
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy 
pod záštitou starosty Městské části Prahy 16,

ve spolupráci se ZŠ Praha – Radotín,
Městskou policií hlavního města Prahy,

BESIPem, Českým červeným křížem,
Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra  ČR

a Ski Bike Centrem Radotín
    vás zve na společnou akci

BEZPEČNÝ PODZIM
v sobotu 2.10.2010 od 13.00 do 17.00 hodin
Dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ Praha – Radotín, ul. Loučanská

» soutěže a testy o ceny

» jízda na kole po dopravním hřišti řízeném semafory, se značkami, s přejezdem,

   a kruhovým objezdem pod vedením dopravních policistů a strážníků

» jízda zručnosti na kole

» dětské řidičské průkazy

» ukázky a výuka první pomoci 

» dopravní výchova a zásady bezpečného chování v silničním provozu

» policejní školka pro nejmenší – zábava i poučení pro děti do 7 let

» test fyzické zdatnosti na speciální dráze s různými překážkami

   pod vedením instruktorů fyzické přípravy Policie ČR

»  půjčovna jízdních kol  

» šikmá plocha - trenažér

»  slosování účastnických kartiček o hodnotné ceny

»  hostem akce moderátor Standa Berkovec

                                                                                                                                                                                                

Radotínská radnice podpořila rozvoj volnočasových organizací
Pět subjektů obdrželo grant na modernizaci svého zázemí
Městská část Praha 16 letos přichystala novinku 

v oblasti grantů – peněžních prostředků z vlastního 
rozpočtu, které poskytla nejrůznějším radotínským 
organizacím za předem stanovených podmínek. 
V březnu totiž vyhlásila hned dvě grantová řízení. 
Vedle těch již tradičních, směřujících do oblasti 
volného času, sportu a kultury, bylo možné ucházet 
se o peníze na investiční akce určené zejména pro 
řešení havarijních stavů a nutných rekonstrukcí.

„Grantové řízení, na něž  se nám podařilo 
získat prostředky dobrým hospodařením naší 
městské části, umožní místním subjektům 
provést opravy nebo stavební úpravy a po-
může tím k dalšímu rozvoji činnosti těchto 
organizací,“ uvedl pro Noviny Prahy 16 
Mgr. Karel Hanzlík, starosta Městské části 
Praha 16. V řádném termínu dorazilo devět 
žádostí celkem od šesti různých subjektů. 
Důležitým kritériem, které ne všechny orga-
nizace splnily, bylo, že musí jít o úpravy, opra-
vy atd. na vlastním majetku. Žádostem Ob-
čanského sdružení Petrklíč (k duši klíč) proto 
nebylo vyhověno, neboť sdružení funguje 
v objektu, jehož vlastníkem je Městská část 
Praha 16. Výsledná suma rozdělená v tomto 
grantovém řízení činí 1 195 578 korun. 

Některé investiční akce, na které byly při-

dělené prostředky z radotínského rozpočtu, 
již byly uskutečněny, na jiných práce teprve 
probíhají. Shrňme si nyní, o jaké konkrétní 
projekty šlo. Radotínský sportovní klub 

žádal o grant na projekt v celkové výši 350 
tisíc korun. Jde o dostavbu a úpravu areá-
lu Starého stadionu. Finance byly určeny 
zejména na doplocení tohoto prostoru, 
pořízení ochranných sítí či materiálu na 
lavičky. V prostoru „nového stadionu“ pak 
na fasádu na šatnách a vybudování siláž-
ního prostoru pro uložení posekané trávy 

(Přidělena byla částka 315 000 Kč.).
LTC Radotín za grantové prostředky 

instaloval mobilní kontejnerové toalety, 
které v letních měsících rozšíří nedostatečné 
sociální zázemí v místním tenisovém areálu. 
(Poskytnutý grant 189 tisíc korun.)

TJ Sokol Radotín podal dvě žádosti – prv-
ní na projekt v celkové výši 150 000 Kč na 
opravu zastřešení teras ve druhém podlaží 
sokolovny, skrze níž do budovy zatékalo (při-
děleno 135 000 Kč), druhý pak na zpracování 
projektové dokumentace nástavby sokolovny. 
V té by měly vzniknout dva malé sály (přidě-
leno také 135 tisíc korun). 

Projekt Radotínského turistického klubu 
byl zaměřen na rekonstrukci sociálního za-
řízení a odpadní jímky tak, aby byly zajištěny 
nezbytné hygienické podmínky v prostorách 
klubovny místních turistů. (Přidělena částka 
154 400 Kč.)

A nakonec Vodácký oddíl Radotín – ten 
na střechu loděnice osadí fotovoltaické pa-
nely, které budou po většinu roku loděnici 
zásobovat elektrickou energií pro vlastní 
spotřebu. 267 178 korun bude též použito 
na výměnu zrezivělých žlabů a svodů dešťové 
vody a opravu fasády ojektu.

Biker Hynek opět vyhrál závod Praha - Karlštejn Tour
Na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli 

byl 10. července odstartován osmý závod 
seriálu Kolo pro život 2010, který tentokrát 
nesl název Praha - Karlštejn Tour České 
spořitelny. Celý den panovalo letní počasí 
s tropickými teplotami okolo 35 °C ve stínu. 
Přesto se v této výhni sešlo na startu na 
jedenáct set závodníků, kteří dali přednost 
bikování před poleháváním u vody. 

Sportovní úroveň závodu na 53 km dlouhé 
trati byla skvělá díky prvotřídnímu obsazení 
elitními bikery naší domácí špičky horských 
kol. Na klusáckém oválu, kde se odehrál start, 
držel ještě všechny závodníky na uzdě zavá-
děcí vůz, ale po vyjetí z dostihového závodiště 
směrem na Radotín se rozjelo přímo pekelné 
tempo. Tím, kdo tahal nejvíce, byl především 
Kristián Hynek (S&H Superior MTB Team). 

V prvním kopci v terénu se od hlavního pole 
odpojila šestice Hynek, Hejduk, Rybařík, Vo-
krouhlík, Hruška a Boudný.

Nepříjemné, prudké stoupání za Radotí-
nem bylo posledním místem před cílem, kde 
se dalo rozhodnout.  Hynek si toho byl dobře 
vědom a Hejdukovi nastoupil. Na vršku měl 
na Hejduka menší náskok. Teplický biker 

není ale žádné ořezávátko. Nedal se a Hynka 
si dojel. Na asfaltu k závodišti se nerozhodlo, 
rozuzlení muselo padnout až v jeho areálu. 
Dlouhé drama se ale nekonalo. Hned při prv-
ním najetí do hlubokého 
písku zaváhal Hejduk, 
a dal tak šanci poodskočit 
Hynkovi. Z cílové tribuny 
byl dobře vidět náskok 
několika desítek metrů, 
který si udržoval Hynek 
před Hejdukem. Jak bývá 
u vítězů zvykem, v cílové 
rovince zvedl Kristián 
ruce nad hlavu, ale o žád-
ný velký výbuch radosti 
se u něj nejednalo. Sotva 
slezl z kola, hned si šel 

sednout do stínu pod slunečník a poléval se 
vodou. Očividně toho měl dost. Chvíli po něm 
dojel do cíle Standa Hejduk. Z druhého místa 
měl velkou radost. Třetí projel cílem s necelou 
dvouminutovou ztrátou Honza Hruška. 

Závodu na Karlštejn a zpět se také zú-
častnili olympijští medailisté z Vancouveru, 
lyžaři Lukáš Bauer a Martin Jakš (oba Volvo 

Auto Hase). Oba jeli výborně. Jakš dojel na 
devátém místě a Bauer na sedmnáctém. 
„Karlštejn Tour je pro mě takříkajíc domácí 
závod. Mám na něm dobrou bilanci. Jel 

jsem ho tuším čtyřikrát a třikrát se mi ho 
podařilo vyhrát. Dnes to moje vítězství, ale 
bylo jiné než ty předešlé díky intenzivnímu 
vedru.  Takový jsem tady ještě nezažil… Po 
Standovi Hejdukovi bylo vedro pro mě dnes 
druhým největším soupeřem,“ sděluje šťast-
ný vítěz Kristián Hynek.

Na závěr je potřeba vyseknout poklonu 
závodníkům, kteří závod Praha – Karlštejn 
Tour České spořitelny v tropickém dni 
dojeli. Velké díky patří všem pořadatelům 
a partnerům za hladký průběh závodu. 
Především se jedná o radotínskou radnici 
a vedení Městské části Velká Chuchle, dále 
městskou a dopravní policii, bez jejichž 
pomoci by takto velký podnik, jakým Kolo pro 
život je, nešel vůbec uspořádat. 

Zahájena druhá polovina
dostihové sezóny

Poslední srpnovou neděli byla v AUTO 
HASE PARKU Velká Chuchle zahájena 
druhá polovina letošní dostihové sezóny. 
Premiéru obstaral nejdelší klasický dostih 
pro tříleté koně, 65. Tattersalls St. Leger na 
2800 metrů o 800 tisíc korun. Po dvoumě-
síční přestávce si na konci prázdnin našlo 
cestu do hlediště chuchelské tribuny téměř 
pět tisícovek diváků.

Favoritem byl druhý z červnového derby 
Ulan, ale jeho šance zhatilo pomalé tempo 
a nakonec skončil až třetí. Po strhujícím due-
lu se o krátkou hlavu prosadil svěřenec Josefa 
Váni Taro s žokejem Tomášem Lukáškem. 
Tarovi derby nevyšlo, skončil v něm až osmý, 

ale na scéně St. Leger se prosadil a získal svůj 
zatím nejcennější úspěch. Trenér Váňa i žokej 
Lukášek se do listiny vítězů této zkoušky 
zapsali již podruhé. Těsně za vítězem skončil 

Začal osmý ročník amatérské volejbalové ligy
Před rokem poprvé vstoupila Radotínská 

volejbalová liga do čerstvě otevřené sportovní 
haly. Tehdy se jen dalo tušit, jaká pozitiva 
a možnosti nové prostředí přinese. Rok uběhl 
a vše je již jasné. 

Účinkování v tomto vysoce profesionálním 
stánku posunulo soutěž o několik levelů výše. 
Sportovní zajištění, šatny, občerstvení, všechno 
jen na nejvyšší úrovni. Na dobré si člověk rád 
a lehce zvyká. A nikdo si už vlastně ani nedo-
vede představit, že by se Radotínská liga ode-

hrávala někde jinde. Zároveň je to však důvod 
k tomu, aby si toho všeho člověk vážil. 

Takže, s elánem vstříc osmému ročníku. 
Zahájení proběhlo tradičně, první zářijové 
úterý po osmé hodině večerní. Už první tři 
zápasy naznačily, že o sportovně atraktivní 
chvíle, drama a kvalitu nebude ani letos na 
palubovce nouze. Hned první třízápasová 
série dala dohromady pikantní trojici týmů. 
Kouzelníky z Černošic, kteří si v minu-
lém ročníku vybojovali stříbro, loňské-

ho nováčka - radotínský tým 
GoodLight.cz a nováčka 
letošního - Tygříky z Jižního 
Města. Nutno podotknout, 
že v této soutěži termín 
nováček neznamená méně 
kvalitní. Naopak. Tygříci se 
předvedli jako velmi zdatný 
soupeř a jistě v tomto roč-
níku budou hrát důstojnou 
roli.

I následující série by měly 
být neméně zajímavé. V do-
bě, kdy je již toto vydání 
Novin Prahy 16 připraveno 
k distribuci, v úterý 14. září, 
se měli střetnout dva giganti 
ligy. Několikanásobný vítěz 
Vidláci z Vraného s loňským 
vítězem, týmem Gymnázia 

Oty Pavla. To je v naší soutěži událost obdob-
ná jako fotbalové derby Sparta - Slávie. Tato 
dvě družstva navíc doplní nejmladší tým ligy 
Primitives, který umí na favority zahrát.

Další ze dvou nováčků, chvojkovický Mor-
ganTeam, je velká neznámá. Ve své první sérii 
21. září se střetne právě s Tygříky a jeho kva-
lity určitě prověří i jeden z nejlepších týmů 
v lize - radotínský Old Stars Team. 

Tolik tedy k zářijovému programu Ra-
dotínské ligy, na který jste každé úterý od 
20 hodin srdečně zváni. Jste-li fanoušky 
dobrého amatérského volejbalu, určitě si 
přijdete na své.

Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc srpen
se stala Markéta Sluková z Radotína 

Markétě se tak v krátké době podařilo obhájit sportovce měsíce 
z letošního května. Ziskem titulu mistrně Evropy se svou spo-
luhráčkou Kristýnou Kolocovou  korunovaly úspěšnou sezónu. 
K titulu, který získaly 28. srpna na řeckém ostrově Kos, je nutné 
přičíst i jejich dosavadní nejlepší výkon v seniorské kategorii, a to 
5. místo na Grand slamu v polských Starých Jablonkách  ze 6. srp-
na. Nyní čeká Markétu a její spoluhráčku dvouměsíční odpočinek 
před posledními dvěma turnaji sezóny v čínské Sanye  a v thaj-
ském Phuketu .
Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete 
návrh na udělení titulu Sportovec měsíce Prahy 16 na e-mailovou 
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 sou-
těže bylo výkonu dosaženo. Důležitá je i informace, z jaké měst-
ské části dotyčný je, nebo koho reprezentoval. Rovněž prosíme 
o poskytnutí telefonního kontaktu jak na navrhovatele, tak i na 
navrženého sportovce pro zjištění případného souhlasu k media-
lizaci výkonu v Novinách Prahy 16. Podněty zasílejte v termínu do 
1. října 2010. 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.

Termínová listina
19.9. - 32. Velká cena Prahy CK MartinTour  
vvvvv a 32. Velká cena českého turfu
26.9. - 89. Svatováclavská cena Renault
3.10.  - 72. Cena zimního favorita 
            Strike Sportu
17.10. - Den Klubu Dicka Francise
24.10. - 9. finále seriálu Schaumann
31.10. - 91. Cena prezidenta republiky
             dotovaná HIC & Services

český odchovanec Makléř s žokejem-šam-
piónem Václavem Janáčkem, který se právě 
postaral o vlažné tempo a nakonec mu tato 

taktika mále vyšla, i tak 
ale Makléř výsledkem 
předčil očekávání.

Naopak, v hlavním 
dostihu další neděle 
se překvapení neko-
n a l o .  Ve l k o u  c e n u 
Fondů Conseq Invest 
(Gerschův memoriál) 
pro dvouleté koně lehce 
a nadto v novém rekor-
du dostihu opanoval 
svěřenec zkušeného 
chuchelského kouče 
Tomáše Šatry Chardon-
ney Tcheque s žokejem 
J i ř í m  C h a l o up k o u . 

Hnědák, hájící barvy stáje Jiřího Charváta, 
navázal na úspěšný debut, v polovině srpna 
totiž zvítězil v italském Meranu, a je dobrým 
příslibem pro budoucnost. 

BADMINTON PRO DĚTI
Badmintonový oddíl TJ Sokol 

Radotín pořádá nábor
do přípravky pro děti do

10 let. Tréninky od září každé 
pondělí a středu od 16.00 do 

17.30 v nové hale.
Přihlášky nejlépe na e-mail:

 mojmír.hnilica@seznam.cz, 
nebo na tel.: 603 261 981.

Výsledky muži:
1. Kristián Hynek (S&H Superior MTB 
Team) 1:43 hod. 2. Stanislav Hejduk (Factor 
Bike Team) 1:43 hod. 3. Jan Hruška (Volvo 
Auto Hase) 1:45 hod.
Výsledky ženy:
1. Pavlína Černá (MTB Team Příchovice) 
2:15 hod. 2. Jana Kábrtová (Alpine Pro 
Author Team) 2:19 hod. 3. Jitka Pěničková 
(Author Masters) 2:22 hod.

Výsledky a komentáře můžete sledovat
na internetové adrese: www.radotin.tym.cz.


