
ROČNÍK 9                     ČÍSLO 7-8/2011                         WWW.PRAHA16.EU                      ZDARMA

Ušetřeno se sluncem

Zrekonstruované komunikace po dokončení okruhu

Czech POINT -
co umí za 4 roky

Změny na pozemních
 komunikacích

Máte vůz starší čtyř let? Chcete ušetřit peníze při 
provedení opravy nebo výměně opotřebovaných dílů?
Pak je právě Vám určena šeková knížka plná slev,
která obsahuje kupony s 20% slevou na vybrané opravy
a řadu dalších výhod pro Vás.
Pokud šekovou knížku ještě nemáte, je pro Vás 
připravena u Vašeho autorizovaného servisního 
partnera ŠKODA.

FEMAT,spol. s r.o. 
Vrážská 1562/24 

153 00 Praha 5 - Radotín
Tel: 800 400 497
www.femat.cz

ŠKODA Service
ŠKODA Originální díly

ŠKODA Originální příslušenství

Dohoda mezi Městskou částí Praha 16 
a Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) o re-
konstrukci komunikací v oblasti Radotí-
na, které byly využívány stavbou silnič-
ního okruhu, byla dodržena. 

V roce 2010 radotínská radnice 
spolu s ŘSD vytipovala komunikace, 
které budou v rámci stavby „Silniční 
okruh kolem Prahy – stavba 514“ 
v Radotíně zrekonstruovány. Jed-
nalo se zejména o hlavní tahy přes 
městskou část, tj. o ulici Výpadovou 
a K Cementárně, dále o ulici Přeš-
tínskou, Vrážskou a Radotínskou. 
Současně byly dohodnuty lokální 
opravy ulic Strážovská, Ametystová, 
Topasová, Živcová a Radkovská. 

Oprava ulic Výpadová a Přeštínská 
byla podmíněna výstavbou dešťové 
kanalizace pro odvod vody z ulice 
Přeštínské a části ulice Výpadové. 

Dále bylo dojednáno vybudování no-
vých chodníků v těchto ulicích.

Na podzim roku 2010 byly fi rmou 
Strabag zrealizovány opravy ulic Strá-

žovská, Ametystová, Topasová, Živco-
vá a Radkovská. 

Naše radnice zajistila projektovou 

Už na konci května vyšla ve Sbírce 
zákonů novela č. 133/2011 Sb., kterou 
se mění zákon o silničním provozu.

Dohledu médií zatím docela unika-
la (narozdíl třeba od nekončících dis-
kusích o „osobě blízké“), připomeň-
me proto alespoň čtenářům Novin 
Prahy 16, jakých důležitých změn se 
provoz na pozemních komunikacích 
dočkal od 1. srpna letošního roku. 

Poslanci, kteří novelu projednáva-
li, chtěli hlavně zjednodušit bodový 
systém a zejména zpřísnit postihy za 

Když se v březnu roku 2007 uváděl do 
pilotního provozu Czech POINT, bylo 
jeho cílem zpřístupnit a hlavně zrychlit 
služby státní správy směrem k občanům.

Rozjezd se uskutečnil celkem na 
sedmatřiceti pracovištích městských 
a obecních úřadů po celé České republi-
ce. Po zhodnocení zkušebního fungová-
ní se od 1. ledna 2008 jelo na ostro – a to 
už na více než osmi stech místech. 

Po třech letech od spuštění vydal 
Czech POINT více než čtyři miliony 
výpisů. Největší zájem je o výpis z rejs-
tříku trestů, další místa v pomyslném 
žebříčku patří výpisům z katastru 

Projekt fotovoltaické elektrárny na 
střeše radotínské základní školy, jímž 
se vedení radotínské radnice zabývalo 
už od roku 2008, se podařilo realizovat 
v minulém roce díky penězům z dotace 
získané v roce 2009. Ta pokryla 5 milio-
nů z celkových 5,6 milionu korun. A jak 
se tato investice vyplácí?

Elektrárna o výkonu 50,16 kW 
pokrývá asi polovinu spotřeby 
elektrické energie základní školy 
a školní jídelny v Loučanské uli-
ci. Panely jsou umístěny na střeše 
II. stupně, která je plochá, není 

odnikud stíněna a celá soustava tak 
zde mohla být natočena v ideálním 
úhlu pro příjem sluneční energie.

Díky tomu se tu z obnovitelné-
ho zdroje energie k 1. srpnu (tedy 
za necelý rok) podařilo vyrobit 
41 372 kWh, aniž by se musel spálit 
byť i jen jediný kilogram uhlí. To 
znamená, že do ovzduší uniklo o cca 
27 910 kg CO2 méně! 

I když toho uspořeného oxidu bylo 
ve skutečnosti ještě o něco více. Malá 
střešní elektrárna vstoupila nejprve do 
zkušebního provozu a teprve její „ost-
ré“ spuštění, které bylo spojeno s insta-
lací so waru zaznamenávajícího široké 
spektrum parametrů výroby, zname-

n a lo  p omy s l nou 
n u l u  p ř e p o č t u 
uspořeného CO2. 
Tato i další hod-
noty se průběžně 
zobra zují  na i n-
formačním pane-
lu, který je umís-
těn ve  v s t upn í m 
vestibulu II. stupně 
školy. Tady je možné 
neustále „v přímém 
přenosu“ sledovat 
a k t u á l n í  v ý robu 
elektrické energie 
a další údaje – třeba 

II. stupně, která je plochá, není 

V poslední době 
si velice často dá-
vá m otázku nad 
vlivem, působením 
a informačním po-
sláním současných 
novin a zpravodaj-

ských relací a všeobecně o novinářské 
etice. Mám dojem, že nás neustále 
více a více jako hlavní informace 
zahrnují zprávy o všemožných ži-
velných katastrofách, dopravních 
nehodách, kriminálních deliktech či 
excesy v podobě „zaručených“ zpráv 
z rodinných kruhů mediálně zná-
mých osobností. Bulvarizace zpráv 
je patrná i ze stránek dříve seriózních 
periodik či v televizním vysílání ve-
řejnoprávní stanice.

Proč tomu tak je? Proč je na 
stránkách novin věnováno tolik 
prostoru podobným informacím? 
Je pro mne nepochopitelné, když 
registruji statistický údaj ohledně 
sledovanost i vydávaných novin 
na území hlavního města a v čele 
je deník Blesk, periodikum, které 
denně nabízí čtenářům bohatou šká-
lu senzacechtivých zpráv. Rovnice 
je jasná. V prvé řadě jde o byznys, 
vyplývající z prodejnosti, a prodává 
se to, po čem je poptávka. To, co se 
více prodává či sleduje, je zase zají-
mavé pro marketingové společnosti, 
které řeší umisťování reklam. Ty jsou 
zase z komerčního hlediska zajímavé 
pro vydavatele a TV stanice. A jsme 
v začarovaném kruhu. 

Nepříjemné je však především 
zjištění a realita, co velká skupina 
čtenářů a posluchačů chce slyšet za 
zprávy, na jaké informace reaguje, 
o kterých se baví. Je bohužel i soci-
ologickými studiemi dokázáno, že 
podle některých bulvárních informa-
cí, především ze společenského dění, 
si někteří lidé především z mladších 
generací nastavují svoje hodnoty. Ří-
kám si, zda-li si tímto přístupem tak 
trochu nezaděláváme na problémy 
do budoucna. Do dob, kdy člověk, 
který si poctivě každý den vykonává 
svoje povinnosti, chodí do práce, 
stará se o své blízké, je zodpovědný 
a především má nastaveny správné 
hodnoty, bude absolutně nezajíma-
vý... Nebo ten čas už nastal?  

V dnešním sloupku si Vám dovo-
luji nabídnout k zamyšlení možná 
již otřepané, ale stále aktuální spi-
sovatelovo klišé. Ve fantastickém 
podání Rudolfa Hrušínského ve 
Vančurově Rozmarném létě zazněla 
známá replika: „Tento způsob léta 
zdá se mi poněkud nešťastným...“ 
Fráze je sice všudypřítomná a apli-
kovatelná na mnoho let i mnohá 
léta dopředu i zpátky, ale pro le-
tošní léto je až nestoudně trefná. 
Nebo ne?

Opakují se každý rok, a zvyknout 
si na ně stále nemůžeme. (Jak by-
chom také mohli?) Povodně, zápla-
vy, velká voda, bleskové povodně, 
místy až extrémní srážky. Nejzář-
nějším příkladem může být sever 
Čech, který to zřejmě v posledních 
letech odnesl nejvíc a kde velká 
voda brala lidem nejen domovy už 
loni. Jaký je pocit být dvakrát za 
sebou, od roka do roka, vyplaven, 
v některých místech dokonce i letos 
dvakrát za sebou... 

Snad mi to meteorologové později 
nevyvrátí, když si troufnu tvrdit, že 
slunečných dní o tom letošním létě 
bylo až žalostně málo. A když už 
byly, završily je k večeru bouřky. 
Jenže – ne ty „klasické“, na něž jsme 
byli vždycky zvyklí. Snad si to ještě 
pamatujete – to lehké letní zabou-
ření z veder a pak klid. Tohle jsou 
bouře zničující, devastující. Když se 
proženou, nechávají za sebou leckde 
spoušť. Je to ještě normální? 

Sledujete v poslední době zprá-
vy o počasí? Zpravidla se v nich 
dozvídáme, jak bylo a ne jak bude. 
Rosničky a jejich mužské protějšky 
nás zahrnují grafy a jinými malův-
kami, kudy postupovala oblačnost, 
kde pršelo, kolik bylo stupňů, ale 
to, jak má být, se tajuplně schovává 
v závěrečné třetině zpráv. To už je 
divák často tak unaven, že již dále 
nevnímá. 

Buď jak buď, léto budiž pochvá-
leno, ať je jakékoliv. A ještě před-
tím, než skončí, jste srdečně zváni 
17. září na další ročník Radotínské-
ho Burčákfestu (pozvánku na něj 
najdete na stranách 4 a 10)!

si velice často dá-
vá m otázku nad 
vlivem, působením 
a informačním po-
sláním současných 
novin a zpravodaj-

ských relací a všeobecně o novinářské 



Jak se zbavujeme elektrospotřebičů

Období renesance v architektuře

ZNAČKY ZNÁMÉ
I NEZNÁMÉ

Renesance se jako umělecký směr uplatňova-
la postupně od 14. až do 17. století a byla jednou 
z  nejvýraznějších epoch stavitelství v  Evropě. 

Vznikla počátkem novověku a její rozvoj 
souvisel s politickým i fi lozofi ckým světoná-
zorem té doby, který se zásadně odlišoval od 
středověku. V hospodářské oblasti došlo ke 
změně poměrů odvíjejících se od přechodu 
z feudalismu k ranému kapitalismu. Tyto as-
pekty ovlivnily celou atmosféru tehdejší doby. 
Renesance se snažila o návrat k humanismu, 
který spatřovala v římské době, z níž pak pře-
brala velké množství prvků, jež dále tvůrčím 
způsobem rozvíjela tak, že ve stavitelství bylo 
výsledkem nové umění reagující na návrat 
k antice při respektování gotické minulosti. 

Architekti se inspirovali antickou sou-
měrností, jednoduchostí a pravidelností. 
Počátečním impulsem pro vznik renesance 
ve Florencii bylo znovuobjevení spisu Deset 
knih o architektuře od Marcuse Vitruvia, 
římského architekta žijícího za dob vlády 
Caesara a Augusta v l. století n. l. Renesanční 
stavitelství se šířilo především mezi bohatými 
měšťany a vyznačovalo se reprezentativností 
stavěných světských budov, které byly proti-
kladem ke středověkým poměrům. Objevo-
valy se nové typy staveb, jako byly městské 
paláce a zámky nebo měšťanské domy. Pro 
příklad lze uvést honosný Lobkovický palác 
na Hradčanech, dnes Schwarzenberský, nebo  
dům U dvou velbloudů nakladatele a knihtis-
kaře Jiřího Melantricha na Starém Městě.  

V té době se vedle kamene začaly užívat 
v mnohem větším množství materiály jako 
mramor a cihly. Hojně se uplatňovalo slou-
pořadí, podloubí, klenby a kupole, jejichž 
tlak držely šikmé, do klínu vytvarované 
cihly či kameny. Vznikla i nová technika 
výzdoby fasády zvaná sgrafi to, kdy na spodní 
tmavou vrstvu omítky obarvenou mletým 
uhlím nebo popelem se po zaschnutí nanesla 
svrchní tenká světlá omítka, do níž se ještě 
za vlhka škrábaly vzory nebo ornamenty. 
Velice často byly užívány i fi gurální motivy 
sgrafi ta obsahující témata z antické řecké 
či římské mytologie nebo různé alegorické 
postavy a výjevy. V 16. století se stavěly ho-
nosné šlechtické a císařské zámky a paláce 
s lodžiemi, nejčastěji se třemi nebo čtyřmi 
křídly a uzavřenou dispozicí se zdobenými 
vnitřními trakty a okrasnými zahradami. 
Městská architektura se rychle rozvíjela 
a kromě již zmíněných domů a zámků se 
stavěly také radnice, upravovala se náměstí 
s kašnami, budovaly se typicky pravidelně 
založené zahrady s exotickými rostlinami 
nebo se existující objekty přestavovaly podle 
nového renesančního stylu. 

Také Pražský hrad počátkem 16. století 
již neodpovídal nárokům, které kladl vladař 
Ferdinand I. na bytový komfort, a proto byla 
zahájena zásadní přestavba královského sídla. 
Velkorysá přestavba byla však přerušena 
živelnou pohromou, kdy v roce 1541 vypu-
kl v jednom z malostranských domů požár, 
který se rozšířil až na Pražský hrad. Tehdy 

shořela střecha nad Vladislavským sálem 
a kaple Všech svatých. Vyvolalo to nutnost 
renesančních úprav nejhonosnějšího sálu 
v prvním patře Pražského hradu, jež dnes 
představuje přechod od architektury gotické 
k renesanci. Na přestavbu Vladislavského 
sálu, který je dlouhý 62 metrů, široký 16 
a vysoký 13 metrů, byly vynaloženy značné 
prostředky. Původní klenba musela být pře-
kryta novou prejzovou střechou ukončenou 
renesančními ozdobnými sgrafi tovými štíty. 
Po opravě byl sál propojen s obnovenou kaplí 
Všech svatých, kde skládali povinné přísahy 
nejvyšší zemští úředníci. 

Nejznámější a nejčistší renesanční stavbou 
je letohrádek královny Anny, zvaný Belveder, 
který byl zbudován ve východní části zahrady 
Pražského hradu. Stavbu zahájil král Ferdi-
nand I. v roce 1538 podle některých historiků 
pro svou manželku Annu jako dar. Postavy 
manželského páru byly zvěčněny na fasádě 
v reliéfu představujícím Ferdinanda I., jak 
podává královně květ. Podle některých pra-
menů byl letohrádek římskou císařskou vilou, 
jež měla reprezentovat habsburský majestát 
na území Prahy. Architektem byl Paolo della 
Stella a na stavbě se podílelo značné množ-
ství italských mistrů a později také Bonifác 
Wohlmut. Před Belvederem se nachází slavná 
bronzová „zpívající“ fontána, dílo Francesca 
Terzia, kterou odlil kovolitec Tomáš Jaroš. 
Při naklonění pod mísu fontány byly zvuky 
padajících kapek na kovový povrch vnímány 
jako cinkání zvonků a fontána tak sloužila pro 
pobavení královského dvora. Z letohrádku byl 
pěkný výhled na Prahu i na oblohu, a proto 
tam prováděl pozorování jako z observatoře 
slavný astronom Tycho de Brahe. 

Dalším architektonickým skvostem rene-
sančního stylu, odborníky považovaným za 
jednu z nejosobitějších staveb, byl letohrádek 
Hvězda na Bílé Hoře. Podle svého vlastního 
návrhu ho nechal v Praze postavit syn císaře 
Ferdinanda I., arcivévoda Ferdinand Tyrol-
ský, který zde žil se svojí tajnou láskou. Stavba 
byla postavena na půdorysu šesticípé hvězdy 
umístěné v kruhu o průměru 40 metrů 
a stejná byla i výška budovy od podlahy 
přízemí ke střeše. Symbolika hvězdy  byla 
v té době použita pro svoji magičnost. Vedle 
originálního půdorysu byla na letohrádku 
Hvězda zajímavá štuková výzdoba stropů, 
kdy klenby byly vyzdobeny motivy řeckých 
a římských dějin a antické mytologie na 
celkem 334 polích. Budova byla vystavena 
jako čtyřpodlažní s renesančními krby a mo-
zaikovými podlahami z polévaných dlaždic. 
Okolí tvořila obora založená roku 1530 na 
oválném půdorysu s větším množstvím spe-
cifi cky utvářených cest a stezek. Z historické-
ho hlediska nutno zmínit, že u zdi obory se 
odehrála v roce 1620 bitva na Bílé hoře. Praha 
jako historické město prošlo všemi slohový-
mi obdobími, renesanci nevyjímaje. Proto 
byla Praha roku 1992 zapsaná na seznam 
světového kulturního dědictví UNESCO. 

Prostor pro cyklisty (V19) 
Je umístěn v čele jízdního pruhu na 

křižovatkách řízených světelným signali-
začním zař ízením 
(SSZ) a cyklistům 
umožňuje předřa-
zení se před ostatní 
vozidla. V tomto pro-
storu se cyklista cítí 
bezpečněji, jelikož 
je před vozidly vidět 
a nehrozí mu boční 
srážka v souběžném 
směru. Díky tomu, 
že cyklista čeká před 

vozidly, není tolik obtěžován exhalacemi 
a výhoda tohoto postavení je i dopravní, 
protože kolař vyjíždí jako první. 

Prostory pro cyklisty by se měly již vy-
značovat na většině komunikací, kde se nově 
zřizují nebo obnovují SSZ.
Přejezd pro cyklisty (IP 7, V 8a)

Slouží k příčnému 
překonání komuni-
kací a je vyznačen 
j a k  s v i s l ý m ,  t a k 
v o d oro v ný m  z n a -
čením. V Česku jsou 
přejezdy pro cyklisty 
pouze vyznačeným 

koridorem pro příčný přejezd vozovky, cyk-
lista zde nemá přednost. Jedinou výjimkou 

jsou přejezdy řízené 
světleným signali-
začním zařízením, 
na kterých cyklista 
jedoucí na signál 
„volno“ má přednost 
před vozidly odbo-
čujícími ze souběžné 
komunikace rovněž 
na signál „volno“ 
(obdoba odbočují-

cích vozidel a přechodu pro chodce).
Přejezd pro cyklisty přimknutý k pře-
chodu (V 8b)

Loňská legislativní úprava nově stanoví 
možnost vodorovného vyznačení přejezdu 
pro cyklisty přimknutého k přechodu pro 
chodce. Úpravu lze užít zejména tam, kde 

pozemní komunikaci kříží stezka pro chod-
ce a cyklisty a kde z prostorových důvodů 
často není možné vyznačovat samostatně 
přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty.

spotřebičů. Především díky informačním 
kampaním, kterým dominuje zejména 
seriál akcí Zatočte s elektroodpadem, se 
pouhých pět procent dotázaných vyslovilo 
nesouhlasně k výroku „z vyřazených elek-
trozařízení lze použít mnoho surovin pro 
výrobu nových výrobků“. Více než pětina 
účastníků průzkumu s ním „spíše nesou-
hlasí“, 39 % „spíše souhlasí“ a jednatřicet 
procent „rozhodně souhlasí“. 

Už od roku 2006, kdy byl proveden 
první ze tří průzkumů, roste kontinuál-
ně podíl respondentů, kteří hodnotí své 
informace o zpětném odběru elektroza-
řízení jako dostačující. Letošní průzkum 
přesto ukázal, že je ještě co zlepšovat 
i v této oblasti. Přibližně třetina respon-
dentů si totiž stále myslí, že některé malé 
spotřebiče patří do běžné popelnice nebo 
do kontejneru na tříděný odpad. 

Češi nejčastěji odevzdávají k recyklaci 
kopírky (63 %), ledničky (60 %) a elektric-
ké sekačky na trávu (52 %). S tím, jak roste 
informovanost o celém systému zpětného 
odběru vysloužilých spotřebičů, ale také 
stoupají nároky Čechů na jeho komfortní 
fungování. Opakované průzkumy napří-
klad ukazují, že o celé desítky procent 
klesá deklarovaná vzdálenost, kterou jsou 
lidé ochotni ujít nebo ujet s nefunkčním 
elektrospotřebičem na sběrné místo. Malé 
spotřebiče, jako třeba fény, jsou obyvatelé 
ochotni dopravit průměrně na vzdálenost 
1417 metrů, velké na 1475 metrů.

Průzkum se ovšem nezabýval otázkou, 
jak daleko jsou zákazníci ochotni dojít, 
nebo spíš dojet nakoupit nový spotřebič. 
Popsal zato velmi detailně, kdo v typické 
domácnosti o koupi rozhoduje. Stejně 
důkladně pak zkoumal, kdo rozhoduje 
o způsobu likvidace po skončení život-
nosti (viz Noviny Prahy 16 č. 6/2011). 

Jedná se ale jen o subjektivní pohled. 
Zcela objektivně vzato se faktická prů-
měrná vzdálenost do nejbližšího sběrného 
dvora rovněž rapidně zmenšila: dnes činí 
3138 metrů, k nejbližšímu prodejci, který 
zdarma odebere starý spotřebič, to mají 
české domácnosti v průměru 2806 metrů. 
Je to tím, že sběrná síť je stále hustší. Dnes 
už zahrnuje 10 865 unikátních sběrných 
míst. Historicky první místo zpětného 
odběru bylo otevřeno před pěti lety na 
Ministerstvu životního prostředí ČR. 

Za tu dobu už bylo v Česku ekologicky 
zpracováno přes 150 tisíc tun elektro-
odpadu. Více než 100 tisíc tun z tohoto 
množství má na kontě ELEKTROWIN.

Opilý a podchlazený na perónu
4. května po druhé hodině v noci prověřovala hlídka Městské policie oznámení, podle 
něhož se na perónu radotínského nádraží pohybuje opilý muž, který zde plive, močí a dělá 
nepořádek. Policisté na místě zjistili, že muž je silně podchlazen a kvůli požitému alkoho-
lu není již schopen chůze. Následně byla na místo přivolána rychlá zdravotnická služba, 
která výtržníka odvezla do Fakultní nemocnice v Motole. 
Věděli, kde útočníka najít
Hlídka městské policie společně s Policií České republiky hledala útočníka, jenž po-
bodal jiného muže v ulici Věštínská v Radotíně. Stalo se tak 10. května před půlnocí. 
Podle informací o jeho popisu a jen díky místní znalosti svého „rajónu“ pojali městští 
strážníci podezření, o jakou osobu se jedná a kde se zdržuje. Policisté ji pak zadrželi 
v jedné z chat v lokalitě Šárovo kolo. Podezřelý byl postříkaný od krve a byl u něj nale-
zen zakrvácený nůž. 
Zloději v supermarketu
V supermarketu Albert na Zbraslavi byli 17. května v dopoledních hodinách zadrženi 
zloději. Hlídka městské policie při projednávání přestupku zjistila, že se jedná o dvě 
osoby mladší 18 let. Z jejich dechu byl cítit alkohol, a protože šlo o osoby mladistvé, 
byla na místo přivolána Policie ČR, která provedla dechovou zkoušku – s pozitivním 
výsledkem.

Poštovní schránka na rohu ulice…
5. června v 8.30 hodin nalezla hlídka městské policie utrženou poštovní schránku poho-
zenou na křižovatce dvou zbraslavských ulic Matjuchinova a Žabovřeská. Vyšetřováním 
se zjistilo, že Česká pošta schránku postrádá jako odcizenou.

V Říčních lázních si udělal nudistickou promenádu
Nejspíš hodně velké horko bylo muži, kterého ve čtvrtek 16. června po čtvrté hodině 
odpolední zpozorovali městští strážníci na cyklostezce u Berounky v okolí radotínských 
Říčních lázní. Hlídka provedla kontrolu a lustraci muže „nudisty“ s negativním výsled-
kem. Muž se hned po výzvě policistů oblékl. 
Nosál se zatoulal, hlídka ho „dopadla“ ve Velké Chuchli

Pracovníci odchytové služby pražské 
městské pol ic ie př ivez l i  do útu lku 
pro opuštěná zvířata v Dolních Mě-
cholupech nosála. Stalo se tak v noci 
10. července, kdy bylo zvíře nalezeno 
v Radotínské ulici. Jeho ztrátu nahlásil 
majitel městské policii už v úterý týden 
před jeho nalezením, chovatele se ale už 
nepodařilo kontaktovat. Naštěstí se záhy 
sám ozval a nosál je už opět doma.

Nosál se zatoulal, hlídka ho „dopadla“ ve Velké Chuchli

Novinky na Praha16.eu. Ofi ciální webové 
stránky radotínské radnice byly od 1. čer-
vence obohaceny o zcela novou podobu 
přehledu chystaných (a nyní i proběh-
nuvších) akcí. Ta umožňuje vyhledávat, 
co se odehrává konkrétní den, týden či mě-
síc anebo fi ltrovat nabídku podle typu akce 
(například: koncert, z okolí, pro seniory, 
děti, pro celou rodinu...). Stále platí, že do 
Kalendáře radotínských akcí se nedostává 
jen to, co chystá radnice, ale měly by zde 
být všechny zajímavé programy, ať už je 
připravují různé školy, kluby, spolky či 
jednotlivci. Proto nám posílejte informace 
o tom, co chystáte, a nebojte se ozvat, po-
kud vás napadne, jak by bylo možné ještě 
kalendář zlepšit. Druhým vylepšením je 
kompletní přehled všech důležitých tele-
fonních čísel na záchranné a bezpečnostní 
složky i havarijní služby: hned na Úvodní 
straně je v pravé liště červeně podbarvený 
odkaz „Kam volat v nouzi“.
Zastupitelstva. Řádné zasedání chu-
chelského ZMČ se bude konat 29.8.2011. 
První poprázdninové zasedání Zastu-
pitelstva městské části Praha - Zbraslav 
se koná ve středu 7. září od 17 hodin 
v Městském domě.
Nové zastávky na znamení. Po vyhodno-
cení první etapy rozšíření počtu zastávek, 
ke kterému došlo v lednu, rozhodla měst-
ská organizace ROPID o dalším rozší-
ření počtu zastávek s charakterem „na 
znamení“ od 1. července. Konkrétně jde 
o 154 zastávek na území Prahy a dalších 
18 v regionu. I nadále platí nový režim, 
kdy při čekání na zastávce již není nutné 
na přijíždějící autobus mávat. ROPID 
uvádí, že z vyhodnocení 1. etapy vyply-
nulo, že cestující přijali tuto změnu po-
zitivně, navíc došlo ke zkrácení jízdních 
dob na linkách s významným podílem 
zastávek na znamení a také k nezanedba-
telné úspoře pohonných hmot vyvolané 
plynulejší jízdou autobusů. V regionu 
Prahy 16 se nově dává znamení například 
na radotínských zastávkách Na Viničkách 
a Otínská, v chuchelské Dostihové a Ra-
dotínské, zbraslavských Most Závodu 
míru, U Včely a Žabovřeská a v Lipencích 
U Kapličky.   
Finanční arbitr. Dne 1.7.2011 nabyl účin-
nosti zákon č. 180/2011 Sb., kterým se 
mění zákon č. 229/2002 Sb., o fi nančním 
arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony. Touto novou 
právní úpravou dochází k rozšíření působ-
nosti fi nančního arbitra, který je specifi c-
kým státním orgánem určeným pro řešení 
vymezeného okruhu sporů mezi zákonem 
uvedenými osobami, i na oblast spotřebi-
telského úvěrování. Okruh povinných osob, 
na které se zmíněný zákon vztahuje, byl 
doplněn o zprostředkovatele při nabízení, 
poskytování nebo zprostředkování spotře-
bitelského úvěru. Tyto osoby („instituce“) 
jsou povinny arbitrovi nejpozději ke dni, 
od něhož jsou oprávněny vykonávat svou 
činnost, poskytnout své zákonem dané 
identifi kační údaje (jako je např. obchodní 
fi rma, název nebo jméno a příjmení, sídlo, 
místo podnikání aj.). Tuto informační 
povinnost mohou splnit i na formuláři 
vydaném arbitrem, který je zveřejněn na 
internetových stránkách www.fi narbitr.cz, 
nejpozději však do 3 měsíců ode dne naby-
tí účinnosti novely zákona.
Bylo nás 22 791. Český statistický úřad 
zveřejnil podrobná data o obyvatelstvu 
v Praze k 31.12.2010. Ve správním obvodě 
Praha 16 nás žilo 22 791, z toho 11 420 mužů 
a 11 371 žen. Zajímají vás tato čísla a chtěli 
byste znát další (třeba věkové složení oby-
vatel v jednotlivých městských částech)? 
Podívejte se na http://www.praha.czso.cz/
csu/2011edicniplan.nsf/krajp/104003-
11-xa. Součástí datové sady jsou i úhrny za 
22 správních obvodů a Prahu celkem.
Kontejnery. Kontejnery na objemný odpad  
budou v Radotíně v příštím měsíci přistave-
ny ve dnech 16.8. (ul. Na Viničkách a Sběrný 
dvůr v ul. V Sudech), 30.8. (ul. Ke Zděři 
a Sběrný dvůr) a 13.9. (ul. Strážovská 
a Sběrný dvůr). Velkoobjemový odpad mo-
hou občané Zbraslavi odkládat v pátek 26.8. 
do přistaveného kontejneru v ulici Romana 
Blahníka. Kontejner na biodpad z prostřed-
ků Magistrátu hl. m. Prahy bude přistaven 
v sobotu 27.8. v době od 9 do 12 hodin 
v ulici K Průhonu v Lipencích. 

Vysloužilá elektrozařízení odevzdává 
k recyklaci přibližně třetina českých do-
mácností. V souvislosti s ekonomickou 
recesí přestali lidé vyřazovat spotřebiče 
výměnou za novější model a ve větší míře 
je využívají po celou dobu jejich životnosti. 

Tato a další zjištění vyplývají z průzku-
mu veřejného mínění, který v roce 2010 
pro kolektivní systémy ELEKTROWIN, 
ASEKOL a EKOLAMP zpracovala agen-
tura Markent. Stejný průzkum se usku-
tečnil už v letech 2006 a 2008. 

K nejdůležitějším zjištěním patří sku-
tečnost, že celých 96 % dotazovaných 
zástupců českých domácností v průzku-
mu uvedlo konkrétní vlastní vysvětlení 
pojmu zpětný odběr. Toto slovní spojení 
se tedy za pouhých pět let, kdy systém 
zpětného odběru vysloužilých elektro-
zařízení funguje, stalo běžnou součástí 
každodenního slovníku Čechů. 

Pravdou ovšem je, že představa o tom, 

co to zpětný odběr je, popsaná v někte-
rých odpovědích, stále není tak docela 
přesná. 42 % dotázaných defi novalo 
pojem zpětný odběr jako „předání ne-
funkčních elektrozařízení k likvidaci“. 
Další se ale domnívají, že se jedná o „po-
platek za odběr starých spotřebičů“, „vý-
měnu starých spotřebičů za nové“ nebo 
také „ekologické zlikvidování drahých 
přístrojů“. 

Vysoké je také povědomí o možnostech 
využití surovin získaných z odevzdaných 
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Více se dočtete 
v Knize o Radotínu,

která je k zakoupení 
v Místní knihovně Radotín
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Nejstarší grunty a chalupy III.

Czech POINT...Zrekonstruované
komunikace...

v Knize o Radotínu,

                     mapa: Emil Souček na základě podkladů LPK

Pokračování bychom tentokrát měli zahájit čp. 11, které náleží Hořejšímu mlýnu, a mlýnem Hadrovým 
s čp. 12 – s jejich podobami jsme se však seznámili již v dubnovém čísle v kapitole věnované mlýnům.
Proto pojďme dál:

Čp. 14 - nyní adresa 
Prvomájová 1352. 
Na druhém břehu potoka 
býval bambousek
Na poustkách (stavení 
opuštěné během 
třicetileté války),
který se postupně 
přestavoval

Domek postavený 
v roce 1892 musel 
ustoupit parkovací 

ploše před dnešním 
domem čp. 1352 

v Prvomájové ulici

Budovu s čp. 17 
postavenou patrně léta 
Páně 1728 naposledy 
přestavěli roku 1933 
manželé Antonínovi

 I tento dům zmizel, 
dnes je na jeho místě 

dětské hřiště

Čp. 20 -  
Žufníčkovský 
grunt, ona 
vyšší budova za 
topolem s čp. 20, 
byl pojmenovaný 
po Vávrovi 
Žufníčkovi, který 
zde hospodařil 
v roce 1591

Po válce se ke statku 
zády a západu čelem 

postavila socha 
rudoarmějce

(foto vpravo nahoře). 
Zrušení staré 

cementárny a výstavba 
sídliště v centru 

smetly také poslední 
zbytky starobylého 

hospodářství...  ...a s nimi i pomník

Čp. 21 - má 
Vyskočilovský 
grunt, kde se po 
první světové 
válce usídlila 
fi rma ASTA, 
později Pražská 
akumulátorka

Dnes zde sídlí 
několik odborů 
Úřadu městské 
části Praha 16

přestupky ohrožující zdraví či životy 
(řízení vozidla po požití alkoholu, ne-
použití dětské autosedačky nebo bez-
pečnostního pásu, porušení zákazu 
vjezdu na železniční přejezd, otáčení 
se nebo jízda v protisměru na dálnici 
nebo silnici pro motorová vozidla, 
nepovolené předjíždění vozidla, řízení 
motorového vozidla řidičem, kterému 
byl zadržen řidičský průkaz).

Současně s tím došlo ke zmírnění 
postihů za přestupky méně závažné 
(snížení trestu za držení telefonního 
přístroje při řízení vozidla) a v někte-
rých případech z novely některé posti-
hy dokonce „vypadly“. Body se proto 
neudělují za neoprávněné užití vyhra-
zeného jízdního pruhu či nedovolenou 
jízdu po tramvajovém pásu.

K další změně došlo při měření 
rychlosti jízdy vozidel městskou poli-
cií. Novela zrušila nesmyslné značky 
informující o této skuteč-
nosti (začátek i konec úse-
ku). Nově je tedy tam, kde 
měření rychlosti probíhá, už 
nenajdeme. Stále však platí, 
že policisté musejí stráž-
níkům tato místa předem 
odsouhlasit.

Nenápadnou, ale důleži-
tou změnou prošla úprava 
používání zimních pneu-
matik. Zatímco dosud bylo 
povinné jen na místech 
označených dopravní znač-
kou (např. „horské“ úseky 

dálnice D1), nově bude existovat 
obecná povinnost jezdit v období od 
1. listopadu do 31. března se zimními 
pneumatikami, ale pouze v těch pří-
padech, kdy bude na komunikaci sníh, 
led nebo námraza, eventuálně pokud 
lze jejich výskyt vzhledem k povětr-
nostním podmínkám předpokládat.    

Dopustí-li se účastník silničního 
provozu více přestupků proti bezpeč-
nosti a plynulosti a bude-li k jejich 
projednání příslušný stejný orgán, 
podle nové úpravy se projednají ve 
společném řízení všechny, které byly 
spáchány za poslední tři měsíce. Až 
do 31. července je bylo možné ve spo-
lečném řízení projednávat celý jeden 
rok. Roční prekluzivní lhůta, která 
platí okamžikem spáchání přestupku 
a po jejímž uplynutí odpovědnost za 
přestupek zaniká (a není již možné 
jej projednat ani uložit sankci), tímto 
ustanovením dotčena není.

nemovitost í, obchodního rejstř í -
ku a centrálního registru řidičů. 
3. května dosáhl systém až fenomenál-
ní číslovky – byl vydán výpis s úcty-
hodným pořadovým číslem 5 000 000, 
a to z Katastru nemovitostí. Přibližně 
o tři měsíce později byl tento počet 
ještě o tři sta tisíc vyšší.

Na základě zkušeností a požadavků 
se pravidelně rozšiřuje funkčnost kon-
taktních míst veřejné správy tak, aby 
občané mohli ještě více snížit počet 
návštěv na úřadech. Za poslední rok 
došlo k nárůstu počtu kontaktních míst 
o více než dva a půl tisíce a v současné 
době celkový počet kontaktních míst 
dosáhl hranice 6678. Kromě obec-
ních a krajských úřadů a vybraných 
pracovišť České pošty jsou kontaktní 
místa Czech POINT umístěna rovněž 
na zastupitelských úřadech v zahraničí, 
v kancelářích Hospodářské komory ČR 
a v kancelářích notářů. V současné době 
je prostřednictvím kontaktních míst 
Czech POINT dostupných 16 služeb, 
z nichž poslední – změna hlášení mat-
ričních událostí do centrální evidence 
obyvatel – byla přidána v souvislosti 
s novelou zákona č. 133/2000 Sb., o evi-
denci obyvatel. S rozvojem systému 
Czech POINT se počítá i v následujícím 
období, a to jak z kvalitativního, tak 
kvantitativního hlediska s cílem přiblížit 
výkon veřejné správy občanům i podni-
katelům. Počet kontaktních míst provo-
zovaných obecními úřady již přesáhl pět 
tisíc z celkových 6200 obcí.

Co vše Czech POINT poskytuje:
Výpis z Obchodního rejstříku, vý-

pis z Živnostenského rejstříku, výpis 
z Rejstříku trestů, přijetí podání podle 
živnostenského zákona (§ 72), žádost 
o výpis nebo opis z Rejstříku trestů 
podle zákona č. 124/2008 Sb., výpis 
z bodového hodnocení řidiče, vydání 
ověřeného výstupu ze Seznamu kva-
lifi kovaných dodavatelů, podání do 
registru účastníků provozu modulu 
autovraků ISOH, výpis z insolvenč-
ního rejstříku, datové schránky, 
autorizovaná konverze dokumentů, 
centrální úložiště ověřovacích dolo-
žek, úschovna systému Czech POINT, 
CzechPOINT@offi  ce, Czech POINT 
E-SHOP – výpisy poštou.

Kde jej můžete na šestnáctce najít:
Úřad městské části Praha 16 
(pracoviště Václava Balého 23/3
a náměstí Osvoboditelů 21/2a), Radotín 
Úřad městské části Praha - Lochkov
Úřad městské části Praha - Velká 
Chuchle 
Úřad městské části Praha - Zbraslav 
(funguje, ale s omezením – poskytují 
výpisy z rejstříku trestů, výpisy z živ-
nostenského a obchodního rejstříku)
Pošta Praha 512
nám. Osvoboditelů 1409/6, Radotín 
Pošta Praha 516
Elišky Přemyslovny 446, Zbraslav 
Pošta Praha 59
Starochuchelská 7, Velká Chuchle

dokumentaci a stavební povolení pro 
dešťovou kanalizaci a nové chodníky 
v ulici Přeštínská a Výpadová koncem 
roku 2010, a tak se rozsáhlé rekonstruk-
ce ulic Výpadová, Přeštínská, Vrážská 
a Radotínská přesunuly na jaro 2011. 
Ulice Výpadová byla zahájena v dubnu 
realizací nového povrchu mezi Penny-
-marketem a fi rmou Kondor. Během 
května a června byly v několika 
etapách položeny nové povrchy ulic 
Vrážská a Radotínská, vybudována 
dešťová kanalizace a chodníky v ulici 
Přeštínské a v části ulice Výpadová 
a proveden nový povrch ulice Výpa-
dové až k světelné křižovatce u Laho-
vického mostu. 

Rozsah prací byl po dohodě s ŘSD 
a fi rmou Strabag ještě rozšířen o do-
budování asfa ltového chodní ku 
v zeleném pásu mezi fi rmou Kondor 
a křižovatkou Výpadová – Přeštín-
ská, dále o zřízení nástupišť nových 
stanic pro autobus 172 na křižovatce 
Vrážská – Přeštínská – Radotínská 
(zastávka na znamení „Přeštínská“) 
a vybudování asfaltového povrchu 
ve slepé ulici podél pily p. Mrázka 
a opravny autoelektriky p. Torna.

Celá tato stavba, kterou fi nanco-
valo Ředitelství silnic a dálnic a již 
prováděla fi rma Strabag, si vyžádala 
investici 19 150 000 Kč. Za odvede-
nou práci patří oběma fi rmám velké 
poděkování.

Na ostrově mezi mlýnskou strouhou 
a jalovým potokem stála, přibližně 

u mostu do Prvomájové, obecní 
pastouška s čp. 13, o níž existuje 

záznam již z roku 1721. Požár v roce 
1918 spolkl starý domek

a ukončil službu posledního
obecního slouhy



s sebou mělo v závěsu i dvojici žraloků. 
Nad lávkou se k nim navíc vrhl jeden 
neplavec - a představení mohlo začít. 
I tady byl trochu problém se stavem 
vody, topit se téměř na suchu je obtížné, 
ale dotyčný se za stálého volání „Hilfe, 
hilfe“ statečně plazil a pak i válel sudy 
přes střed řeky, aby se mu mohl zá-
chranář vrhnout ve správný okamžik 
na pomoc. S věží na lodi navíc nebyl 
problém nastřílet největší počet bodů 
do závěsného koše.

A jak rozhodla porota? Vezmeme 
to od posledního místa: Boj o život, 
Křižník Potěmkin, Petka, Poberounský 
katamarán, Sudyboys, Tank osvobo-
zení, Shrek, Pobřežní hlídka a vítěz 
Čarodějnická škola.

Pokud by ale měl někdo zájem v pro-
storu herny znovu zbudovat rodinné 
centrum, nabízí M. Bernardová mož-
nost konzultací, předání pexesových 
zkušeností.
A teď již plně do Radotína. Proč Ko-
runka odchází z Koruny?

Je pravda, že v prvních letech bylo 
rodinné centrum velmi využívané 
a navštěvované, nabízelo bohaté spek-
trum činností. Ale jak se píše na webu 
Korunky: Zakladatelkám a zakladate-
lům Korunky dorůstaly děti do před-
školního a dále školního věku a mezi 
„uživateli služeb“ se bohužel nenašli 
další nositelé myšlenky původního 
spíše „mateřského centra“. 

Je to možná zapříčiněno i mimo-
řádně bohatou nabídkou sportovních 
a kulturních aktivit v obci a dostup-
ností mnoha dalších služeb díky jejich 
relativní geografi cké blízkosti (právě 
Pexeso na Zbraslavi či A-centrum 
v Karlíně) a dobrému dopravnímu 
spojení, jak se říká na webu Korun-
ky. Zájem o kurzy i hernu postupně 
uvadal a také organizování rodinného 
centra a akcí se stávalo pro dnes již 
zase zaměstnané maminky složitější. 
Zakladatelky a zakladatelé se tedy 
rozhodli pro změnu pojetí Korunky 
a vnímají ji jako platformu pro ko-
munitní aktivity a projekty zvyšující 
kvalitu života rodin a jejich členů. 

A co se bude dít v prostoru zřízené 
herny?

Po prázdninách bude zase po-
kračovat každé úterý cyklus cvičení 
nejmenších dětí a rodičů - Světýlka, 
nezmizí ani orientální tance pro 
maminky či ve středu power jóga 
pro rodiče s dětmi a hlídáním.
Nově přibude keramika pro rodi-
če s nejmenšími dětmi, program 
GoKids (angličtina pro nejmenší) 
a Baby sing - znaková řeč pro slyšící 
miminka a batolata, které zahájí svoji 
činnost v Koruně od 15. září. Mgr. 
Dana Radová, vedoucí Kulturního 
střediska U Koruny, také doufá, že se 
podaří nabízet i služby soukromého 
pedagogicko-psychologického porad-
ce, který by měl sídlit v prostorách 
herny, a uvítají jej jistě hlavně rodiče 
předškolních a školních dětí.

Také budou na podzim pokračovat 
na jaře úspěšně vyzkoušené zájezdy 
pro rodiče s dětmi a pohádkové sobo-
ty pro děti. 

Ušetřeno se sluncem spolky
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Propršená Neckyáda

Jak žije Pexeso a jak radotínská Korunka?

Burčák, burčák, hudba

Rodeo má repete!

zmíněné snížení emisí (viz foto na titul-
ní straně). To však je, stejně jako celkový 
objem dosud vyprodukovaného proudu 
o něco nižší. Tady i na webových strán-
kách http://elektrarna.wz.cz, na kte-
rých jsou tato data přístupná on-line, 
chybí záznam zkušebního provozu.

Elektroměry je však zaznamenávají 
od okamžiku připojení panelů k dis-
tribuční síti. To je zde realizováno 
za využití tzv. zeleného bonusu. Při 
něm se 100 procent vyrobené elek-
třiny prodává do sítě, ale současně je 
možné ji spotřebovávat zcela zdarma. 
Distribuční společnost přitom platí 
každou vyrobenou kWh. Měření 
proto probíhá na dvou elektroměrech: 

jeden je za fotovoltaickou elektrárnou 
a druhý na přípojce, kde měří ve dvou 
směrech – ze sítě i do sítě.

Čistý zisk za vyrobenou energii činí 
za poslední čtvrtletí roku 2010 a první 
letošní pololetí 360 776 Kč. K tomu se 
ještě přičte úspora proudu, který neby-
lo třeba odebrat ze sítě. Tu však bude 
možné přesně vyčíslit až s ukončením 
kalendářního roku. Pak bude také jas-
né, s jak velkou částkou může Městská 
část Praha 16 počítat na jiné projekty.

Hlavní ovšem je, že s fi nanční šetr-
ností tu jde ruku v ruce šetrnost k ži-
votnímu prostředí. Děti tak denně ve 
vlastní škole mohou vidět, že ekologie 
není oním luxusem, na nějž si teprve 
budeme muset vydělat. 

Čarodějnická škola.

Co vše dokáže nabídnout správně 
rozběhnuté rodinné centrum, už pár 
let ukazuje právě zbraslavské Pexeso. 
O tom, jak se to podařilo a jak vidí 
další cestu, jsme si povídali s jednou ze 
zakladatelek a současných duší neustá-
le se vyvíjejícího projektu, s Michaelou 
Bernardovou.
Mnoho mateřských center zaniká ve 
chvíli, kdy jejich vedoucím odrostou 
děti. Pexeso svou nabídku naopak stá-
le rozšiřuje. Jak jste to dokázali?

Začínali jsme v roce 2005 – z po-
dobných důvodů, jaké stojí za vznikem 
většiny takových center. Ze Zbraslavi 
všichni za kurzy dojížděli do Prahy. 
Uvědomili jsme si, že chceme-li mít 
něco v místě, kde žijeme, budeme si 
to muset sami zorganizovat. A tak 
jsme začali – nejprve s fl étničkou, di-
vadlem, tanečky. Postupně jsme začali 
spolupracovat i s jinými neziskovými 
organizacemi. Ale bylo nám jasné, že 
to nejde pořád dělat čistě na dobrovol-
nické bázi.

Po třech letech jsme se profesionali-
zovali, ale už předtím u nás existovala 
profesionální organizační struktura: 
rada koordinátorek i realizační tým 
složený z jednotlivých pracovních 
skupin a napojený na konzultanty. 
V současné době nás v centru pracuje 
šest na částečný úvazek a v databázi 
máme 50 dobrovolníků, z nichž vždy 
alespoň dvacet je aktivních. Samo-
zřejmě se musíme starat, abychom 
lidi nespotřebovávali, dobrovolnictví 
si nesmírně vážíme, a tak pro dob-
rovolníky organizujeme motivační 
aktivity - třeba Noc v Pexesu, během 
níž si mohou užít volného večera bez 
dětí a děti naopak až do poledne dru-
hý den s námi. Pak jsou tu pro ně slevy 
na kurzy, na masáž...
A kolik lidí Pexeso navštěvuje?

Pořádáme 60 kurzů týdně, během 
týdne projde Pexesem 600 lidí. To je 
oblast nemohu říct komerční, ale sobě-
stačná. Vedle toho máme měsíčně šest 
až osm akcí připravovaných dobrovol-
níky, ty jsou určené pro různé znevý-
hodněné skupiny: pro izolované (pro 
ně je například volná herna) nebo pro 
školáky (pexoklubovna) a jednorázové 
akce. Těch je asi deset měsíčně, jsou 
to přednášky, semináře napomáhají-
cí k návratu do pracovního procesu 
a kurzy pro školáky a jsou často kryté 
z dotací, ať už magistrátních, nebo 
ministerských.

Každý půlrok v dotazníku zjiš-
ťujeme, co lidem vyhovuje, o co by 
ještě stáli. A podporujeme nápady, 
se kterými někdo přijde. To byl třeba 
případ Zbraslavských jarmarků, jedna 
nadšenkyně přišla, že by chtěla dělat 
jarmarky – fajn, co k tomu potřebuješ? 
– Zajistit technickou podporu, admi-
nistrativní část, pomoct s organizací 
a dobrovolníky pro doprovodný pro-
gram... Jana potom zajistila vše ostatní 
– prostor, lidi, pravidla… Je skvělá! 
Tak jsme dali síly dohromady a máme 
Jarmarky…

 Jarmarky jsou celé ve Vaší režii?
Teď od jara je připravujeme 

ve spolupráci s Městskou částí 
Praha – Zbraslav, společně žádáme 
o grant Ministerstva zemědělství ČR.

Hodně zajímavý je i projekt Pexoklu-
bovny.

Začínali jsme s miminky, ale bylo 
nám jasné, že děti odrůstají a v kaž-
dém věku potřebují nějaký smysluplný 
program. Navázali jsme spolupráci 
se školou, začali zjišťovat, jak to vy-
padá se školáky, a vyšlo nám z toho, 
že přesto, že jsou zajímavé možnosti, 
bude stále přibývat spousta školáků 
a náctiletých, kteří budou odpoledne 
bezprizorní. Proto vznikla Pexoklu-
bovna, kde je chceme učit něco dělat 
právě tady, vnímat Zbraslav jako 
vlastní místo.
A mají zájem? Přijdou?

Pátky chodí okolo 10 dětí, na spe-
ciální program (moderní technologie, 
zumba) jich vždycky přijde víc. Pro-
gram vymýšlejí a realizují 4 lidé, kteří 
především zjišťují, co mladé zajímá. 
Chtěli bychom se tomu věnovat víc, 
mít další prostory pro klub, teď ale 
řešíme hlavně vlastní přežití. 

V září se totiž musíme počtvrté stě-
hovat. Je nám jasné, že prostory budou 
menší, což bude znamenat, že nabíd-
neme méně kurzů i ostatních akcí. Při-
jdeme tak mimo jiné i o lektory, které 
jsme dlouho sháněli. Uvidíme, jestli to 
vůbec ustojíme...

Není to jediná změna. V Kulturním 
středisku Radotín v domě U Koruny 
uzavřelo k 1. červenci svou činnost ob-
čanské sdružení Korunka.

Některé kurzy, které zde v rámci 
dosavadního působení Korunky pro-
bíhaly, „adoptovalo“ samo Kulturní 
středisko, k nim by měly přibýt i další. 

ty pro děti. 
Více na:
www.pexeso.org a www.ukoruny.net

Ano, je to tak! Obětaví pořadatelé 
z pořádajícího Tarpan Clanu, o.s. při-
pravili ve spolupráci s Rodeo Corralem 
WI-CZ další rodeo! Tentokráte o Sená-
torský pohár! 

Všichni, kdo jarní rodeo navštívili, 
jistě mají v živé paměti napínavou 
podívanou a parádní výkony jezdců 
a jezdkyň. A mo-
h o u  s e  p r o t o 
těšit nanovo (to 
ostatně nebrání 
v těšení ani těm, 
k t e ř í  s n a d  n a 
j a r n í m  r o d e u 
nebyli). Program 
Velkého rado-
tínského rodea 
o  S e n á t o r s k ý 
p o h á r  d n e 
3 .  z á ř i  t o t i ž 
přinese, kromě 
známých a po-
pulárních disci-

plín, několik skvělých novinek! 
A které že novinky to budou?

Nechť se každý nechá překvapit... 
Nebo ať sleduje pečlivě plakáty, které 
se zhruba dva týdny před rodeem 
objeví!

Jednu novinku ale dopředu prozradit 
lze! Tradiční soutěž o Miss Rodeo ten-
tokráte vystřídá volba o (neméně hrdý) 
titul Mr. Rodeo 2011. Dámy se opět 
mají na co těšit!

Ač celý předchozí týden všichni zmíra-
li horkem, sobotní odpoledne vyhrazené 
pro radotínské splavování Berounky na 
všem možném i nemožném moc vlídné 
nebylo. Těm, kdo se k řece přišli pobavit, 
to ale náladu nezkazilo.

Náležitě oblečení a odeštníkovaní 
diváci čekali na startující plavidla bez 
ohledu na proměnlivé přepršky a vítr. 
A všichni soutěžící se jim za jejich vy-
trvalost odměnili měrou vrchovatou. 
Nápady a čas věnovaný jejich realizaci 
se opět odrazily na pestré nabídce bláz-
nivých plavidel.

Na startu byla Čarodějnická ško-
la, Shrek, Křižník Potěmkin, Tank 
osvobození, boxerský ring i s boxery 
(jinak Boj o život), Poberounský 
katamarán II., tradiční plující ponton 
Sudyboys, miniplavidlo Petka a také 
jedna Pobřežní hlídka.

Prověrkou použitelnosti plavidel 
příliš neprošlo plující boxovací plató 
pánů Knotků, které se pod tíhou do-
spělých plavců přelomilo vejpůl, hod-
ně hluboký ponor měla i Petka, vor 
z prázných PET lahví, přesto se ani 

tyto posádky nevzdaly a pokusily se 
zvládnout i úkol nejnáročnější - střel-
bu z lodi na odpadkový koš zavěšený 
na lávce přes řeku. I snaha se počítá.

Dalším problémem byla letos řeka 
sama - tedy její nízká hladina. Ti, kdo vo-
lili před lávkou trasu při pravém břehu, 
pak měli nemalé problémy s přechodem 
(doslova) míst, kde vody bylo jen pou-
hých několik centimetrů. Svůj boj zde 
svedl křižník Potěmkin a opravdovým 
oříškem byla mělčina pro bytelné plavi-
dlo Sudyboys. Hodnou chvíli to vypada-
lo, že zůstane zakotveno uprostřed řeky 
nad lávkou až do příští velké vody. Páni 
námořníci i paní kapitánka 
museli napnout všechny síly. 
Koráb osvobodili, ale sil na 
správné cílení na koš už dost 
nebylo.

O skvělou zábavu se posta-
rali poslední startující - Po-
břežní hlídka. Plavidlo s vlast-
ní pojízdnou pláží a strážní 
věží vedené Rosťou „Hasse-
lhofem“ Hrychem osazené 
sličnou squadrou plavčic 

Ano, je tu opět - III. Radotínský bur-
čákfest je přichystán na 17. září, zase se 
budou ochutnávat moravské burčáky, 
aby se zjistilo, který z nich bude letos 
ten nejlepší.

A uvidíme, zda se letošní chladné 
a deštivé léto neodrazilo i na chuti, 
když už letošní sklizně posunulo.

A na co se lze těšit kromě vína? 
Určitě nebude chybět ani dobré jídlo, 
aby se tak rychle nemotala hlava. Ale 
především je opět přichystán hu-
dební program, který okoření nejen 
samo odpoledne, ale i večer. Tady je:

14.00 Senior Dixieland  
16.30 Cimbálová muzika
          Vonička 
19.00 Vyhlášení vítězů
20.00 Vlasta Horváth

Krátké ohlédnutí za jednou nocí
Stejně tak jako v minulém roce se 

27. května farnost při kostele sv. Petra 
a Pavla zapojila do středoevropské akce 
Noci kostelů.

Ta zde byla zahájená v šest hodin 
večer mší svatou a adorací. Násle-
dovala přednáška Marie Linkové 

o zdejším kostele s podklady od paní 
prof. PhDr. Zdeňky Hledíkové dopl-
něná výkladem pana Karla Dobrus-
kého o bohoslužebných předmětech. 
Poté bylo možné si za asistence paní 

Zuzany Procházkové prohlédnout 
varhany. 

Svým zpěvem a hrou na kytaru 
přišel potěšit Jan Matěj Rak a diva-
delní hra Morst et Cupido v provedení 
spolku Lauriget připravila nevšední 
zážitek barokního divadla v latině, ky-

tarovými přednesy 
obohatili noc i Lucie 
Šťavíková a Lukáš 
Vencovský, jejichž 
v y s t o u p e n í  b y l o 
prokládáno četbou 
z písma.

 Závěrečný var-
hanní koncert sleč-
ny Evy Procházkové 
udělal krásnou tečku 
za pěkně prožitým 
večerem. 

Celkový program 
připravil páter Zdeněk Skalický. Podě-
kování patří jemu, všem vystupujícím 
i těm, kdo se přišli podívat. Oni i další 
jsou zváni i napřesrok.
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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 10,098.00

(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

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

777 171 206
Petr Kučeratel:

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907

KUPON NA 20 % SLEVU NA JAKÉKOLIV JÍDLO PRO CELÝ STŮL

Platnost od 15.6.2011 do 30.9.2011

České a mexické speciality

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

» soudní znalec
» certifikovaný odhadce majetku
» znalecké posudky na ceny staveb
   a pozemků
» odhady nemovitého majetku
» tržní odhady pro banky 
» úřední dokladování technického
   stavu objektů
» vady a poruchy staveb

tel./fax: 257 912 946
                  mobil: 602 657 499 
             e-mail: werner.l@volny.cz  

Pražského 659/44, 152 00 Praha 5
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 Redakční uzávěrka 3.8.2011. 

Vychází 15.8.2011. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.9.2011.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 2.9.2011. 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. 

Informační měsíční periodikum pro 

RESTAURANT
„ŠKODA LÁSKY“

Zbraslavské náměstí 453
156 00 Praha - Zbraslav
tel.: 257 923 316 (restaurace)
tel.: 608 520 025 (manager)
e-mail: info@skodalasky.cz
www.skodalasky.cz

ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE -
     ERBEN - 604 516 344 
»  opravy i nové instalace,
     zásuvky, světla, vypínače
»  zasekání elektřiny nebo
     v lištách, začištění omítek

úklid menších firem
(kancelářské a další prostory)

úklid bytových domů

mobil:
 724 347 964
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KADEŘNICE DO DOMU
Nabízím kadeřnické služby

u vás doma
Tel: 725 083 881



19. srpna
Radotínské farmářské trhy

náměstí Osvoboditelů 1372 mezi 
nákupním centrem Berounka 

(supermarketem Albert)
 a parkovištěm

od 10.00 do 18.00 hodin

20. srpna
Pyžamová párty

v Říčních lázních Radotín
od 18.00 hodin

25. srpna
Zpívaná

jamsession, aneb setkání muzikantů
a přátel muziky v radotínských 

Říčních lázních
od 20.00 hodin

22.–26. nebo 29.–31. srpna
Docházkový tábor s intenzivní 

výukou angličtiny pro děti 13–15 let

29.–31. srpna
Příměstský tábor s angličtinou
a bohatým programem pro děti

10–13 let
Informace na www.chc.cz/

primestsky-tabor nebo přímo
 v jazykové škole Channel Crossings 

naproti nádraží

2. září
Radotínské farmářské trhy

náměstí Osvoboditelů 1372 mezi 
nákupním centrem Berounka 

(supermarketem Albert)
a parkovištěm 

od 10.00 do 18.00 hodin

3. září
Rodeo

v areálu radotínských Říčních lázní
(více viz str. 4)

5. září
Doprodej dotovaných zájezdů 

 od 10.00 do 13.00 hodin
Pro radotínské seniory

 i rodiče s dětmi
v Kulturním středisku „U Koruny“

(zájezdy pro rodiče s dětmi
se dají koupit také elektronicky 

na www.radotin.ck2.cz)

10. září
Hrad Trosky a Šťastná země

Výlet pro rodiče s dětmi
prohlídka zříceniny Trosky, návštěva 

dětského areálu Šťastná země, 
v případě špatného počasí 

alternativně expozice Rumcajsův
svět v Jíčíně a prohlídka města

10. září
125 let SDH Radotín

Oslavy 125 let trvání Sboru 
dobrovolných hasičů Radotín 

v Říčních lázních Radotín
 od 14.00 hodin

16. září
Radotínské farmářské trhy

náměstí Osvoboditelů 1372 mezi 
nákupním centrem Berounka 

(supermarketem Albert) 
a parkovištěm

od 10.00 do 18.00 hodin

17. září
Radotínský Burčákfest

třetí ročník oblíbeného festivalu 
pěnivého vinného moku

na prostranství před radotínskou 
radnicí v ulici Václava Balého

(více viz str. 4)

Střední škola dostihového sportu a jezdectví 
v Praze - Velké Chuchli

 oznamuje, že ve školním roce 2011/2012 bude otevřena
dálková forma studia oboru
JEZDEC a CHOVATEL 

se zaměřením na dostihový sport
(konzultace 1x měsíčně) 

a dále oznamuje, že vypisuje další kola
přijímacího řízení do denního studia.

Bližší informace:
www.dostihovaskola.cz, info@dostihovaskola.cz, tel: 257 941 094

         ANGLIČTINA RADOTÍN   
  nám. Osvoboditelů 69, Praha 16 - Radotín                                  

Více informací: www.anglictina-radotin.cz, facebook – Angličtina Radotín
Tel.č. 777 057 013, e-mail: verakunt@yahoo.com

          Kurzy angličtiny pro dospělé i děti
» semestrální kurzy 19.9.2011 - 3.2.2012
» max. 8 studentů ve skupině
» příprava na zkoušky FCE, CAE

       » příprava na státní maturitu
» fi remní a individuální výuka angličtiny
» překlady z anglického do českého jazyka
» konverzace s rodilou mluvčí

Nabídka zaměstnání
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ MASO - UZENINY, LAHŮDKY

SKLADNÍK
POKLADNÍ

ŘIDIČ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU
u všech pozic se jedná o jednosměnný provoz 

pondělí - pátek, sobota 1x za 3 týdny
Tel.: 777 66 1111 po 14. hodině

Velkoobchod potraviny, drogerie 
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5
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Kino Radotín je v současné 
době v rekonstrukci – 
od 1. září by se mělo 

představit
v nové podobě 

a HLAVNĚ s novou kvalitou 
vysílání.

Díky digitalizaci sem bude 
možné mířit
na premiéry, 

a to i 3D fi lmů!
Chcete-li znát program 
těsně po znovuotevření, 

sledujte po 20. srpnu 
stránky www.praha16.eu.

27. srpna
Zbraslavské jarmarky 

farmářský trh na Zbraslavském 
náměstí od 8.00 do 12.00 hodin 

3. září
Zbraslav – Jíloviště 

jízda historických vozidel do vrchu
dopoledne výstava vozidel
na Zbraslavském náměstí
ve 13.00 start jízdy tamtéž

  
10. září

Zbraslavské jarmarky 
farmářský trh na Zbraslavském 
náměstí od 8.00 do 12.00 hodin

V noci 23. června 
prověřovala hlídka 

Městské policie 
hl. m. Prahy oznáme-

ní, na jehož základě 
našla u okraje vodní 

nádrže v ulici
Na Rymáni v Rado-

tíně utopenou fenku 
černého retrívra, 

kterou někdo svázal 
a hodil do vody.

Zbabělost činu k vyšetřování nepovede, jeho brutalita však 
ano. Celou záležitost převzala k dořešení Policie ČR. 

Zastávka 
Prvomájová 
v radotínské 
ulici Pod Klapicí 
získala v rámci 
rekonstrukce 
městského 
mobiliáře nový 
přístřešek.

Zbabělost činu k vyšetřování nepovede, jeho brutalita však 

Oslavy 125 let trvání
Sboru dobrovolných hasičů Praha - Radotín
Jedno století a k tomu ještě čtvrt, tak dlouho už působí v Radotíně 

dobrovolní hasiči. Což je důvod k oslavě. Radotínští „dobrovolňáci“ ji 
nechystají tak velkolepou, jako před pěti lety, spíše ji berou jako akci, při 

níž se mohou obyvatelé Radotína poznat se svými hasiči (stejně jako 
s členy spřátelených okolních sborů) a jejich prací. Účast navíc přislíbili 

i profesionální hasiči, kteří jsou v Radotíně od roku 1970
a chybět nebude ani hasičská líheň z hasičských rodin. 
Shrnuto – oslavy slibují na 10. září 2011 od 14.00 hodin 

příjemné odpoledne pro rodiny s dětmi 
a večer od 18.00 hodin zábavu s hudbou a tancem.

Program 10. září 2011 v Říčních lázních Radotín
Od 13.00 volná prohlídka vystavené hasičské techniky

14.00  Zahájení oslav
14.30  Ukázky hašení požárů, dětské soutěže
15.30  Ukázky práce hasičů HZS Praha (slaňování, záchrana osob,
           speciální technická zařízení ve spolupráci s JSDH Radotín).
           Ukázky práce s koňmi a psy MP hl. m. Prahy
16.30  Z činnosti hasičů okolních hasičských sborů
17.30  Poděkování všem sponzorům akce
           a zúčastněným na oslavách
18.00 Volná zábava, hudba, tanec, zpěv a hry

Občerstvení po celou akci zajištěno ochotným personálem Říčních lázní 
pod vedením Jana Löwyho (www.ricnilazne.sok-praha.cz/).

Pozor! Celé odpoledne, tj. od 14.00 do 17.00 hodin, probíhá 
Den otevřených dveří na stanici č. 8 HZS hl. m. Prahy 

v Radotíně v ulici V Sudech.

Tak zase máme jeden školní rok za sebou, 
pro někoho byl úspěšný pro někoho možná 
méně. Pro Klub Radotín a pro občanské sdru-
žení Proxima Sociale, které Klub Radotín zři-
zuje, byl nejen úspěšný, ale i velmi plodný. 

Do nového roku 2011 vstupoval s dob-
rým pocitem, protože Proxima Sociale, o.s. 
obdržela na konci roku 2010 první místo 
v celonárodním kole soutěže Evropská 
cena prevence kriminality a projekt „Pro 
bezpečný domov v bezpečnější komunitě 
prostřednictvím prevence, práce policie 
a restorativních programů“ postoupil do ev-
ropského kola v Bruselu, kde získal ocenění 
za páté místo.

A tak bylo možné s novou energií začít 
plánovat a realizovat pro radotínskou mlá-
dež, která navštěvuje klub Radotín, různé 
akce pro volný čas, ale i programy v rámci 
prevence kriminality. Byly to akce sportov-
ní, od bruslení, streetbasketu, cyklistiky až 
po beach volejbal. Uživatelé služeb Klubu 
Radotín jsou velmi dobrými hráči stolního 
fotbálku, a tak své dovednosti mohli předat 
mladším dětem v rámci programu Velkého 
dětského dne, který pořádala MČ Praha 16. 
Stolní fotbálek také pravidelně hrají na mezi-
klubových turnajích s klubem Zastávka, kte-
rý zřizuje občanské sdružení Člověk v tísni. 
S ním také v květnu absolvovali malou školu 
so balu ve sportovním areálu SK Krč Praha, 
který patří mezi nejlepší sportovní areály 
svého druhu v Evropě.

Během jarních měsíců byly pro návštěv-
níky připraveny preventivní tématické blo-
ky. Byla to například „Autoškola na nečisto“, 

„Cyklista ve městě“, dále pak „Kurz a ukázky 
sebeobrany - Bojové umění WingTsun“ 
s mistrem Mgr. Romanem Lázenským a fi l-
mové kluby na téma intolerance, xenofobie 
a nabouráváním předsudků a stereotypů.

Jednou z největších akcí, kterou Klub Ra-
dotín uspořádal, byl Radotínský happening 
vol. II, který se uskutečnil 10. června. Na 
programu, který byl připraven nejenom pro 
pravidelné návštěvníky, ale i pro mladší děti, 
byl například facepainting a sítotisk, tedy 
malování na obličej a speciální potisk triček. 
Byla zde postavená trampolína a natažená 
slackline. Menší soutěže se konaly v kriketu 
a fl orbalu. Grilovalo se, hrál se stolní fotbal. 
Pohodovou i elektrizující hudbu hráli DJ 
Lukas a DJ Zéma. 

Během prázdnin je klub z provozních 
důvodů uzavřen, ale pracovníci připravili 
v červenci a v srpnu pro děti a mládež jed-
nodenní výjezdy do přírody a sportovní 
akce přímo na veřejných hřištích v Radotíně. 
A jako každý rok mají i letos návštěvníci 
Klubu Radotín možnost prožít část prázdnin 
v zahraničí – tentokrát odjeli na pozvání ně-
meckých kolegů z Jugendclub Burgwedel do 
Hamburku, kde stráví deset pohodových dní.

Akce a provoz nízkoprahového Klubu 
Radotín jsou spolufi nancovány z progra-
mu Ministerstva práce a sociálních věcí 
ČR, Magistrátu hlavního města Prahy 
a MČ Praha 16.

Co se dělo v Klubu Radotín

Akce a provoz nízkoprahového Klubu 

Zastávka 
Prvomájová 
v radotínské 
ulici Pod Klapicí 
získala v rámci 
rekonstrukce 
městského 
mobiliáře nový 
přístřešek.
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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 slosová ní 
budou zařazeni pouze úspěšní luštitelé. 
Výherci si svoji výhru mohou převzít na 
adrese redakce. Správná řešení zasílejte 
do redakce nejpozději do 31.8.2011.

Řešení z minulého čísla

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY

STAROCHUCHELSKÁ
192/14

VELKÁ CHUCHLE
PRAHA 5

tel.: +420 257 221 752
mobil: +420 733 722 728

e-mail: obchod@stikasport.cz
www.stikasport.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
Přestávka 14 - 14.30 hod.!

Po   9 - 18 hod.
Út 11 - 18 hod.
St    9 - 18 hod.
Čt   9 - 19 hod.
Pá   9 - 18 hod.
So   8 - 12 hod.
Ne       zavřeno Borek Zajíček,

Rybářské potřeby - Chuchle

Jaroslav Bláha
Výpadová 215/9

Radotín
Věra Hraníčková
Dolomitová 244/23

Velká Chuchle
Miroslav Kraus

nám. Osvoboditelů 1365
Radotín

V dalším článku o rybolovných techni-
kách si řekneme něco o způsobu, který se 
nazývá přívlač.

Přívlač je jedna z aktivních rybář-
ských technik, zaměřená na dravé ryby 
(pstruh, bolen, štika, candát, sumec) 
a některé ryby všežravé (tloušť, jesen). 
Ale ani úlovky kaprů, cejnů, perlínů 
a parem nebývají výjimečné. Rybář se 
většinou pohybuje po břehu nebo bro-
děním, takže prochytá poměrně velký 
úsek revíru. Během lovu drží prut v ruce 
a opakovaným nahazováním a přitaho-
váním umělé nástrahy prochytává slib-
ná místa, kde očekává dravce. 

Pro lov přívlačí je nezbytný kvalitní 
naviják, protože při této technice je prá-
vě naviják hodně zatížen, nesrovnatelně 
víc než u jiných způsobů rybolovu, jako 
je plavaná nebo položená. Na navijáku 
se nevyplatí v tomto případě moc šetřit. 
Je jedno, jestli bude mít naviják přední 
nebo zadní brzdu, ale měl by mít brzdu 
kvalitní s naprosto plynulou funkcí. 

P r u t  b ý v á  o b v y k l e  d v o j d í l n ý, 
dlouhý 1,8 m až 3 m a většinou uhlíkový. 
Teleskopické pruty nejsou pro přívlač 
vhodné, bývají těžké a pro tento způsob 
rybolovu humpolácké.

Přívlač lze rozdělit do kategorií podle 
hmotnosti nástrahy, nejjemnější přívlači 
se říká ultralehká, chytá se s tenkými 
vlasci (0,10 – 0,14 mm), malým navijá-
kem a jemným proutkem s odhozovou 
zátěží sotva pár gramů. Chy tá se na 
nejmenší rotační t řpy tky, mal inké 
woblery (do 5 cm), miniaturní gumové 
nástrahy a jiné imitace malých vodních 
organizmů. Typicky se jedná o přívlač 
na pstruhových a malých revírech. Pro 
lehkou přívlač se používají pruty o od-
hozové zátěži do přibližně 20 g a odpo-
vídající naviják. Vlasec 0,14 – 0,18 mm. 
Taková sestava bude vhodná na lov 
s woblery do 10 cm, s rotační třpytkou 
velikosti 2 a snese již i větší gumovou 
nástrahu. Ideální je na okouny a tlouš-
tě. Na střední přívlač je vhodný prut 
o odhozové zátěži přibližně 10-40 g 
s vlascem 0,20 – 0,30 mm. Takový prut 

je vhodný na lov štik a candátů na větší 
nástrahy. Těžká přívlač je určená pro 
lov největších dravců, kapitálních štik 
a sumců. Nejtěžší nástrahy mohou vážit 
i hodně přes 100 g a měřit i 30 cm. V této 
kategorii je kvalitní vybavení naprosto 
nutné, už samotná nástraha vybavení 
dost zatěžuje.

Místo vlasce lze použít i splétanou 
šňůru, která má při stejné tloušťce 
mnohem vyšší nosnost a neprotahuje se. 
Vlasec se protáhne i o více než 20%, což 
nám může na větší vzdálenosti znemož-
nit rozpoznat záběr od ryby.  

Umělé nástrahy, které se pro lov 
přívlačí používají, můžeme rozdělit 
do dvou hlavních kategorií - tvrdé 
a měkké. Mezi tvrdé řadíme hlavně 
třpytky plandavky, rotační třpytky 
a woblery. Měkké nástrahy jsou vy-
robeny z měkkého barveného plastu 
a imitují různé vodní a okolo vody 
žijící organizmy a živočichy, jako jsou 
malé rybky, žáby a raci. Při navíjení 
většina nástrah vykonává nějaký pohyb 
a tím do vody vysílá vibrace, které láka-
jí dravce k záběru. Další lákavé pohyby 
může udělat sám lovec pohybem špičky 
prutu při navíjení. Různé pocukávání, 
zastavování a změny rychlosti výrazně 
zvyšují atraktivitu nástrahy. Volba 
vhodné nástrahy a její barvy závisí na 
mnoha okolnostech, jako je hloubka, 
síla proudu, čistota vody, slunce a oče-
kávaná ryba. 

Přívlač je krásná disciplína pro aktiv-
ní rybáře, kteří nechtějí jen sedět a čekat. 
Zvlášť při pří brodění jsme v přímém 
kontaktu s vodou a jejím proudem, což 
nám umožňuje lépe číst vodu, a podle 
toho přizpůsobit nahazování. Zároveň 
se dostaneme na místa, na která by to 
z břehu nebylo možné.

Záběr na prut, který držíme v ruce, 
je krásně cítit a je to nezapomenutelný 
zážitek. Je to celosvětově nejrozšířenější 
způsob sportovního rybolovu. Zkuste 
to také!
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Vážení čtenáři,
při svých toulkách po našem okolí jsme 
dnes „dopluli“ do  jednoho z dalších 
oblíbených míst na Zbraslavi. Zakot-
víme tedy na chvilku v restauraci
„U Přístavu“ 

O historii tohoto domu č. 623 se 
ví, že zde již od roku 1880 byla pro-
vozována činnost hostinská. Tento 
hostinec byl známý pod jménem 
„U Cicvárků“. 

V roce 2002 prošla budova z dů-
vodu velké povodně rozsáh lou 
rekonstrukcí a původní objekt se 
zvětšil o další kapacitu. Vznikly zde 
nové prostory, které jsou v současné 
době využívány jako multifunkční 
sál, kam se vejde více jak 100 osob. 
„V sále, kde je i bar, můžete uspo-
řádat jakoukoli rodinnou či fi remní 
akci. Pořádali jsme zde také několik 
koncertů či rockových diskoték. 
Spokojenost projevila i „Zbraslavská 
kulturní společnost“, která u nás 
měla letos poprvé svůj tradiční ples,“ 
konstatuje jeden z nynějších provozo-
vatelů restaurace, pan Čížek. 

Další změnou původního interiéru 
prošla restaurace v srpnu loňského 

roku, kdy se sem pře-
stěhoval provozovatel 
zámecké restaurace 
„Kotva“. Vlastní re-
staurace je rozdělena 

na nekuřáckou část, která je styli-
zována do lodního přístavu a nabízí 
36 až 40 míst a je samostatně odděli-
telná posuvnými dveřmi. Kuřácká 
část s barovým pultem nabízí poseze-
ní pro 25 hostů. Ač je řeč o restaurač-
ním zařízení, je zde umožněno udělat 
také něco pro své zdraví a zasportovat 
si na squashovém kurtu umístěném 
v přízemí budovy. Při pravidelné 

docházce získáte každou desátou hru 
zdarma. K poskytovaným službám 
patří také Wifi  připojení. 

V parném létě se přímo nabízí pří-
jemné ochlazení ve stínu pod kaštany 

na zahrádce, která má kapacitu 
60 až 70 míst. Pro nejmenší 
návštěvníky je zde přichystáno 
pískoviště a košíky s hračkami. 
V dohledné době se ve venkovní 
části ještě bude doplňovat další 
vybavení pro děti. V plánu je 
pořádání pravidelného grilo-
vání masa i čerstvých ryb dove-
zených z nedalekých sádek. Gri-
lování tady již probíhalo při 
letošním srazu historických 
velocipédů. Kdo má rád pose-
zení s výhledem na řeku, může 
se uvelebit na terásce, která 
pojme 16 až 20 hostů. Všude 

příchozí rádi obslouží. 
Každý den zde připravují 

čerstvá hotová jídla i „mi-
nutky“. O v íkendech si 
mohou navíc pochutnat na 
klasické kachně nebo do-
mácí svíčkové. Z pestrého 
jídelního lístku si lze určitě 
vybrat a každý návštěvník 
restaurace si to své oblíbené 
jídlo najde.

„Doporučuji ochutnat 
třeba obří domácí ham-
burger, který vždy na tvá-
řích všech hostů vykouzlí 

úsměv. Tento hamburger 
se ale dost liší od produktů 
běžně prodávaných v rych-
lém občerstvení. Housky si 
necháváme péci v pekárně 
a hovězí maso meleme těsně 
před přípravou. Velmi dbá-
me o to, aby připravovaná 
jídla byla z čerstvých surovin. 
Žádné „pytlíkovky“ u nás 
nehledejte. K jídlu vám nato-
číme Gambrinus 10, Plzeň 12, 
černého Kozla a pro řidiče 
točený Birell či limonádu. 

Vše chladíme v pivním boxu, proto 
pivo od nás má vždy stálou teplotu. 
V dohledné době bychom rádi pro 
naše hosty rozšířili nabídku o točené 
tankové pivo a rovněž budeme nabí-
zet různé zvláštní druhy piva. Chce-
me také určitě pokračovat v našich 
speciálních akcích, jako je například 
domácí zabíjačka, která se již dvakrát 
za velkého úspěchu pořádala, a všich-
ni se již těší na chladnější měsíce,“ zve 
těmito slovy pan Vališ své hosty na 
nevšední kulinářské zážitky.

Provozovatelé restaurace Martin 
Vališ a Jan Čížek se v gastronomii po-
hybují již dlouhá léta. Za zmínku jistě 
stojí jejich účast na přípravě slavnostní 
večeře pro britskou královnu Alžbětu 
II. při její návštěvě České republiky. 
Tuto slavnostní akci připomínají i pa-
mětní listy umístěné před vstupem do 

Infobox: 

U Přístavu 
Adresa: U malé řeky 623 
156 00 Praha 5 - Zbraslav 
web:www.restauraceupristavu.cz
email: info@restauraceupristavu.cz
otevírací doba: 
Pondělí – Čtvrtek 11.00 – 23.00 hod.
Pátek  11.00 – 24.00 hod.
Sobota  11.00 – 23.00 hod.
Neděle  11.00 – 21.00 hod.
Denní menu 11.00 – 15.00 hod.
telefon: 257 923 708

Losos na grilu s listovým 
špenátem a kapary
(Recept pro 4 osoby)

Čerstvého lososa stáhněte z kůže, 
rozporcujte na steaky o váze zhruba 
200 gramů. Lehce posolte a z každé 
strany pečte na grilu asi 3 - 4 minuty. 
Pokud nevlastníte gril, tak můžete 
rybu připravovat i doma na tefl onové 
pánvi. 

Očistěte a nakrájejte čerstvý listový 
špenát, který nejdříve spařte horkou 
vodou. Poté špenát vmíchejte do 
osmažené zesklovatělé cibulky. Nako-
nec zlehka osolte a opepřete. Dle své 
chuti můžete přidat koření, které máte 
rádi, nebo česnek. My ale záměrně po-
užíváme pouze pepř a sůl, aby vynikla 
přirozená chuť ryby. Hotový špenát 
přiložte na talíř vedle lososa a posypte 
naloženými kapary a přidejte kolečko 
citrónu. Nejvhodnější přílohou k to-
muto velice lehkému a oblíbenému 
jídlu jsou vařené brambory omaštěné 
máslem.

800 g lososa
listový špenát 
naložené kapary
citrón
brambory
máslo 
1 cibule

nekuřácké jídelny. V té době oba pra-
covali a sbírali své zkušenosti ve zná-
mém pražském hotelu Hoff maister. 
Dnes se oba snaží, aby se každý host 
v této restauraci cítil královsky.

Myslím, že napsáno již bylo dost 
a je již na každém, zda tuto restauraci 
při cestě na Zbraslav navštíví. Pokud 
zrovna nepřipluje na loďce, tak sem 

může dojít z náměstí od autobusu 
nebo z vlakového nádraží. Míst pro 
parkování je zde také dostatek. Na 
hosty tu čeká stálý personál, který 
se až na malé výjimky nemění, což 
je v dnešní době velká vzácnost. Pro-
vozovat restauraci není vždy snadné, 
ale všichni věří, že se to zde bude da-
řit a naleznete v ní svůj přístav i vy.



Radotínský team obhájil
titul mistrů republiky

Na šestnáctku se vrací špičkový basketbal

Dva tituly mistryň Evropy putují do Chuchle

Kolo pro život

Anketa o titul Sportovec měsíce Prahy 16
Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíce

červen a červenec se stal tým fotbalistů SC Radotín

Dvanáctým účastníkem rozšířené Ženské 
basketbalové ligy bude od příští sezony celek 
DSK Karlín. Coby jediný uchazeč obdržel 
od svazové komise divokou kartu, a stal se 
tak čtvrtým pražským zástupcem v soutěži. 
Radotínští příznivci sportu tak budou mít 
možnost sledovat ligu vicemistryň světa.

Po skončení posledního ročníku první 
ligy měla Praha pro příští sezonu ŽBL jisté 
již tři účastníky (USK, VŠ, VŠE), navíc mla-
doboleslavská Slovanka má v hlavním měs-
tě stále své zázemí. Jediným mimopražským 
uchazečem o divokou kartu byly hráčky Os-
travy. „Půl hodiny před zasedáním svazové 
komise však Ostrava svou přihlášku stáhla,“ 
vysvětluje Ladislav Jirsa, guvernér Asociace 
ženských ligových klubů. „Jednou z podmí-
nek pro působení v ŽBL bylo odpovídající 
fi nanční zajištění klubu. Ostravští spoléhali 
na pomoc města, s nímž byli předběžně 
domluvení, a čekali na potvrzení od rady 
města. To ale nakonec nedostali,“ dodává 
Jirsa. Karlínským basketbalistkám tak 
spadlo poslední volné místo v ŽBL přímo 
do klína. „V týmu zavládlo veselí. Jsme rádi, 
že si budeme moci zahrát proti nejlepším 
klubům v zemi,“ pochvaluje si Dan Kurucz, 

trenér a první muž Karlíňanek. „Víme, že 
kvůli omezeným fi nančním prostředkům 
pro nás bude hodně obtížné hrát v nejvyšší 
soutěži důstojnou roli a že o medaile nejspíš 
hrát nebudeme,“ uvědomuje si Kurucz, jenž 
v uplynulé sezoně své svěřenkyně dovedl do 
semifi nále první ligy. Tam tým třikrát pro-
hrál s BA Spartou a byl z play-off  vyřazen. 
„V první řadě musíme posílit,“ prohlašuje 
trenér Kurucz. „Intenzivně jednáme o pří-
chodu dvou či tří zkušených hráček na posty 
pět a tři. Samozřejmě dám také příležitost 
členkám kádru z minulé sezony,“doplňuje. 
Domácí zápasy v ŽBL odehraje Kuruczův 
tým v Radotíně. „Jsme těsně před podpi-
sem smlouvy. Dohodli jsme se rychle,“ těší 
karlínského trenéra. „Máme radost, že nám 
v Radotíně vyšli vstříc, protože naše hala 
by potřebovala mnohamilionové opravy.“ 
Karlínský DSK sice pro příští sezonu změní 
halu, ale trenéra ne. Tím bude i nadále Dani-
el Kurucz. „Vzhledem k tomu, že jsem hodně 
vytížený ve svém civilním zaměstnání, budu 
opět spoléhat na pomoc svých asistentů 
a kolegů, kterým vděčím za hodně. I za to, 
že si zahrajeme v nejvyšší soutěži,“ uzavírá 
trenér Kurucz.

V italském Turíně se ve dnech 21. – 26. června 
konalo Mistrovství Evropy ve sportovním 
aerobiku a fi tness. Z Aerobic Teamu Chuchle 
byly Českým svazem aerobiku nominovány 
hned tři fi tness týmy – kadetky, juniorky 
a seniorky.

Jako první vstoupily do boje o evropské 
tituly kadetky. Po prvním kole se chu-
chelský fitness tým ve složení Barbora 
Bohatová, Eva Hanzalíková, Alžběta 
Hrubošová, Daniela Kolečková, Barbora 
Křečková, Lucie Samcová a Anna Zajíčková 
umístil na 4. místě. V semifi nálovém a fi -
nálovém kole děvčata obsadila konečnou 
pátou příčku. Pro tento mladý tým byl 
evropský šampionát obrovskou zkušeností 
a příležitostí změřit síly s ostatními týmy na 
mezinárodním poli.

Po kadetkách nastoupily na závodní 
plochu juniorky ve složení Lucie Čuřínová, 
Anna Durajová, Michaela Klepalová, Kristý-
na Kudrnová, Matylda Malá, Kateřina Smíš-
ková, Nikola Ševčíková a Sarah Vegnerová. 
Po prvním kole se dívky umístily na skvě-
lém prvním místě. Následovalo semifi nále 
a udržení prvního místa. Náročné večerní 
fi nále mělo prověřit fyzickou i psychickou 
připravenost chuchelského juniorského 
fi tness týmu. Svým famózním výkonem 
děvčata přesvědčila všechny rozhodčí, kteří 
v závěrečném hodnocení ocenili fi tness tým 
nejvyššími známkami. První titul Mistryň 

Evropy v kategorii Junior Fitness Aerobic 
byl v Chuchli!
   Poslední dva dny evropského šampio-
nátu se soustředily na seniorské kategorie. 
Fitness tým seniorek z Aerobic Team 
Chuchle ve složení Táňa Bednářová, An-
drea Čečrdlová, Zora Dušková, Barbora 
Hovorková, Zdena Janoušková, Markéta 

Sílová, Zuzana Scherzlová a Barbora 
Vavroňová byl z České republiky nomi-
nován jako třetí. V přípravě na Mistrov-
ství Evropy děvčata nevynechala jedinou 

příležitost k vypilování technické, fyzické 
a synchronní připravenosti. Hned první 
kolo závodu ukázalo, že důsledná práce 
se vyplatila. Jednoznačné první místo na-
svědčovalo  dobrému vykročení do závodu. 
Semifi nálové kolo jen potvrdilo nadvládu 
mezi fi tness týmy a fi nálový závod už byl 
jen takovým bonbónkem v završení spanilé 

jízdy a dosažení ev-
ropského titulu pro 
děvčata z Chuchle.

„Již z dřívějších 
let vím, že přípravu 
na důležité závody 
n e l z e  p o d c e n i t . 
Letos jsme doká-
zali, že po fyzické 
stránce je to jed-
nodušší nežli po té 
psychické. Neuvě-
řitelná soudržnost 
všech tří chuchel-
s k ý c h  s kup i n e k , 
obrovská podpora 
a odhodlanost, to 
je ta poslední část, 
která je potřebná 
k dosažení  těch 

nejvyšších cílů. A nemusí být jen spor-
tovní,“ uvádí Veronika Buriš, trenérka 
Aerobic Team Chuchle.

   Kristián Hynek, hájící barvy týmu Česká 
spořitelna – Specialized, se po předposlední 
červencové sobotě může pyšnit sbírkou 
čtyř vítězství na domácím závodě Praha –
Karlštejn Tour České spořitelny. Hynkova 
skvělá bilance je o to obdivuhodnější, vezme-
me-li v potaz, že Karlštejn Tour má za sebou 
šest ročníků!
   „Letos se mi jelo líp než loni, kdy bylo ne-
snesitelný vedro. Dnes to zase ztěžoval těžší, 
blátivej terén,“ porovnal černošický biker 
poslední dva ročníky. Dvoudenní vytrvalý 
déšť totiž v týdnu před závodem udělal na 
trati pěknou paseku. Na řadě míst zbyly po 
řádění přírodního živlu velké kaluže nebo 
řídké bláto. K tomu voda rozebrala některé 
cesty ve sjezdech. Jinak za sucha jezdivá 
trasa na 53 km s nevelkým převýšením 
900 metrů hodně ztěžkla. 
   Naštěstí v pátek přestalo pršet a sobota už 
byla jako vyměněná. Závod se odjel takřka 
za ideálního slunečného počasí. Denní 
teploty vystoupaly na příjemných 21 °C. Co 
více si mohli cyklisté přát. Není proto divu, 
že do Velké Chuchle se jich sjelo přes 1400! 

Start se tradičně odehrál na klusáckém 
oválu dostihového závodiště ve dvou vlnách. 
Z elitních jezdců se v Chuchli představila 
takřka kompletní česká bikerská špička a na 
sportovní úrovni to bylo znát. Od prvních 
kilometrů až do cíle se jelo ostré tempo. 
„Protože to tady moc dobře znám, snažil 
jsem se být hodně aktivní a do v uvozov-
kách kritičtějších míst najíždět jako první. 
Hned od začátku jsem cítil, že dnes to bude 
velmi dobrý. Kluky jsem si nejprve otesto-
val, pak jsem jim spolu s Honzou Hruškou 
odjel v nejdelším výjezdu z Karlického údolí 
nahoru na Mořinku, kde byla první občer-
stvovací stanice. Jel jsem pořád na špici 
a neponechával jsem nic náhodě. Honza 
se už trochu trápil, přesto jsme spolu jeli 
dál,“ detailně popsal průběh závodu Hynek. 
Perfektně rozjetý závod mu při výjezdu na 

Roblín překazil defekt zadního kola. V tu 
chvíli se zdálo, že vítězství je v nedohlednu, 
protože tmel nezabránil úniku vzduchu. 
„Honza učinil obrovský sportovní gesto 
a dal mi svoji bombičku s pěnou na opravu 

defektů. V kopci jsem si trochu 
zrychlil, abych si pro opravu udě-
lal náskok. Byla to moje záchrana 
a děkuju mu za to,“ řekl dojatě 
Hynek o Hruškově pomoci. Opět 
byl v závodu. Jejich náskok se 
ztenčil na nějakých patnáct vteřin 
před skupinkou pronásledovatelů. 
„Řekl jsem si, že teď už není čas 
na nic čekat. Pořádně jsem za to 
vzal a jel naplno. Honza odpadl. 
Vybudoval jsem si asi minutový 
náskok, který se mi podařilo udr-
žet až do konce.“  
   Druhou pozici neudržel 
Hruška, když ho dojel kolega 
z týmu Nissan Dolák Jan Fojtík 
a později i Pavel Boudný Česká 
spořitelna – Specialized MTB. 
V prudkém stoupání v posled-
ním kopci v Radotíně nastoupil 
Boudný, vytvořil si menší náskok 
a cílem projel nikým neatakován 
na druhém místě. „Jsem rád, že 
jsme získali první a druhý místo 
pro tým. Na Kristiána jsem dnes 
neměl, jel famózně,“ řekl v cíli 
Boudný. Třetí místo si na své 
konto připsal Jan Hruška. 
   Mezi ženami rozhodoval o prv-
ním místě závěrečný spurt. Vy-
hrála ho Jitka Škartnitzlová (Gi-
ant) před Petru Kottovou (Nissan 

Dolák). Na čele jela od startu Kottová, ale 
15 km před cílem ji dojela Škarnitzlová. Třetí 
místo si z Velké Chuchle odváží Karolína 
Kalašová (Rubena Birell Specialized).

Výsledky Praha - Karlštejn Tour České spořitelny 

Muži 53 km
1. Kristián Hynek (Česká spořitelna - Specialized MTB) 1:43:32 hod., 2. Pavel Boudný
(Česká spořitelna – Specialized MTB) + 1:08 min., 3. Jan Hruška (Nissan Dolák) + 1:20 min.,
4. Jan Fojtík (Nissan Dolák) + 1:21 min., 5. Jan Jobánek (Merida Biking Team) + 2:41 min.

Ženy 53 km
1. Jitka Škarnitzlová (Giant) 2:09:48 hod., 2. Petra Kottová (Nissan Dolák) +0:03 sec., 
3. Karolína Kalašová (Rubena Birell Specialized ) +2:08 min.

Sedmnáctý ročník populárního závodu 
Těžká Pohoda 24 hodin se konal o víkendu 
11. a 12. června v Liberci. Ve startovním poli 
nechyběl tým Ski a Bike Centrum Radotín, 
obhájce loňského vítězství v kategorii čtyř-
členných smíšených týmů. 

Náročný cyklistický závod odstartoval 
úderem sobotního poledne a několik stovek 
závodníků se vydalo vstříc obtížné 12kilome-
trové trati. Čekalo je plných 
24 hodin non stop závodění 
v kategoriích dvojic, čtveřic 
a královské solo kategorii. 
Závodní okruh s velkým 
převýšením vede z větší po-
loviny v lesích a není nouze 
o technické pasáže a úzké pě-
šinky. V noci není žádná část 
okruhu osvětlena a závodníci 
tak musí spoléhat pouze na 
svá světla připevněná na kole 
nebo na helmě. Letos stejně 
jako vloni závodění kom-
plikovaly dešťové přeháňky 
a velmi nízké noční teploty.
   Radotínský team ve slože-
ní Jan Janočko, Milan Čer-
ný, Lukáš Mikovec a Šárka 
Vejvodová od začátku držel 
krok s absolutním čelem závodu a postupně 
si budoval náskok na soupeře ze své kate-
gorie. „Při takto dlouhém a těžkém závodě 
vám nestačí jen silní jezdci, musíte mít per-
fektní zázemí s podporou v depu, špičková 
horská kola, výborné osvětlení, propraco-
vanou taktiku a v neposlední řadě i štěstí, 

aby se vám vyhýbaly technické a zdravotní 
problémy. Nezbytnou součástí jsou pak zku-
šenosti z podobných závodů,“ říká k závodu 
kapitán Milan Černý.

Po vysilujících čtyřiadvaceti hodinách, 
kdy ze sebe všichni vydali maximum, skon-
čili radotínští na druhém místě v absolutním 
pořadí a ve své kategorii suverénně obhájili 
titul mistrů republiky. Najeli neuvěřitelných 

514 kilometrů a přitom nastoupali 12 210 
výškových metrů, průměrná rychlost jezdců 
překročila hodnotu 22 km za hodinu. 
   
Podrobnější report najdete na: 
www.mtb-blog.cz

Žokej Rája poprvé vítězem derby
ideálních povětrnostních podmínek výbor-
ný sport.
   V poli šestnácti aktérů byl favoritem lehký 
vítěz Velké červnové ceny Agrobyškovice 
Roches Cross před druhým a čtvrtým z téhož 
trialu, Lysyanem a Averem. Nahoru v sázkové 
nabídce se pak nečekaně posunuli i Chardon-
ney Tcheque, pro nějž měla být trať derby 
dlouhá, a Sary Shayan, jemuž se Velká červ-

nová nepovedla ale je-
hož tréninkoví kolego-
vé opanovali tři z před-
chozích jedničkových 
dostihů odpoledne. 
Od s t ar tu  p o c t ivé 
tempo dostihu udávala 
dvojice svěřenců Radka 
Holčáka Frozen Fron-
tier a Nucals Star před 
Sary Shayanem, zatím-
co Roches Cross cválal 
na dobré pozici zhruba 
ve středu kompaktní-
ho pole, uzavíraného 
držitelem Velké jarní 
ceny Holdingu Rabbit 
CZ a dosud jediným 

Poslední červnovou neděli vyvrcholila 
v AUTO HASE PARKU Velká Chuchle 
první část letošní sezony slavnostním od-
polednem, jehož magnetem programu bylo 
91. FORTUNA České derby (2400 metrů, 
2,5 mil. Kč, 3letí koně), nejbohatší středoev-
ropský rovinový dostih. 
   Skvěle obsazené byly také rámcové zkouš-
ky, a tak sedmitisícová návštěva viděla za 

Evropský softbalový pohár v Radotíně
Radotínský sportovní klub, 

oddíl so balu, pořádá letos už 
potřetí v historii jeden ze dvou 
evropských pohárů – Pohár vítězů 
pohárů mužů.

Turnaj se bude konat na ra-
dotínském so balovém hřišti ve 
dnech 22. – 27.8.2011 a zúčastní 
se jej 7 týmů. Kromě domácích 
přijedou týmy z Nizozemska, 
Belgie, Francie, Dánska, Velké 
Británie a Slovenska. Hraje 
se systémem každý s každým 
plus play - off , celkem 28 utkání. 
Program začíná každý den 
v 10 hodin a poslední utkání se hraje od 
20 hodin. Finále je plánováno na sobotu 
v 17.30 hod. Rozpis zápasů bude zveřejněn 
na stránkách klubu www.radotinsk.net. 

Radotínští pořádali zatím evropský pohár 
dvakrát, v roce 2005 skončili na PVP druzí 
za Holanďany a v roce 2007 na PMEZ třetí.

Roches Crossovým přemožitelem Chardon-
neym Tcheque. 

Devětatřicetiletý žokej Jan Rája poslal 
Roches Crosse středem dráhy na špici již 
400 metrů před cílem. V polovině koncov-
ky se na jeho úroveň u bariéry dotáhl Avere 
a tito dva svedli strhující závěrečný duel. 
Reprezentant stáje Jasna Roches Cross tvr-
dý souboj ustál a vyhrál v čase 2:30,31 o tři 
čtvrtiny délky před zástupcem stáje Loko-
trans Averem, v jehož sedle žokej Milan 
Zatloukal přidal ke třem jarním klasickým 
vavřínům z Prahy a Bratislavy tentokrát 
druhé místo. Překvapením bylo o dvě a půl 
délky dále třetí místo podceňovaného Roc-
ky of Gracie s žokejem Havlíkem, předtím 
ve Velké červnové až šestého. Heroický 
výkon podal dva týdny po náročném výletu 
do Itálie Chardonney Tcheque, jehož fi niš 
znamenal čtvrté místo před novou akvizicí 
stáje YOKO Wallistem. Nejníže dotované 
pozice stihli dva ze zahraničních hostů, slo-
venský Katelbach a německý Foreign Hill.

Trenérem Roches Crosse je Josef Váňa, 
který měl z pověrčivosti opět na hlavě černý 
klobouk a mohl pod ním, po šesti letech od 
výhry Ready for Life, slavit druhé vítězství 
v derby. Naproti tomu dvojnásobný žokej 
šampión Jan Rája se vysněné mety dočkal 
poprvé.

Vítěz Pražského přeboru zvládl závěrečný nápor Dukly B a získal možnost postupu do divize. 
Sami hráči po konzultaci s vedením mužstva a SC tuto možnost nakonec odmítli. Rozhodnutí bylo 
ovlivněno fi nančními nároky a časovou dispozicí vyšší soutěže.  

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete návrh na udělení titulu 
Sportovec měsíce Prahy 16 na emailovou adresu noviny@p16.mepnet.cz. Přihláška do soutěže o udělení 
titulu musí  obsahovat celé jméno navrženého sportovce, ročník narození, sportovní disciplínu, v níž 
bylo výjimečného výkonu dosaženo, včetně přesného data (den a měsíc) a v rámci jaké soutěže bylo 
výkonu dosaženo. Důležitá je i informace, z jaké městské části dotyčný je, nebo koho reprezentoval. 
R o v n ě ž  p r o s í m e  o  p o s k y t n u t í 
tel. kontaktu jak na navrhovatele, tak 
i na navrženého sportovce pro zjištění 
případného souhlasu k medializaci výkonu 
v Novinách Prahy 16. Podněty zasílejte 
v termínu do 3. září  2011. Ze zaslaných 
tipů bude do užšího rozhodování 
zařazen sportovec jednak na základě 
došlého množství návrhů s jeho jménem 
a také na základě mimořádnosti výkonu 
v daném sportu a věkové kategorii. Vítěz 
obdrží čestnou listinu se jmenováním 
sportovce měsíce a věcnou cenu. Těšíme 
se na Vaše podněty.

výkonu dosaženo. Důležitá je i informace, z jaké městské části dotyčný je, nebo koho reprezentoval. 



RADOTÍNSKÝ
BURČÁKFEST 2011

MČ Praha 16 ve spolupráci
s Českým archivem vín
připravují na sobotu 17. září
2011 od 14.00 hodin před 
radotínskou radnicí
a v blízkém okolí 3. ročník 
kulturně společenské akce 
Radotínský Burčákfest.
K ochutnávce bude připraven 
mírně kvasící skvělý mošt
z hroznů od vinařů hlavně
z Moravy.

Srdečně všechny zveme
na bohatý doprovodný kulturní 
program, ochutnávky mydliňáků, 
burčáků po zlomení, ve varu, 
sladkých burčáků, mladých vín
a na gastronomické speciality.

K poslechu hraje cimbálová
a dixilandová hudba.
Večer vystoupí Vlasta Horváth
se svojí kapelou.

www.praha16.eu
www.ceskyarchivvin.cz

ročník 2011
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