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Tunelem rychlostí 300 km/hod.

Dopravní nehody

Radotínská opatření
proti povodni

Nákupem koní se zvýší počet strážníků
Společným rozhodnutím v první 

půlce ledna reagovali představitelé 
městských částí ve správním obvodu 
Praha 16 na návrh obvodního ředitel-
ství Městské policie Praha 5 na zakou-
pení jednoho koně pro účely hlídkové 
služby v Chuchli, Lipencích, Lochkově, 
Radotíně a na Zbraslavi. 

Městská policie již jednoho koně 
pro Prahu 16 ve vlastnictví má, a to 

díky finančnímu daru od šlechtic-
kého rodu vlastnícího zbraslavský 
zámek Bartoňů - Dobenínů. Nákupem 
druhého koně bude vytvořena jízdní 
hlídka operující dle potřeby po celé 
šestnáctce. Správní obvod Prahy 16 
je co do rozlohy se svými 36,145 km2, 

po Praze 6 a Praze 8, třetím největším 
územím v hl. m. Praze. 
   Lokalita, na které je velká koncentrace 
chatových oblastí, samostatně stojících 
objektů mimo zástavbu, lesních po-
rostů, parků nebo stezek kolem řeky 
se stává v letních měsících oblíbeným 
místem pro mnoho nepřizpůsobivých 
občanů. Nárůst vykrádání objektů 
stoupá v zimních měsících, kdy nejsou 

trvale obydleny. Jízdní hlíd-
ka je schopná obsáhnout až 
4krát větší prostor než pěší 
hlídka a má další výhody 
spojené se službou. Všech-
ny tyto argumenty včetně 
nárůstu celkového počtu 
strážníků hrály hlavní roli 
v rozhodování o nabídce 
Městské policie pro náš 
správní obvod.

Z a koup e n í  koně  z e 
státního hřebčína v Klad-
rubech nad Labem bude 

uskutečněno v průběhu měsíce 
března. Další provozní náklady na koně 
a mzdové nároky na nové dva strážní-
ky si již ponese sama Městská policie. 
Nad pořádkem na Praze 16 pak bude 
jízdní hlídka bdít přibližně od druhé 
půlky dubna.

Výstavba protipovodňových opatření 
byla zahájena v říjnu 2008 budováním 
podzemní betonové šachty pro uzávěry 
na kanalizaci v areálu základní školy. 
Viditelnější část stavby okolo silnice 
Výpadová byla zahájena v průběhu 
měsíce ledna. 

Dodavatel podzemních stěn se 
v této části potýkal se starou štětov-
nicovou stěnou, která musela být 
vytažena a teprve potom mohly být 
zahájeny práce na vyhloubení a be-
tonáži podzemních stěn do hloubky 
cca 7 m, které tvoří hráz proti průsaku 

Co znamená právní úprava šetření 
dopravních nehod od 1. ledna 2009 
pro řidiče?

Od začátku letošního roku došlo 
k zásadním změnám v šetření do-
pravních nehod. Ne vždy je třeba 
volat policii. Jak ta sama říká: „U 
všech nehod být nemusíme, chceme 
být tam, kde jde o životy a zdraví.“

   Tunel o délce 25 kilometrů, v němž 
se soupravy pohybují rychlostí až 
300 kilometrů v hodině. Sci-fi? Pod-
le projektantů nová železniční trať 
Praha – Beroun.
   O výstavbě 3. železničního korido-
ru, který má českou metropoli spojit 
vysokorychlostní tratí s Berounem, 
Plzní, Chebem a německými městy 
(Schirnding, Norimberk), se mluví 
dlouhé roky. Stejnou dobu se zvažova-
ly jednotlivé varianty, které postupně 
stále větší část plánovaného úseku po-
souvaly pod zem. Jeden z posledních 
návrhů předpokládal vedení kolejí 
z Prahy po stávající linii a za Radotí-
nem měly vlaky zmizet v tunelu. Ani 
takový návrh ale neprošel a tunel se 
zdánlivě Praze 16 zcela vyhne.

Důvodem odstoupení od dnešní 
trasy, kdy vlaky sledují tok Berounky, 
je nemožnost dosáhnout zásadnější 
zvýšení rychlosti dopravy. Stávající 
směrové vedení trati, které umožňuje 
dosáhnout rychlosti maximálně 80 až 

120 km/hod., se bezprostředně dotýká 
územní Chráněné krajinné oblasti 
(CHKO) Český kras, což nedovoluje 

realizovat významnější přeložky ko-
lejového svršku a tím i zvýšit rychlost 
dopravy a zkrátit jízdní doby. Dále se 
při projednávání dokumentací proje-
vil zásadní rozpor mezi požadavkem 

na splnění hygienických předpisů 
v oblasti hluku a Správou CHKO 
Český kras na instalaci protihluko-
vých stěn.

Výsledkem je nakonec tunel pod 
celým krasovým územím – v těsné 

blízkosti Barran-
dovského mostu se 
železniční spojení 
zanoří pod zem 
a trasou pod Oře-
chem a Mezouní se 
přiblíží silničnímu 
spojení na Plzeň. 
Dálnici D5 bude 
vlak sledovat až 
k Berounce, před 
níž portál Beroun 
v kilometru 27,760 
ukončí cestu tubu-
sem a vlaky vjedou 
na most přes řeku. 
Délka kolejí je 

oproti dnešní kratší o 10 kilometrů 
a jedním z výsledků má být úspora 
na drážním personálu v počtu 47 
pracovníků.

Vážení spoluobčané, 
nemohli jsme si ne-
všimnout stavebního 
boomu v oblasti celé 
Prahy 16 a na Zbra-
slavi zvlášť. S touto 
stavební činností 
jsou však kromě 

nepříjemností v podobě zvýšené dopravy 
těžkých nákladních automobilů a dalších 
stavebních strojů, hluku a dle počasí buď 
prachu nebo bláta, spojeny i nejnepříjem-
nější záležitosti, a to dopravní omezení.

Na Zbraslavi ve v současné době sešlo 
hned několik staveb. Probíhá rekonstrukce 
ulice Žitavského, jejíž povrch od povodní 
2002 připomínal spíše tankodrom. Zde se 
jedná o úplnou uzavírku v celé šíři komu-
nikace, která se postupně posouvá. V sou-
časné době je uzavřen úsek U Klubovny - 
Plácek. Další dopravní opatření způsobila 
stavba okruhu 513/514, v jejímž důsledku 
je pro dopravu, zatím vyjma MHD, uzavře-
na ulice U Národní galerie. Třetí omezení 
se v nejbližší době dotkne ulice K Přehra-
dám, kde bude v důsledku výstavby pro-
tipovodňových opatření na dvou místech 
provoz převeden do jednoho jízdního 
pruhu a doprava řízena semafory. 

Problémem koordinace všech staveb 
je vždy to, že každá má jiného investora 
a všechny jsou potřebné. Zájemce o po-
drobnější informace odkazuji na Zbraslav-
ské noviny 3/2009, kde je podrobný článek 
o dopravních uzavírkách, a na web MČ 
Praha – Zbraslav www.mc-zbraslav.cz, kde 
v rubrice „Co se právě děje“ je odkaz na 
aktuální dopravní omezení.
   V naší městské části došlo nedávno ještě 
k jedné dopravní změně – byl zde vybudo-
ván první semafor. Nachází se na přechodu 
pro chodce u pošty a ZŠ, a to na základě 
požadavku našich občanů. U semaforu, 
který je nastaven na zelenou s tlačítkem 
pro chodce, je i zpomalovací ostrůvek. 
Hlavním důvodem vybudování světelné 
signalizace je snaha „přibrzdit“ příliš rychlé 
řidiče u přechodu, který užívají především 
žáci nedaleké ZŠ Vladislava Vančury a od 
1.10.2008 i předškoláci z nově otevřené 
MŠ Eliška. Dalším důvodem byl požadavek 
občanů na odstranění retardérů, které byly 
dříve na tomto přechodu umístěny a které 
velmi negativně ovlivňovaly kvalitu bydle-
ní v přilehlých domech. Úplné zprovoznění 
bude možné až po kolaudaci celé stavby. Ta 
zatím neproběhla z důvodu nedokončení 
vodorovného značení, které se může pro-
vádět až při vhodných klimatických pod-
mínkách, a nepřesného umístění návěstidel 
pro chodce, což by již mělo být odstraněno. 
V současné době probíhá dvouměsíční 
zkušební provoz semaforu. 
   Všem účastníkům provozu přeji pevné 
nervy a šťastný návrat.

První únorovou sobotu proběhla 
tradiční akce ve velkém sále sokolov-
ny v ulici Vykoukových, a to v pořadí 
již čtrnáctý radotínský bál pořádaný 
místní radnicí. Akce se dlouhodobě 
těší velké oblibě. Popularita kultur-
ního večera stojí a je založena vedle 
příjemné společenské atmosféry, 
tance a doprovodného programu 
i na pestré tombole, jíž se podaří díky 
vstřícnosti podnikatelských subjektů 
a fyzických osob shromáždit. 

Ne, nebudu ve sloupku rozebírat 
stylovost obleků účastníků bálu, ani 
předvedené taneční kreace tančících 
párů tísnících se na parketu nebo 
uměleckou kvalitu hudební skupiny, 
která se starala o hlavní zábavu, ale 
chtěl bych se zastavit právě u bohaté 
tomboly. V pravidelné rubrice bych 
velice rád poděkoval všem, kteří 
přispěli i třeba malým darem do 
této tradiční součásti skoro každé-
ho plesu či bálu, toho radotínského 
nevyjímaje. Dík je na místě nejen ze 
slušnosti, ale především z důvodu, 
že finanční částka získaná za prodej 
lístků do tomboly je v průběhu roku 
a především v předvánočním období 
zapojena a použita na sociální pro-
jekty Městské části Prahy 16 - poří-
zení dárkových balíčků pro sociálně 
slabší, staré a osamělé spoluobčany. 
Děkuji všem přibližně šedesáti do-
nátorům, kteří přispěli jedním či více 
předměty do tomboly, která nakonec 
čítala rekordní počet cen – bez dva-
nácti rovnou tisícovku. Děkuji ještě 
jednou zástupcům velkých radotín-
ských podniků a firem, ale i drobným 
živnostníkům, kteří se v této nelehké 
době spolupodílejí na smysluplném 
projektu, jenž pomůže alespoň třeba 
na chvíli rozptýlit pocity osamělosti 
a beznaděje. 

Městská část Praha 16 chce tyto 
projekty nadále systematicky roz-
víjet a přesunout se například od 
jednorázových akcí po pravidelně se 
opakující programy, které by pomá-
haly k setkávání dříve narozených. 
Sloužit by k tomu měl i připravova-
ný komunitní plán. V letošním roce 
tak přibudou pro radotínské seniory 
celodenní výlety po koutech naší 
vlasti, odpolední společenské pro-
gramy v kulturním středisku a nebo 
možnost instalace nouzového hlásiče, 
který umožní našim babičkám a dě-
dečkům podstatně déle setrvat ve 
svých domovech. 



Ochrana vlastnického práva k nemovitosti

Klidné Vánoce a Nový rok

Změny v sociální oblasti

Představení oddělení

Vlastnickému právu je poskytována 
ochrana celým právním řádem České 
republiky. Ve vztahu k principu nedo-
tknutelnosti vlastnictví nemovitosti za-
ujímá zvlášť významné místo občanský 
zákoník a jeho prováděcí či související 
předpisy. 

Údaje o vlastnických právech k ne-
movitostem jsou veřejně dostupné 
nahlédnutím do katastru nemovitostí, 
nejběžněji vyhledáním na webových 
stránkách www.cuzk.cz. Textová data 
jsou na webu aktualizována denně, 
mapová data jsou upravována dva-
krát do měsíce. Zápisy vlastnických 
či jiných práv k nemovitostem se řídí 
zásadami sloužícími k ochraně vlast-
nictví. Základní je zásada priority, která 
znamená, že pořadí zápisů do katastru 
nemovitostí je dáno podle doby, v níž 
byl doručen katastrálnímu úřadu návrh 
na zahájení řízení o vkladu vlastnic-
kého nebo jiného práva do katastru 
nemovitostí. Doručení se řídí nejen 
dnem, měsícem a rokem, ale i hodinou 
a minutou. To je pak důležité například 
u pořadí zástavních práv, protože uspo-
kojování nároků se děje podle pořadí. 

Další princip konstitutivní znamená, 
že všechna smluvní práva k nemovitos-
tem vznikají, mění se, nebo zanikají až 
dnem provedení vkladu nebo výmazu 
práva v katastru nemovitostí, a to na 
základě pravomocného rozhodnutí 
katastrálního úřadu. Často opomí-
jená je zásada takzvané veřejné víry. 
Platí předpoklad, že údaje zapsané 
v katastru nemovitostí jsou pravdivé 
a odpovídají skutečnému stavu, ledaže 
by se o nesrovnalostech vědělo. Pokud 
existuje nesoulad mezi právním stavem 
a nepravdivým zápisem, lze tento stav 
odstranit jen tehdy, jsou-li prokázány 
nesporné skutečnosti odůvodňující 
změnu zápisu vlastnictví v katastru. 
Náprava se může provést notářským 
zápisem o narovnání nebo uznání 
vlastnického práva, nebo na základě 
soudního smíru, a nejčastěji rozsud-
kem, jímž soud vyhoví žalobě o určení 
vlastnického práva k nemovitosti. 

Pojem vlastnické žaloby má prastarý 
původ již v římském právu. Tehdy exis-
toval systém ochrany soukromého prá-
va, který popsal odborník na právo ma-
jetkové, římský právní teoretik Gaius, 
kolem roku 180 n. l. V našem právním 
řádě se soudní ochrana vlastnického 
práva uskutečňuje prostřednictvím tří 
specifických žalob. Nejčastěji to bývá 
žalobou na vydání nebo vyklizení ne-
movitosti, dále pak žalobou směřující 
proti tomu, kdo vlastníkovi neoprávně-
ně zasahuje do jeho vlastnických práv, 
tzv. zápůrčí žalobou, a v neposlední 
řadě žalobou na určení vlastnického 
práva. 

Žalobou na vydání nemovitosti se 
vlastník domáhá ochrany proti tomu, 
kdo mu ji neoprávněně zadržuje a od-
mítá ji vydat. Žalobce jako vlastník 
musí prokázat, že nastaly skutečnosti, 
na které právo váže nabytí vlastnictví 
nemovitosti, např. že ji koupil či zdě-
dil, a dál musí prokázat, že žalovaný 
mu nemovitost zadržuje bez právního 

opodstatnění. Žaloba na vyklizení ne-
movitosti se používá v případě, když 
se vlastník domáhá svého oprávnění 
nemovitost užívat vůči tomu, kdo mu 
v tom brání. Pravomocný rozsudek 
soudu o vydání nebo o vyklizení nemo-
vitosti slouží pak pro výkon rozhodnutí. 
Žalobou zápůrčí žalobce žádá, aby soud 
zakázal žalovanému neoprávněné ru-
šení vlastníka, například neoprávněné 
užívání cesty vedoucí přes jeho poze-
mek, započetí se stavbou bez souhlasu 
vlastníka sousední nemovitosti, pro-
vádění terénních úprav nebo ukládání 
různých předmětů na pozemku. Žalob-
ce musí v těchto případech prokázat své 
vlastnictví a zároveň dostatečně v žalo-
bě konkretizovat neoprávněný zásah. 
   V souvislosti se sousedskými právy se 
často řeší zásah do cizího vlastnického 
práva, a to zákazem obtěžování jiného 
kouřem, hlukem, zápachem, stíněním, 
chovem zvířat apod. Soud po posou-
zení míry zásahu do cizích práv může 
uložit povinnost žalovanému, aby se 
určitého rušení nebo obtěžování zdržel. 
Principem občanského soudního řízení 
je zásada projednací, a proto jsou účast-
níci při soudním řízení povinni nabíd-
nout soudu důkazy a tvrdit skutečnosti, 
z nichž pro sebe vyvozují příznivé práv-
ní důsledky.  
   Žaloba na určení vlastnického práva 
k nemovitosti má dvě rozdílné for-
my podle návrhu výroku rozsudku, 
tj. kladnou nebo zápornou. Předmětem 
kladné určovací žaloby je rozsudek 
deklarující vlastnické právo žalobce 
k nemovitosti. Původně skutečnému 
stavu odpovídající zápis vlastnického 
práva v katastru nemovitostí se stal 
nepravdivým v důsledku skutečnosti, 
která nastala následně, ale změna vlast-
nického práva nebyla v katastru prove-
dena. Předmětem záporné určovací ža-
loby je určení neexistence vlastnického 
práva toho, kdo je neoprávněně zapsán 
v katastru nemovitostí jako vlastník. 
Žalobcem je pak ten, kdo tvrdí, že je 
vlastníkem nemovitosti. Jedná se tedy 
o zápis vlastnického práva, který byl 
původně v souladu s právním stavem, 
ale došlo ke skutečnosti, že v katastru 
byla provedena změna údaje například 
podle listiny obsahující neplatný právní 
úkon, nebo v důsledku omylu, anebo 
vůbec bez listiny prokazující změnu ve 
vlastnickém vztahu. V záporné určovací 
žalobě může žalobce navrhnout jen ta-
kový výrok rozsudku, že žalovaný není 
vlastníkem nemovitosti, ač je v katastru 
nemovitostí takto zapsán.
   V občanském zákoníku z roku 1811, 
který platil v českých zemích do roku 
1950, byl kladen značný důraz na práv-
ní postavení vlastnictví, což může být 
jedním z důvodů, proč je dodnes tento 
zákoník platný v Rakousku, samozřej-
mě v podobě několikrát novelizované. 
V současnosti je avizována příprava 
nového civilního kodexu, který se in-
spiruje zahraničními vzory a měl by 
převzít vše, co je osvědčené a funkční 
ve většině evropských státech.    
 

Co se rozumí 
praxí v oboru?

P o k u d  j e 
v rámci odbor-
né způsobilosti 
v y ž a d o v á n a 
praxe v obo-
r u ,  r o z u m í 
se jí pro účely 
tohoto zákona 
výkon odbor-
ných činností, 
n á l e ž e j í -
cích do oboru 
nebo příbuz-
n é h o  o b o r u 
živnosti, oso-
bou samostatně výdělečné činnosti 

v oboru nebo v příbuzném oboru na 
základě příslušného oprávnění k pod-
nikatelské činnosti, osobou pověřenou 
vedením podniku nebo organizační 
složky podniku, odpovědným zástup-
cem, osobou bezprostředně pověřenou 
za řízení činnosti, která je předmětem 
živnosti, nebo osobou vykonávající sa-
mostatně odborné práce, odpovídající 
oboru živnosti, v pracovněprávním 
vztahu, služebním, členském nebo 
obdobném poměru. Za příbuzné 
obory se považují obory, které užívají 
stejných nebo podobných pracovních 
postupů a odborných znalostí.
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Řidič napadl strážnici
Muže, kterého 14. ledna zastavila v Praze 16 strážnice u značky zákazu vjezdu, nerespek-
toval dopravní značení, a navíc byl agresivní. „Řidič strážnici sice předložil doklady, ale 
pak ji začal  fyzicky napadat. Nakonec nasedl do svého vozu a bez ohledu na výzvu veřej-
ného činitele odjel bez dokladů,“ informoval vedoucí okrsku Městské policie v Praze 16 
Bc. Michal Vocetka. Konstatoval, že se tím nezodpovědný muž dopustil nejen přestupku 
proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ale neuposlechnu-
tím výzvy veřejného činitele i přestupku proti veřejnému pořádku a přestupku podle 
zákona o občanských průkazech. 

Zachránili psí život
Šťastně dopadl 17. ledna pokus o záchranu psa, který si chtěl zaplavat v Berounce, ale 
proud řeky byl nad jeho síly. Kolemjdoucí lidé ho vytáhli a předali strážníkům, kteří 
vyrozuměli útulek městské policie v Troji, kde již měli jméno psa a jeho ztrátu zaregistro-
vanou. O hodinu později si svého čtyřnohého miláčka vyzvedla jeho majitelka.

Násilníka si převzali policisté
Cestou na policejní stanici skončilo napadení dvou žen bývalým manželem jedné z nich. 
„Strážníci 5. února krátce po dvanácté hodině večer na místě zabránili dalším agresivním 
útokům muže, prověřili totožnost zúčastněných a agresora předali policistům,“ pozna-
menal Vocetka.

Oddělení sociálně právní ochrany 
dětí (OSPOD) má čtyři pracovníky 
včetně vedoucího: Kláru Jalovcovou, 
Ivu Kopalovou, DiS., Mgr. Veroniku 
Šteflovou a Jiannise Georgiou, DiS. 
Pracoviště se nachází v budově od-
boru sociálního ÚMČ Praha 16 na 
adrese náměstí Osvoboditelů 732, 
Praha – Radotín, v prvním patře, 
v kanceláři č. 13 a 14. 

Agendu sociálně právní ochrany 
dětí zajišťují tři pracovnice, které mají 
na starosti zejména úkoly spojené 
s výkonem kolizního opatrovnictví, 
kterým jsme vázáni usnesením pří-
slušného soudu. Při soudním jednání 
zde zastupují nezletilé dítě.

Činnost pak také směřuje v rámci 
poradenství k řádnému plnění ro-
dičovských povinností, které jsou 
spojeny s výchovou dítěte (např. 
dohled). Pracovníci oddělení posky-
tují a zprostředkovávají poradenství 
v obtížných životních situacích, které 
jsou spojeny především s rozvodo-
vým řízením a s ním souvisejícími 
záležitostmi.

Další oblastí, která je na OSPOD 
řešena, je problematika institutu péče 
třetí osoby, poručnictví, pěstounská 
péče a osvojení. Tyto záležitosti má 
na starosti Iva Kopalová, DiS.

Správní obvod ÚMČ Praha 16, 
v němž je v rámci přenesené působ-
nosti sociálně právní ochrana dětí 
zajišťována, sestává z těchto měst-
ských částí, které má s t a r o s t i 
příslušná sociální 
pracovnice, na níž 
se mohou občané 
obrátit : Praha 16 
(Radotín) –
K l á r a
Ja lovcová 

(telefon 234 128 311), Velká Chuchle, 
Lochkov a oblast Lahovičky – Iva 
Kopalová, DiS. (telefon 234 128 317), 
Zbraslav a Lipence – Mgr. Veronika 
Šteflová (telefon 234 128 319). Pově-
řeným vedoucím OSPOD je kurátor 
pro děti a mládež Jiannis Georgiou, 
DiS. (telefon 234 128 316, e-mail: 
jiannis.georgiou@p16.mepnet.cz), 
který má na starosti celou správní 
oblast ÚMČ Praha 16. Řeší širokou 
problematiku výchovných problé-
mů v rodině, ve škole (záškoláctví), 
účastní se přestupkových komisí na 
jednotlivých městských částech, po-
dání vysvětlení a výslechů na policii, 
zastupuje dítě a jeho zájmy u soudu 
a vykonává dohled.

Podrobnější informace o životních 
situacích a otázkách, které mohou 
v těchto souvislostech nastat, najde-
te na webových stránkách Městské 
části Praha 16, a to včetně vzorů po-
třebných formulářů a podání: http:
//www.mcpraha16.cz/Urad/Zivotni-
situace.

Upozornění.  Podnikatelé , k te-
ř í vlastní oprávnění k projektování 
pozemkových úprav a hodlají v je-
jím provozování pokračovat, jsou 
povinni tuto skutečnost oznámit do 
jednoho roku od účinnosti zákona 
č. 130/2008 (účinnost 1.7.2008) pí-
semně živnostenskému úřadu. Živ-
nostenský úřad provede neprodleně 
zápis do živnostenského rejstříku 
a vydá podnikateli výpis. Marným 
uplynutím jednoroční lhůty právo 
provozovat tuto živnost zaniká.
Zastupitelstvo MČ Praha 16. 
XV. řádné zasedání Zastupitelstva 
městské části Praha 16 se koná ve 
středu 25.3.2009 od 17.00 hod. v ra-
dotínském Kulturním středisku, 
nám. Osvoboditelů 44.
Volby do Evropského parlamentu. 
Rozhodnutím prezidenta republiky 
z 10. února 2009 byly vyhlášeny 
volby do Evropského parlamentu. 
Konat se budou ve dvou dnech, 
v pátek 5. a v sobotu 6. června 2009. 
Důležité informace k volbám do 
Evropského parlamentu najdete na 
webových stránkách Ministerstva 
vnitra ČR na adrese www.mvcr.cz – 
Informační servis – Volby – Volby 
do Evropského parlamentu 2009.
Změny u cestovních dokladů. 
Od 1.4.2009 bude přidán druhý 
povinný biometrický prvek do ces-
tovního pasu, a to u občanů od 6 let 
věku. Jsou jím otisky jednoho prstu 
pravé ruky a jednoho prstu levé 
ruky, a to ukazováku, palce, pro-
středníku nebo prsteníku. Občan 
nesmí mít prsty zašpiněné, mokré, 
mastné nebo popsané, např. propi-
sovací tužkou, barvou nebo fixem. 
V případě nevratného poškození 
nebo amputace prstu, jehož otisk 
bude uložen v čipu cestovního 
pasu, bude občan žádat o vydání 
nového cestovního pasu z důvodu 
nesprávných údajů. Otisky prstů 
budou ztotožňovány při cestách do 
zahraničí mimo státy začleněné do 
schengenského prostoru. V případě 
dočasného zranění (např. sádra 
na ruce) nelze otisk prstu pořídit 
a cestovní pas tak nelze vydat. 
Z důvodu prováděných změn nebu-
de možné od 24. do 31.3.2009 podat 
žádost o vydání e-pasu, ani hotový 
e-pas převzít. Další informace po-
skytnou pracovnice oddělení evi-
dence obyvatel a osobních dokladů 
Úřadu městské části Praha 16, tele-
fon 234 128 244, 234 128 246. 
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Radotínská opatření...Tunelem rychlostí...

O
bjektiv času

podzemních vod do chráněného území.
V současné době jsou provedeny pod-

zemní stěny od ulice Šárovo kolo až za 
b e n z í n o v o u 
p u m p u .  P r o -
t i p o v o d ň o v é 
zábrany chrání 
p o u z e  v n i t ř n í 
o b y t n o u  č á s t 
Radotína, která 
by l a  oh ro ž e n a 
povodní v roce 
2002, a sestávají 
z opatření na 
kanalizační sít i 
(budují se uzávě-
ry proti vniknutí 
povodňové vody 
do chráněného 
ú z e m í ,  v o d o -
t ě s n é  p o k l op y 
na stávající ka-
nalizaci apod.) 
a  z  b e tonové  
n e b o  m o b i l n í 
stěny proti vnik-
nutí povodňové 
vody do chrá-
něného území . 
Výška těchto stěn je dána kótou povodně 
v r. 2002 zvětšenou o 30 cm. Betonové 
a mobilní stěny se skládají z podzemní 
části tvořené betonovými stěnami, které 
jsou hloubeny až do skalního podlaží 
a tvoří zábranu proti průsaku podzemní 
vody do chráněného území. Nadzemní 
část stěn je buď betonová, výšky od cca 1 m 

do 3,5 m, nebo mobilní v místě přechodu 
komunikací nebo v místě vjezdů do ne-
movitostí. V tom případě jsou viditelné 
pouze úchyty pro mobilní stěny v úrovni 
terénu a v případě povodňových stavů 
budou v krátkém čase tyto zábrany na 
příslušné místo namontovány.

Prot ipovod-
ňové stěny v Ra-
dotíně jsou tvo-
řeny ze dvou čás-
tí. První chrání 
a reá l zá k ladní 
školy a hřbitova 
a prochází od 
ulice K Lázním 
o k o l o  p l o t u  
š k o l y  a ž  k e  
h ř b i t ov u ,  k d e 
součástí ochra-
ny je i stávající 
hřbitov ní zeď . 
Druhá část začí-
ná na křižovatce 
ulic Výpadová - 
Tachovská, vede 
v místě dneš-
n í c h  p l o t ů , 
přechá z í  u l ic i 
Vý padovou z a 
dešťovou zdrží 
a míří v prostoru 
mezi B e r o u n -

kou, bý va lým autoser v isem (nyní 
second handem) a benzínovou pumpou 
podél ulice Výpadová k tenisu, kde pře-
chází Výpadovou ulici a pokračuje po-
dél ulice Věštínská a ulicí U Jankovky 
k železničnímu tělesu. Výška této stěny 
se pohybuje od 1,2 m do 3,5 m.

Dopravní nehody
Řidič nemá povinnost hlásit dopravní 

nehodu Policii ČR, pokud zjevná škoda 
na některém ze zúčastněných vozidel 
včetně přepravovaných věcí nepřesahuje 
100 000 Kč. Zjevnou škodou se rozu-
mí škoda, kterou vidíte, jde tedy pouze 
o laický odhad. Další podmínkou je, že 
nedošlo ke zranění nebo usmrcení osoby 
a že nevznikla hmotná škoda na jiném 
majetku další osoby (například škoda 
na komunikaci, na budově, na dopravní 
značce apod.).
   Co se týče samotných vozidel, která měla 
na dopravní nehodě 
účast, není rozho-
dující, zda je jejich 
v l a s t n í k e m ř id i č 
nebo j iná f yz ická 
či právnická osoba 
(leasingová společ-
nost, zaměstnava-
tel apod.). Nutná je 
př ítomnost ř id iče 
vozidla na místě.

Policii ČR volejte, 
pokud není splněna 
některá z výše uvede-
ných podmínek, ne-
bo pokud nemůžete 
zabezpečit obnovení 
provozu. Když zavoláte policii v případě, 
kdy  nemáte  povinnost nehodu hlásit, 
policisté jsou ze zákona povinni vaše ozná-
mení prověřit. Přestupky, které při prověřo-
vání oznámení zjistí, tedy i ty, které souvisejí 
s dopravní nehodou, policisté vyřeší podle 
platných právních předpisů (uložením blo-

kové pokuty včetně bodového oznámení do 
registrů řidičů, oznámením přestupku 
správnímu orgánu apod.).

Nezapomeňte - musíte sepsat společný 
záznam o dopravní nehodě (tiskopis zá-
znamu o dopravní nehodě získáte u své 
pojišťovny) podle předepsaných kolonek 
a navzájem jej podepsat. Tento lze sepsat 
i na čistý list papíru. Musí ovšem obsa-
hovat identifikaci místa a času dopravní 
nehody, jejich účastníků a vozidel, její 
příčiny, průběh a následek. V této sou-
vislosti máte právo požadovat od druhé-
ho účastníka události prokázání totož-
nosti (předložení občanského průkazu, 
cestovního dokladu apod.) a sdělení 
údajů o vozidle (z osvědčení o registraci 

vozidla, dříve osvědčení o technickém 
průkazu). Pro sepsání tohoto protokolu 
není důležité, zda jste se dohodli na 
zavinění nehody. Posouzení míry zavi-
nění bude v takovém případě záležitostí 
pojišťoven. Povinnost sepsat záznam je 
dána zákonem.

Stávající trať bude po dokončení stavby 
zachována a bude využívána hlavně pro 
příměstskou dopravu a pro vedení náklad-
ních vlaků nižší kategorie. 
   Potud se vše zdá pro šestnáctku „v poho-
dě“. Zdání ale může klamat. V současnosti 
není dořešena zásadní otázka každé velké 
stavby pod zemí: kudy a kam bude od-
vážena rubanina, materiál vytěžený pod 
povrchem. Plány jsou zatím spíše mlhavé, 
jako jedna z možností se ukazuje jeho 
použití pro rekultivaci některého z lomů 
v Českém krasu.
   Druhou neznámou je realizace napojení 
vybudované trati na rekonstruované zdvoj-
kolejněné spojení do stanice Praha Krč 
přes tzv. most Inteligence v Malé Chuchli 
(viz vizualizace na straně 1). To by mělo 
současně znamenat značný a mnohaletý 
zásah do poklidného života nejsevernější 
části našeho správního obvodu. Právě přes 
Malou Chuchli má jít hlavní proud těžeb-
ních prací, což až po Ořech bude znamenat 
odtěžených 827 000 kubíků, tedy cca 83 tis. 
nákladních vozů během 4 let. Mezi Malou 
a Velkou Chuchlí by navíc mělo být zříze-
no veškeré technické zázemí stavby prů-
zkumné štoly i samotných tunelů. Z dů-
vodu přetrvávajících nejasností a sporných 
návrhů jedná MČ Praha – Velká Chuchle 
s investorem o přijatelnější variantě, která 
by místní obyvatele zatížila méně.

Harmonogram stavby železničního 
koridoru počítá se zahájením již v příš-
tím roce a uvedením trati do provozu 
v roce 2018.        

„Škola jest kolébka, ze které 
nechť vzejde blaho obce a státu“. 
Tato slova jsou uvedena na 
pozvánce ke 125. výročí školy 
v Lipencích z roku 1993.
Jenomže lipenečtí loni oslavili 
již 140 let! Místní základní 
„alma mater“ byla totiž založena 
již v roce 1868. Jak se můžeme 
dočíst ve školní kronice, plán na 
budovu nakreslil pan J. Trnka, 
stavitel ze Smíchova. Nákres 
byl schválen 24. února 1868 a se 
stavbou se započalo 18. dubna. 
Škola byla stavěna povětšinou 
z kamene, který se vozil 
z knížecího lomu v Horních 
Mokropsích. Svěcení základního 
kamene bylo oslaveno velmi 
velkolepě 17. května 1868, tj. den 
po položení základního kamene 
k Národnímu divadlu v Praze. 
Samotné školní vyučování pak 
bylo zahájeno 2. listopadu 1868. 
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PRAHY16
Sbor dobrovolných hasičů včera, dnes a zítra

Masopustní průvody

Prázdniny na horách

Tykadlo v radotínské škole

Tradice dobrovolného hasičstva 
v Lochkově sahá již do předminulého 
století. Spolek byl založen už v roce 1890. 
Za dobu své působnosti prošel řadou 
změn a vývojových stupňů. Na tomto 
místě bych ponechal stranou doby minu-
lé a popsal činnost sboru dnes. 
   Před třemi lety se sbor potýkal s ge-
neračním problémem. Činnými totiž 
zůstali starší hasiči, kteří neměli své 
letité zkušenosti komu předat. Velkou 
zásluhu na znovuoživení činnosti má 
dlouholetý člen Ladislav Bláha, které-
mu nebyl lhostejný osud sboru v Loch-
kově a oslovil budoucí nové kolegy. 
   V roce 2006 byl zvolen nový výbor 
a odstartována nová éra. Starostou 
sboru byl zvolen Michal Zítko. Jako 
první byla zrevidována a opravena 
technika včetně zprovoznění auto-
mobilu CAS 25. V témže roce byla 
vytvořena výjezdová jednotka pod 
velením Ing. Ladislava Smutného. 
Ta se dodnes podílela na cca deseti 
výjezdech na území celé Prahy. Účast-
nila se také likvidace dvou největších 
požárů poslední doby, a to požáru 
Průmyslového paláce a tržnice SAPA. 
Na území Prahy 16 jednotka odstraňo-

vala následky větrné 
smrště v červnu 2008. 
Členové sboru také 
vypomáhají Městské 
části Praha - Lochkov 
při údržbě zeleně 
a dalším zvelebování 
obce. 

Dnes má sbor 34 
členů, z toho 18 mužů, 
7 žen a 9 mladých ha-
sičů. A právě na práci 
s mládeží se chce sbor 
v budoucnu zaměřit. 
Pro letošní rok je v plánu účastnit se 
různých soutěží a rozšířit členskou zá-

kladnu o další mladé 
hasiče.

B ý t  d o b r o v o l -
ným hasičem je čest,   
podílet se na záchraně 
osob či majetku bez 
nároku na odměnu 
není v dnešní době 
samozřejmostí. 

Proto bych chtěl 
touto cestou všem 
členům SDH Loch-
kov za jejich činnost 
poděkovat a popřát 

hodně štěstí a zdraví.

V  únoru zajišťovali strážníci Měst-
ské policie z detašovaného pracoviště 
Radotín a strážníci jízdní skupiny Ob-
vodního ředitelství Praha 5 bezpečnost 
dvou masopustních slavností – velko-
chuchelské a lipenecké.
   První se konala v sobotu 7. února ve 
Velké Chuchli. Masopustu se zúčast-
nili místní obyvatelé s dětmi, z větší 
části v masopustních maskách. Prů-
vod byl zahájen v 10 hodin, prošel obcí 
provázen živou muzikou, již obstarali 
muži v dobových oblecích. Družina se 
poté zastavila u domů s „otevřenými 

dveřmi“. Zde bylo všem nabídnuto 
občerstvení v podobě karbanátků, 
sladkých zákusků a různých alko-
holických i nealkoholických nápojů. 
Na jedné zahradě byl strom, na kterém 
„rostly“ jitrnice, během chvilky ale 
byly „očesány“. Průvod plný dobré 
nálady byl zakončen před restaurací 
U Václava, kde místní starosta Stani-
slav Fresl podával masopustní guláš.
   Druhá masopustní akce se konala 

o týden později 14. února v Lipencích. 
Tentokrát začala ve 14 hodin. K jejímu 
zahájení došlo u hasičské zbrojnice, kde 
bylo připraveno občerstvení a z ha-
sičského vozu hrála reprodukovaná 
hudba. Družina prošla obcí s jednotli-
vými zastávkami na občerstvení. První 
byla před restaurací U Járina, další pak 
u paní Říhové, která rozdala prochá-
zejícím výborné koláčky, a poslední 
před restaurací U Lišků.
   V průběhu obou zmíněných průvodů 
strážníci zajišťovali jejich bezpečnost 
při procházení místními komunikace-

mi. Dohlíželi na bez-
pečnost a plynulost 
si lničního provozu 
v  roz s a hu  s t a no -
v e n é m  z á k o n e m . 
Strážníci jízdní sku-
piny na svých staro-
kladrubských koních 
šli v čelech průvodů 
a díky své velikosti 
byli k nepřehlédnu-
tí. Již z dálky byli 
upozor něn í m pro 
př ijíždějící ř id iče, 
že na komunikaci se 

pohybuje množství dospělých a dětí. 
Strážníci pěších hlídek v reflexních 
vestách zajišťovali, aby do průvodu 
nenajelo žádné vozidlo z přilehlých 
komunikací, a řidičům vysvětlovali 
možné objízdné trasy. 
   Obě dvě masopustní slavnosti plné 
dobré nálady, se spoustou dobrého 
jídla a pití byly v současné uspěchané 
době příjemným setkáním lidí z celé 
Prahy 16.

   Klub Radotín je platnou součástí so-
ciální sítě nejen v regionu Prahy 16, ale 
i širšího území Prahy. To se projevuje 
i tím, že náš klub dostává nabídky na 
spolupráci a společné akce od dalších 
organizací zaměřených především na 
aktivity a služby pro děti a mládež. 
   V lednu tohoto roku dostali uživatelé 
služeb radotínského klubu nabídku 
strávit jednodenní pololetní prázdniny 
na horách, a to ve Skiareálu Šachty ve 
Vysoké nad Jizerou, který provozuje 
akciová společnost Snowhill. Jednalo 
se o výjezd zorganizovaný společně or-
ganizacemi Proxima Sociale o.s., která 
je v současné době zřizovatelem klubu, 
a YMCA Praha. YMCA je rozsáhlá me-
zinárodní organizace sdružující lidi bez 
rozdílu věku, pohlaví či vyznání. Její 
činnost je zaměřená především na akti-
vity a služby pro děti, mládež a rodinu, 
pořádá volnočasové a kulturní aktivity, 
poskytuje sociální služby a provozuje 
nízkoprahové kluby pro mládež Ymká-
rium a Dixie. 

Zeptali jsme se Michala Richtera, 
jednoho z účastníků výjezdu, proč se 
rozhodl nabídku využít: „Chtěl jsem si 

zajezdit, měli jsme ve škole volný den, 
tak proč to nevyužít. Podíval jsem se 
na internetu na ten areál ve Vysokém 
nad Jizerou, vypadal dobře a sjezdovky 
taky. Jsou tam tři červené sjezdovky a tři 
modré.“ Na otázku, jestli mu nevadilo, 
že nebude znát všechny účastníky, kteří 
jsou z jiných klubů, Michal odpovídá: 
„Nevadilo, už to znám z našeho letního 
výjezdu do Hamburku. Tam jeli lidi, kte-
ré jsem neznal, z dalších tří klubů, a bylo 
to v pohodě. Alespoň mám možnost se 
seznámit s novými lidmi. Jeli s námi 
pracovníci z klubů Jižní pól, Ymkárie 
a Dixie, s těmi to bylo taky fajn, hlavně 
Radek z Jižního pólu, ten se mi hodně 
věnoval. Taky cena celého výjezdu byla 
výhodná - díky firmě Snowhill, která 
nám poskytla mikrobus, jímž jsme jeli. 
A počasí bylo dobré. Nabídku využiji 
i v budoucnu.“ 
   A určitě takové nabídky budou, a neje-
nom pro něj, dodáváme my.

Více informací o činnosti Klubu 
Radotín na:
www.proximasociale.cz

zve na tradiční velikonoč-
ní prodejní výstavu. Budou 
zde vystavena umělecká díla 
žáků naší školy, která si bu-
dete moci zakoupit. Přijďte 
tedy podpořit mladé umělce 
a vystavte si doma dílo bu-
doucího da Vinciho. Výstava 
se koná 7. dubna 2009 od 14 
hodin v budově školní jídelny 
ZŠ Lipence (Černošická 168, 
Praha – Lipence).

Zápisy do mateřských škol v Praze 16
Mateřská škola Praha - Lipence 
K Samoobsluze 211
155 31  Praha - Lipence
Zřizovatel: Městská část 
Praha - Lipence
Ředitelka: Bc. Ivana Boubelíková
Web: http://skolka-lipence.zde.cz 
E-mail: ms-lipence@quick.cz 
Tel.: 257 921 360 
Zápis se koná 23.3.2009 od 9 do 17 hodin

Mateřská škola Praha - Lochkov
Za Ovčínem 1   
154 00  Praha - Lochkov
Zřizovatel: Městská část 
Praha - Lochkov
Ředitelka: Vladimíra Schwabová
E-mail: skolka-lochkov@volny.cz
Tel.: 257 911 126
Zápis se koná 23.3.2009 od 14 do 18 hodin

Mateřská škola Praha - Radotín
nám. Osvoboditelů 1367
153 00  Praha - Radotín
Ředitelka: Věra Rohlíková 
Zřizovatel: Městská část Praha 16 
Web: www.ms-radotin.cz
E-mail: ms.radotin@seznam.cz
Tel.: 257 911 854
Zápis se koná 23.3.2009 od 8 do 17 hodin   

Mateřská škola Praha - Velká Chuchle
Na Cihelně 456
159 00  Praha - Velká Chuchle
Ředitelka: Alena Kučerová
Zřizovatel: Městská část Praha - Velká Chuchle
Web: http://skolka.chuchle.cz   
E-mail: skolka@chuchle.cz 
Tel.: 257 217 987
Zápis se koná 23.3.2009 od 13 do 17 hodin

Mateřská škola Praha - Zbraslav
Matjuchinova 698
156 00  Praha - Zbraslav
Ředitelka: Dagmar Meisnerová  
Zřizovatel: Městská část Praha - Zbraslav
Web: http://www.ms-zbraslav.wz.cz
E-mail: mszbraslav1@volny.cz 
Tel.: 257 921 435 
Zápis se koná 23.3.2009 a 24.3.2009 od 13 do 
17 hodin    

Mateřská škola Nad Parkem
Nad Parkem 1181
156 00  Praha 5 - Zbraslav
Ředitelka: Jana Mahelková
Web: http://www.msnadparkem.snadno.eu
E-mail: msnadparkem@seznam.cz
Tel.: 257 286 331
Zápis se koná 23.3.2009 a 24.3.2009 od 
13 do 17 hodin

Jaké tykadlo? Čí? Přímo televizní! 
V úterý 17. února dorazil do naší ško-
ly štáb České televize z Centra tvorby 
pro děti a mládež vedený režisérkou 
A. Derzsiovou. Točil se u nás další díl 
diskusního pořadu Tykadlo. 
   Pořad vyjíždí za mladými diskutéry 
do základních a středních škol a před-
kládá jim vybraná témata, která jsou 
aktuální i v „dospěláckém“ světě. Po-
řad uvádí Zora Jandová a Zdeněk Eška, 
který moderoval právě toto vysílání. 
Radotínskou školu si prý realizační 
tým vybral podle pěkných webových 
stránek a do tohoto dílu připravil téma 
kultura a šikana.

Průvodci televizní návštěvy naší 
školou se stala čtveřice žáků – Karolí-
na Preclíková, Katka Šimánková, Jan 
Forcheim a Robert Šupák. Přivítali tele-
vizní štáb před školou, provedli po celé 
budově, seznámili ho se životem školy, 
pochlubili se pěkným zařízením našich 
učeben a posléze zavedli filmaře do klu-
bu, kde se natáčení debaty odehrávalo.

V první části pořadu diskutovali 
naši žáci s herečkou Marthou Issovou 
a Zdeňkem Eškou o pojmu „kultura“. 
Moderátor žáky nezkoušel ani ne-
vyvolával jako v lavicích. Pouze jim 
kladl zvídavé otázky, aby poznal jejich 
názory. M. Issová je svým velmi milým 
a bezprostředním projevem glosovala. 
Jaké otázky padaly? Máte potřebu žít 
kulturně? Co vše pod to zahrnujete? 

Co říkáte na masovou kulturu? Má nás 
kultura vychovávat?

Dopolední část natáčení proběhla 
velmi rychle, žáci bez 
zábran živě diskutovali. 
Po jeho skončení požá-
dali ještě M. Issovou 
o autogramy, a ta ráda 
vyhověla. Odpoledne se 
hostem pořadu na téma 
„Šikana“ stal náš před-
ní odborník na šikanu 
dr. Michal Kolář, který 
se touto problematikou 
zabývá mnoho let.

I na toto vážné téma 
dokázali žáci pěkně dis-
kutovat, i když to pro ně 
bylo již těžší, a nad otáz-
kami Z. Eška se museli více zamýšlet. 
Když se řekne šikana, co se vám vyba-
ví? Kdo všechno může šikanovat? Co 
je podle vás šikanování? Setkali jste se 
v životě se šikanou a jak by se dalo ši-
kanování zastavit? Od doktora Koláře 
se žáci dozvěděli spoustu důležitých 
informací, které jim pomohly ujasnit 
a utřídit jejich osobní náhledy i zna-
losti o tomto sociálně patologickém 
jevu. Oku kamery ale neunikli ani naši 
učitelé, které štáb zachytil během natá-

čení ve škole, a i oni museli odpovídat 
na různé zvídavé dotazy a vyjádřit se 
k tématu. Tento „televizní den“ byl pro 

naši školu a většinu z nás premiérový 
a přinesl nám všem mnoho zajímavých 
i poučných poznatků i zážitků. Velmi 
nás potěšila slova režisérky a jejích 
kolegů, že se jim s našimi dětmi moc 
dobře pracovalo, byly vstřícné, komu-
nikativní, a ještě něco – na naší škole 
jasně poznali, kdy je vyučování a kdy 
přestávka!
   Zveme vás tedy na vysílání Tykadla 
na ČT 1 24. března v 16.15 hodin.

Pro zadržení sprejerů je 
důležitá všímavost občanů

   Nebývale vysoký počet autorů nech-
těných malůvek a podpisů na fasádách 
domů a objektů či zastávkách městské 
hromadné dopravy zadrželi v minulém 
roce strážníci Městské policie na celém 
území metropole. 

„V obvodu ředitelství Městské poli-
cie Prahy 5 se hlídkám podařilo přímo 
při činu nebo krátce po něm zadržet 
šest osob,“ informoval ředitel Zdeněk 
Hejna. Doplnil, že se většinou jednalo 
o poškozování městského mobiliáře, 
tedy zastávek městské hromadné do-
pravy, vozů tramvají či budov.

Důležitá je proto podle něj všímavost 
občanů a včasné informování Městské 
policie. „Naše hlídky se po takovém 
upozornění snaží dostat co nejrychleji 
na místo, kde jsou graffiti aplikovány, 
a řešit věc na místě, případně propátrat 

okolí,“ uvedl Hejna. Doplnil, že dů-
ležitou roli hraje i městský kamerový 
systém, který je obecně užíván 
ke zjišťování protiprávního 
jednání. V současnosti pražské 
ulice střeží 442 kamer. 

Loni strážníci v hlavním 
městě přistihli při činu nebo 
bezprostředně poté 96 tvůrců 
graffiti. Jedná se o skutečně 
historický úspěch, vždyť ve 
srovnání s rokem 2007 stráž-
níci odhalili o dvaadevadesát 
procent případů více a zadrželi 
téměř stovku pachatelů,“ uve-
dl první náměstek primátora 
Rudolf Blažek, do jehož kompetence 
bezpečnost v metropoli spadá. Doplnil, 
že činnost sprejerů způsobuje značné 
škody na majetku a ve většině případů se 

neblaze podepisuje i na vzhledu Prahy. 
   Dopravní podnik stojí odstraňování 
následků každoročně desítky miliónů 
korun. „Čtyřčlennou skupinu přistihli 
například strážníci v říjnu na nádraží 
Praha - Hostivař, kde postříkala celou 
vlakovou soupravu Českých drah. Dva 

z pachatelů se jim podařilo zadržet, 
dva však stačili uprchnout,“ informo-
val ředitel městské policie Vladimír 
Kotrouš.



Informace
pro inzerenty

FORMÁT
ROZMĚRY 
INZERCE

(výška x šířka)
CENA

1/64  27 x 50 mm   320 Kč

1/32  60 x 50 mm   610 Kč

1/16       60 x 105 mm 1190 Kč

1/8     125 x 105 mm    2320 Kč

1/4     125 x 160 mm    4520 Kč

1/2     190 x 260 mm    8810 Kč
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Ceny inzerátů zahrnují 19% sazbu DPH 
a platí při dodání inzerce v souboro-
vém formátu: 
DOC, PDF, AI, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP.

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

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

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

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

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

                              Vaše redakce

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907

Šetrné ruční mytí vozu
Voskování a leštění karoserie (tvrdými vosky)

Čištění a ošetření plastových částí (vnitřních i vnějších)
Úklid interiéru, tepování celého vozu

Mytí a konzervace motoru, čištění ALU-disků

Výpadová 1147, Praha 5 - Radotín, tel.: 257 811 788
www.autocvrcek.cz

Výpadová 1147, Praha 5 - Radotín, tel.: 257 811 788
www.autocvrcek.cz



OPRAVY 
CHLADNIČEK A MRAZNIČEK

ROZENSKÝ ALEŠ
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

www.rozensky.qmenu.net

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.
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Vychází 16.3.2009. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.4.2009.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 3.4.2009. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

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

a fotografie se nevracejí. 

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

SIKA MARTIN
TEL.: 777 055 579

Od 1. 3. 2009 sleva 5 % na všechny
koupelnové serie zn. RAKO.

HUSOVA 773, ČERNOŠICE VRÁŽHUSOVA 773, ČERNOŠICE VRÁŽ



Do 30. dubna 
PEOPLE-metr 

Přehlídka současné figurální tvorby 
11 českých a slovenských výtvarníků. 

Výstavní síň Městského domu 
ve výpůjční době knihovny.

19. března 
Šíleně prolhaná princezna
Veselá činoherní pohádka.

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin.

21. března 
Šíleně prolhaná princezna
Veselá činoherní pohádka.

Divadlo J. Kašky od 15 hodin.

22. března 
Šíleně prolhaná princezna

Představení zadané pro seniory. 
Divadlo J. Kašky od 15 hodin.

25. března 
Osobnosti Zbraslavi

Přednáška Františka Kadlečka 
pro seniory.

Klub KLASu od 16 hodin.

27. března 
Koncert Vejvodovy kapely

ke 107. výročí narození
Jaromíra Vejvody. 

Černé divadlo Jiřího Srnce 
od 19.30 hodin.

28. března 
Budulínek. Červená Karkulka.

 Dvě maňáskové pohádky pro nejmen-
ší. Divadlo J. Kašky od 15 hodin.

28. března 
Poker bez esa

Hru Ivana  Krause představí
 Divadelní společnost Křoví. 

Divadlo Jana Kašky od 19.30 hodin.

4. dubna 
O zlém vlku 

a nezbedných prasátkách
Maňáskový muzikál. 

Divadlo J. Kašky od 15 hodin.

8. dubna 
Autorské čtení

Františka Pondělíčka z rukopisu 
Zbraslavských pověstí od 17 hodin 

v knihovně Zbraslav.

11. dubna 
Zvířátka a loupežníci

Maňásková pohádka pro nejmenší. 
Divadlo J. Kašky od 15 hodin.

15. dubna  
Společenské odpoledne pro seniory
V sále hasičské zbrojnice od 16 hodin.

Informace, rezervace, vstupenky:
Kulturní oddělení

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

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

Richard Yates - Nouzový východ
Nouzový východ byl oslavovaný 

jako mistrovské dílo již od prvního 
vydání v roce 1961. 
Je příběhem Franka 

a April Wheelerových, nadějného 
mladého páru znuděného banalitou 
předměstského života, který se roz-
hodne k radikální změně kvůli zá-
chraně svého vztahu i sebe samých. 
Ukáže se však, že jejich představy 
se navzdory oboustrannému úsilí 

čím dál víc rozcházejí. 
Richard Yates se srdceryvným 

soucitem a vhledem ukazuje jejich 
každodenní bolestivé odcizování 

a nevyhnutelný 
rozkol ústící v tragédii.

Vydalo nakladatelství Mladá fronta.

J. M. Coetzee - V srdci země
Hrdinka kruté a vášnivé novely, 

dcera majitele zapadlé farmy v jižní 
Africe, pozoruje a komentuje život, 

z něhož jako by ji osud
nadobro vyloučil.

Její necitelný otec ji přehlíží,
služebnictvo se jí bojí, 

ale současně jí pohrdá. Tato hořce 
moudrá, vzdělaná, inteligentní 

žena však svou zdánlivou pokorou 
a poddajností zastírá svoje zoufalé 

odhodlání nestat se jednou ze
„ztracených pro historii“. 

Když si její otec najde africkou 
milenku, vrhne se zběsile 

do přípravy pomsty...
Vydalo nakladatelství Metafora.

Sarah Waters - Zlodějka
V románu odehrávajícím se roku 

1862 nás autorka zavádí do Londý-
na a okolí, do nejrůznějších prostře-

dí a vrstev tehdejší společnosti. 
Román psaný vybroušeným stylem 
dokonale vystihuje dobu děje, nád-

herně plyne a unáší čtenáře jako řeka. 
Vydalo nakladatelství Argo.

Matthieu de Laubier – Gaston, 
chlapeček, který se pořád ptal 

Půvabná knížka, která přináší dva-
náct témat, na která se vyptávají malé 

děti, když začínají poznávat svět. 
Každé uvádí série spontánních 

otázek, jaké se mohou vylíhnout 
v dětské hlavě. 

Kde jsem byl, než jsem se narodil? 
Proč se lidi perou?  Co je to smrt? 
Možná vysvětlení, která však ne-
nabízejí nicneříkající definitivní 

odpovědi, ale mají posloužit přede-
vším jako odrazový můstek k dů-
věrnému rozhovoru. Kapitoly pro 

rodiče v závěru pak rozebírají, proč 
se děti ptají právě na takovéto věci,
 a obsahují náměty k přemýšlení.

Vydalo nakladatelství Knižní klub.

Místní knihovna Radotín, 
Loučanská 1406/1,

telefon: 234 128 460,
e-mail: knihovnaradotin@seznam.cz, 

www.knihovna-radotin.cz.
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18. března
Žákovský koncert

Koncert ZUŠ Klementa Slavického. 
Kulturní středisko „U Koruny“. 

Začátek v 18 hodin.

26. března
Digihlídka

Proškolená posádka bude informovat 
o blížícím se vypnutí analogového 

televizního signálu a přechodu 
na digitální TV vysílání. 

Nám. Osvoboditelů, 
před prodejnou Albert, 9 - 15 hodin.

28. března
Velikonoční dílny
V budově II. stupně 

ZŠ Praha – Radotín. Vstupné 70 Kč.
Součástí jsou dvě samostatné dílny 

pí Jaklové – Pletení z pedigu 
(9 – 11 hodin a dále 11 – 13 hodin), 

vstupné rodič + dítě je 100 Kč
 (na tuto dílnu je nutno se objednat

 na tel.: 720 754 117).

29. března
Klubová výstava 

Pražských krysaříků
Od 9.30 do 17 hodin v sokolovně 

(Vykoukových 622/2).

30. března
Kainarova blues

Večer poezie v podání Divadelního 
spolku Gaudium. Místní knihovna 

Radotín, Loučanská 1406/1.
Začátek v 19 hodin.

1. dubna – 30. června
Dana Hrbková – obrazy

Místní knihovna Radotín,
Loučanská 1406/1. Otevřeno vždy 

v pondělí, středu a čtvrtek od 9 do 18 
hodin s výjimkou polední přestávky 

mezi 12. a 13. hodinou.

3. dubna
Bubnovací kruh 

s Dennisem Lammasem
Vhodné pro muže, ženy, 
dospívající i starší děti. 

Rezervace na telefonu 604 146 163.
 Kulturní středisko „U Koruny“, 

začátek v 18 hodin. Vstupné 150 Kč. 

8. dubna
Cain da Breth

Koncert skupiny 
Cain Da Breth (akustický doom metal) 
v Kulturním středisku „U Koruny“. 

Začátek ve 20 hodin. 

15. dubna
Výlet pro seniory - Chodsko

Domažlice, Klenčí, Újezd, Výhledy. 
Cena pro radotínské seniory 200 Kč. 
Prodej zájezdu 6. dubna v 10 hodin

v Kulturním středisku.

Bližší informace a přihlášky 
v Kulturním středisku Radotín, 

nám. Osvoboditelů 44/15,
tel.: 257 911 746, 604 146 163, 
e-mail:ksradotin@seznam.cz

www.ukoruny.net.

20. březen od 17 a 19.30 hodin
Kdopak by se vlka bál 75 Kč

21. března od 17 a 19.30 hodin
Deník nymfomanky 70 Kč

22. března od 17 a 19.30 hodin
Ženy 70 Kč

27. března od 17 a 19.30 hodin
Peklo s princeznou 75 Kč

28. března od 17 a 19.30 hodin
Veřejný nepřítel č. 1 75 Kč

29. března od 17 a 19.30 hodin
Fígle 70 Kč

3. dubna od 17 a 19.30 hodin
Zamilovaná zvířata 70 Kč

4. dubna od 17 a 19.30 hodin
Jak se zbavit přátel 70 Kč
a zůstat úplně sám

5. dubna od 17 a 19.30 hodin
Tokio 70 Kč

10. dubna od 17 a 19.30 hodin
Lovecká sezóna 2 70 Kč

11. dubna od 17 a 19.30 hodin
Veřejný nepřítel č. 2: 75 Kč
Epilog

12. dubna od 16 a 19 hodin
Rembrandtova 
Noční hlídka 75 Kč

17. dubna od 17 a 19.30 hodin
Slepé lásky  70 Kč

18. dubna od 16 a 19 hodin
Výměna                                75 Kč

19. dubna od 16 a 19 hodin
Austrálie 75 Kč

Dětská představení
22. března Rézi, Brok a ostatní
29. března Čert a Káča 
5. dubna Příběhy Cvrčka Štěňátka

Neděle od 15 hodin. 
Vstupné 40 korun.
 

Rezervace vstupenek je možná te-
lefonicky na čísle 257 910 322 nebo 

e-mailem kinoradotin@volny.cz
Rezervované vstupenky je nutno 
vyzvednout nejpozději 15 minut 

před začátkem představení, 
v opačném případě budou

uvolněny do prodeje.

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,

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

Pokladna otevřena 
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

19. března
Minikurz první pomoci dětem

Minikurz v rámci volné herny na 
téma „Dopravní nehody“.

Přednáší zkušená záchranářka 
Bc. Ladislava Kalašová. 

Kurz se uskuteční 
v prostorách Pexesa
od 9.30 do 10 hodin. 

Po skončení následuje
volná herna do 11 hodin. 

Vstupné 25 korun. 

22. března
Čteme dětem s Pexesem - 

Logopedické pohádky
Na závěrečné kolo „čtení“ přijala 

pozvání divadelnice a spisovatelka 
Šárka Kavanová, 

která zde představí svoji novou knihu
a autorské čtení doplní o spoustu 
písniček. Hudebně ji doprovodí 

skladatel Jiří Strohner. 
Současně bude ukončena 

čtenářská soutěž o dětské knížky. 
Zaměřeno na děti od 3 do 11 let.

Vstupné 30 korun. 
Aula ZŠ Nad Parkem, 

od 15.30 do 17.30 hodin. 
Vstupné 30 korun.

26. března
Tvořivá dílna - košíkaření

S lektorkou Monikou Kostečkovou 
si budete moci 

uplést košík z pedigu. 
Rezervace na telefonním čísle 

721 518 248. 
Hlídání pro zájemce je zajištěno 

za úhradu 30 korun/dítě. 
Kurz se uskuteční v prostorách Pexesa

od 15 do 18 hodin
Vstupné 220 korun. 

Cena zahrnuje i materiál. 

28. března
Akce pro rodiny

Jaké to je být policistou?
Přijďte si vyzkoušet řešit dopravní 

situace, splnit dětský dopravní kvíz 
a získat pexesí řidičský průkaz. 

Nezapomeňte si svá vozítka, 
kola a odrážedla! 
Ve 14 hodin sraz 

na dopravním hřišti 
MŠ Nad Parkem, 

Vstupné 30 korun. 

4. dubna
Jarnění v Kouzelné zahradě

Na sobotu od 10 hodin připravuje 
Pexeso akci vítání jara - společně 

probudíte Kouzelnou zahradu 
ze zimního spánku a připomenete 

si české tradice k uvítání jara. 
Akce je podpořena grantem 

Městské části Praha – Zbraslav.

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

ZŠ, U Lékárny, Praha – Zbraslav.
Přihlášky a informace

na www.pexeso.org.
Změna programu vyhrazena!

Staré židovské přísloví říká, že Bůh ne-
mohl být všude, a proto stvořil matky. Clint 
Eastwood, hollywoodský obojživelník, jenž 
v mládí zářil před kamerou a po sedmdesát-
ce točí coby režisér své nejlepší filmy, složil 
podivuhodnou poctu mateřské lásce a sil-
ným ženám, které se rvou s nepřízní osudu. 

Zatímco v jeho oscarovém dramatu 
Million Dollar Baby se rozdávají knokauty 
v ringu, hrdinka Výměny bojuje dostup-
nými zbraněmi kvůli svému potomkovi. 
Proti všem. 

Je březnové ráno roku 1928. Svobodná 
matka Christine se před odchodem do 
práce loučí se svým devítiletým synem 
Walterem. Možná naposledy. Po návra-
tu totiž čelí největší noční můře rodiče 
– zmizení dítěte. Navzdory usilovnému 
pátrání se nezdaří zachytit stopu ztracené-
ho chlapce. Uběhne pět měsíců a náhle se 
stane zázrak - Walter se našel a policie ho 
před zraky novinářů předává matce. Mo-
ment nadšení záhy vystřídá čiré zoufalství. 
Tohle není její syn! Policie, která je pod 
palbou kritiky kvůli četným skandálům, 
nechce přijít o kladné body a trvá na svém. 

Matčin odpor vysvětluje psychickou zátěží 
a odmítá i evidentní důkazy svědčící ve 
prospěch její teorie. Jenže co byste dělali, 
kdyby vám podstrčili cizí dítě? Christine se 
pustí do strastiplné honby za svým pravým 
synem a ti, kteří by jí měli pomáhat, dělají 
vše, aby ji umlčeli. Třeba i navždy.

Eastwood si vybral dobové drama 
dvacátých let podle skutečných událostí, 
nadčasový motiv a herečku, která je i v ci-
vilním životě mediální ikonou mateřství. 
Angelina Jolie se pro roli zoufalé matky 
doslova narodila - její tvář zračí celé spekt-
rum emocí a právě díky ní nepostrádá film 
s chladnou režií lidskou sílu. Jiný pohled 
nabízí postava reverenda Briegeba (bri-
lantní John Malkovich), křižáka, jenž vede 
na rádiových vlnách válku proti korupci. 
Ale Výměna není jen černobílým příbě-
hem z předměstí. Jak pátrání postupuje, 
melodrama po objevu sériových vražd 
vystřídá krimithriller a nakonec se promě-
ní v atmosférické soudní drama. Ústřední 
humanistické téma filmu - boj jedince proti 
zkorumpovanému systému - však zůstává 
silné ve všech žánrových podobách po ce-
lých 141 minut. 

Z mlh dávnověku se do Radotína 
opět vrátil vladyka Horymír na svém 
koni Šemíkovi. Recesistická akce 
Letopisecké komise Rady městské 
části Praha 16 se uskutečnila v pátek 
27. února před místní radnicí.

Stavba protipovodňových opatření  
přináší neúměrné zatížení 

komunikací a jejich následné 
znečištění (křižovatka Výpadová 

a Šárovo kolo, Radotín).



Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám

V případě, že se chcete zúčastnit slosování o věcné ceny, zašlete nebo doneste vyluštěné znění tajenky vepsané do 
ústřižku pod křížovkou. Ústřižek odstřihněte a doručte na adresu redakce:  V. Balého 23, 153 00 Praha - Radotín. 
Na obálku napište heslo KŘÍŽOVKA, kontaktní adresu nebo telefonní číslo. Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé tajenky. Výherci si svoji výhru mohou převzít na adrese redakce. Ústřižky s vyluštěným textem bu-
dou zařazeny do slosování, pokud dojdou do redakce nejpozději do 3.4.2009.

1. Marie Doubková
Nýřanská 1043

Radotín                                       
2. Jiří Kolman
Zvonařská 899  

Zbraslav
3. Anna Šišková

Sídliště 1085
 Radotín

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

S kozlem v zádech

Starý pan Havel přijde k lékaři a žádá o pomoc: „Víte pane doktore, mým kamarádům je sedmdesát 
jako mně a ještě neztratili svou mužnost, zatím se mnou je to bledé. Dalo by se s tím
něco dělat?“ „Samozřejmě dědo, musíte zkrátka ... (viz tajenka).“

BIO potraviny v našem nákupním košíku
BIO potraviny byly vyprodukovány 

v rámci kontrolovaného zemědělství 
co nejšetrnějším a nejpřirozenějším 
způsobem.
Jak se liší od běžných potravin?
»  Nesmějí se používat umělá hnojiva,
»  chemické postřiky (pesticidy), gene-
---ticky modifikované organizmy
    (GMO)
»  Zvířata se chovají ve svém přiroze-
    ném prostředí
»   Nedostávají antibiotika a růstové
    hormony
»  Nesmějí se používat určitá aditiva 
    (barviva, plniva, umělá sladidla)
»  Při zpracování je zakázáno použí-
    vat ozařování, bělení, mikrovlnný
    ohřev
Symbolem českých biopotravin je ze-
lená biozebra. 

Co stojí za to dát do košíku
v bioprodejně :

Červená čočka
Z luštěnin nejlépe stravitelná, obsahuje 
velký podíl rostlinných bílkovin, vita-
míny skupiny B, lecitin, hořčík, fosfor. 
Neobsahuje pesticidy. Výborná k pří-
pravě polévek nebo salátů.
Zelené fazolky ADZUKI
Původem z Japonska, velmi lehce 
stravitelné, mají výbornou oříškovou 
chuť, zdroj rostlinné bílkoviny, chrání 
srdce a cévy, posilují ledviny. Vhodné 
k přípravě studených salátů, kombi-
nujte s obilninami, např. špaldou nebo 
kroupami.
Zeleninové bujony a polévková koření
Např. Wurzl, neobsahují glutaman ani 
další aditiva a chutnají výborně. Kromě 
polévek lze použít i k ochucování zeleni-
nových jídel.
Kozí sýry a mléko
Bílkoviny jsou lépe stravitelné, kozy jsou 
„velmi mlsné“  a vybírají si opravdu jen 
ty nejlepší byliny. Lahůdkou je rozpeče-
ný kozí sýr na zeleném „základu“ – např. 
polníček a rukola.

Celozrnné obiloviny (pohanka, oves, 
špalda, bulgur, kuskus, těstoviny…)
Slupky obsahují cenné minerální látky, 
v bio kvalitě se vyhnete pesticidům. Ce-
lozrnné obiloviny mají nižší glykemický 
index.
Miso
Směs fermentované sóji, soli, obilí. Pů-
vodem z Japonska, obsahuje obrovské 
množství minerálních látek, vitamínů 
a enzymů. Příznivě působí na trávení. 
pomáhá odvádět škodliviny z těla. Miso 
se používá na závěr a nemělo by se pře-
vařovat. Můžete uvařit zeleninový vývar 
a na závěr přidat lžíci MISA.
Tofunéza nebo sojanéza
Lze použít místo majonézy, neobsahuje 
konzervanty, vejce a mnohem menší 
množství tuku. Vhodná do zelenino-
vých nebo obilných salátů
Tahini
Pasta z mletých sezamových semínek. 
Obsahuje velké množství vápníku. 
Na slano dochuťte česnekem, možno 
smíchat např. s cizrnou nebo jinou luš-
těninou.
Tofu
Sójový sýr, neobsahuje cholesterol. Lépe 
okořenit, možno restovat a doplnit obil-
ná nebo zeleninová jídla. Dávejte pozor, 
aby bylo označeno GMO free – sója bývá 
často geneticky modifikovaná.
Sójová omáčka SHOYU, TAMARI, 
KIKOMAN
Kvalitní sójové omáčky neobsahují kon-
zervanty, barviva a další aditiva. Tamari 
vzniká jako vedlejší produkt při výrobě 
Misa.

   Zase se blíží jaro, což značí, že si ki-
lometry našich vycházek opět o něco 
prodloužíme a budeme poznávat kra-
jiny mimo hlavní město. Dnešní výlet 
začneme neobvykle. Hned na začátku 
se totiž setkáme s kozlem. Přestože na 
něho narazíme už kousíček za Prahou, 
střetnutí s ním může býti nebezpečné. 
V chytrých knihách se o tomto druhu 
kozla dočtete, že se vyskytuje ve dvou 
základních barevných modifikacích - 
černé a rezavé a že jeho vztah k lidem je 
dosti nevyzpytatelný. Píše se, že pokud 
je člověk k němu obezřetný, kozel se 
chová přívětivě a je milým společní-
kem. Jestliže ho ale nekontrolovaně po-
koušíte nad únosnou míru, dovede zle 
potrkat. Proto, až se s kozlem potkáme, 
musíme se mít na pozoru.
   Dosti však úvah a vzhůru na autobu-
sovou linku č. 363. Odjíždí z Opatova 
od metra C. Po vyhlídkové jízdě obcemi 
okresu Praha - východ z ní vystoupíme 
na zastávce Velké Popovice, rozcestí 
Brtnice. O Velkých Popovicích je první 

historický záznam k roku 1332. Nijak 
významné Velké Popovice se roku 
1870 staly majetkem rodu Ringhofferů, 
který od roku 1820 cíleně skupoval 
četné nemovitosti a v roce 1890 vlast-
nil 2942 ha pozemků, především na 
Kamenicku, Velkopopovicku a na Smí-
chově. Se jménem Ringhoffer je spjat 
rozvoj průmyslu, řemesel, zemědělství 
a krajiny v oblastech jihovýchodně od 
Prahy a výroba železničních vagónů na 
Smíchově. Jméno Ringhoffer nás bude 
provázet po většinu trasy.

Ve Velkých Popovicích se Ringhof-
ferové v roce 1874 zasloužili o otevření 
pivovaru. K pivovarské hlavní bráně 
popojdeme od stanice autobusu pár 
kroků vpřed (0,2 km). Pivovar náleží 
k největším v České republice a pivo 
velkopopovické produkce je mezi pivaři 
notně oblíbeno. Do pivovaru se konají 
za cenu 80 Kč devadesátiminutové ex-
kurze zahrnující i ochutnávku moku. 
Posuneme-li se od brány po chodníku 
asi sto metrů, uvidíme za plotem výběh 
a v něm kozla. Neboť kozel je symbolem 
zdejšího piva. Jak se do spojení s ním 
dostal, není přesně doloženo. První 
verze praví, že se tak stalo v souvislosti 
s dřívějším označováním tmavých piv 
podle německé obce Einbeck, kde se 
od středověku vařilo černé pivo, a dí-
ky českému zkomolení výrazu na Ein 

Bock, tedy kozel. Podle dru-
hé verze se tak stalo v době 
vzniku pivovaru přičiněním 
neznámého potulného fran-
couzského malíře. Ten, co by 
poděkování za pohostinství, 
jehož se mu v Popovicích 
dostalo, údajně vytvořil pro 
pivovar emblém s postavou 
kozla nesoucího sklenici pi-
va. Kozla, velkopopovické 
pivo, můžeme okoštovat 
i v podnikové restauraci 
mimo areál. Doufejme, 
že nás Kozel, který je od 

1.3.1922 registrovanou ochrannou 
známkou, ať takový nebo onaký, neudo-
lá a budeme schopni jít dál. 

Od pivovarské brány přeběhneme 
parčík ke kostelu P. Marie Sněžné 
(0,25 km). Původně gotický kostel byl 
v 18. století zbarokizován. U kostela 
sestoupíme Farskou ulicí do údolíčka, 
kde s cyklistickou trasou objevíme 
modrou turistickou značku. Takto 
necháme Velké Popovice i s kozlem 
za zády. Modrá značka nás nejprve 

nasměruje do Brtnice, z níž pochodu-
jeme po velice příjemné cestě krajem 
lesa a lesem. Značka se na silnici pod 
Všedobrovicemi napojí na zelené zna-
čení (3,2 km). Po něm příjemná cesta 
pokračuje až do Štiřína (1,2 km).
   Štiřín je zaznamenán k roku 1395. 
V obci nás nejdříve nepochybně upou-
tá zvláštní kompozice konferenčního 
a restauračního centra Atis, nápadně 
se podobající výtvorům Gaudího nebo 
Hundertwassera. Je zajímavá tím, že 
autor návrhu, architekt Kačer, v ní 
neužil, krom několika nosných prvků, 
žádný pravý úhel. Vedle domu Atis 
(latinsky kačer) je zrekonstruovaný 
hospodářský dvůr z konce 18. století, 
kterým pronikneme k zadnímu traktu 
zámku a k zámecké zahradě. Zámek 
vyrostl někdy v polovině 17. století na 

vána stromořadím vzrostlých lip. Od 
hrobky zamíříme přes ves Skuheř do 
Kostelce u Křížků (1,8 km). 

Kostelec u Křížků je stará obec; 
v 10. stolet í pat ř i la do panstv í 
Slavníkovců, ležela na obchodní 
solné stezce a bývala v ní ohřívárna 
pocestných, tzv. kalifáč. V obci je 
interesantní kostel sv. Martina. Spo-
juje zachovalou románskou rotundu 
z počátku 12. století a k němu ve 
13. století přistavěný kostel. Ten byl 
vypálen roku 1422 husity, roku 1692 
byl obnoven a v 18. století byl barok-
ně upraven. Rotunda s kostelem tvoří 
jeden celek. V Kostelci je také starý 
židovský hřbitov s náhrobky od po-
čátku 18. století, bohužel je položen 
mimo naši trasu.         

Od kostela vyrazíme po modré 
značce na rozcestí Na Lambujce 
(0,9 km). Z něho šlapeme polní cestou 
po žluté značce skrze vesnici Nachá-
nice k hotelu René (1,8 km). Na silnici 
před hotelem René změníme značení 
a po červené barvě se skulíme lesem 
do Psár (2,8 km). Psáry jsou připo-
mínány k roku 1088, leč historicky 
nejsou poutavé. Proto se v nich nebu-
deme zdržovat a vyhledáme autobu-
sovou zastávku linky č. 332, kde výlet 
končí (0,2 km). Linka č. 332 nás dove-
ze do Prahy na metro C Budějovická. 
Lehký výlet měří zhruba 16,2 km.

místě starší tvrze z 15. století. Roku 
1775 byl radikálně přestavěn, ale 
dnešní novobarokní podobu mu vtis-
kl kolem roku 1900 na přání majitele 
Františka Ringhoffera III. architekt 
Stibral. Na schodišti do zahrady jsou 
alegorické sochy ročních období z dílny 
M. B. Brauna. Zámek je v současnosti 
noblesním hotelem a je spravován Mi-
nisterstvo zahraničních věcí ČR. Do 
zahrady ve stylu anglického parku 
s dendrologickou výsadbou na rozloze 
12 ha je novodobě, leč citlivě, zakompo-
nováno golfové hřiště. Ze zámeckého 
areálu, jenž čítá celkem pět hotelových 
zařízení, vyjdeme zpět hospodářským 
dvorem na silnici k autobusové zastáv-
ce. Odtud rázujeme po zelené značce 
do Nové Hospody s vilovou zástavbou 
(1,5 km). Na křižovatce u rozcestníku 
v Nové Hospodě nalezneme Jedno-
směrnou ulici, jíž seběhneme do sou-
sední Kamenice. Tam v jejím závěru 
na ni u malého sídliště navazuje ulice 
Ringhofferova, kterou dospějeme na 
hráz mezi Hamerský a Dvorský ryb-
ník (1,2 km). 
   Kamenice je uváděna k roku 1266. 
V roce 1820 se v Kamenici zabydlel 
rod Ringhofferů podnikající v oboru 
kotlářství. Za Hamerským rybní-
kem vlevo stávala tvrz připomínaná 
k roku 1430 a posléze přebudovaná 
na zámek (0,2 km). Ten získal roku 
1860 do majetku František Ring-
hoffer II. a o patnáct let později jej 
jeho syn nechal přebudovat do stylu 
normanské gotiky. Z původní tvrze 
se dochoval zbytek bašty upravený 
na šestiboký pavilónek. V blízkosti 
zámku nás zaujme kaple sv. Františka 
Serafinského. Pochází ze 14. století, ale 
v 18. a koncem 19. století byla upravo-
vána. Ačkoliv není k objektům vstup 
dovolen, prohlédneme si je alespoň 
přes plot a pak se vrátíme ke hrázi 
(0,2 km). Od hráze se po modré značce 
svižně přemístíme k hrobce Ringhof-
ferových se sochou Ukřižovaného 
Krista od  J. V. Myslbeka z roku 1892 
(0,7 km). Cesta od zámku k ní je lemo-

Pomùcka:
abri, Aho,

achira, my-
das, Pek

Náhodou 1. DÍL
TAJENKY Váèky Znaèka

stathenry

Izolovaná
skupina

lidí

Pøístøe�ek
pravìkého

èlovìka
Puls Vznik

pohoøí

�ertovná
pletka

(øidèeji)

Vzorec flu-
oridu

chlorného

Páchnoucí
organická

látka

Finský
literát

Slovenský
hudebník

Hlíza
dosny

Pøítok
Labe

Brodivý
pták

Himálajské
horstvo

Tichnouti

Znaèka
germania
Panelo-

vání

Otáèivá
bylina

Ozd. èela
rus. �en

Mùza
zpìvu

Èeský
kulturista
Instrukce

Temný
mrak

Titul
mu�e

Dvoukøídlý
hmyz

Poøádek

Rvaèka
Slitina

Svùdce
(kni�nì)

Tramvaje
(slang.)

Plísòové
onemoc.
Znaèka

karamelek
Typ

gramo-
fonové
desky

Tìlocvièné
pozice

Nenapjatá
hláska

McBaino-
vo jméno

Sazba

Roh ze
slonoviny
Pohonná

smìs

2. DÍL
TAJENKY

Hájová
bylina

Zvracení
(lékaø.)

Italský
vychovatel
Nemocniè.
oddìlení

Bílý
sport

Chaèatur.
jméno

Anglicky
�ono�

3. DÍL
TAJENKY Papou�ek

Spra�

Pøístroj
pro

nedoslý-
chavé

Starý pan Havel pøijde k lékaøi a �ádá o pomoc: �Víte pane doktore, mým kamarádùm je
sedmdesát jako mnì a je�tì neztratili svou mu�nost, zatímco se mnou je to bledé. Dalo by se s tím
nìco dìlat?� �Samozøejmì dìdo, musíte zkrátka ... (viz tajenka).�

Tel.: 775 375 225
e-mail: ihanova@volny.cz



Jiří Šmat se podepsal pod úspěchy mnoha špičkových závodníků
Produkty Motordesign s.r.o., motory pro 

rallye, autokros, rallyekros, kopce a okruhový 
sport, používají zákazníci z České republiky 
i mnoha evropských zemí (nejvzdálenější des-
tinace jsou Kanárské ostrovy, Kypr, Ukrajina, 
Rusko a Norsko). Klienti dosáhli řadu vítěz-
ství a velmi dobrých výsledků v šampionátech 
svých zemí a mistrovství Evropy, zejména 
v rallyekrosu a autokrosu. Z mnoha známých 
hvězd je potřeba zmínit radotínského dvoj-
násobného mistra Evropy Petra Turka a kla-
denského nestora autokrosu Jaroslava Hoška. 
Z těch světových to byli Stig Blomquist, Armin 
Schwarz a další.

Rok 2007 je pro firmu Motordesign spojen 
se stěhováním do nově vybudovaného objek-

tu v sousedství firem Femat, Technometra 
a Janka. Její kořeny sahají do roku 1990 a od 

svého vzniku se zabývá neobvyklou činností - 
konstrukcí, vývojem, stavbou a úpravami zá-
vodních motorů. Historie firmy je provázána 
spoluprací se závodním oddělením Škoda a.s. 
Od roku 1995 zpočátku vyvíjeli a dodávali 
některé klíčové díly pro motory 1.3 KIT a 1.5 
KIT. Později byl firmě svěřen vývoj a dodávky 
kompletních motorů 1.6 KIT. 

Společnost se stala prvním externím doda-
vatelem kompletních závodních motorů v celé 
historii závodění ve firmě Škoda. Největším 
úspěchem v tomto období bylo 2. místo ve 
světovém poháru vozů s jednou poháněnou 
nápravou. Ve stejném ročníku 1996 při RAC 
Lombard rallye pak dosáhl epochálního úspě-
chu legendární Švéd Stig Blomqvist třetím 

místem v absolutní 
klasifikaci. Na stejném 
voze zaznamenala první 
velký úspěch posádka 
Oresta - Tománek ziskem 
titulu domácího šampi-
ona v roce 1999, v silně 
obsazené třídě „dvouko-
lek“ do dvou litrů.

V dalších letech 
se firma stala jedním 
z hlavních partnerů 
v projektu „Modifikace 
vozu Octavia pro auto-
mobilový sport“, jehož 
první etapou byl start 
projektu „Octavia Cup“. 
Projektem se Motor-
design zabýval para-
lelně s jinými dva roky. 
Za první rok se vyrobi-
lo celkem 33 motorů 
„CUP“. Dalším projek-
tem byl vývoj, stavba 
a kompletní dodávky 
dílů a motorů 2.0 - 20V 
KIT pro soutěžní vozy 
Octavia KIT Car. Tento 
motor už v prvním 
prototy pu, dos lova 
na první zatažení, dal 

uctivých 256 k při 8000 ot/min. Byl ve své 
době vlastně nejsilnější škodovkou v historii. 

Vývojové práce postupně zvýšily výkon na 
285 k. Logickým pokračováním byly projekty 
Octavia WRC a Fabia WRC, kde se jednalo 
o velkou mezinárodní spolupráci s řadou 
evropských firem, kdy Motordesign pracoval 
na konstrukci a dodávkách dílů a uzlů mo-
toru a motorové zástavby. V současné době 
participuje na projektu S2000.

O zakázky na vývoj a úpravy závodních 
motorů je každoročně velký zájem. Firma 
vyvíjí a staví motory od jednoválců 125 ccm 
až po čtyřlitrové osmiválce. Řešení úprav při-
náší kromě pracovní náplně i další zkušenosti 
a jsou i impulsem ke zlepšování vývojových 
postupů a pracovních metod. Programově 
se tady také této činnosti věnují. Jen pro 
představu – jednou z častí soustavně vyvíje-
ných je metoda predikce parametrů motoru 
v předrealizační etapě, CAD konstrukčního 
návrhu dílu a měřící a výpočtové prostředky 
pro rozvodové mechanizmy. Tyto postupy 
jsou v současnosti  používány u všech vět-
ších producentů závodních motorů, kvalita 
metodiky je vždy dána investičním potenci-
álem dovolujícím nakup nebo zadání vývoje 
potřebného sowaru. 

Tak jako většina zahraničních firem 
mají vlastní výrobu speciálních dílů na 
CNC strojích. Za léta prací na úpravách 
sériových motorů pro sportovní a závod-
ní nasazení nasbírali mnoho zkušeností 
a speciálních poznatků o vlivu tepelného 
a mechanického zatížení motoru na život-
nost. Proto od roku 1998 začal Motordesign 
nabízet program Street, který je určen pro 
majitele sériových vozidel, kteří si chtějí ne-
chat navýšit výkon svého motoru. Pro vybra-
né řady vozů značek Škoda, VW, Audi, Seat 
a řady dalších mají k dispozici licencovaný 
soware pro práci s řídícími daty v sério-
vých řídících jednotkách. Filozofie firmy, že 
„motory netvoří stroje a počítače, ale lidé“, 
se odráží i v týmové práci, kterou se firma 
prezentuje. Výraz „tým“ je tady výrazem 
zcela namístě, protože v tomto duchu pracují 
velmi operativně a vstřícně. Společnost se 
opírá o stabilizovaný a profesně vyvážený 
tým složený z deseti zaměstnanců a čtyř 
externistů.

Špičkové závodní motory z Radotína dobývají svět

Tradiční šachový turnaj již po pětatřicáté

Zbraslavské judo mezi elitou
Přelom roku 2008/2009 byl pro zbraslavské 

judo mimořádně šťastný. Po dvojnásobném 
zisku titulu mistryně republiky se 13. prosince 
konal již 14. ročník Vánočního turnaje. 

Na Zbraslav se sjela mládež z celé repub-
liky, aby tu zápasila o medaile, ceny i kolek-
tivní pohár nejlepšího družstva. Zbraslaváci, 
mezi nimiž nechyběli ani malí judisté, kteří 
teprve v září udělali v tomto bojovém sportu 
prvních pár krůčků, si odnesli nejvíce tro-
fejí - 10 prvních, 6 druhých a 8 třetích míst 
a s velkým náskokem zvítězili i v klubovém 
bodování. Celkově se na turnaji popralo cca 
150 závodníků z 25 oddílů ve věku od 4 do 14 
let. Za krásný sportovní předvánoční zážitek 
je třeba poděkovat nejen závodníkům, rodi-
čům a sponzorům, ale i MČ Praha - Zbraslav, 
která na turnaj přispěla v podobě grantu.  

Po vánočním odpočinku přišlo v lednu 
nečekané překvapení - pozvánka na Galave-
čer českého juda. Důvod? Oddíl Judo Zbra-
slav byl zvolen nejlepším oddílem v republice 
v kategorii mladších žákyň, o což se zaslouži-
ly především obě mistryně republiky - Šárka 

Holubová a Štěpánka Moudrá. Svými úspě-
chy přispěly i Natálie Kropíková a Dorotka 
F l e j b e rko v á . 
Stalo se tak po-
prvé v historii 
zbraslavského 
juda. Počtem 
m a l ý ,  a l e 
úspěchy vel-
k ý  o d d í l  t o 
tedy „nandal“ 
i  d r u ž s t v ů m 
s p o r t o v n í c h 
š k o l .  N a 
s l av n o s t n í m 
c e re m on i á lu 
n e j l e p š í c h 
judistů a klu-
bů ČR, jehož 
se  zúčastni l i 
trenéři Holub 
a Nekvapil, přijal předseda oddílu Václav 
Holub prestižní ocenění z rukou známého 
herce Ondřeje Vetchého, který svůj talent 

prokazuje nejen před kamerou, ale vy-
sloužil si i judistické ostruhy - je nositelem 
mistrovského 2. danu. 

Doufejme, že raketový start roku s devít-
kou na konci přinese kromě krásné památky 

i štěstí a sebevědomí do dalších bojů na tata-
mi a že ani příští rok nebudou Zbraslaváci na 
Galavečeru chybět. 

Mistrovství České republiky jednotliv-
ců,vrchol letošní domácí sezony, se konal 
v Liberci na přelomu ledna a února. Soutě-
žilo se tradičně v pěti disciplinách: dvouhře 
mužů a žen, čtyřhře mužů a žen a smíšené 
čtyřhře. 

Turnaje se zúčastnila kompletní česká 
badmintonová špička mimo reprezentantky 
Ludíkové, ale s účastníkem Olympijských 
her v Pekingu Petrem Koukalem. V průbě-
hu tří dnů se bylo na co koukat a potvrdilo 
se, že badminton přitahuje stále více příz-
nivců, kteří se honí za opeřeným míčkem 
a rádi se přijdou podívat na atraktivní hru 
v její závodní podobě, výrazně odlišné od 
té rekreační. Hráči oddílu Sokol Radotín 
každoročně vozí tituly a medaile, a tak 
i letos měli několik medailových ambicí. 
V konečném součtu nakonec získali cel-
kem skvělých 9 medailí: 3 zlaté, 3 stříbrné
a 3 bronzové. Stali se tak nejúspěš-
nějším oddílem co do počtu  medailí. 

Po páteční kvalifikaci a úvodních kolech 
se v sobotu již bojovalo o medaile a postup 
do nedělních finále. První mistrovský titul 
získali v neděli pro radotínský oddíl a svůj 
první mezi dospělými ve čtyřhře mužů 
Jakub Bitman a Pavel Drančák. Jakub je 
v současnosti nejlépe postavený český hráč 
na světovém žebříčku ve čtyřhře mužů 
(momentálně 54. místo) a Pavel je první na 
národním žebříčku, takže patřili ke spolu-
favoritům soutěže ve čtyřhře. Nicméně za 
největší favority byli před soutěží  všemi 
považováni bratři Tomáš a Ondřej Kopři-
vovi ze Sokola Dobruška. V sobotu svedli 
nervy drásající boj o postup do semifinále. 
V neděli pak správně naladěni nastoupili 

do finálového zápasu proti bratrům Kop-
řivovým. Radotínští hráči se na finále při-
pravili zejména po taktické stránce. Svého 
soupeře porazili ve třech setech, když ve 
vyrovnaném zápase prokázali zejména 
větší psychickou odolnost. Úspěch je o to 
větší, že na rozdíl od bratrů Kopřivových 
neměli před mistrovstvím žádnou speciální 
přípravu. Bitman a Drančák spolu nesehráli 
tolik turnajů, protože Jakub dává v přípravě 
přednost singlu.

Další medaili pro oddíl z Prahy 16 vy-
bojoval Jan Jirásek, který tak získal již svou 
devátou medaili v deblu, letos s partnerem 
z SK Prosek M. Svobodou. 

Po mateřské dovolené se na kurty vrá-
tila  nejlepší hráčka oddílu posledních let 
Eva Titěrová a opět se stala nejúspěšnější 
účastnicí. Dokázala, že v párových disci-
plinách neměl český ženský badminton 
v posledních letech lepší hráčku. V deblu 
společně Hankou Milisovou (SKB Český 
Krumlov) zvítězila naprosto jednoznačně. 
Ve finále porazily dvojici, která se utvoři-
la těsně před turnajem: Mirku Vaškovou
(Sokol Radotín) a Hanu Procházkovou 
(TU Liberec). Druhou medaili, stříbrnou, 
získala Eva ve své oblíbené disciplíně 
smíšené čtyřhře s letitým partnerem 
z Dobrušky Martinem Heroutem. Pro ra-
dotínský oddíl tak zacinkalo zlato a stříbro 
v deblu žen. Bronzovou medaili přidala 
radotínská Hana Kollarová, která se svojí 

Mistrovství republiky v badmintonu dospělých
Medailové žně pro hráče z Prahy 16

Sportovcem měsíce února je fotbalista Stanislav Hřebeček ml.

partnerkou Benešovou (SKB Český Krum-
lov) prohrála v semifinále právě s dvojici 
Titěrová - Milisová. 

Ve dvouhře žen si stříbro odnesla Hana 
Kollarová. Díky losu se utkala se svojí od-
dílovou kolegyní Mirkou Vaškovou již ve 
čtvrtfinále. Sokol Radotín tak mohl mít 
ještě o jednu medaili více. Do výčtu 9 me-
dailí chybí ještě třetí místo Jiřího Skočdo-
pole z mixu, který získal společně s Hanou 
Procházkovou. 

Medaile ve dvouhře mužů visela ještě 
moc vysoko. Radotínským hráčům Ja-
kubu Bitmananovi a Marku Tellerovi se 
podařilo postoupit do čtvrtfinále. Oba 
hráli ve vyrovnaném boji proti současným 
seniorským reprezentantům, ale zvítězit 
zatím nedokázali. Je velmi pravděpodob-
né, že zejména Jakub, pro kterého singl 
stále zůstává prioritou, v příštím ročníku 
dokáže dosáhnout na medaili. Konečně 
by potvrdil, že úspěchy v žákovských 
a juniorských kategorií, kdy získal celkem 
15  mistrovských titulů, nebyly náhodné. 

Po loňském, na medaile poněkud chud-
ším roce, se hráči Sokola Radotín Meteor 
Praha letos opět předvedli v plné síle. Navíc 
juniorské naděje Marek Teller (postup do 
čtvrtfinále ve dvouhře) a Martina Hobzíko-
vá, které si rovněž vybojovaly právo účasti 
na MČR, ukázaly, že tým z Prahy 16 bude 
neustále útočit na mety nejvyšší. 

Zbraslavský hokej oslavil 95 let činnosti

Radotínský talent Stanislav Hřebeček ml. na začátku sezóny 
2008-09 odešel zkusit štěstí do jednoho z nejstarších klubů české 
fotbalové historie, legendární Viktorie Žižkov (1903). Během zimní 
přípravy se na trvalo zabydlel v sestavě B týmu Viktorky, který hra-
je třetí nejvyšší ligovou soutěž – ČFL. Pomohl mladým nadějím ze 
Žižkova zvítězit ve známém zimním turnaji Vyšehradu a vstřelil i své 
první branky v červenobílém pruhovaném dresu Viktorky. Díky svým 
výkonům si zahrál i za první tým v zimní Tipsport Cupu, účastnícího 
se týmy z 1. a 2. ligy. V zápase proti Dukle Praha si vyzkoušel jaké 
jsou rozdíly mezi  profesionálním a výkonnostním fotbalem. Standovi 
gratulujeme k titulu a přejeme rovněž dodatečně vše nejlepší k jeho 
dvacátým narozeninám, které oslavil 8. března.

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, jeho ročník naro-
zení, sportovní disciplínu, v níž bylo výjimečného výkonu dosaženo, 
včetně přesného data (den a měsíc) a v rámci jaké soutěže bylo 
výkonu dosaženo. Podněty zasílejte v termínu do 3. dubna 2009. 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 ob-
drží čestnou listinu  se jmenováním sportovce měsíce a věcnou cenu. 
Těšíme se na Vaše podněty.

Neutuchající nadšení pro lední hokej všech 
generací, které prošly zbraslavským oddílem, 
bylo hlavním důvodem toho, že na konci roku 
2008 bylo možno oslavit úctyhodnou  95le-
tou historii. Díky poctivé práci v minulosti 
a slušným současným výsledkům nezmizela 
Zbraslav v propadlišti sportovních dějin 
jako mnohé jiné oddíly s věhlasnější pověstí. 
A ačkoli zbraslavští hokejisté nefigurují na ti-
tulních stránkách novin, nemají se zač stydět, 
protože jejich odchovanci hráli a nebo hrají 
v nejvyšších soutěžích dospělých, juniorů, 
dorostu i žáků. Někteří měli i čest si zahrát 
v reprezentačních výběrech.

V roce 1913 založilo několik nadšenců, 
kteří se proháněli na bruslích a s hokejkou po 
slepém rameni Berounky, zvaném Krňov, a po 
Malé řece, S.K. Zbraslav - oddíl kanadského 
hokeje. Po 1. světové válce se stává velice 
úspěšným klubem, o čemž svědčí titul Mis-
tra českého venkova z roku 1928 nebo start 
zbraslavského odchovance Bohumila Steigen-
hofera za reprezentaci ČSR, a to v letech 1924 
až 1932.  Se lvíčkem na prsou je účastníkem 
olympijských her, mistrov-
ství světa a Evropy. Hostuje 
v popředních týmech A.C. 
Sparta, S.K. Slávia a LTC 
Praha. Krátce po 2. světové 
válce, již pod názvem Slavoj, 
se oddíl stává Mistrem stře-
dočeské župy a přemisťuje 
se na kluziště zbudované 
na pozemcích získaných od 
Cyrila Bartoně z Dobenína.
   V roce 1947 se zbraslavští 
hokejisté na novém kluzišti 
před zraky tří tisícovek di-
váků utkávají s účastníkem 
pražského mistrovství světa, 
s týmem Belgie. Utkání skončilo nerozhodně 
5 : 5. Počátkem padesátých let se do reprezen-
tace dostává další zbraslavský odchovanec - 
brankář Miroslav Pašek, jehož slibnou kariéru 
předčasně ukončila tragická smrt v roce 1956. 
V témže roce využívá zbraslavské kluziště 
pro své tréninky národní mužstvo ĆSR před 
turnajem na olympijských hrách v Cortině 
d´Ampezzo. Tím končí asi nejslavnější éra 
hokejového oddílu na Zbraslavi.

Přes stupňující se problémy s rozmary po-
časí, absencí umělé ledové plochy a financemi 
se daří zachovat soutěže mužů, dorostu i žáků 
na krajské úrovni do poloviny let osmdesá-
tých i za cenu využívání zimních stadionů 
v Praze. Koncem osmdesátých let vzniká pro-
jekt výstavby haly s umělou ledovou plochou, 
který se opravdu začíná v roce 1989 stavět. 

Všichni příznivci tohoto krásného sportu 
věří, že se začíná blýskat opět na lepší časy. 
Opak byl však pravdou. Z důvodu nedo-
statku financí zůstává stavba rozestavěná. 
Tato smutná historie kolem objektu, v němž 
mohl hokej na Zbraslavi najít konečně své 
zázemí, se odrazila i na  radikálním  řešení, 
ke kterému museli funkcionáři sáhnout. 
Do pražských oddílů byli přeregistrováni 
chlapci z mladších a straších žáků a dorostu. 
Veškerá činnost byla zaměřena výhradně 
na nejmladší kategorie, chlapce do 10 let. 
I přes mnohá úskalí se HC Zbraslav  v sou-
časnosti snaží jít cestou, která má oslovit 
hlavně mladou generaci. Prioritou je nadále 
získávání těch nejmladších pro lední hokej 
a jejich výchova v poctivé sportovce. V roce 
95. narozenin postoupilo jedno družstvo do 
žákovské ligy a oddíl se rozšířil o dorost! To 
je další významný krok, který  má zajistit 
budoucnost zbraslavského hokeje. 

Co popřát klubu do dalších let? Rozhodně 
uspokojivé zázemí, obětavé trenéry a funk-
cionáře, jakými jsou Zdeněk Němec nebo 

Zdeněk Plocek, bývalí vynikající hráči a duše 
oddílu, kteří společně s Antonínem Bolard-
tem (hrál i ligu za Tatru Kolín a v roce 1980 
byl nehrajícím kapitánem vítězného Davis 
cupového tenisového družstva) a Zdeňkem 
Sochůrkem drželi v letech 1950 až 70  pra-
por zbraslavského hokeje hodně vysoko. 

Nadále  trvá  zájem o chlapce ročníků 
2002 – 2005. Rodiče mohou získat informa-
ce na trénincích každé úterý a čtvrtek mezi 
16. až 17. hodinou. Zájemci mají možnost 
vyzkoušet si hru přímo mezi ostatními na 
ledě. Jak pracuje a jaké jsou výsledky oddílu, 
se dočtete na  www.hczbraslav.cz. Trénuje se 
na zimním stadionu Nikolajka na Smíchově. 
Hráči a funkcionáři ve svých řadách rádi uvi-
dí nejen chlapce, ale své štěstí na ledové ploše 
mohou vyzkoušet i dívky.

V sobotu 14. února 2009 přijelo na Zbra-
slav na tradiční turnaj dvojic, který se v letoš-
ním roce konal již po pětatřicáté, 75 milovníků 
královské hry. Ti bojovali ve dvojicích nejen 
o prvenství v turnaji, ale též v jednotlivých 
kategoriích a jednotlivcích. 

Ve startovním poli byla zastoupena mlá-
dež, hráči střední generace a senioři. Šachisté 
si v rámci turnaje připomenuli velmistra 
Salo Flohra, našeho jediného kandidáta boje 
o světový trůn, ke kterému mělo dojít s Alje-
chinem v roce 1939, ale v důsledku II. světové 
války nedošlo. Turnaj proběhl pod záštitou 
starostky Městské části Praha – Zbraslav 
Mgr. Renaty Hůrkové, která přišla hráče 
pozdravit a popřát jim hodně zdaru ve hře. 
Hrací prostor poskytla nezištně již tradičně 
Základní škola Nad Parkem a hráči jej zcela 
zaplnili. Hrálo se Švýcarským systémem, 

7 kol, 2 x 20 minut na partii. Turnaj měl 
hladký průběh, ale o prvenství se bojovalo 
až do posledního kola. Absolutním vítězem 
se stalo družstvo „Bez názvu“ hráčů ŠK Smí-
chov – juniorů Kosti Zanikova a Vildy Riese, 
kteří obhájili loňské prvenství. Díky sponzoru 
Sadovnictví Harvánek a spol. mohli pořada-
telé ŠK Věž a ŠK Smíchov připravit pro vítěze 
hodnotný cenový fond, který bezesporu mo-
tivoval hráče k podání co nejlepších výkonů 
na šachovnicích. Turnaj splnil své společenské 
a sportovní poslání, hráče uspokojil a přispěl 
k obohacení společenského dění ve městě. 
V jeho závěru popřáli šachisté zakladateli 
klání dvojic a řediteli turnaje panu Jaroslavu 
Zvolánkovi k jeho nadcházejícímu 85. vý-
ročí narození pevné zdraví, dobrou pohodu 
a mnoho sil při realizaci dalších šachových 
akcí na Zbraslavi. 

Absolutní pořadí v turnaji: 1. ŠK Smíchov – Bez názvu (K. Zanikov - Ries) 11,5 
bodu; 2. Brošim (Zvára - Fiala) 11,0; 3. Devadesátka (Benák - Sochorová) 10,5.  

Kategorie vyšší výkonnostní třídy: 1. ŠK Smíchov - Bez názvu (K. Zanikov - Ries) 11,5;  
2. Vávrová (Moravec - Matějovský) 9,0; 3. Gambit Cudnosti (Rut - Kyselka) 8,0. 

Kategorie nižší výkonnostní třídy: 1. Brošim (Zvára - Fiala) 11,0; 2. Smíchovští pěšáci 
(Zábranský - Kubeša)  9,5; 3. Duo Krupička (Krupička - Krupička) 8,5. 

Kategorie smíšených dvojic: 1. Devadesátka (Benák - Sochorová) 10,5; 2. ŠŠ Pat a Mat A 
(Kříž - Kejhová) 9,5; 3. Kolín (Zrůstová - Zrůst) 9 bodů.

Nejlepší individuální výkony: 1. šachovnice Daniel Kříž (ŠŠ Pat a Mat A) 7 bodů; 
2. šachovnice Jana Sochorová (Devadesátka) 6,5 bodu. Nejlepší hráčkou turnaje byla 
Jana Sochorová (6,5 bodu). Nejlepším zahraničním hráčem byl Kosta Zanikov (6,0 bodů) 
z Ruské federace. Nejmladší hráčkou a hráčem turnaje byli  Marie Hánělová (ŠK Medvědi 
Zvole, 6 let) a Michal Pastrnák (Říčany Deep Purple, 7 let).
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