
komplexu budov pro 
radnici, dobrovolné 
hasiče a policii na 
jednom místě vychází 
jako logické a výraz-
ně levnější řešení.  

Městská část Pra-
ha 16 pro potvrzení 
správnosti myšlenky 
v yh lás i la  na kon-
c i  mi nu lého roku 

poptávkové řízení na vypracování 
zastavovacích podmínek „Zástavba 
centra Koruna“, v němž se na základě 
předložených studií (návrhů zástavby) 
umístili na děleném prvním místě 
Ing. arch. Ivan Sládek a Grido, archi-
tektura a design, s.r.o.  

Dále bylo vyhlášeno výběrové říze-
ní na zpracovatele Studie lokality 
pro budoucí development Centrum 

V Radotíně a Velké Chuchli mají stá-
vající veřejná prostranství nové názvy.

Rada hl. m. Prahy rozhodla koncem 
května o pojmenování 22 veřejných pro-
stranství, z toho je 18 v šestnáctce. Jed-
ná se o dosud bezejmenné ulice v osadě 
Lahovská na pomezí Radotína a Velké 
Chuchle a dále o přejmenování části do-
savadní ulice Václava Balého u radotín-
ské radnice – vzniklo náměstí Sv. Petra 
a Pavla a ulice Nad Berounkou. 

Slavnostní požehnání nového ná-
městí se uskutečnilo 29. června večer. 
Navzdory předvíkendovému termínu 
a úmornému horku se našlo dost těch, 

kdo se chtěli události zúčastnit. Pro-
stranství, které dosud jen obklopovalo 
pokračování ulice Václava Balého, do-
stalo jméno patronů zdejšího kostela – 
svatých Petra a Pavla.

Slavnosti se vedle zástupců radnice 
(vedle radotínského starosty Mgr. Karla 
Hanzlíka zde nechyběl ani jeho zástupce 
Mgr. Miroslav Knotek či radní pro infor-
matiku Ing. Jan Farník) zúčastnil páter 
zdejší farnosti Mgr. Zdeněk Skalický 
a kanovník Vyšehradské kapituly Mons. 
doc. Ing. et Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., 
který náměstí Sv. Petra a Pavla požehnal.

Předtím však ještě došlo k odhalení 
nové orientační tabule, která nyní jasně 
označuje srdce Radotína. A nejrůznější 
kulturní akce se pro příště už budou 
odehrávat právě na náměstí Sv. Petra 
a Pavla. Naopak adresa radotínského 
úřadu se nemění, neboť budova má stá-
le vchod z ulice Václava Balého.
Nový zeměpis
náměstí Sv. Petra a Pavla - název pod-
le zasvěcení kostela.
Nad Berounkou - název podle polohy 
radotínské ulice v těsné blízkosti sever-
ního břehu Berounky.
Nad Libeřským potokem - název pod-
le polohy ulice. Chuchelským údolím se-
verně od ulice protéká Libeřský potok.
Nad Chuchlí - název podle polohy uli-
ce. Nachází se téměř na vrcholu kopce 
nad strání s výhledem na údolí Vltavy 

Praha a její dopravní podnik musí 
začít razantně šetřit, a tak se od září 
letošního roku překreslí mapa pražské 
hromadné dopravy: budou zavedeny 
(posíleny) klíčové páteřní linky, naopak 
řada tramvají a autobusů vyjíždí v srp-
nu naposledy. Prahu 16 nevyjímaje. 

Rada hl. m. Prahy projednala 
a schválila 26. června návrh doprav-
ních opatření souvisejících se zavede-
ní tzv. metropolitní sítě linek Pražské 
integrované dopravy. ROPID (Regio-
nální organizátor pražské integrované 
dopravy) dostal za úkol do začátku 
září v součinnosti s Dopravním pod-
nikem hl. m. Prahy všechny změny 

Klub se stěhuje
Jedna etapa Klubu Radotín se uza-

vřela, nová se otevírá. Na konci letoš-
ního školního roku se prostory klubu 
Radotín v zadním traktu ZŠ Loučanská 
po sedmi letech uzavřely.

Důvodem je nárůst počtu žáků v ZŠ 
a nutnost rozšíření učeben. Klub Rado-
tín se však za tuto dobu stal nedílnou 
součástí místní komunity a života dětí 
a mládeže z Městské části Prahy 16, 
a jeho činnost bude pokračovat.

Klub se přestěhoval do suterénu 
zbrusu nové přístavby ZŠ. Nyní v létě 
je tu provoz pouze zkušební, otevřen 
je v pondělí, ve středu a ve čtvrtek 

Významní rodáci 
a spoluobčané patří 
k bohatství každého 
města a každé obce. Já 
jako starosta jsem hroz-
ně rád, že Zbraslav je 
v tomto směru opravdu 
bohatá. Rád bych zmí-

nil dva – Vladislava Vančuru a Jaromíra Vej-
vodu, protože na letošní rok připadla kulatá 
výročí, u jednoho narození a u druhého bo-
hužel jeho tragické smrti. Toto samozřejmě 
s sebou nese také spoustu kulturních akcí, 
z nichž některé už proběhly, ale na jiné bych 
Vás rád tímto článkem pozval.

Měsíc červen byl ve znamení 70. výročí 
popravy českého spisovatele Vladislava Van-
čury. Vše začalo pietním aktem u jeho po-
mníku. Velkým oživením dne byla následná 
beseda s občanským sdružením Vladislava 
Vančury z Háje ve Slezsku. Představili nám 
svoji obec, která je rodištěm Vladislava 
Vančury, a svůj spolek, který kulturní tradicí 
spisovatele velmi aktivně žije. Na závěr dne 
se šli hosté z Moravy seznámit s dalším slav-
ným zbraslavským občanem, skladatelem 
Jaromírem Vejvodou. Odešli v doprovodu 
Vladimíra Remka (také člen vančurovců) 
do restaurace Škoda lásky na pivo. 

Pietním aktem připomenutí slavného 
zbraslavského občana neskončilo. Na so-
botu 16.6. byl přichystán celodenní kulturní 
program. Výběr byl skutečně bohatý,  pro-
mítání filmů, divadelní hra pro děti i dospě-
lé, hudebně dramatické pásmo a nechyběla 
ani naučná stezka. Nás Zbraslaváky může 
dvakrát těšit, že Vladislav Vančura zde ne-
jen prožil svá literárně nejplodnější léta, ale 
že také atmosféru prvorepublikové Zbra-
slavi vtiskl do svého díla, což představení 
Rozmarného léta potvrdilo.

Druhým zmíněným rodákem je skladatel 
a hudebník Jaromír Vejvoda. Letos uplyne 
110 let od jeho narození. Pokaždé, když se 
zamyslím nad jménem Jaromír Vejvoda, mě 
vždy zamrazí, jak neskutečný dosah jeho 
tvorba má. Marně přemýšlím nad někým, 
jehož dílo by se stalo tak slavným a „no-
toricky známým“ skutečně po celém světě. 
O to víc se ve mně vždy zvedne vlna hrdosti, 
že takováto legenda je zbraslavský rodák.

Opět k připomenutí jeho díla bych Vás 
rád pozval na tradiční festival Vejvodova 
Zbraslav, který se uskuteční poslední ví-
kend v září od 28.9. Myslím, že celý víkend 
bude spousta zajímavého k vidění i slyšení 
nejen pro milovníky dechovky.

Poslední pozvánka je na 45. ročník zá-
vodu historických vozidel do vrchu Zbra-
slav – Jíloviště. Ten se tradičně uskuteční 
první neděli v září, 8.9. 

Přeji všem příjemné prožití zbývajícího 
času prázdnin a dovolených. Pohodové 
cestovaní a samozřejmě i příjemný pobyt, 
pokud zůstáváte.

Ještě pořád je léto... Slunce na vy-
sokém nebi pročišťovaném občasnými 
bouřkami zve k výletům a člověk, má-li 
alespoň chvilku volnou, rád poslechne. 
Tipy, kam jet, se nyní hemží všechny 
časopisy i denní tisk. Já mám ovšem 
v zásobě jeden, který jinde nenajdete. 
Chtěl bych Vás všechny, vážení čtenáři, 
pozvat na oslavy dvacetiletého výročí 
partnerství mezi Radotínem a městem 
Burglengenfeld. Pro naše německé 
přátele bude jejich hlavní částí letošní 
Bürgerfest. Ten je vždy vrcholem bur-
glengenfeldských městských akcí, letos 
má však být plně věnován právě vzájem-
ným vztahům. Proto také na pódia sta-
věná pro dny 17.-19. srpna zamíří i ka-
pela od Berounky, a to Qjeten. Pokud se 
Vám nechce až do Německa, nebo Vám 
nezbyl ani jeden den dovolené, budete 
mít možnost se k oslavě připojit doma, 
ovšem o něco později. Burglengenfeld-
ští (a jejich orchestr) přijali pozvání 
na zdejší Havelské posvícení. Jestliže 
však budete mít chvilku volnou, zajeďte 
se podívat k našim partnerům. Že je 
u nich hezky, to mohou všem potvrdit 
radotínští důchodci, pro které Městská 
část Praha 16 připravila právě u pří-
ležitosti letošního výročí mimořádný 
zájezd s prohlídkou města i s poledním 
pohoštěním. 

Ten se připojil do kolekce jarních zá-
jezdů jako jejich druhá tečka. Nezname-
ná to však, že na podzim jich bude o to 
méně. Koneckonců, to si každý může 
ověřit už teď – v přehledu radotínské 
kultury je mimo jiné pozvánka na před-
prodej podzimního a zimního cyklu 
výletů. Tím ovšem výčet akcí určených 
seniorům nekončí. Jen pro radotínské 
se pořádají tradiční setkávání na čajích 
o třetí, ten nejbližší, s jazzovými ever-
greeny, bude už 18. září. Všechny starší 
z celé šestnáctky (případně i jejich přáte-
le odjinud) zve Kino Radotín na nově za-
vedená promítání Bia senior se sníženým 
vstupným. Zcela první se uskuteční rov-
něž 18. září, ovšem dopoledne od deseti 
hodin. Film Marie Poledňákové Líbáš 
jako ďábel tedy může být tím jediným, 
ovšem plně dostačujícím programem pro 
tento den, nebo jen přípravou na čajový 
dýchánek. Svá představení se sníženým 
vstupným určená seniorům navíc chystá 
i Kulturní středisko Radotín, první se 
uskuteční v listopadu.

Všem přeji hezké prožití dnů příštích, 
ať už do svého programu zařadí něco 
z naší nabídky, nebo ne.



Dobré rady pro seniory
Dokončení z minulého čísla

POLICIE ČR RADÍ (NEJEN) SENIORŮM
Jak předcházet riziku přepadení
» Vyhýbejte se odlehlým, nepře-

hledným a neosvětleným místům. 
Choďte raději frekventovanějšími 
ulicemi. 

» Kabelku nebo tašku noste v ruce 
či na rameni směrem od ulice, aby 
vám ji z vozovky nemohl někdo vy-
trhnout a ukrást. 

» Chce-li vám někdo kabelku ukrást, 
nebraňte se za každou cenu. Zdraví 
nebo dokonce život jsou cennější 
než peníze! 

» Po chodníku choďte raději dále od 
vchodů domů, kde by mohl číhat 
případný pachatel a mohl by vás 
vtáhnout dovnitř. 

» Při vstupování do domu se pozorně 
rozhlédněte a nevcházejte tam s ně-
kým neznámým. Také ve výtahu 
nejezděte s někým, koho neznáte. 
Radši počkejte na výtah prázdný. 

» Nepřijímejte doprovod nabízený 
neznámými lidmi, i kdyby vypadali 
důvěryhodně. Ochota „pomocníka“ 
může být jen záminkou k tomu, aby 
se dostal do vašeho bytu a tam vás 
okradl třeba i za použití násilí. 

» Kdybyste měli pocit, že vás někdo 
sleduje, snažte se co nejrychleji do-
stat na místo, kde je nějaký obchod 
nebo více lidí, mezi nimiž budete 
bezpečnější. 

» Kdyby vás někdo napadl, křičte 
i tehdy, když v blízkosti nikoho ne-
vidíte. Mohl by vás uslyšet někdo za 
rohem a přispěchat na pomoc. 

» V případě nutnosti můžete pro svou 
ochranu použít sprej (deodorant, 
lak na vlasy nebo slzný plyn), který 
nosíte v tašce či kabelce. Pachatele 
tím překvapíte, možná i odradíte 
a sami tak získáte čas na přivolání 
pomoci. Spuštění vašeho osobní-
ho alarmu může útočníka vylekat 
a přimět ho k útěku. 

» Snažte se vyhnout čekání na lidu-
prázdné zastávce hromadné dopra-
vy, především v časně ranních nebo 
pozdně večerních hodinách. 

» V prázdné tramvaji nebo autobusu 
si sedejte co nejblíže k řidiči. Jeho 
blízkost může případného lupiče 

od zlého úmyslu odradit nebo vám 
v případě obtěžování či napadení 
řidič rychleji pomůže.

Jak se vyhnout podvodu
» Podvodníci využívají různé zámin-

ky a lsti, aby se dostali k vašim pe-
nězům. Chtějí vniknout do vašeho 
bytu, a pokud z vás nevylákají pení-
ze přímo, ovládají řadu způsobů, jak 
vás okrást. 

» Nedůvěřujte neznámým lidem, niko-
ho cizího nevpouštějte do svého bytu. 

» Nikdy hned neotvírejte dveře, neví-
te-li, kdo je za nimi. 

» Pořiďte si panoramatické kukátko, 
které vám umožní dobře si návštěv-
níka prohlédnout. Instalujte si na 
dveře bezpečnostní řetízek, který 
udrží dveře jen pootevřené. Některé 
věci tak můžete vyřídit bezpečněji. 

» Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či 
jiných služeb (odečet plynu apod.), 
nechte si předložit jeho služební prů-
kaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad 
nebo instituci, na kterou se pracov-
ník odvolává. V případě jakýchkoliv 
pochybností trvejte na tom, že o na-
bízenou službu nestojíte. 

» Nepodléhejte lákavé vidině snadného 
zbohatnutí. Podomní nabídky výher 
v loterii nebo výhodných koupí odmí-
tejte - v naprosté většině jde o podvod. 

» Udržujte dobré vztahy se sousedy 
v domě. Napište si jejich telefonní 
čísla, v případě potřeby bývá jejich 
pomoc nejrychlejší. 

» Důležitá telefonní čísla (policie, lé-
kař, hasiči aj.) mějte viditelně blízko 
telefonu, abyste mohli co nejrychleji 
přivolat pomoc. 

» Nepodvolujte se nátlaku ze strany 
rodinných příslušníků, natož cizích 
lidí, k podpisu závažných dokumen-
tů např. k převedení bytu, domu 
nebo chaty nebo poskytnutí peněž-
ních půjček. Vše si v klidu a pečlivě 
promyslete. 

» Závažná rozhodnutí o vašem majet-
ku konzultujte s právníkem, nechte 
si poradit od dalších věrohodných 
osob. Většina institucí a nevládních 
organizací, která poskytuje pomoc 
seniorům, nabízí i bezplatnou práv-
ní poradnu.

Dne 30. června 2012 nabyl účinnosti 
zákon č. 169/2012 Sb., kterým se mění 
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a další sou-
visející zákony. 

Tato úprava byla v ypracována 
s cílem pokračovat v plnění vládního 
Plánu snižování administrativní zátě-
že podnikatelů. Změny jsou přínosem 
pro podnikatele, například se rozšiřu-
je funkce živnostenského úřadu jako 
centrálního registračního místa – 
podnikatel zde může činit oznámení 
obsažená na tiskopisech pro FÚ, PSSZ 
a zdravotní pojišťovnu i tehdy, když 
neoznamuje žádnou změnu pro živ-
nostenský úřad. Je zrušena povinnost 
označovat provozovnu identifikačním 
číslem provozovny – je zachována 
povinnost označení provozovny ob-
chodní firmou, jménem a příjmením 
a identifikačním číslem podnikatele, 
v případě mobilní provozovny a auto-
matů také údajem o sídle nebo místě 
podnikání, u prodejen také odpověd-
ná osoba a prodejní doba. 

Živnostenský úřad pozastaví provo-
zování živnosti v provozovně, jsou-li 
při provozování živnosti v dané pro-
vozovně závažným způsobem poruše-
ny nebo jsou-li porušovány povinnosti 
stanovené živnostenským zákonem 
nebo zvláštními předpisy. 

Novela umožňuje, aby podnikatel 
kdykoliv sdělil živnostenskému úřa-
du, že adresa jeho místa podnikání 
bude do budoucna totožná s adresou 
bydliště. Ustanovení § 49 odst. 4 téhož 
zákona uvádí, že změní-li se bydliště 
podnikatele a tento oznámil živnos-
tenskému úřadu, že při změně bydliště 
požaduje změnit místo podnikání na 
stejnou adresu, jako je adresa bydliště, 
není povinen při změně bydliště změ-
nu místa podnikání živnostenskému 
úřadu oznamovat – to neplatí v pří-
padě, že bydliště je na adrese sídla 
ohlašovny. 

Pokračování v provozování živnosti 
při úmrtí podnikatele: hodlá-li osoba 
oprávněná (dle § 13 odst. 1 výše uve-
deného zákona) pokračovat v provo-
zování živnosti na základě oprávnění 
zemřelého podnikatele, je povinna 
oznámit tuto skutečnost živnosten-

skému úřadu ve 
lhůtě 3 měsíců 
ode dne úmrtí 
podnikatele. 

Dle ustanovení 
§ 59 je živnosten-
ský úřad oprávněn 
uložit podnikateli 
provozuj íc í mu 
cestovní agenturu 
neb o  c e s tov n í 
kancelář zákaz 
protiprávního jednání při provozová-
ní těchto živností, které porušuje nebo 
může porušit společný zájem spotře-
bitelů a kterého se dopustil na území 
Evropské unie nebo v jiném státě tvo-
řícím Evropský hospodářský prostor. 
Porušení tohoto zákazu je důvodem 
pro zrušení nebo pozastavení živnos-
tenského oprávnění – tento postup je 
povinností živnostenského úřadu. 

Další změny jsou v pří lohách 
1 až 3 živnostenského zákona: živ-
nosti řemeslné, vázané a koncesované 
a v prokazování odborné způsobilosti 
a dalších podmínek pro jejich výkon. 
Například u živnosti „Péče o dítě do 
tří let věku v denním režimu“ lze pro-
kázat odbornou způsobilost i dokla-
dem o odborné kvalifikaci k výkonu 
povolání učitele mateřské školy podle 
zvláštního právního předpisu, nebo 
profesní kvalifikace pro činnost chůvy 
pro děti do zahájení povinné školní 
docházky podle zvláštního právní-
ho předpisu. U živnosti „Provádění 
trhacích a ohňostrojových prací“ se 
upouští od podmínky věku 21, resp. 
24 let. Vázaná živnost „Diagnostic-
ká, zkušební a poradenská činnost 
v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, 
rostlinných produktů, objektů a půdy 
proti škodlivým organismům příprav-
ky na ochranu rostlin nebo biocidními 
přípravky“ se zrušuje a přechází do 
volné živnosti – obory činnosti 2 a 3. 
(Obor č. 2 Činnost odborného lesní-
ho hospodáře a vyhotovování lesních 
hospodářských plánů a osnov, obor č. 3 
Diagnostická, zkušební a poradenská 
činnost v ochraně rostlin, rostlinných 
produktů, objektů a půdy proti škodli-
vým organismům přípravky na ochra-
nu rostlin nebo biocidními přípravky.)

Novela živnostenského zákona

Opilec zaútočil
Při běžné hlídkové činnosti dne 25. května v 10.20 hod. zpozorovala hlídka MP na 
náměstí Osvoboditelů před OC Berounka muže (bezdomovce) popíjejícího alkohol v mís-
tech, kde je to obecně závaznou vyhláškou zakázané. Muž byl v silně podnapilém stavu. 
Při projednávání přestupku strážníky opakovaně hrubě vulgárně urážel a v několika 
případech jim vyhrožoval fyzickou likvidací. Agresivita muže se stupňovala, až ranou 
pěstí zaútočil na hlavu jednoho z nich. Hlídka proti útočníkovi použila hmaty, chvaty, 
a jelikož se odpor osoby stupňoval, přiložila pouta. Na místo byla přivolána Policie ČR, 
která si celou záležitost převzala k dořešení. Následně byl muž odvezen na protialkoholní 
záchytnou stanici do nemocnice Na Bulovce (u muže byla provedena orientační dechová 
zkouška s výsledkem 2,32 promile).
Parapet se vrátil majiteli
Dne 4. června v 11.30 hod. prověřovali strážníci oznámení o krádeži měděných parapetů na 
Zbraslavském náměstí. Oznamovatel hlídce na místě předal popis pachatele krádeže a uká-
zal směr, kam utíkal. Hlídka MP poté na autobusové zastávce „Most Závodu míru“ v ulici 
Žitavského zpozorovala sedícího muže , který odpovídal popisu pachatele. Po provedené 
kontrole se muž na místě doznal k odcizení měděného parapetu z přízemního okna budovy 
na Zbraslavském náměstí. Odcizený měděný parapet měl u sebe v batohu. Z uvedených dů-
vodů byla na místo přivolána Policie ČR, která si celou záležitost převzala k dořešení. 
Nehoda na přechodu
V pátek 15. června v 18.30 hod. prováděla autohlídka skupiny TAXI pražské městské po-
licie hlídkovou činnost v Radotíně. Při odbočování z ulice Matějovského do ulice Vrážská 
uslyšela zvuk brzdícího vozidla a poté lidský křik. Hlídka spatřila chlapce ležícího za pře-
chodem pro chodce v ulici Vrážská a před ním stojící bílé osobní vozidlo Škoda Favorit. 
Chlapec ležící na zemi silně krvácel z otevřené zlomeniny nad kotníkem levé nohy, byl 
v silném šoku, ale naštěstí byl stále při vědomí. Strážníci ihned zareagovali a zraněnému 
chlapci poskytli první pomoc. Vzhledem k silnému krvácení hrozilo akutní nebezpečí, 
že chlapec vykrvácí. Strážníci zastavili masivní krvácení přiložením škrtidla na levou 
nohu v oblasti třísel. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nezletilého chlapce, byl hlídkou 
MP kontaktován zákonný zástupce, a to matka, která se ihned na místo nehody dostavila. 
Na místo byla přivolána záchranná služba a zraněný chlapec byl převezen do FN Motol na 
oddělení dětské traumatologie. U řidiče osobního vozidla Škoda Favorit byla provedena 
dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu s negativním výsledkem. Celou záleži-
tost si poté na místě převzala Policie ČR, oddělení dopravních nehod.
Majitel zběha se našel rychle
Krátce po třetí hodině ráno 20. června přijal pracovník Útulku pro opuštěná zvířata Měst-
ské policie hl. m. Prahy oznámení, že v pražských Lahovicích pobíhá kůň. Na místo byli 
vysláni pracovníci odchytové služby, kterým se podařilo za asistence strážníků zvíře od-
chytit a po dvou hodinách vypátrat i šťastného majitele, který si nezraněné zvíře převzal.
Odchytovka opět v akci
Následující den ráno našli strážníci ve Strakonické ulici mladou lišku. Pracovník od-
chytové služby si zraněné zvíře od hlídky převzal a převezl ho k ošetření do Útulku pro 
opuštěná zvířata v Dolních Měcholupech. 

Pečovatelská služba
Praha - Radotín

K Cementárně 1522/lc
organizační složka Městské části Praha 16

Nevíte si rady, jak pečovat o své blízké,
nebo potřebujete pomoc sám (sama)?

Obraťte se na nás.
KDY: pondělí - čtvrtek 6.45 - 15.30 hod., 

Základní poskytované činnosti: 
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro    

osobní hygienu,
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
• pomoc při zajištění chodu domácnosti (zajištění nákupů,  

úklidu domácnosti),
• dovoz, doprovod k lékaři a zpět,
• základní poradenství (pomoc s tiskopisy, kontakt s úřady).

Kontakt: Pečovatelská služba Praha - Radotín,

pátek 6.30 - 14.00 hod. Odborně vyškolený personál 
dochází do domácností klientů na území Radotína a Lochkova.

 K Cementárně 1522/lc, tel.: 257 811 994
pověřená vedoucí: Bc. Ivana Krásná,
tel.: 774 081 266, 257 886 788
e-mail: ivana.krasna@pl6.mepnet.cz
http://www.praha16.eu/2868_Pecovatelska-sluzba-Praha-Radotin

Senátní volby se blíží. Prezident republiky 
vyhlásil volby do Senátu Parlamentu ČR 
na 12. a 13. října 2012. Bude se volit do 
třetiny Senátu a letos, po 6 letech, se vol-
by dotýkají i celé Prahy 16. Volební ob-
vod č. 17 zahrnuje kromě Městské části 
Praha 16 i následující MČ: Praha 12, Pra-
ha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Velká 
Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Kun-
ratice, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, 
Praha-Libuš, Praha-Petrovice a část 
území Městské části Praha 4, tvořenou 
k. ú. Hodkovičky a k. ú. Lhotka. Zářijové 
vydání Novin Prahy 16 přinese voličům 
podrobné informace.
Volné místo. Úřad městské části Praha 16 
vyhlásil výběrové řízení na pozici odbor-
ně kvalifikovaného referenta/referentky 
Odboru sociálního, Úsek sociálně právní 
ochrany dětí s nástupem od 1. října 2012 
na dobu určitou. Poslední termín pro 
doručení přihlášky do podatelny úřadu je 
20. srpen 2012 do 12 hodin. Bližší infor-
mace jsou k dispozici na www.praha16.eu 
v odkazu Úřad - Volná místa, na úřední 
desce MČ a na informačních tabulích 
v Radotíně.
Evropsky významné lokality. Chuchel-
ské háje, Lochkovský profil a Radotínské 
údolí, to jsou tři chráněné oblasti, které 
byly začleněny do sítě evropsky význam-
ných lokalit zařazených do evropského 
seznamu. Rozhodla tak vláda svým naří-
zením již v dubnu 2012, ve sbírce zákonů 
však nové nařízení (č. 208/2012 Sb.) vyšlo 
až koncem června. Pro region Prahy 16 
je to potvrzením o vysoké kvalitě míst-
ního přírodního prostředí, v celé Praze 
je totiž celkem jen 11 evropsky význam-
ných území a z nich tato tři s rozlohou 
218,5 hektaru zaujímají 30 %.
Uzav írk a  ch o dní ku u  Vý p adové. 
V rámci akce „Optimalizace SSZ 5.589 
Výpadová - Vrážská“ se v termínu 
od 19. srpna cca do konce srpna 
předpokládá uzavírka pravostranného 
chodníku při ulici Výpadová (v úseku: 
Tachovská - Vrážská) směr z centra Prahy. 
Obchozí trasa bude vedena ulicemi Ta-
chovská, Nýřanská, Věštínská a Vrážská. 
Zhotovitelem stavby je AŽD Praha s.r.o.
Omezení průjezdu Na Cikánce. Z důvo-
du pořádání sportovní akce „Závod auto-
mobilů do vrchu“ dojde 1. září od 8 do 
18 hodin k úplné uzavírce ulic Na Cikánce 
a K Zadní Kopanině, v úseku cementárna 
Radotín – začátek obce Zadní Kopanina. 
Objížďka je vedena obousměrně po Praž-
ském okruhu. Provoz BUS MHD zůstane 
na dotčených komunikacích zachován. 
Pořadatelem akce je Eduard Patera.
Uzavírka ulic na Zbraslavi. V rám-
ci akce „Jízda historických vozidel 
Zbraslav – Jíloviště“ budou 8. září 
od 13.00 do 16.30 hodin uzavřeny ulice 
U Národní galerie, Zbraslavské náměstí, 
Elišky Přemyslovny, Na Baních, Ke Kr-
ňovu a Žitavského (v úseku Zbraslavské 
náměstí - most Závodu míru). Objízdná 
trasa je vedena ulicí Strakonická s tím, 
že cílová doprava je dále vedena do ulice 
K Výtopně. Pořadatelem akce je Veteran 
Car Club Praha. 
Poplatek za psa. 31. srpen je posledním 
dnem k zaplacení druhé splátky míst-
ního poplatku ze psů. Sazby a splatnost 
místního poplatku ze psů stanovuje 
obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. 
hlavního města Prahy, v platném znění. 
Tato druhá splátka se týká majitelů psů, 
kteří bydlí v obytných domech a splátka 
činí 1500 Kč/rok. V případě majitele bydlí-
cího v Radotíně je možné poplatek zaplatit 
hotově na pokladně Úřadu městské části 
Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a,  
(dveře č. 1), poštovní poukázkou prostřed-
nictvím pošty, nebo bezhotovostním převo-
dem na účet vedený u České spořitelny, a.s.,  
č.ú. 19-2000861379/0800. K identifikaci 
platby je nutno použít variabilní symbol 
přidělený správcem poplatku. Stále se 
najdou i majitelé psů, kteří nemají zapla-
cený místní poplatek, který byl splatný do 
31. března. Těmto zapomnětlivcům byly 
už zaslány platební výměry se složenka-
mi. Pokud ani na toto majitelé nezarea-
gují, pak následuje vymáhání pohledávek 
a předání exekutorovi. Při platební nekáz-
ni má správce poplatku možnost zvýšení 
poplatku až na trojnásobek.
Jesle hledají ředitele. Správní rada obecně 
prospěšné společnosti Dětské jesle Zbra-
slav vyhlašuje výběrové řízení na obsa-
zení místa ředitele/ky společnosti Dětské 
jesle Zbraslav, o.p.s. Bližší informace na:
www.mc-zbraslav.cz.



zjednodušení vedení linek a omezení 
souběhů s tramvajovou dopravou zru-
šeny linky 104, 246, 247 a 248, což 
znamená změnu i pro Lochkov a se-
verozápadní část Radotína („Eden“). 
Obsluhu Hlubočep, Slivence, Lochko-
va a Radotína bude namísto zrušených 
linek zajišťovat prodloužená a posílená 
linka 120.

Objektiv

 č
as

u

10 LET PO POVODNI

Radnice vyroste...

V roce 2002 všichni 
pochopili, proč se oblasti 
mezi ulicemi Výpadová
a Vrážská říká Benátky
(na snímku Věštínská ulice)

Zatopena byla přízemí 
bytových domů mezi 

ulicemi Kraslická 
a V Parníku

Kolem Výpadové má 
dnes většina domů
nový kabát

Všechny bytové objekty 
od železniční trati na 

východ jsou dnes chráněny 
protipovodňovou stěnou

Průmyslový areál u 
Vrážské ulice se

za 10 let výrazně změnil. 
Zmizely nevzhledné haly 
v havarijním stavu, firmy 

se snaží o lepší vzhled 
svých sídel

Naopak v nechráněné 
části jako by se zastavil 
čas (Výpadová ulice za 
tenisovými kurty)

(na aktuálním snímku vlevo 
dole její začátek)

Radotín – tzv. feasibility study (studie pro-
veditelnosti).

 Z oslovených společností byla vyhod-
nocena jako nejvhodnější nabídka firmy 
Knight Frank, spol. s r.o. Zpracovaná 
studie ekonomicky vyhodnocuje několik 
variant provedení projektu Centrum Ra-
dotín s různými vstupy. Na základě této 
studie zadala Rada městské části Praha 16 
firmě Knight Frank vypracování Studie 
alternativ umístění radnice městské čás-
ti. Posouzení umístění radnice bude také 
součástí budoucího zadání pro projekt 
Centrum Radotín. 

Z h o -
t o v i t e l 
s t u d i e 
provedl vy- hodnocení 
v a r i a n t - ního umístění nové 
radnice Městské části Praha 16, a to buď 
v rozvojovém území Centrum Radotín, 
nebo v lokalitě U Koruny. Posuzovány byly 
dvě architektonické studie umístění nové 
radnice v lokalitě U Koruny (viz výše) ve 
srovnání s variantou umístění v rozvojovém 
území Centrum Radotín.

Jaký je závěr studie? Doporučení, aby 
v lokalitě rozvojového území Centrum 
Radotín bylo uvažováno s rezidenční 
zástavbou místo ploch uvažovaných pro 
stavbu nové radnice. V případě develop-
mentu celého rozvojového území Centrum 
Radotín na rezidenční využití dojde k zhod-
nocení tohoto území. Zhotovitel studie pak 
doporučuje využít částku získanou tímto 

zhodnocením k výstavbě nové radnice v lo-
kalitě U Koruny. Vznikne tak úspora jak na 
straně stavebních nákladů, tak na straně 
provozních nákladů spojených s opravami 
a údržbou lokality U Koruny.

Zhotovitel studie se domnívá, že využití 
lokality U Koruny k vytvoření administra-
tivního centra je rovněž vhodné z urbanistic-
kého hlediska, tzn. vytvoření kompaktního 
nerušeného rezidenčního celku včetně po-
třebných služeb v lokalitě Centrum Radotín 
a vytvoření administrativního centra neda-
leko rezidenční lokality Centrum Radotín. 

Z hlediska časové náročnosti 
a rizikovosti jednotlivých 

variant je vhodné realizo-
vat výstavbu radni-
ce rovněž v lokalitě 
U Kor u ny.  Jed ná 

se zejména o to, že se 
v  s ou č a s n é m s t av u 

v lokalitě U Koruny nenacházejí 
objekty využívané ÚMČ Praha 16, 

a nebude tedy nutné úřadovny nejprve 
přemístit na dočasnou adresu, tak jak by 
tomu bylo v případě realizace nové radnice 
v rozvojovém území Centrum Radotín. 
Lze také očekávat, že časová náročnost 
přípravy lokality U Koruny pro zástavbu 
objektů úřadu městské části bude mnohem 
kratší, než by tomu bylo v rozvojovém úze-
mí Centrum Radotín.

Rada městské části Praha 16 materiál 
projednala a jednomyslně odsouhlasila na 
svém jednání dne 13. června. Na jednání 
Zastupitelstva městské části Praha 16 
konaného dne 20. června se dostavili zá-
stupci firmy Knight Frank, kteří provedli 
prezentaci studie a zodpověděli dotazy za-
stupitelů. Zastupitelstvo následně schválilo 
záměr umístění nové radnice a prostor pro 
výkon státní správy v lokalitě U Koruny 
(z 13 přítomných zastupitelů bylo 9 pro, 
proti nikdo, 4 se zdrželi hlasování).

Metropolitní síť

připravit a zajistit tak, aby 1.9.2012 
začal nový systém fungovat.

Záměrem optimalizace linek po-
vrchové veřejné dopravy, největší za 
posledních 14 let, je vznik tzv. sítě me-
tropolitních linek. Kromě vyšší efek-
tivity je cílem změny jednoduchost, 
přehlednost a menší počet linek, které 
by však měly kratší intervaly.

U tramvají návrh posiluje roli pá-
teřních linek, které mají poloviční 
intervaly oproti běžným tramvajovým 
linkám a dále je doplňuje o tzv. páteřní 
svazky dvou linek, které jedou společ-
ně v nejvytíženějším úseku a poté se 
na okrajích města rozdělují do větví 
s nižší poptávkou. 

V autobusové síti počítá návrh se 
zavedením nadřazené sítě páteřních 
metropolitních linek, tzv. metrobusů, 
které se vyznačují krátkými intervaly, 
atraktivní trasou a celodenním provo-
zem. Tyto metrobusy budou doplněny 
běžnými autobusovými linkami a do-
plňkovými midibusovými linkami 
určenými pro lokální obsluhu hůře 
dostupných oblastí Prahy. Podobně 
jako u tramvají je i v autobusové síti 
navrženo omezení nevyužitých spojů 
a posílení přetížených linek. Zároveň 
je navrženo omezení souběhů auto-
busů s kolejovou dopravou, zejména 
s tramvajemi, a to například na Plzeň-
ské, Evropské nebo Švehlově ulici.

V oblasti Prahy 16 dojde k dalším 
změnám ve vedení autobusov ých 

linek, za poslední roky 
již několikáté (vzpo-
meň me opa kova né 
úpravy či rušení linek 
172, 204 a 244). Systém 
se bohužel pro občany 
našeho regionu stává 
lehce nepřehledným, 
od září však přijdou 
i k nám zásadní změny.

Nejvíce si budou 
muset  na nov in k y 
zvykat obyvatelé Zbra-
slavi, kterým se zruší 
klíčová linka 243, a to 
„z důvodu snížení zá-
těže v terminálu Smí-
chovské nádraží a pro 
zefektivnění provozu,“ 
jak uvádí ROPID. Spo-
jení z oblasti sídliště 
Zbraslav k metru B je 
zajištěno posílenými 
linkami 129, 241 a 318. 
Na linku 241 a část 
spojů linky 318 budou 
nově nasazovány klou-
bové vozy. 

Jako alternativní spojení do centra 
s vazbou k tramvajové trati do Modřan 
a pro zlepšení možnosti přestupu na 
vlak je do zastávky Sídliště Zbraslav 
nově vedena linka 165 (na základě 
požadavku Městské části Praha - Zbra-
slav). Tímto krokem se ale ruší další 
jízda 165 do Radotína, a proto ROPID 
nasazuje na úsek Zbraslavské náměstí - 
Nádraží Radotín novou linku 255.

V oblasti Barrandova jsou z důvodu 
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Více o změnách na www.ropid.cz  



včetně Velké Chuchle.
Na Lahovské - pojmenování podle starého 
pomístního názvu. Název je používán od 
70. let minulého století pro chatovou osadu, 
kterou ulice prochází.
Holoubkova - Karel Holoubek, 1892-1947, 
žokej, který žil ve Velké Chuchli. V roce 
1925 zvítězil ve Velké Pardubické, v letech 
1927 a 1928 vítěz v československém derby.
Josefa Šacha - Josef Šach, 1919-1986, žokej, 
který většinu svého života prožil ve Velké 
Chuchli. Během své kariéry zvítězil celkem 
v 592 dostizích.
Nad Prahou - pojmenování podle polohy ve 
výšce 334 m.n.m., která umožňuje výhled 
na Prahu.

Haunerova - Jaroslav Hauner, 1923-1945, 
padl ve Velké Chuchli v posledních dnech 
II. světové války jako účastník povstání.
Boříkova - Josef Bořík, 1920-2001, význam-
ný československý žokej. Dosáhl celkem 
350 vítězství.
Za Brankou - pojmenování podle již vžitého 

názvu. Tato krátká ulička byla po dlouhá léta 
uzavřena brankou.
Polákova - Alois Polák, 1891-1959, od po-
loviny 30. let minulého století byl velitelem 
chuchelské četnické stanice, během II. světové 

války spolupracoval s proti-
nacistickým odbojem.
Na Roháčku - pojmeno-
vání podle starého názvu 
uvedeného ve stabilním 
katastru z let 1826 až 1843.
K Višňovému sadu - název 
motivem navazuje na název 
sousední ulice K Višňovce. 
V minulosti byly v okolí 
velké plochy osázeny třeš-
němi a višněmi.
V Úzké - název podle 
charakteru komunikace. 
V jednom místě je pouze 
1,5 m široká.
Jana Ouřady - Jan Ou-
řada byl prvním starostou 
Chuchle, kterým se stal 
v roce 1850. V místní sa-
mosprávě působil deset let.
Závodní - pojmenování se 
ztotožňuje s obecným po-
vědomím o Velké Chuchli 

jako místem spojeném s dostihovým sportem.
Nad Radotínem - název podle polohy ulice 
nad strání svažující se k Radotínu.
Nikodémova - Alfred Nikodém, 1864-1949, 
sportovní plavec a zakladatel otužilec-
kých plaveb na Vltavě. Část života prožil 
v Chuchli.

Pojmenování ulic...

Základní parametry čtečky 
Jinke Hanlin V3+:

hmotnost: 220 g
displej: e-paper, 6 palců, rozlišení 
800×600, 4 odstíny šedé
rozměry: 184×120,5×9,9 mm
podporované formáty: pdf, mobi, doc, 
2, html, txt, rtf, zip, rar, ppt, lit, 
chm, epub, djvu, prc, pdb, wolf, mp3, 
png, tiff, gif, bmp a jpg

se přestěhuje Klub Proxima sociale, 
který tak uvolnil v budově druhého 
stupně další učebnu pro narůstající 
počet žáků. Díky této přístavbě dojde 
k bezpečnějšímu provozu při vstupu 
a odchodu dětí v prostorách školní 
družiny, kde dopoledne probíhá vý-
uka pěti tříd prvního stupně.

Za tři roky práce se podařilo 
s finančním přispěním vedení MČ 
Praha 16 zkvalitnit i vnitřní vybavení 
školy. Bylo vyměněno 18 starých tabulí 
za nové, zakoupeny lavice a židle do 
pěti tříd. Nově byly vybaveny nábyt-
kem některé kabinety. V roce 2009 
měla škola pouze 3 interaktivní tabule. 
Od září 2012 může vyučovat již na 
deseti, rovnoměrně rozmístěných ve 
všech budovách školy. V počítačové 
pracovně na I. stupni přibylo pět 
nových počítačů. Díky změně inter-
netového připojení se zlepšil a zrychlil 
provoz všech počítačů. Při výuce se 
používají nové pomůcky, velký zájem je 
například o využívání astronomického 

Před třemi lety byla radotínská 
škola po povodních opravená a dobře 
vybavená. Ale jako všude, i tady bylo 
co vylepšit a doplnit. První, co díky 
pochopení a finanční podpoře vede-
ní městské části přibylo, bylo v létě 
2010 víceúčelové hřiště s doskočištěm 
u budovy prvního stupně a běžecká 
rovinka s doskočištěm za tělocvičnou 
druhého stupně. Obě hřiště se využíva-
jí nejen pro tělocvik. Děti je přijaly za 
své a chodí sem i ve volném čase. 

V dalším roce byla dokončena 
protipovodňová zeď kolem areálu 
školy a na plochých střechách škol-
ních budov byly instalovány a uve-
deny do provozu solární panely. 
Letos dochází asi k nejpodstatnější 
změně. Od 3. září bude škole sloužit 
přístavba školní družiny, ve které 
vznikly šatny, nová třída a sociální 
zařízení. Do suterénu této přístavby 

dalekohledu, a nové nářadí i náčiní do-
plnilo vybavení všech tělocvičen.

A podstatné je, že se podařilo stabi-
lizovat pedagogický sbor. Vedení školy 
podporuje jeho další vzdělávání. Pro 
vyučující prvního stupně byla od září 
2011 zřízena metodika pro program 
Začít spolu, od září 2012 bude ve škole 
působit školní psycholog.

O kvalitě výuky radotínské školy 
svědčí i zájem rodičů z okolních obcí. 
Školu v letošním roce navštěvovalo 
163 žáků, kteří nemají bydliště v Rado-
tíně. I když je zájem velký, vzhledem 
k prostorovým možnostem školy bude 
muset v dalším školním roce uplatnit 
kritéria pro přijímání žáků do prv-
ních tříd. Jedenáct let se zde na prv-
ním stupni vyučuje v alternativním 
programu Začít spolu, který nadále 
zůstává nedílnou součástí vyučovací-
ho procesu (v letošním roce v tomto 
programu probíhala výuka v deseti 
třídách ze sedmnácti).

Stále lepší škola

V překrásném slunečném sobotním 
ránu 19. května se konala v pořadí již 
3. vycházka Letopisecké komise pro 
občany a přátele Radotína. Tentokrát 
měla vycházka několik cílů. 

Nejprve byla v Třebotově domluvena 
s majiteli místní tvrze, manželi Sedláč
kovými, prohlídka Muzea nočníků. 
Soukromá sbírka současných majitelů 
zabírá dvě přízemní místnosti plné 
rozličných nočníků, nočníčků, closetů a 
záchodů (od obyčejných až po ty, 
které svým dekorem připomínají 
spíš přepychové polévkové mísy). Ve 
VIP kolekci je třeba nočník vyrobený 
pro Napoleona Bonaparte, nočník z 
Lincolnovy ložnice Bílého domu, nočník, 
který pravděpodobně patřil čínskému 
císaři z Dynastie Čching, středověká 
vykopávka z Nizozemí. Sbírka je doplněna 
o popisky vztahující se k problematice 
lidského vyměšování. Toto raritní 
muzeum, jedno ze tří na světě, vzniklo 
náhodou – při rekonstrukci objektu 
objevili noví majitelé středověký prevét 
a začali se o tuto tematiku zajímat. Stále 
nakupují nové a nové exponáty, letopisci 
jako první viděli další místnost, opět 

plnou nejrůznějších nočníků, vše se 
zasvěcenou přednáškou majitelky tvrze 
o historii tématu. 

Ta jim ukázala i část krásně 
zrekonstruované tvrze, v níž po nějakou 
dobu bydlel radotínský farář.  Pro značnou 
zdevastovanost ji musel opustit a tvrz 
byla až do roku 2001, 
kdy ji koupili a začali 
opravovat současní 
majitelé, neobývaná. 
O b j e k t  t v r z e  m á 
dlouhou historii, jejíž 
výčet  na leznete  u 
plné verze článku na 
www.Praha16.eu. 

P o  v í c e  n e ž 
d v o u h o d i n o v é 
prohlídce se výprava 
v y d a l a  p o  m o d ré 
značce k  židovskému 
hřbitovu, který se nachází v lese jižně 
od silnice z Radotína do Třebotova, 
západně od vrcholu Kulivé hory. 
Poměrně rozlehlý hřbitov (5844 m2) 
byl založen někdy po roce 1761 
Židovskou náboženskou obcí Zbraslav. 
Je  na  něm do chov áno  ko lem 

150 náhrobních kamenů. Nejstarší je 
z roku 1795, poslední pohřeb proběhl 
v roce 1973. Poté, co několik účastníků 
položilo kytičku k jednomu hrobu 
s výročím úmrtí, skupinka pokračovala 
stezkou až k dalšímu radotínskému 
hřbitovu Na pískách. 

Posledním cílem, avizovaným jako 
„pokusíme se najít pamětní kámen“, byl 
vrchol kopce Velký háj nad Radotínem, 

kam byl kámen umístěn na památku 
mladého hocha, který se zde za války 
zastřelil. Verzí o této události je několik, 
stejně jako údajného umístění tohoto 
kamene. Podaří se záhadu pamětního 
kamene objasnit? Uvidíme v příštím čísle 
novin.

Letopisci na nočnících„Jsem třináctiletá dospělá holka upro-
střed zapráskanýho facebooku. Jsem 
komiksová postava, černobílá, placatá, 
ven nevycházím a vyjít se mnou je težký. 
Jsem Fagi.“

Komiksová postavička se k Face-
booku připojila před pár lety – na 
svém profilu publikuje legrační ko-
miksy, videa, ve kterých sama účin-
kuje a píše si dvojsmyslné statusy. 
Fenoménem se staly její facebookové 
kabarety, které hraje na živo divadlo 
DNO. Fagi ke slávě pomáhá její strýc 
Jiří Jelínek, režisér a zakladatel divadla 
DNO a spoluzakladatel Divadla loutek, 
hudby a vtipu Tichý jelen. Posledním 
odvážným režisérským i hereckým 
počinem Jelínka je v Divadle Husa na 
provázku inscenace Romeo, Julie a já, 
kde učinkují pouze muži a ledničky. 
Tento kousek se zcela výjimečně dává 
i 26. srpna v Lesním divadle v Řevni-
cích (více facebook U Koruny).

Jelínek se ale objevil i v dubnu 
v Radotíně se svým neuvěřitelným 
hospodsky duchovním kabaretem: 

Hospodin, aneb Kdopak by se Boha 
bar. Kdo viděl toto představení, určitě 
si nenechá ujít ani to v září. 

Fagi

Elektronické čtení představuje jednu 
z aktuálních tváří a podob četby. Jeho his-
torie sahá až do roku 1971, kdy zahájil svou 
činnost projekt Gutenberg, přenášející do 
digitální podoby díla, která již nepodléhají 
autorským právům. V roce 1995 zahájil pro-
dej knih na internetu Amazon.com a v roce 
1998 vznikly první čtečky e-knih, které dnes 
zažívají opravdový boom.

Nyní jsou i ve výpujční nabídce Místní 
knihovny Radotín. Půjčují zde e-čtečky 
Jinke Hanlin V3+, které mají displej 
s technologií elektronického inkoustu 
(E-ink), ten odráží světlo podobně jako 
obyčejný papír. Umožňuje tak dlouho-
dobé čtení bez únavy očí i na přímém 
slunci. Čím více přímého světla, tím lepší 
kontrast a čitelnost. Naopak zase platí, že 
v šeru nebo temnu se musí na displej svítit 
stejně jako na obyčejný papír, protože na 
rozdíl od mobilů či obrazovek počítačů 
není displej čtečky podsvícený. Při čtení 
není potřeba být připojen ke zdroji elek-
trického proudu, nabitá baterie v přístroji 
má výdrž několika tisíc otočení stránky 
a lze ji snadno dobíjet.

Čtečky navíc umožňují nastavení velikosti 
písma, vyhledání určitého textu, používání 
záložek, pamatují si, kam až čtenář dočetl 
naposledy. V interní paměti každé čtečky 

najdete více než 200 knih v českém a ang-
lickém jazyce, které jsou podle autorského 
zákona volnými díly. Jako „prémie“ jsou 
nahrány Kroniky obce Radotína, v každé 
čtečce je k dispozici podrobný uživatelský 
manuál a také brožura pojednávající o 
e-knihách a e-čtení obecně.

Čtenáři si mohou do čtečky pomocí USB 
kabelu nahrát i vlastní knižní tituly, nebo 
lépe, použít vlastní paměťovou kartu s na-
hranými e-knihami. Musejí ale respektovat 
autorská práva, která jsou velkým problé-
mem dostupnosti e-knih, protože vydavatelé 
uzavírali autorské či překladatelské smlouvy 
v době, kdy je ani nenapadlo, že by součástí 
smlouvy mělo být i digitální šíření. 

Volná autorská díla lze stahovat např. 
z webu Městské knihovny v Praze, je jich 
tu více než dvě stě. Kromě kompletního 
díla Karla Čapka, Boženy Němcové a Karla 
Hynka Máchy jsou zde například knihy 
z povinné školní četby, známé české po-
hádky či příběhy Sherlocka Holmese. Co 
se týká Pragensií, nabízí on-line knihovna 
více než 1000 knih o Praze, a to na strán-
kách www.prahavknihovne.cz.

V radotínské knihovně si mohou půjčit 
čtečku čtenáři od 18 let výše, kteří nemají 
vůči knihovně závazky a jsou v knihovně 
registrováni minimálně 1 rok. Výpůjční 

doba je 30 dní. Protože pořizovací hodno-
ta přístroje je poměrně vysoká, vyžaduje 
knihovna složení kauce ve výši 1000 Kč. Ta 
je samozřejmě vydána zpět, jestliže je čteč-
ka v dohodnuté lhůtě a v pořádku vrácena. 
Výpůjčka je umožněna na základě smlouvy 
uzavřené mezi knihovnou a uživatelem, 
který je povinen prokázat svou totožnost 
platným občanským průkazem. Podrobná 
pravidla půjčování čteček jsou součástí 
Knihovního řádu a můžete si je prostudovat 
v knihovně, na webu knihovny nebo webu 
Městské části Praha 16.

Zda jsou čtečky v danou chvíli volně 
k vypůjčení, si lze ověřit prostřednictvím 
on-line katalogu. Pokud nejsou, lze je stej-
ně jako jiné tituly rezervovat.

Půjčte si čtečku e-knih v radotínské knihovně!

od 13.00 do 15.00 hodin, od 15.00 do 
18.00 se pracovníci potkávají s dětmi pří-
mo v radotínských ulicích a na hřištích. Na 
prázdniny jsou připraveny i výjezdy do pří-
rody a basketbalové turnaje a jako každý rok 
měli i letos návštěvníci klubu možnost vyjet 
do zahraničí. Tentokrát do Londýna během 
olympijských her!

A nakonec ještě ohlédnutí za dobou 
před uzavřením starých klubových pro-
stor. Vedle běžného provozu tu probíhaly 
již zavedené turnaje ve streetbasketu 
a stolním fotbale, vznikla ovšem i nová 
tradice - v rámci projektu „Jdeme za kul-
turou“ klub navštěvuje v průběhu sezóny 

divadelní představení nejenom v Radotí-
ně, ale i v Praze.

Definitivním ukončením působení ve 
starých prostorách a završením školního 
roku byla akce „Radotínský Happening 
vol. III“ určena nejenom návštěvníkům 
klubu, ale i široké veřejnosti. Letos bohužel 
nepřálo počasí, ale i tak proběhla sítotisko-
vá dílna (speciální potisk triček), populární 
turnaj v streetbasketu a především hudební 
produkce. Čtyřhodinový set zahráli DJ´s 
Zéma, Ova a Gloozer.

 

Klub se stěhuje

Nový klub Radotín zahajuje standard-
ní provoz 3. září. 19. září jsou všichni 
zváni na Den otevřených dveří, kdy bude 
možnost prohlédnout si nové prostory 
a seznámit se s činností klubu.

Comiksová Fagi, kabaret, improvi-
zace, písně, humor, zběsilost i v srd-
ci vtrhne na radotínskou Klubovou 
scénu 20. září v 19.00 hodin.

Letos podruhé se mladí fotografové 
ze středních škol celé ČR sejdou ve 
Špindlerově Mlýně na 7. ročníku Letní 
školy digitální fotografie. V termínu 
26.8.-1.9. si tu budou doplňovat znalos-
ti a zkoušet nové fototechniky.

V horském hotelu Hromovka vyroste 
fotografické studio pro tvorbu portrétů 
a výuku produktové fotografie, před-
náškový sál a technické studio pro tisk 
a úpravu fotografií ve Photoshopu. 
Odborné přednášky, 
individuální i skupi-
nové práce studentů 
a prezentace vlastní 
tvorby proběhnou 
pod vedením pro-
fesionálních foto-
grafů, technického 
a pedagog ického 
týmu Gymnázia Oty 
Pavla v Praze-Ra-
dotíně a jedné pro-
fesorky Gymnázia 
v České Třebové.

Letní škola vždy 

probíhá v tvůrčím duchu a příjemné 
atmosféře, nechybí tvorba projektů 
a soutěže o ceny.  Každý účastník si 
odnese několik vlastních fotografií ve 
formátech A4 a A5, nové zkušenosti, 
informace, vzpomínky a také kontak-
ty na kamarády se stejným zájmem.

Více informací a přihláška na 
www.gop.cz

Letní škola digitální fotografie
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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 9,504.00ZÁMEČNICTVÍ- 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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         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

Příměstský
jazykový tábor
pro děti
27. - 31. 8. 2012
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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



(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

 Informační měsíční periodikum pro 
správní obvod Prahy 16. Vydává

Městská část Praha 16. 
Adresa redakce:

V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín,
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Ing. Pavel Jirásek, 
Mgr. Miroslav Knotek,
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Spolupráce za městské části:  
za MČ Zbraslav Blanka Velemínská, 

MČ Lochkov Eva Filipová, 
MČ Lipence Michal Popek,

MČ Velká Chuchle Jan Zágler. 
 Redakční uzávěrka 3.8.2012. 

Vychází 15.8.2012. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 17.9.2012.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 5.9.2012. 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. 

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 CELÝ STŮL

Platnost od 15.8. 2012 do 15.9. 2012

České a mexické speciality
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staví složky Integrovaného záchran-
ného systému: Policie ČR, Městská 
policie hl. m. Prahy, Vojenská policie 
ČR a dále BESIP, Český červený kříž, 
Zdravotní pojišťovna MV ČR. Dětem 
i dospělým nabídne tato akce mož-
nost si zblízka prohlédnout veškerou 
techniku - jak záchrannou, tak i zása-
hovou - všech přítomných složek, dále 
komentované ukázky práce policejních 
psů a koní, a mnoho dalšího. 

Kino Radotín, Na Výšince 4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.Praha16.eu/kino

 20.00 American Translation   Francie 80 Kč
  Strhující příběh o lásce pod vlivem dominance a manipulace,
  pokud nespadne „ klec“ - Režie: Jean – Marc Barr
18. 8. 17.30 Doba ledová 4 – země v pohybu USA 100 Kč
  Rodinná komedie o oblíbené mamutí rodince, lenochodu Sidovi
  a potřeštěné veverce- Režie : Steve Martino
 20.00 Nedotknutelní  Francie 90 Kč
  Komedie podle skutečných událostí, která potěší duši každého
  diváka od nejmenších až po seniory – Francois Cluzet.
21. 8. 17.30 Vějíř lady Windermerové    Anglie 50 Kč
  Filmová adaptace hry Oscara Wilda, plná jemného humoru
  a vtipných bonmotů – Helen Hunt, Scarlett Johansson
.  20.00 Carstensz   SR 50 Kč
  Pásmo dokumentárních filmů o Himalájích: Sedmá hora,
  Bhútán – hledání štěstí, Na kolech přes Himaláje
22. 8. 17.30 Bastardi 2   ČR 50 Kč
  Kriminální příběh z prostředí základní školy založený na reál-
  ném základě – Hrají: Tomaš Magnusek, Jan Šťastný
 20.00 Everest   ČR/SR 50 Kč
  Pásmo filmů o životě a smrti na Mont Everestu: Ve stínu bo-
  hyně matky Země, Okno do nebes, Everest – Juzek Psotka
23. 8. 17.30 Dobré srdce   Island/Dánsko 50 Kč
  Velice příjemné pohlazení na duši a srdci z prostředí Skandi-
  návie – Hrají: Brian Cox, Paul Dano
 20.00 Tibet   ČR 50 Kč
  Pásmo filmů o poutních místech tibetského buddhismu: 
  K posvátné hoře Kailas,Gompa a lidé Dolpa 
24. 8. 17.30 Vrásky z lásky   ČR 90 Kč
  Nejhorší, co může člověk udělat, je všechno vzdát a čekat 
  na konec… – Jiřina Bohdalová, Radoslav Brzobohatý
 20.00 Bourneův odkaz   USA 110 Kč
  Jason Bourne – nezničitelný agent v boji proti smrtící hrozbě
  ohrožující celé lidstvo – Jeremy Renner, Edward Norton
25. 8. 17.30 Amazing – Spider man   3D   USA 140 Kč
 20.00 Svatá čtveřice   ČR 110 Kč
  Film o dvou manželských párech a snaze zpestřit si tzv. “po-
  stelovou nudu“ – Režie: Jan Hřebejk
28. 8. 17.30 Tady hlídám já   ČR 80 Kč
  Rodinná komedie pro všechny generace o hyperaktivní díven-
  ce a psu Hugovi – Hrají: Iva Pazderková
 20.00 Nedotknutelní   Francie 90 Kč
29. 8. 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 American Translation   Francie 80 Kč
30. 8. 17.30 Probudím se včera   ČR 90 Kč
  Komedie s originální zápletkou, kde je možné se vrátit do stu-
  dentských let – Jiří Mádl, Eva Josefíková
 20.00 Vévodkyně   Francie 60 Kč
  Příběh vypráví životní osudy známé extravagantní vévodkyně,
  příbuzné Lady Di – Keira Knightley, Ralph Fienes
31. 8. 17.30 Svatá čtveřice   ČR 150 Kč
 20.00 Fatboy Slim - Big Beach Bootique 2012   (viz níže vpravo) 150 Kč
  záznam koncertu z Anglie ve zvuku 5.1
  1. 9 17.30 Až vyjde měsíc   USA 90 Kč
 20.00 Méďa   USA 100 Kč

 Komedie o tom, co může způsobit vánoční dárek, mluvící
  plyšový medvídek – Mark Wahlberg, Mila Kunis

  4. 9. 19.00 Polski film   Polsko/ČR   Filmový klub 80(RFK 50) Kč
  5. 9. 17.30 Amazing – Spider man   3D   USA 130 Kč
 20.00 Svatá čtveřice   ČR 110 Kč
  6. 9. 17.30 Okresní přebor: poslední zápas Pepíka Hnátka   ČR 80 Kč

 Film na motivy televizního seriálu o muži, pro kterého je
 fotbal víc než život – Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý

 20.00 Expendables: Postradatelní  2   USA 110 Kč
  Akční podívaná o stárnoucích žoldácích, ještě plných sil,
  v podání světoznámých borců, jako je S. Stallone, Jet Li...
  7. 9. 17.30 Hurá do Afriky   3D   SRN 130 Kč
 20.00 Temný rytíř povstal   USA 100 Kč
  Strach, chaos, a teď Smrt. Triumfující finále Batmana -
  Christian Bale, Gary Oldman, Tom Hardy
  8. 9. 15.30 Milenium filmmaratón   Švédsko   (viz str. 8) 150 Kč
   vstupné na jednotlivé díly 75 Kč
 11. 9. 17.30 Doba ledová 4: země v pohybu   3D   USA 130 Kč
             20.00 Méďa   USA 100 Kč
12. 9. 17.30 Iron Sky   Finsko/SRN 80 Kč
  Tajný nacistický program z roku 1945 je dobudován na Měsíci
  a čeká na spuštění – Udo Kier, Julie Dietze
 20.00 Poslední výkřik   ČR 90 Kč
  Krimi horor, ve kterém vrah může být kdokoliv ze střední ško-
  ly – Iveta Bartošová, Dana Morávková
13. 9. 17.30 Tak fajn   ČR 90 Kč
  Lehká hudební komedie o nevydařené dovolené v Chorvatsku -
  Marián Labuda st., Marián Labuda ml.
 20.00 Piraňa   3D   USA 130 Kč

 Vysportovaní svalovci, obnažené krásné dívky, a do toho
 krvelačné potvůrky – David Hassehoff, Christopher Lloyd

14. 9. 17.30 Madagascar 3   3D   USA 130 Kč
  Partičce známých zvířátek se opět nedaří vrátit se domů a pro
  tentokrát skončí v Evropě. Animovaná pohádka
 20.00 Jan Pavel II. - Hledal jsem Vás   Polsko (viz str. 8) 70 Kč
  Dokumentární film o Karolu Wojtylovi, který roztavil ledy
  zkostnatělého formalismu katolické cirkve.
15. 9. 17.30 Let’s 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 Expendables: Postradatelní 2   USA 110 Kč

Dětská představení
1. 9. 16.00 Krtek a kalhotky   ČR 50 Kč
  Pásmo animovaných pohádek.
15. 9. 16.00 Malý Indian 1   Argentina 60 Kč
  Animované dobrodružství malého chlapce a jeho kamarádů
  v Patagonii
Bio senior
18. 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.

17. 8. 17.30 Amazing – Spider man   3D   USA 140 Kč

začátku do konce - Andrew Garfield, Emma Stone
Dobrodružný thriller o pavoučím muži, který pobaví od 18. srpna

Zbraslavské trhy
farmářské trhy na Zbraslavském náměstí 

8.00-13.00 hodin

1. září
Zbraslavské trhy

farmářské trhy na Zbraslavském náměstí 
8.00-13.00 hodin

3. září – 5. října
Výstava prací žáků

výtvarného oddělení ZUŠ
výstavní síň Městského domu ve výpůjční 

době knihovny

8. září
Zbraslav – Jíloviště

jízda historických vozidel do vrchu
9.00-13.00 výstava vozidel – náměstí

13.10 start jízdy – náměstí
13.00-16.30 jízda do vrchu

17.00 vyhlášením výsledků – náměstí
více: www.vccpraha.cz

15. září
Zbraslavské trhy

farmářské trhy na Zbraslavském náměstí 
8.00-13.00 hodin

Po prázdninách bude Pexeso
otevřeno od 3. září

V týdnu od 10. září budou probíhat zápisy 
a ukázkové lekce dle nového rozvrhu, 

který najdete ke konci srpna
na www.pexeso.org

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

Hlubočepy v rámci oslav 880. výročí první 
písemné zmínky o Chuchli

8. září
kostel Narození Panny Marie

v Malé Chuchli
16.30 – Slavnostní mše sv. – svátek   

Narození Panny Marie
18.00 – J. S. Bach:  Suity pro sólové 

violoncello, č. 1., 2., 3.

12. září
Obecní areál  Kazínská 8 

19.00 – J. Hubač: Generálka
Divadlo Rity Jasinské

15. září
kostel Narození Panny Marie

v Malé Chuchli
18.00 – Písně k harfě a písně k viole

21. září – kostel Narození Panny Marie 
v Malé Chuchli

18.00 – Koncert souboru 
„Michal Hromek Consort“
více na: www.chuchle.cz

Kultura
Velká Chuchle

10. září
Předprodej zájezdů pro radotínské seniory

(3.10. Písek a Blatná, 24.10. Vranov nad 
Dyjí a Telč, 21.11. Domažlice, Švihov 

a Kozel, 5.12. Norimberk)
KS Radotín v domě U Koruny

od 10.00 hodin

15. září
Radotínské Burčákobraní

pořádá Městská část Praha 16
ve spolupráci s Českým archívem vín

na náměstí Sv. Petra a Pavla
více informací viz str. 10

22. září
Záchranáři v akci

zábavné odpoledne pro celou rodinu
na parkovišti na náměstí Osvoboditelů 

více informací viz níže

KLUBOVÁ SCÉNA v suterénu
domu U Koruny (vchod ze dvora)

18. září
Čaj o třetí

setkání radotínských seniorů
jazzové evergreeny zahrají

Zdeněk Zdeněk a Markéta Zdeňková
od 15.00 hodin

20. září
Fagi

kabaretně pojatý příběh komiksové 
holčičky v podání divadla DNO

od 19.00 hodin, více viz str. 4

KURZY KS Radotín 2012/13
v domě U Koruny:

Angličtina, Mgr. Raková
 zápis na 1. hodině 1. října 2012
začátečníci: pondělí 17.00 hodin

mírně pokročilí: pondělí 18.00 hodin
pokročilí 19.00 hodin

Kurzy společenského tance
R. Hartmanová

taneční pro mládež, dospělé a ženy 
přihlášky a info: 777 999 644 

www.tanecni-praha.cz

Kurzy břišních tanců a flamenga
I. Hanová – v Korunce v úterý a ve středu 

20.00-21.00 hodin
přihlášky a info: ihanova@volny.cz

Světýlka – cvičení pro rodiče s dětmi od 
3 měsíců do 3 let, vždy v úterý v Korunce:  

9-9.45 hodin – 12-19 měsíců
10-10.45 hodin – 20 a starší

11-11.45 hodin – 3-11 měsíců
více informací a přihlašování na emailu: 

jfillova@seznam.cz

v Základní škole, Loučanská 1112/3:
Kalanetika, E. Barsová

 zápis na první hodině 8. října 2012
Kalanetika 1: pondělí 18.00-19.00 hod.
Kalanetika 2: pondělí 19.00-20.00 hod.
více informací na telefonu: 728 048 045

Kulturní středisko Radotín
nám. Osvoboditelů 44/15

telefon: 257 911 746
více na www.Praha16.eu

Alan Hollinghurst – Linie krásy
Zvítězil homosexuální román, psalo se 

v britském tisku poté, co byla v roce 2004 
této knize udělena prestižní Bookerova 

cena. Autor se se svou sexuální orientací 
skutečně netají a o lásce mezi muži 

vypráví stejně otevřeně, jako se v jiných 
knihách vypráví o vztazích mužů a žen. 

Román zachycuje čtyři roky v životě 
mladíka Nicka, čerstvého absolventa 

Oxfordu, který dostane možnost sdílet 
domácnost s rodinou konzervativního 

poslance. Přestože se i tato kniha, stejně 
tak jako jeho předešlé tři romány, věnuje 
komplikovaným vztahům gayů různého 

věku a z různých prostředí, je Linie 
krásy výjimečná, nikde není politika tak 

otevřeným tématem, jako právě zde.
nakladatelství Odeon

Denis Avey a Rob Broomby –
Muž, který pronikl do Osvětimi

Pravdivý příběh britského vojáka, který 
dobrovolně v létě 1944 vstoupil do 

koncentračního tábora Buna Monovice, 
známého jako Osvětim III, aby zjistil vše, 

co je možné zjistit o krutém zacházení 
s tamějšími vězni. Vyměnil si místo 

s jedním z vězňů, a pronikl do židovské 
části tábora. Stal se svědkem jednoho 

z pochodů smrti, a po dlouhém putování 
střední Evropou se vrátil

do rodné Británie.
nakladatelství Knižní klub

Marie Michlová – Protektorát aneb 
Česká každodennost 1939-1945

O období Protektorátu Čechy a Morava 
bylo vydáno bezpočet knih. Tato kniha 

však na tuto nejtemnější etapu naší 
historie nahlíží z jiné strany, z pohledu 

běžných obyvatel, kteří žili své soukromé 
životy, zakládali rodiny, přiváděli na svět 
děti, užívali i v omezených možnostech 

volných chvilek. Kniha přináší zajímavosti 
o kulturním a sportovním dění, médiích, 
školství, rodinných financích, městském 

i venkovském životě, dopravě, módě, 
stravování, zdravotní péči a řadu dalších 
informací, to vše z pohledu obyčejných 
lidí, kteří se především snažili přežít.

nakladatelství Čas

Daniela Krolupperová – Makej, makaku!
Po úspěšné knížce Tygří trápení přichází 
autorka s novými příběhy dvojčat Lenky 
a Pavla, jejichž maminka pracuje v ZOO. 
Nejen že musí tentokrát najít Oliho, opici, 

která ze ZOO utekla, ale ještě navíc se 
jejich spolužačka rozhodla, že do volné 
přírody vypustí své morče, které už ji 

omrzelo. Celý příběh je opět doprovázen 
ilustracemi Petry Cíové a fotografiemi 

Terezy Mrhálkové.
nakladatelství Mladá fronta

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3

Praha-Zbraslav
tel.: 257 111 802-5

e-mail: knihovna@zbraslav.cz

Záchranáři v akci
Dopoledne plné zážitků pro celou ro-

dinu nachystala Městská část Praha 16 
ve spolupráci s Hasičským záchranným 
sborem hl. m. Prahy.

22. září od 9 do 13 hodin na par-
kovišti před obchodním centrem 
Berounka na radotínském náměstí 
Osvoboditelů se uskuteční druhý Ra-
dotínský den s IZS, kde se opět před-

FatBoySlim
v Kině Radotín

Big Beach Bootique je záznam největ-
ší taneční party na fotbalovém stadio-
nu, jakou zažila Velká Británie.

Konala se v červnu 2012 v Brightonu, 
rodném městě FatBoySlima. Pro koncert 
byla použita LED stěna o ploše 600 m2, 
která pokryla celou délku stadionu a za-
hltila stadion laserovými efekty. Show se 
zúčastnilo přes 400 tančících hudebních 
fanoušků.

Koncert rozhodně nezklame fanoušky 
FatBoySlima a fanoušky taneční hudby. 
Zazní zde „Rockafella Skank“, „Praise 
You“, „Right Here, Right Now“ a „Wea-
pon of Choice“, která získala 6 cen MTV.

(Pro toho, kdo případně FatBoySli-
ma nezná, byl to první DJ, který stál na 
pódiu festivalu pouze s jednou krabicí 
nahrávek a několik hodin držel u vytr-
žení obrovský zástup posluchačů. Dnes 
je jedním z nejuctívanějších a nejvy-
hledávanějších DJ planety, hraje každý 
týden stovkám a tisícům fanoušků od 
Ibizy po Rio, Tokyo a Perth.)

Záznam v 5.1 zvuku s opojnými vi-
zuálními efekty v délce 100 minut je 
možno zhlédnout pouze jeden večer, 
a to v pátek 31. srpna od 20.00 hodin 
v Kině Radotín. Vstupné je 150 Kč.
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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 29.8.2012.

Řešení z minulého čísla

Ilona Šandová
Achátová 180/10

Radotín

Naďa Pečená
Starochuchelská 207

Velká Chuchle
Libuše Kotábová
Ametystová 173

Radotín
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Jan Pavel II. Hledal jsem vás...

Film uvádí kino Radotín v pátek 14. září 
2012 od 20.00 hodin, vstupné je 70 Kč. 
Před projekcí filmu je možno zakoupit 
DVD v pokladně kina za cenu 200 Kč

Filmový maratón
MILÉNIUM

Horolezci, hory, cesty...

Existuje typ publika, které přijde do 
kina „naslepo“ a rozhodne se pro kon-
krétní promítání až podle názvu filmu 
na blikající tabuli. V takovém případě 
nový snímek oscarového režiséra Las-
se Hallstroma (Čokoláda, Pravidla 
moštárny) nemá žádnou šanci. Jmenuje 
se totiž Lov lososů v Jemenu. Což je 
vskutku podivný název, který bizarně 
kombinuje rybáře a blízkovýchodní 
pouštní exotiku. Název ale klame tělem. 
Ve skutečnosti však jde o výdobytek sta-
ré dobré Anglie a pokračování britské 
tradice osvěžujících romantických ko-
medií s trochou politických intrik a ne-
zbytného sarkasmu. Ostatně, předlohou 
filmu je román od Paula Tordaye z roku 
2007, který zručně adaptoval sám 
režisér spolu se zkušeným scenáristou 
Beaufoyem (mj. Milionář z chatrče). 

Doktor Alfred Jones (Ewan McGregor) 
je poněkud introvertní a stydlivý expert, 
který pracuje na ministerstvu rybolovu. 
Pracovní i soukromou rutinu vědeckého 
úředníčka naruší až nový projekt, který 
dostane na starost: lov lososů v Jemenu. 
Ano, čtete správně. Lososi v Jemenu. Za 
tímhle megalomanským plánem stojí 
excentrický šejk (egyptská superhvězda 
Amr Haked), který se vášnivě zamiloval 
do rybolovu (konkrétně tzv. muškaření- 
fly fishing) a sní o nemožném: naplnit 
vyschlá jemenská koryta desetitisícem 
lososů a spojit na poušti tradice Výcho-
du a Západu. Skeptický vědec sice nad 
touhle absurditou nešetří sarkasmem, 
ale nemá šanci vzdorovat, protože plán 
rybolovu je britskou vládou promptně 
využit coby ukázkový příklad dobrých 
zpráv z Blízkého východu. Což se hodí, 
protože vláda potřebuje akutně zakrýt 
několik přehmatů z Afghánistánu. Oním 
spin-doctorem, který zajišťuje public 
relationss pro slizké politické figury, je 
odzbrojující premiérova PR poradkyně 
Patricia Maxwell (kouzelná Kristin Scott 
omas), jež je ve svém cynickém úsilí 
tak nelítostně vtipná, až máte pocit, že 
kdykoli je na plátně, film z klusu přejde 
do cvalu a vzápětí do trysku. Divákovi je 

v tu chvíli téměř líto, že film raději nezů-
stal na ostrovech. Jenže tím trable milé-
ho vědce nekončí, protože do Jemenu ho 
doprovází šejkova finanční poradkyně 
v podobě rozkošné Harriet. (Emily Blunt 
známá z filmu Ďábel nosí Pradu). Mezi 
nesourodým párem to začne povážlivě 
jiskřit a ze slovních výměn se pomalu 
rodí nečekaná pouštní romance.  

Film je tedy zábavný hned na třech 
rovinách: jednak je legrační pozorovat 
jemenského šejka v tradičním ohozu 
u skotského jezera, druhá rovina po-
litické satiry pobaví zejména znalce 
mezinárodní diplomacie, britské poli-
tiky a postkoloniálního systému, třetí 
dimenze vábí na romantickou notu. 
Právě vztah mezi poněkud stydlivým 
Fredem (v terminologii dnešní generace 
jednoznačně geek) a energickou Harriet 
(která připomíná hrdinky z knih Jane 
Austen) je kostrou filmu a díky jejich 
lehce podivné, ale fungující alchymii lze 
přimhouřit oči nad slabšími místy, jako 
jsou všemožné komplikace projektu 
a vedlejší zápletky, které nedávají smysl. 
Drhne i karikatura arabského světa, kde 
na jedné straně stojí šejk s posmoderní-
mi vizemi a sny o tom, jak změní svět, 
a na straně druhé zaostalí domorodci, 
kteří se děsí zkaženého západního vlivu.

Lasse Hallstrom, rodák ze Stockhol-
mu, je pověstný svým sentimentálním 
přístupem ke světu. Jeho filmy často 
balancují na pomezí slzopudného 
melodramatu, ale tady se mu podařilo 
citové vyděračství publika snížit na 
únosnou mez a smísit humor a romanci 
do příjemného mixu. Je sice pravda, že 
se divák dozví něco málo o lososech, 
muškaření a Jemenu, ale to všechno 
v rozumném dávkování, takže nehrozí, 
že se publikum za 105 minut stopáže 
utopí v rybářské latině. Tenhle suchý 
humor v mokrém prostředí doporučuji 
jako osvěžující letní podívanou pro 
všechny. Dokonce i ty, kteří nepoznají 
kapra od sumce a jejich jedinou kvalifi-
kací je zhlédnutí podmořského animá-
ku Hledá se Nemo. 

Lov lososů v Jemenu

V dnešním příspěvku bychom se 
chtěli zabývat jednotlivými typy nosí-
tek, probrat jejich výhody a nevýhody. 
V zásadě existují čtyři možnosti nošení 
dětí – babyvak, klokanka, šátek nebo 
ergonomické nosítko. Krosnička je spíše 
alternativou ke sportovnímu kočárku 
pro větší dítě. Nelze ji použít pro mimin-
ko, s dítětem nejste v úzkém kontaktu, 
takže veškeré výhody z hlediska psycho-
motorického vývoje dítěte odpadají.
Babyvak

Výhoda babyvaku spočívá v tom, 
že dítě snadno umístíte do polohy 
v klubíčku, což oceníte u novorozen-
ce. Nejzásadnější omezení je v tom, že 
babyvak lze použít jen pro úplně malé 
miminko. Navíc i u lehkého novo-
rozence je nošení na jednom rameni 
značně nepohodlné. Větší dítě již 
v klubíčku být nechce a zátěž na Vaše 
záda je rovněž extrémní.

Náš závěr: Nedoporučujeme (krát-
kodobé použití, nepohodlí pro zátěž 
„nosiče“)
Klokanka

Klokanky často nemají oporu hla-
vičky, nebo ji mají špatně řešenou, 
takže ji nelze použít od narození. Vět-
šinou i nevhodně přetěžují pohybový 
aparát nosiče, protože váha dítěte spo-
čívá na Vašich ramenou. Těžší a větší 
dítě v klokance prostě neunesete. 
Nosit dítě obličejem dopředu je zcela 
nevhodné (podrobně jsme tento pro-
blém rozebírali v předchozích číslech).  
Některé typy klokanek (Baby-bjorn) 
lze krátkodobě použít k přenesení dí-
těte, pokud polohu přiblížíte abdukčně 
flekční. To znamená: podsazení za-
dečku, použití látkové pleny pro širší 
postavení kyčlí, neutahovat popruhy, 
aby dítě nebylo „prohnuté“.

Náš závěr: Spíše nedoporučujeme 
(špatná poloha dítěte, použití max. 
půl roku, u těžších dětí velká zátěž pro 
„nosiče“)

Šátek
Životní filozofie, praktičnost nebo 

i móda. Existuje spousta různých 
barev a spousta doplňků. Jsou šátky 
pevné i elastické (které usnadňují 
úvazy). Existují různé velikosti šátků 
pro různé velikosti maminek.  Exis-
tuje také mnoho druhů úvazů, takže 
používání šátku snadno přizpůsobíte 
věku dítěte a šátek s dítětem roste. 
Šátek je skladný, pokud dítě nenesete, 
dáte ho snadno do tašky a nikde Vám 
nic nepřekáží. Zastánci, respektive za-
stánkyně „šátkování“ uvádějí spoustu 
výhod šátku i proti ergonomickým 
nosítkům.  Na prvním místě nejužší 
kontakt s dítětem a možnost diskrét-
ního a snadného kojení, možnost 
střídání poloh a úvazů podle věku 
dítěte. Těsně po porodu usnadňuje 
zavinování dělohy, protože maminka 
je okolo beder stažená a v teple. Je ale 
na místě poznamenat dvě poměrně 
zásadní věci. Je potřeba šátek umět 
uvázat. Můžete využít nejrůznější 
kurzy, anebo zkušenou kamarádku 
„šátkařku“. A pamatujte – na šátku se 
nevyplatí šetřit. Měl by být z kvalitní-
ho materiálu a dostatečně velký.

Náš závěr: Doporučujeme (výborná 
poloha miminka, variabilita úvazů, 
skladnost, pohodlí pro nosiče)
Ergonomické nosítko

Existuje jich celá řada od nejrůzněj-
ších výrobců, šikovné maminky si je 
i šijí. Pro ilustraci jmenujeme jen ty 
nejznámější: Ergo, Beco, Manduca, 
Mei Tai, Bondolino. Každé z nich má 
své klady i zápory, každému vyhovuje 
něco jiného. Každopádně jsou velmi 
praktická, manipuluje se s nimi snad-
něji než se šátkem. Nosítko spojuje 
výhody šátku a klokanky a odstraňují 
jejich nevýhody. Díky možnosti změ-
ny polohy (nošení na zádech) je lze 
používat i u větších dětí.

Náš závěr: Doporučujeme (správná 
poloha dítěte, snadná manipulace, 
pohodlí pro nosiče) 

Nejdražší polský dokument o nejvýznam-
nější osobnosti polských novodobých dějin, 
Janu Pavlu II. vznikal čtyři roky. Natáčen byl 
ve třinácti zemích na čtyřech kontinentech.

Vedle unikátních archivních záběrů je 
film vystavěn na rozhovorech s padesáti 

osobnostmi vybranými z nejrůznějších 
prostředí. O polském papeži vyprávějí 
např. tenorista Placido Domingo, France-
sco Cossiga, Dalajlama, někdejší vatikánský 
mluvčí Joaquín Navarro Valls nebo bývalý 
polský prezident Lech Wałęsa. Průvodcem 
v dokumentu je významný polský televizní 

moderátor Krzysztof Ziemiec. 
Jak řekl režisér dokumentu, Jarosław Sz-

midt: „Nejde o biografii, ani další kroniku 
pontifikátu Jana Pavla ll. ve stylu televizních 
reportáží, spíše jsme se pokusili zaměřit se 
svižně moderně filmařsky na univerzální 
charakter papežovy zprávy“.

Kino Radotín uvede v týdnu od 21. srpna 
vždy od 20.00 hodin tři pásma dokumentár-
ních filmů:
21. srpna bude uvedeno pásmo s názvem 
Carstensz složené ze tří dokumentů:
1) Carstensz - sedmá hora
Vysoko nad neprobádanou novoguinejskou 
džunglí, prorážející těžké dešťové mraky, 
se tyčí Sněžné hory. Nad nimi se vypíná 
nejexotičtější a zároveň nejhůře dostupná 
hora světa, Carstenszova pyramida. Jako 
první stál na jejím vrcholu roku 1962 ho-
rolezec Heinrich Harrer. Přístup k jejímu 
úpatí přes území bojovného kmene Damal 
patří i dnes mezi nejdobrodružnější expe-
dice. Kromě získání povolení je největším 
problémem přesvědčit nahé domorodce, 
aby pomohli s transportem materiálu přes 
horskou džungli až na mohutné ledovce 
obklopující legendární horu…
2) Bhután – hledání štěstí
Říká se, že na Bhután zapomněli lidé, ale 
nikdy ne bohové. Starodávné horské králov-
ství mezi indickým Assámem a čínským Ti-
betem domorodci nazývají po svém – Země 
hřmícího draka. Putování zapomenutou 
krajinou, ve které lidé uctívají vše živé, je 
vyprávěním o štěstí. Vnitřní pokoj je tu cen-

nější než hon za materiálem světa a harmonie 
s přírodou jsou všemu nadřazenými principy. 
Je to jakoby pohádkový svět…
3) Na kolech přes Himaláje
„Byl to velkolepý přechod indických Himalá-
jí na kolech přes údolí Kinnaur, Spiti, Lahaul 
a posvátné jezero Tso Morini do Lehu. Přešli 
jsme 700 kilometrů přes rozbitá horská sedla, 
ale i dobře udržované vojenské cesty v těsné 
blízkosti Číňany strážené hranice Tibetu.“
22.srpna bude následovat pásmo s názvem 
Everest:
1) Ve stínu bohyně Matky Země
Dokument o českých a slovenských horolez-
cích, kterým se podařilo dobýt tento vrchol, 
a o historii československých horolezeckých 
expedic na Mt. Everest.
2) Okno do nebe
Československá expedice na nejvyšší vrchol 
světa – Mount Everest. Dokument nejenom 
o úspěšném výstupu na nejvyšší vrchol 
planety, ale také o náboženských obřadech 
a duchovním životě místních obyvatel, který 
získal zvláštní cenu pořadatele festivalu za 
film natočený v extrémních podmínkách na 
5. ročníku Mezinárodního festivalu outdoo-
rových filmů 2007.
3) Juzek Psotka
Jeho jméno vzbuzovalo respekt. Lidský 
i profesionální. Doma, ale i v zahraničí. Jozef 

Psotka, přezdívaný Juzek, nebo pracovník 
hor. Jedna z nejvýraznějších osobností slo-
venského horolezectví. Člověk, který stál na 
vrcholu Mount Everestu. Jeho pozoruhodný 
život byl velkým příběhem dosahování 

nejvyšších vrcholů světa. Juzek Psotka se 
z vrcholu Everestu nevrátil... 
23. srpna bude uvedeno poslední pásmo 
s názvem Tibet:
1) K posvátné hoře Kailás 
Dokument o hoře Kailás tvoří tři filmy 
pojednávající o třech možných přístu-
pech k posvátné hoře: Sin-ťiang-Guge, 
Lhasa-Kailás a Kora. 
2) Gompa a lidé Dolpa 
Romantický sestřih nejhezčích záběrů z ex-
pedice v západním Nepálu.

Nejen fandům detektivek švédského spi-
sovatele Stiega Larssona nabízí Kino Rado-
tín pohlcující večer, během něhož zhlédnou 
filmovou verzi všech tří autorových románů. 
Filmy jsou natolik povedenými adaptacemi, 
že se staly svébytnými trháky a nadchly i ty, 
kdo knihy nikdy nečetli.

Filmové zpracování trilogie Milénium 
bylo uvedeno ve více než padesáti zemích. 
Filmy získaly řadu ocenění, mezi nejvý-
znamnější patří cena BAFTA za nejlepší 
cizojazyčný film (Muži, kteří nenávidí ženy) 

a Empire Award v kategorii Nejlepší thriller 
(Muži, kteří nenávidí ženy) a Nejlepší herečka 
(Noomi Rapace jako Lisbeth Salanderová).

Právě Lisbeth je hlavní hrdinkou celé 
trilogie. Hackerka s tajemnou minulostí, za 
kterou se mstí, je neobyčejně inteligentní 
a má skvělou fotografickou paměť, zároveň 
je však v současném světě outsiderem. 

Filmový maratón odstartuje v sobotu 
8. září v 15.30 hodin prvním opusem Muži, 
kteří nenávidí ženy, následovat bude od 
18.20 hodin díl druhý Dívka, která si hrála 
s ohněm a poslední díl Dívka, která kopla do 
vosího hnízda začne ve 21.00 hodin. Před-

pokládaný konec promítání bude cca ve 
23.10 hodin. (Mezi jednotlivými díly budou 
přestávky v délce 20 minut na občerstvení.)

Vstupenky lze zakoupit na celý filmový 
maratón (7,5 hodiny) jen v pokladně kina 
za 150 Kč, nebo na jednotlivé díly v hod-
notě za 75 Kč a to jak v pokladně kina, tak 
přes internet na www.praha16.eu/kino

Vstupenky na celý maratón budou 
slosovatelné (1. cena – dvě volné vstupen-
ky na filmové představení dle vlastního 
výběru do konce kalendářního roku 2012, 
2. až 4. cena – věcný dar, 5. cena – sada 
5 filmových plakátů dle vlastního výběru)



Dva tituly mistrů Evropy pro Aerobic Team Chuchle

V červnu a v červenci se české lakrosové 
reprezentace zúčastnily dvou vrcholných 
mezinárodních turnajů. Nejprve mužská 
i ženská seniorská reprezentace bojovaly 
v Amsterdamu na mistrovství Evropy a poté 
odletěla juniorská mužská reprezentace do 
Finska, aby se poprvé v historii představila 
na mistrovství světa v kategorii do 19 let.

Lakros se sice v Evropě stále rozšiřuje 
a týmy jsou vyrovnanější, ale ukázalo se, že 
jak mezi muži, tak mezi ženami jednoznačně 
dominují výběry Anglie, které s přehledem 

vyhrály obě finále. Angličané si poradili s Ir-
skem, bronz vybojovali Švédové po vítězství 
nad Nizozemskem. Českému týmu chyběl 
v průběhu turnaje pověstný ždibec štěstí.. 

Nejprve to bylo v zápase o vítězství v základní 
skupině proti Skotsku, který soupeř vyhrál až 
v prodloužení, a postoupil tak přímo do čtvrt-
finále, a potom i v prolínacím zápase proti Ni-
zozemsku, jehož vítěz rovněž postupoval mezi 
nejlepších osm. I v tomto zápase se prodlužo-
valo. Nizozemci se ujali vedení, ale v poslední 
vteřině hracího času Češi úspěšně zakončili 
krásnou kombinaci přes celé hřiště a vynutili 
si druhé nastavení, které už se hrálo na náhlou 
smrt. Zatímco tři české střely šly těsně mimo, 
soupeř z protiútoku skóroval. Na Čechy tak 

zbyly jen boje o celkové 
deváté místo, na kterém 
nakonec skončili.

Ženy měly v kon-
kurenci dvanácti zemí 
ambice hrát semifinále. 
Po nadějných výko-
nech v základní sku-
pině proti favoritkám 
z Walesu a Skotska, 
jimž Češky podlehly 
jen mírným rozdílem, 
čekal naše děvčata ve 
čtvrtfinále výběr Ně-
mecka. Čtvrtfinálový 
zápas byl ale výrazně 
nervóznější a stejně 
jako u v případě mužů 
se v tomto klíčovém 
utkání rozhodovalo 
v prodloužení a stejně 

tak se nakonec z výhry radoval soupeř. Češky 
obsadily celkové páté místo. Poraženým fina-
listou byly Walesanky, bronz získaly Skotky.

O dva týdny později odjela na juniorské 

MS ve finském Turku i šestice hráčů, kteří 
reprezentovali na seniorském ME. Rado-
tínští hráči Radek Skála, Dominik Pešek, 
Roman Seidl, Jiří Loskot a Adam Podroužek 
z Malešic tvořili hru, zatímco Jakub Mareš 
střežil branku. Bohužel právě Jakub Mareš si 
v zápase proti Německu poranil koleno a za-
skočit za něj musel Matěj Barák. Češi se uká-
zali ve velmi dobrém světle a celkové šesté 
místo na světě je úspěchem. Mistry světa se 
stali hráči USA, kteří ve finále porazili Kana-
du. Bronz získali Irokézové, kteří smetli An-
glii a podobný výkonnostní rozdíl byl i mezi 
posledním z elitní pětice – Austrálií –, která 
v zápase o páté místo převálcovala naše 
mladíky. Ti však nechali za sebou všechny 
další soupeře z Evropy. Dominik Pešek, Jiří 
Loskot a Radek Skála byli navíc vybráni do 
Top Ten Teamu MS. 

Velkého vyznamenání se dostalo rado-
tínským hráčkám Míše Srchové a Adéle 
Blahovcové, které byly pozvány do výběru 
světa, který se na začátku července v Londý-
ně utkal v Super Series Lacrosse s výběrem 
Velké Británie. Výběr světa ve všech pěti zá-
pasech zvítězil a radotínské hráčky se v něm 
rozhodně neztratily. 

Velkým překvapením pak byla lakroso-
vá zpráva, která přišla z USA. Radotínská 
hráčka Anna Kopecká, která studuje a hra-
je na univerzitě George Mason 1. divizi 
NCAA, byla zařazena do týmu Cardinals 
univerzity Louisville v Kentucky. Pro Annu 
to znamená sportovní posun, protože 
Cardinals se utkávají ve složitém systému 
soutěží s 20 nejlepšími univerzitními týmy 
v USA, mezi které patří například Nor-
thwestern, Syracuse, Notre Dame, George-
town nebo Loyola. 

Léto hráčů LCC je plné lakrosu

   V pražské sportovní hale Sparty na Pod-
vinném Mlýně se na začátku června konalo 
mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku 
a fitness týmech. Ve třech soutěžních dnech 
se na závodní ploše vystřídaly kategorie 
kadetů (11-13 let), juniorů (14-16 let) 
a seniorů. Aerobic Team Chuchle měl po 
nominačních kolech a mistrovství republiky 
v závodě 34 závodníků!
   Po prvním dni zápolení, kdy se konala zá-
kladní a semifinálová kola kadetů a juniorů, 
postoupily do finálových bojů oba chuchelské 
páry v kategorii kadet (Kateřina Hricková, 
Matěj Poláček a Veronika Frantová s Matyá-
šem Vybíralem), fitness týmy (kadetky i juni-
orky) a muž kadet (Matyáš Vybíral). 
   V pátek dopoledne patřila závodní plocha 
seniorům, tým seniorek vybojoval v základ-
ním kole skvělé druhé místo. Večer se už 
začínaly rozdávat tituly v kategoriích kadetů 
a juniorů. Po náročném finálovém kole vybo-
joval chuchelský fitness tým kadetek (složení 
Barbora Bohatová, Dominika Ebrová, Vero-
nika Frantová, Eva Pospíšilová, Adéla Šimůn-
ková, Nikol Vosková, Anna Zajíčková) titul 
mistrů Evropy pro rok 2012! Dalším titulem 
přispěl do sbírky Aerobic Team Chuchle v ka-
tegorii kadeti muži také Matyáš Vybíral. 
   Skvělým druhým místem a titulem vi-
cemistrů Evropy se prezentoval i kadetský 
pár Verunka Frantová a Matyáš Vybíral. 
Fantastickou sbírku medailí pro Aerobic 
Team Chuchle v pátek dovršil fitness tým 
juniorek (složení Lucie Čuřínová, Michaela 

Klepalová, Daniela Kolečková, Kristýna 
Kudrnová, Kristýna Loušová, Matylda Malá, 
Nikola Ševčíková, Sarah Vegnerová). Ty se 
umístily na výborném druhém místě a staly 

se vicemistryněmi Evropy. V sobotu byly 
v plánu ještě semifinálová a finálová kola 
seniorů. Fitness tým seniorek (složení Anna 
Durajová, Barbora Hovorková, Zdena Ja-
noušková, Martina Kolářová, Markéta Sílová, 
Zuzana Scherzlová, Sabina Škrabská, Barbo-
ra Vavroňová) z ATCH měl nelehkou úlohu 
v obhajobě loňského titulu z Turína. Po 

náročném finálovém kole děvčata nakonec 
obsadila stříbrnou pozici a získala tak titul 
vícemistryň Evropy pro rok 2012. Ve večer-
ním finále se exhibičně v programu předsta-

vili závodníci Aerobic Team Chuchle – jako 
nejúspěšnější klub mistrovství Evropy se 
ziskem dvou zlatých a tří stříbrných medailí! 
„Všem závodníkům a medailistům z Aerobic 
Team Chuchle gratuluji a děkuji za skvělou 
reprezentaci nejen České republiky, ale 
i Velké Chuchle,“ dodává závěrem trenérka 
Veronika Buriš. 

   Na cyklistickém kalendáři se letos objevil 
nový závod Genesis Bike Prague zařazený do 
mezinárodní série Inter - Mountain. Hned 
v prvním ročníku byla laťkaa postavena vel-
mi vysoko a tento podnik s atraktivní trasou 
přilákal více než tisícovku horských cyklistů.
   Na startu nechyběli ani členové absolutní 
české špičky této disciplíny. Startovní pole 
bylo pestrou přehlídkou závodníků z celé 
republiky a nechybělo ani mnoho sporťáků 
a sporťaček z Radotína. Krásné počasí třetí 
červnové soboty vytvořilo dokonalou kulisu 
pro atraktivní trať, která začínala v pražských 
Butovicích. Organizátoři věnovali přípravě 
trasy patřičnou pozornost a podařilo se jim 
vytvořit výborný mix, ve kterém i zkušení 
borci našli pár míst, kde se pořádně zapotili. 
Na výběr byly dvě trasy – třicetikilometrová 
a šedesátikilometrová s možností volby na 
17. kilometru. 
   Hned od startu se začalo tvrdě závodit 
a na čele se utvořila menší skupinka, z níž 
se po pár kilometrech odpoutal Tomáš 
Vokrouhlík. Na půlce trati měl již zhruba 
pětiminutový náskok na ostatní soupeře. 
Na sjezdu z nejvyššího bodu trati Cukráku 
neznámí vandalové poničili značení závodu 
a došlo doslova k chaosu ve startovním poli. 
Všichni bloudili v hustém lese na úpatí 
kopce a pro mnohé to znamenalo ztrátu 
cenných minut. Výhodu zde měli jezdci, 
kteří si trať před závodem projeli dle pro-
pozic pořadatelského webu. Pod sjezdem 
v Černošicích se tak první neobjevil Tomáš 
Vokrouhlík, ale Milan Černý hájící barvy 
Ski a Bike Centra Radotín, následovaný 
Václavem Aškou z Duratec teamu a právě 
Vokrouhlíkem z BMC. 
   V poslední třetině závodu se Černému po-
dařilo svoji pozici uhájit před tvrdě sjíždě-
jícími pronásledovateli a pomyslnou pásku 
cíle proťal na první pozici. Vzniklá situace 

byla poté podrobena diskuzi a po vzájem-
né dohodě byl vítězem závodu vyhlášen 
Tomáš Vokrouhlík před Černým a Aškou. 
„Než jsme zabloudili, měl na nás Tomáš už 
výrazný náskok. Ze sportovního hlediska 

si myslím, že je právoplatným vítězem, byl 
lepší než my. Mojí výhodou byla dokonalá 
znalost tratě, nicméně o vítězi by nemělo 
rozhodovat to, jestli závodník cizím zavi-
něním zabloudí, nebo ne,“ uvedl k situaci 
Milan Černý ze Ski a Bike Centra Radotín. 
   Je vidět, že férové chování je stále jed-
ním z hlavních pilířů amatérského sportu. 
Mimo tento drobný problém se značením 
trati se první ročník Genesis Bike Prague 
perfektně vydařil a je rozhodně na co na-
vázat příští roky.

Genesis Bike Prague vedl přes Prahu 16

   Předposlední červencovou sobotu pro-
jížděl Radotínem cyklistický maraton 
Praha – Karlštejn Tour, který se konal 
v rámci závodů Kolo pro život. (Jde o nej-
větší český seriál cyklistických maratonů 
pro širokou veřejnost a startuje v něm díky 
jeho prestiži i mnoho profesionálních cyk-
listických týmů a jezdců.)

Všechny závody Kolo pro život nabízí 
množství tras a kategorií odstupňovaných 
délkou a náročností 
pro všechny cyklisty. 
Soutěžit mohou jak 
dospělí, tak děti. Akce 
v Chuchli odstartova-
la v sobotu v kulisách 
dostihového závodiště 
a odtud se cyklisté vy-
dali Radotínskou ulicí 
směrem do Radotína, 
aby pak dál pokračo-
vali atraktivní trasou 
na Karlštejn a nazpět. 

Závodu Praha – Ka-
rlštejn Tour České 
spořitelny se letos 
celkem zúčastnilo re-
kordních 1600 bikerů a na startu nechybělo 
ani mnoho cyklistů přímo z Radotína. Mezi 
nimi byli i jezdci startující přímo za obec 
Radotín v rámci MTB teamu radotínského 

Ski a Bike Centrum Radotín. V dresech se 
znakem Radotína se rozhodně na domácí 
trati nenechali zahambit a byli vidět hned 
v čele závodu. Milan Černý skončil na 
nejdelší 50kilometrové trati na skvělé 5. 
pozici v kategorii muži 30 – 39 let. Lukáš 
Mikovec skončil na 7. místě v kategorii muži 
19 – 29 let a Ján Jánočko na 11. místě v kate-
gorii muži 30 – 39 let. V nelehké konkurenci 
de jim povedlo zajet velmi pěkné výsledky.

Kompletní výsledky závodu najdete na 
stránkách Sportso, kde se můžete podívat 
i na krátké video ze závodu.

Radotín zažil cyklistické závody 
Praha - Karlštejn Tour

Za typicky letního počasí, před zraky 
sedmi tisícovek diváků se v Conseq Parku 
Velká Chuchle uskutečnil vrchol letošní 
sezóny – 92. České derby Rádia Impuls. S cel-
kovou dotací 2,5 milionu korun šlo o nejbohat-
ší rovinový dostih středoevropského regionu.

Favoritem dostihu byl slovenský host 
Move Your, který poprvé v kariéře našel pře-
možitele. Optimální tempo dostihu nadikto-
val irský rutinér Ted Durcan s Kaptahem. 
V polovině cílové roviny se čelo dostihu 
vyrovnalo a za triumfem mohla zamířit 
dobrá polovina startujících. To už vnějškem 
dráhy z hloubi pole akceleroval Kadyny a na 
jeho zrychlení nestačil nikdo, vyhrál jistě 
o dvě a čtvrt délky. S pořizovací cenou 160 
tisíc eur byl nejdražším koněm na startu, ale 
jarními výsledky zůstal za očekáváním a tak 
byl nabízen v kurzu 20:1. Jeho trenér Franti-
šek Holčák opět dokázal, že na vrchol sezóny 
umí koně připravit, změnil jezdce i taktiku 
a mohl slavit již své šesté vítězství v Derby, 
jímž vyrovnal historický rekord Františka 
Vítka a Jaroslava Maška. 

Naopak prvního triumfu se v Derby 
dočkal žokej Jiří Chaloupka patřící již 
patnáct let mezi elitu českých dostihových 
jezdců. Jen půl délky za strojově jdoucím, 
v cíli druhým Move Your Vision finišoval 
na třetí příčce nejlepší, ale před dostihem 

nejméně očekávaný, z kvarteta stájí man-
želů Charvátových My Afantou, pětici 
doplnili délku a čtvrt za ním čtvrtý Brutal 
Rocco a jen hlavu za ním druhý účastník 
ze Slovenska Atack.

Kadyny se v Derby našel v pravý čas



Kontakt:
SAK Radotín s.r.o.
Karlická 1407/39A

fax: 257 911 177
e-mail: info@sakradotin.cz

www.sakradotin.cz

Termické solární systémy na ohřev užitkové vody
(TUV) a přitápění – úspora energie i peněz

Kdo chce něco ušetřit
Tento systém musí mít
Rádi vám i poradíme
Slušnou cenu poskytneme!

 ELEKTRIKÁŘ
HODINOVÝ MANŽEL

byt, dům, chalupa, kancelář
Elektroinstalace:

servis, nové vedení, výměna jističů,
výměna světel, výměna zásuvek, 

vypínačů atd...
Drobné domácí práce

Zámečnické a instalatérské práce
Odvoz až šesti osob (třeba na letiště)
Pomoc při stěhování, vyklízení… 

Malování pokojů,
práce na zahradě…

tel: 737 555 667
e-mail: hodinovymanzel73@seznam.cz

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,
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výrobu kontejnerových stání
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• příjem zakázek
• plastové rozvody
   vody
• měděné rozvody
• kanalizace
• PVC odpady
• instalační materiál

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

RADOTÍNSKÉ
BURČÁKOBRANÍ 2012

MČ Praha 16
a Český archív vín

Radotínské
Burčákobraní

ročník 2012
15. 9. 2012

MČ Praha 16 ve spolupráci s Českým 
archivem vín připravují na sobotu 
15. září 2012 od 14 hodin před radotín-
skou radnicí a v blízkém okolí 4. ročník 
kulturně společenské akce Radotínské 
Burčákobraní.

K ochutnávce bude připraven mírně 
kvasící skvělý mošt z hroznů od vina-
řů hlavně z Moravy. Srdečně všechny 
zveme na bohatý doprovodný kultur-
ní program, ochutnávky mydliňáků, 
burčáků po zlomení, ve varu, sladkých 
burčáků, mladých vín a na gastrono-
mické speciality.

K poslechu hraje cimbálová a dixielan-
dová hudba. Večer vystoupí Eliščin
band s Janem Budařem a Jan Kalousek.

www.ceskyarchivvin.cz


