
STRANA 8

NOVINY PRAHY 16 - informační měsíční zpravodaj pro správní obvod Prahy 16. Vydává Městská část Praha 16. Adresa redakce a příjem inzerce: V. Balého 23, 153 00 Praha - Radotín, tel.: 257 911 685, 
fax: 257 912 581, e-mail: noviny@radotin.mepnet.cz, http://www.mcpraha16.cz Registrováno pod evid. číslem MK ČR E 14517. Řídí redakční rada. Šéfredaktor Mgr. Karel Hanzlík. Za MČ Zbraslav František Pondělíček, 
Blanka Velemínská, MČ Lochkov Vladimíra Schwabová, MČ Lipence Ing. Miroslav Čížek a MČ V. Chuchle Jan Zágler. Grafi cká úprava a výroba: Emil Souček. Redakční uzávěrka: 4.2.2005. Vychází 15.2.2005 
v nákladu 9000 výtisků. Výtisk a distribuce ZDARMA. Tisk Grafotechna print s.r.o., Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13 - Stodůlky. Další číslo vyjde 15.3.2005. Uzávěrka dalšího čísla pro inzerci a příspěvky: do 
4.3.2005. Distribuce do všech pošt. schránek ve správním obvodu zajištěna prostřednictvím České pošty s.p. Za obsahovou  a věcnou správnost odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí. 

SPORT - INZERCE

    Po úspěšné loňské sezóně  se dostihové 
závodiště v Praze-Velké Chuchli už pilně 
připravuje na tu nadcházející. Zahájena 
bude v neděli 3. dubna jubilejním 80. roč-
níkem Gomba handicapu a poběží (se dvě-
ma přestávkami) tradičně o nedělích až do 
konce jarní části, která vyvrcholí 26. červ-
na 85. ročníkem Českého derby SETUZA a 
Marila – s dotací 2,3 mil. Kč opět nejbohat-
ším domácím rovinovým dostihem. Druhá 
polovina sezóny pak odstartuje 28. srpna 
60. ročníkem Charvát St. Leger, tři týdny po 

něm (18.9.) se 
uskuteční Do-
stihový festival 
Tra nsgas ,  na 
jehož vrcholy-  
Ve l ko u  c e nu 
Prahy a Velkou 
cenu českého 
turfu byly do-
tace zvýšeny na 
rovný milión 
k o r u n .  S l av -
nostní závěr je 
p l á n ová n  n a 
30. října (86. 
Cena preziden-
ta republiky) 
s možným pří-
davkem v po-
době několika 
l istopadových 
termínů.
 Pro své ná-
v š t ě v n í k y 
závodiště opět 

chystá možnost zakoupení celoročních 
permanentních vstupenek. Pro seniory 
(60 a více let) budou připraveny zlevněné 
karty Klubu Patriot a pokračovat bu-
de vloni osvědčená akce „na tramvajenku 
vstup zdarma“.
 Vylepšující úpravy se dotknou i dosti-
hové dráhy, především instalování nové, 
v Itálie zakoupené, bariéry. Ta přispěje ke 
zvýšení bezpečnosti účastníků chuchel-
ských dostihů.

Klisna Mainly Monroe, vítězka Velké ceny 
českého turfu, druhá v Oaks, pátá v Českém 
derby a St. Leger, se svým ošetřovatelem Adolfem 
Burešem. Dcera fenomenální Nory Jeane se 
ziskem 578 600 Kč stala nejúspěšnějším koněm v 
chuchelském tréninku za rok 2004.     

neděle   3.4.          80. Gomba handicap
neděle 10.4.     48. Velká dubnová cena
neděle 17.4.               Cena II. kategorie
neděle 24.4.             Jaguar Day 
                              (31. Mem. R. Deyla)
neděle  8.5.  16. Memoriál V. Michala

neděle 15.5.       57. Jarní cena klisen
neděle  22.5.          84. Velká jarní cena
neděle  29.5.   56. Velká květnová cena
neděle    5.6.   54. Velká červnová cena
neděle  12.6.   Cena I. kategorie
neděle 26.6.   85. České derby

předcházející, “ říká kapitán týmu O. Kar-
net. Z týmu odešlo i několik kvalitních 
hráčů, ale na druhou stranu byly získány od-
povídající náhrady. Do mužstva přišel nový 
gólman Jan Krieger, který chytá opravdu 
excelentně a okamžitě se stal oporou Bul-
doků. Dále přišli obránce Luděk Štěpánek, 
útočník Zdeněk Jurka a Tomáš Košulič. 
V současné době probíhají jednání o případ-
né spolupráci s dvojicí sponzorů.
  Na posledním turnaji odehráli radotínští 
fl orbalisté slušné zápasy, ve kterých vybo-
jovali důležitý bod za remízu s týmem TJ 
Sokol Vršovice II 3 : 3 , když o vítězství tým 
přišel minutu před koncem. Následovala 
jasná  výhra nad týmem Blue Wings Prague 
9 : 4. Až v posledním zápase tým  prohrál 
těsně s TJ Sokol Kobylisy 5 : 3. Posledními 
bodovými zisky se podařilo snížit ztrátu na 
družstva z popředí tabulky. 
   A jaké jsou cíle Buldoků? To nám prozra-
dil Ondřej Karnet, po 13. kole osmý v pořadí 
kanadského bodování ligy s 24 body: ,,Naše 
přání je do konce sezóny odehrát kvalitní 
utkání a příští rok zaútočit na postup do 
vyšší soutěže“.

K profesi realitního makléře jsem se dostal 
vlastně náhodou. Před nějakými patnácti 
lety jsem si uvědomil, že ze mne slavný 
ligový fotbalista nebude, tak jsem se začal 
ohlížet po něčem, čím bych se v budoucnu 
živil. Nejdříve jsem podnikal v obchodní 
činnosti. Moje bývalá manželka měla ka-
deřnictví, takže jsme si pronajímali neby-

tové prostory, rekonstruoval jsem i chalupu, 
kterou mám mimo Prahu. Pronajímal jsem 
si i byt.  Ze všech jednání, například i s úřa-
dy, které se okolo všeho točily, jsem získal 
určité zkušenosti. Tyto získané zkušenosti 
jsem chtěl nabídnout lidem. Z  tohoto dů-
vodu jsem se  k této profesi před deseti lety 
dostal. Myslím si, že tak 80-90 procent lidí 
moc o bydlení neví. Ať už se jedná o proná-
jem nebytových prostor nebo bytů. 
Děkuji Ti za rozhovor.

 V průběhu druhé poloviny února dojde na ÚMČ Praha 16 k přečíslování všech telefonních čísel na praco-
vištích v Radotíně a ke změně adresy odboru životního prostředí a úseku krizového řízení. V následující 
tabulce uvádíme přehledný  stav pracovišť, který by měl být platný od 1.3.2005. V průběhu přepojování 
linek bude docházet ke krátkodobým výpadkům spojení. Telefonní čísla a adresy detašovaných pracovišť 
na Zbraslavi se nemění. Stejně tak se nemění ani žádná telefonní čísla a pracoviště úřadů v ostatních  sa-

mosprávných částech správního území Praha 16, tj. na Zbraslavi, Velké Chuchli, Lochkově a Lipencích. 
Před každou uvedenou třímístnou linkou zaměstnance je nutné vytočit základní šestičíslí: 

234128. 


