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Nová tvář starého sídliště

Prezident otevřel Pražský okruh

Výběrové řízení
TV Viničky

Váš autorizovaný servisní partner Škoda

Prstenec rychlostního obchvatu ko-
lem hlavního města je hotov z poloviny. 
Slavnostního otevření jihozápadní čás-
ti se vedle ministra dopravy Víta Bárty 
a pražského primátora Pavla Béma 
zúčastnil i prezident České republiky 
Václav Klaus.

Právě přítomnost hlavy státu potvr-
dila význam postavené spojnice zápa-
du a východu republiky. Zdůraznil, že 
stavba byla opravdu potřeba. „Je dob-
ře, že je dokončena, že ji pan ministr 
ještě nestihl zarazit,“ navázal Václav 
Klaus na předchozí slova i kroky no-
vého ministra dopravy, který zastavil 
několik důležitých dopravních staveb 
a u jiných podmínil jejich další pokra-
čování výraznými úsporami na straně 
zhotovitelských firem.

Vít Bárta ale na úvod své řeči po-
strašil desítky hostů prohlášením, že 
z technických důvodů se nové úseky 

Pražského okruhu vůbec nemusely 
otevřít. Příčinou jsou nedokonale 

těsnicí spáry na konstrukci jednoho 
z mostů, kvůli nimž se na poslední 

chvíli rozhodovalo o dalším osudu 
stavby. Nakonec ale ministra pře-
svědčili čeští odborníci i specialisté 
z Innsbrucku. 

Primátor hlavního města Prahy 
pa k zdů ra zn i l ,  ž e  
otevíraná rychlostní 
komunikace R1 je 
„hezkým dárkem“, 
k ter ý a le nestač í .  
Dokončena je totiž 
jen polovina celého 
okruhu, od rychlost-
ní silnice R7 na Cho-
mutov po brněnskou 
dá ln ic i  D1 včetně 
klíčového úseku mezi 
D5 a D1 zkracujícího 
na polovinu průjezd 
kolem Prahy. Zbývá 
celá severní část od 
R7 až po Černý most 
a východní část od 

Štěrboholské spojky po D1. 

Vedle průběžné péče o vlastní nemo-
vitosti investuje Městská část Praha 16 
nemalé částky do jejich postupných re-
konstrukcí. To se v prvé řadě týká by-
tových domů v ulici Sídliště, kde letos 
stavební ruch prošel nejen budovami, 
ale i jejich okolím.

Co se dělo při zemi? Souběžně 
s nově upravovaným propojením 
od budovy zdravotnického zařízení 
k podchodu pod tratí, které bylo 
prodlouženo směrem ke sportovní 
hale, se budovala i parkovací místa, 
jichž je zde nedostatek.

Problémy s parkováním netrápí 

samozřejmě jen oblast Sídliště. Ale 
tady, kde poměrně hustá bytová 
zástavba vznikala v době, kdy jen 

málo obyvatel mělo osobní automobil, 
je téměř stejně zoufalé najít poblíž 
vlastního prahu místo k zastavení, 
jako třeba v okolí nádraží. Proto došlo 
nejen k úpravě a rozšíření parkoviště 
před budovou ÚMČ – Oddělení  
správy obecních nemovitostí, ale 
bylo zbudováno i jedno zcela nové ve 
dvoře za ní.

Tato plocha poskytne 20 nových 
parkovacích míst, přičemž areál bude 
uzavíratelný. Městská část Praha 16 
nabízí tato parkovací místa k pronájm
u občanům Radotína: fyzické osoby 
budou platit 600 Kč za měsíc, právnické 

1200 Kč měsíčně. Přednost 
b u d o u  m í t  z á j e m c i 
s  t r v a l ý m  b y d l i š t ě m 
v ulici Sídliště s vlastním 
s o u k r o m ý m  a u t e m , 
p a k  t i  z e  S í d l i š t ě 
s  f i r e m n í m .  P o k u d 
zbude ještě nějaké to 
m í s teč ko ,  maj í  š a nc i 
i ostatní radotíňáci, opět 
dříve ti se soukromým 
a u t e m ,  p a k  t e p r v e 
m ů ž e  p ř i j í t  n a  ř a d u 
služební, zcela poslední 
v řadě jsou pak firmy se 
sídlem v Radotíně. Přesná 

kritéria i žádost o parkovací místo jsou ke 
stažení na stránkách www.praha16.eu.

Rada hlavního města Prahy potvrdi-
la na svém zasedání dne 21. září výsle-
dek výběrového řízení na výstavbu in-
ženýrských sítí a komunikací v oblasti 
radotínských Viniček. Pokud se žádná 
z neúspěšných firem ve čtrnáctidenní 
lhůtě neodvolá, výstavba bude zaháje-
na v nejbližších týdnech.

Ve výběrovém řízení byla zvo-
lena nejvhodnější nabídka podaná 
ve veřejné zakázce zájemcem Eko-
logické a inženýrské stavby, spol. 
s.r.o., která byla podle jednotlivých 

Koruna se mění
Plynofikace, nové vytápění, nová 

tvář sálu a snad i nový klub – to jsou 
a budou změny nachystané pro Dům 
„U Koruny“, v němž se usadilo radotín-
ské kulturní centrum.

V průběhu léta se sál Kulturního 
střediska Radotín připravoval na no-
vou divadelní sezónu. Ano, divadelní. 
Program se tu totiž od tohoto podzi-
mu začíná hustě plnit představeními 
jak pro dospělé, tak pro děti. A tomu 
bylo třeba přizpůsobit vybavení. Nová 
opona a důkladné závěsy pro všechna 
okna, které byly zhotoveny během 
prázdnin, sice nezměnily hlavní 

Dne 15. a 16. října 
budeme mít mož-
nost svým volebním 
hlasem podle trva-
lého bydliště zasáh-
nout do politického 
složení na radni-

cích obcí, měst, městských částí po celé 
České republice pro následující čtyřleté 
období. Zajímavé budou tím, že o přízeň 
v mnoha případech budou usilovat nové 
politické subjekty. Při této příležitosti si 
kladu otázku. Vznikla by např. v Radotíně 
nová kandidátní listina, kdyby na politic-
kém trhu nebyla nová strana? Kde lidé 
z této kandidátní listiny doteď byli? Proč 
neměli o práci v komisích a výborech 
zájem dříve? Vždyť na radnici jsme rádi 
za každého občana, jenž si ubere ze svého 
času a přispěje k řešení místních otázek. 
Není to přeci jen více účelové než upřím-
né? Jak si mám vysvětlit, že do volebních 
komisí, které budou pracovat a fungovat 
při volbách, dodali svoje zástupce poli-
tické subjekty, které v Radotíně figurují 
dlouhodobě, a jediný nominovaný zá-
stupce za nováčky, a to ještě ne místní, se 
bez omluvy vůbec nedostaví na důležité 
proškolovaní a organizační schůzku? 

Strašit občany jednobarevností místní 
rady či zastupitelstva je nepochopitelná 
věc, tak jako komentovat situaci, že za-
stupitelstva probíhají klidně, bez funkční 
opozice, bez komplikovaných diskusí 
a obstrukcí. Snažit se prosazovat to, čeho 
jsme svědky při přenosech ze sněmovny, 
do komunální rétoriky a zničit politickou 
kultivovanost. No nevím, jestli to je pro 
rozvoj správný směr. Bylo by dobré zjistit 
si mechanizmus projednávání materiálů, 
než dojdou do zastupitelstva. Že v mno-
ha případech předchází projednávání 
v komisích, ve výborech, v orgánech, 
ve kterých jsou opoziční zastupitelé 
a nestraníci, že před každým zasedáním 
jsou důležité materiály předjednávány. 
V komunálu je to hlavně o lidech, o li-
dech, které znáte, a o kterých víte, jestli 
něco dělají nebo ne. Pro mne osobně jsou 
a byli v našem zastupitelstvu vždy „rado-
tíňáci“, které jsem neškatulkoval podle 
toho, jestli jsou opoziční nebo koaliční, 
ale podle toho, co pro Radotín udělali, 
a já jim za to děkuji. Politická témata 
prakticky nikdy neexistovala.  

Vážení spoluobčané, věřím, že půjde-
te k volbám a že Vaše rozhodnutí bude 
správné pro místo, kde bydlíte. Věřím, 
že racionálně dokážete zvážit nabízené 
volební programy na základě zkušeností 
a reálného plnění těch předchozích. Že 
opisování volebních programů s do-
plněním „budeme to dělat lépe“ (bez 
zkušeností a důležité kontinuity) u Vás 
nezabere. Úspěšné rozhodování.

Druhý ročník Burčákfestu přivedl 
před radotínskou radnici velké množství 
spoluobčanů a mnoho lidí z okolních 
městských částí. Příjemné počasí, stánky 
s burčákem od jedenácti vinařství, taneční 
hudba, swing, cimbál, sýry, olivy, pekařské 
výrobky nebo grilované jehněčí byly vy-
nikající kulisou setkání sousedů ze všech 
koutů Radotína. 

Všechny podobné akce naplňují a mě-
ní v realitu jednu z hlavních myšlenek 
vedení městské části v čele se starostou 
Karlem Hanzlíkem. Tím je setkávání 
spoluobčanů v rámci různých kulturních 
nebo společenských projektů. Během 
roku přibližně patnáct akcí pořádaných 
nebo přímo podporovaných městskou 
částí tvoří ideální prostor pro setkávání se 
s přáteli, sousedy, známými nebo možnost 
poznat v rámci akce ty, jež známe pouze 
z běžného kontaktu nebo od vidění. Pro 
jednotlivé zastupitele je to i výborné místo, 
kde lze komunikovat s voliči. Informace 
o obecních záležitostech, projektech, 
záměrech nebo i možnost vyslechnout si 
kritiku tak dostává daleko příjemnější ráz 
a lidé jsou mnohem otevřenější a sdílnější. 
Mohou si tak vytvořit daleko lepší obrázek 
o zastupitelstvu než se spolehnout jen 
na místní sdělovací prostředky, zprávy 
z druhé ruky, volební materiály či samotné 
úřední jednání zastupitelstva. I pro mě 
osobně je to příjemnější prostředí pro 
diskuzi a komunikaci s těmi, kteří nás 
volí, nebo i pro ty, jež nám hlas nedají. 
Podobné akce přinášejí i další zajímavé 
situace a poznání. Jeden z mých známých 
mi popisoval hovor s jedním z kandidátů 
na zastupitele z nové konkurenční strany. 
Na otázku, co by chtěl lepšího pro Radotín, 
odpověděl, že chce rozbít jednobarevnost 
vedení radotínské radnice. Při opakování 
dotazu zazněla od adepta na zastupitele 
odpověď ve formě známé repliky z filmu: 
„To neřeš.“ Někomu to možná stačí jako 
základní volební heslo, osobně bych přiví-
tal větší ambici a ideje. 

Věřím proto, že většina občanů zváží 
výsledky a záměry jednotlivých uskupení 
a nespokojí se pouze s tím, že je potřeba 
pouze zrušit to, co přináší a již přineslo 
kontinuální výsledky. Ovlivňovat a připo-
mínkovat vývoj v Radotíně bylo a je mož-
né i prostřednictvím výborů a komisí rady. 
V minulosti bylo některým ze současných 
zájemců o zastupitelstvo nabídnuto člen-
ství v komisích rady městské části, ale tato 
nabídka nebyla vyslyšena. Nezbývá než 
doufat, že současný zájem o správu věcí 
veřejných není dán pouze úspěchem v par-
lamentních volbách, ale snahou pracovat 
pro svou obec.



Volební místnosti
Lipence
Okrsek 366 - Základní škola Lipence, Černošická 168
Lochkov 
Okrsek 367 - Zasedací místnost ÚMČ Praha - Lochkov, Za Ovčínem 1
Radotín
Okrsek 368 - Hala u jídelny Domu s pečovatelskou službou, K Cementárně 1522/1c 
(pro voliče bydlící v oblasti Edenu na adrese: Častonická, Hadravská, Jarkovská, K Cementárně, Kejnická, Ledvická, Na Cikánce, Pod Klapicí, Pod Velkým hájem, Prvomájová –
č. or. lichá 1-9 (stará zástavba), Safírová, Slavičí, Slinková, Strážovská - č. or. 3-17 a 2-6, U Drážky, U Učiliště, V Edenu, V Sudech, Vápenná, Vinohrady)
Okrsek 369 - Sál Kulturního střediska Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15
(pro voliče bydlící v oblasti Viniček na adrese: Dehtínská, Javořická, Jelenovská, Karlická, Kolová, Lošetická, Na Viničkách, Na Výšince, náměstí Osvoboditelů - stará zástavba
u parku, Nýrská, Otínská, Příbramská, Staňkovka, U Starého stadionu, Vojetická, Zderazská, Zdická)
Okrsek 370 - Klubovna Sportovní haly Radotín, U Starého stadionu 1585/9 
(pro voliče bydlící v oblasti starého sídliště na adrese: Sídliště, Týřovická)
Okrsek 371 - Učebna v přízemí budovy I. stupně Základní školy Radotín, Václava Balého 102/8
(pro voliče bydlící v oblasti od Horymírova náměstí po Rymáň na adrese: Horymírovo náměstí, Václava Balého, Felberova, Ježdíkova, K Berounce, K Lázním, Ke Zděři, Loučanská, 
Macháčkova, Na Rymáni, Stadionová, Zítkova)
Okrsek 372 - Učebna v budově Channel Crossings, Vrážská 238/8 
(pro voliče bydlící v oblasti Benátek na adrese: Josefa Kočího, K Přívozu, Kraslická, Matějovského, Na Benátkách, Nýřanská, Šárovo kolo, Tachovská, U Jankovky, V Parníku,
Věštínská, Vrážská, Výpadová, Zbynická)
Okrsek 373 - Restaurace Pivní sanatorium, Štěrková 549/15 
(pro voliče bydlící v oblasti Lahovské na adrese: K Višňovce, Minerální, Otěšínská, Plánická, Pod Lahovskou, Radkovská, Sobětická, Solná, Strážovská - mezi č. or. 63-123 a 58-78 
včetně č. 2141, Strunkovská, Topasová, U Sanatoria - č. or. 11-45 a 26-52, Živcová)
Okrsek 374 - Sokolovna TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622/2 
(pro voliče bydlící v oblasti Říháku na adrese: Achátová, Ametystová, Býšovská, Čedičová, Grafitová, Jaspisová, Na Betonce - mezi č. or. 7-17, 2-24 včetně č. 2098 (stará zástavba),
Na Říháku, Prvomájová - mezi č. or. 18-36 a 11-47,  Strážovská - mezi č. or. 8-56 a 19-61, Štěrková, U Sanatoria mezi č. or. 1-9 a 6-22, U Vápenky, Vykoukových)
Okrsek 375 - Učebna v přízemí budovy I. stupně Základní školy Radotín, Václava Balého 102/8
(pro voliče bydlící v oblasti nového sídliště na adrese: Na Betonce (nová zástavba), Prvomájová - č. or. sudá 2-16 (nová zástavba), náměstí Osvoboditelů (nová zástavba))
Velká Chuchle
Okrsek 381 – Základní škola Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240, Velká Chuchle
Okrsek 382 - Česká zemědělská univerzita, V Lázních 15/1, Malá Chuchle
Zbraslav
Okrsek 383 - Základní škola, Hauptova 591 
Okrsek 384 - Hasičská zbrojnice, Žitavského 571 
Okrsek 385 - Základní škola, Nad Parkem 1180 
Okrsek 386 - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Žabovřeská 250 

Již koncem tohoto týdne, v pátek 15. a sobotu 
16. října, se uskuteční letošní druhé volby, ten-
tokráte komunální – v Praze do zastupitelstev 
městských částí a do Zastupitelstva hlavního 
města Prahy. V některých částech města sou-

časně proběhnou i volby do Senátu, ale „šestnáctkových“ městských částí se to netýká (až za dva roky).    
Povinností starostů městských částí je zajistit distribuci hlasovacích lístků nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tzn. že v úterý 12. října by je měli mít 

všichni voliči. Pokud se k někomu obálka se dvěma lístky (jedním do zastupitelstva příslušné městské části, druhým pak do Zastupitelstva hl. m. Prahy) nedostane, nevadí, na „jeho“ úřadě 
mu je rádi vydají. O vydání hlasovacího lístku pak může každý volič požádat ve své volební místnosti. 

Pro každé volené zastupitelstvo je jen jeden hlasovací lístek, na kterém jsou uvedeny všechny kandidující strany a jejich kandidáti. Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitel-
stva - může uplatnit všechny, jen několik nebo žádný. Ať už se volič rozhodne pro jakýkoli způsob udělení svých hlasů, ty se započítávají zásadně jednotlivým kandidátům podle následujících 
variant (a za podmínek splnění pravidel platnosti hlasu). Volič označí:
» Jednu stranu a nic jiného - hlas se započte každému kandidátovi strany v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí.
» Jednu stranu a navíc její jednotlivé kandidáty - hlas se započte každému kandidátovi strany v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se 

volí, a k voličem provedenému označení jednotlivých kandidátů této strany se nepřihlíží.
» Jednu stranu a ještě jednotlivé kandidáty jiných stran (jedné nebo více stran kromě označené strany) - hlas se započte napřed každému jednotlivě označenému kandidátovi ostatních 

stran a poté tolika kandidátům označené strany v pořadí od prvního dále až do počtu, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva (rozdíl mezi počtem volených a počtem 
jednotlivě označených).

» Pouze jednotlivé kandidáty (a nikoliv stranu), je jedno, zda jsou z téže strany nebo z různých stran - hlas se započte každému označenému kandidátovi.
Okrsková volební komise nejdříve zjišťuje počet hlasů pro každého kandidáta jednotlivě čárkovací metodou a až poté počty hlasů pro jednotlivé strany jako součet hlasů pro její kandidáty.

Strany kandidující do zastupitelstev v jednotlivých městských částech

Voličem je státní občan České republiky, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 
18 let. Právo volit má i státní občan jiného státu, který je v den voleb hlášen v příslušné městské 
části k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká 
republika vázána. Občan jiného státu však musí podat žádost k zapsání do dodatku stálého se-
znamu voličů, nejpozději však do 13. října 2010 do 16.00 hodin. Pokud volič - občan jiného státu 
o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí nemůže.

Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovená omezení osobní svobody 
z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. Voliči jsou zapsáni 
ve stálých seznamech voličů, resp. v dodatku stálého seznamu voličů. Každý volič může být 
zapsán jen v jednom seznamu voličů. 

Hlasuje se osobně, zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před okrskovou volební ko-
misi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. Po příchodu do volební míst-
nosti je nutno prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem, nebo plat-
ným občanským průkazem. Volič - občan jiného státu prokáže okrskové volební komisi svou 
totožnost a státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, 
průkazem o povolení k pobytu. Nepředloží-li tento doklad, nebude mu hlasování umožněno. 

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s vo-
ličem, a to ani člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise. S tím, kdo 
pro tělesnou vadu nemůže sám upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být 
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové 
volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit 
do úřední obálky.

Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do 
přenosné volební schránky hlasovat.

Je vhodné, aby si voliči zkontrolovali, zda bude v době voleb jejich občanský průkaz platný. Pro ty občany, kteří zjistí, že průkaz pozbude platnosti, bude v průběhu voleb otevřeno 
Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů (OEOOD) Odboru občansko správního ÚMČ Praha 16 na adrese náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha - Radotín. Zde si mohou požádat 
o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, jenž jim bude na počkání vystaven, avšak s dobou platnosti pouze na jeden rok. Je třeba s sebou přinést stávající průkaz, 
dvě shodné fotografie ze současné doby, rodný list a doklad o rodinném stavu. Pro zapsání vysokoškolských titulů a vědeckých hodností je nutno předložit příslušné diplomy. V pří-
padě ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu platí výše uvedené a je nutné uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč. 

Informace týkající se občanských průkazů obdrží voliči na telefonních číslech 234 128 245, 234 128 247 nebo 234 128 229, popřípadě osobně na OEOOD.

Kontakty na jednotlivé úřady
• Městská část Praha 16, Úřad městské části (ÚMČ), Odbor občansko správní, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha - Radotín, kontaktní osoba: Miroslav Moravec, tel.: 234 128 240, 

e-mail: spravni@p16.mepnet.cz 
• Městská část Praha - Lipence, ÚMČ, K Obci 47, Praha - Lipence, tel.: 257 921 167, e-mail: mulipence@worldonline.cz 
• Městská část Praha - Lochkov, ÚMČ, Za Ovčínem 1, Praha - Lochkov, tel.: 257 912 341, e-mail: urad@praha-lochkov.cz 
• Městská část Praha - Velká Chuchle, ÚMČ, U Skály 262, Praha - Velká Chuchle, tel.: 257 941 041, info@chuchle.cz 
• Městská část Praha - Zbraslav, ÚMČ, Kancelář starosty, Zbraslavské náměstí 464, Praha - Zbraslav, kontaktní osoby: Martina Hofmeisterová, tel.: 257 111 834,
       e-mail: martina.hofmeisterova@mc-zbraslav.cz, a Mgr. Tomáš Tesarčík, tel.: 257 111 814, e-mail: tesarcik@mc-zbraslav.cz  

Okrsek 387 - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Žabovřeská 250 
Okrsky 388 až 391 - Základní škola, Nad Parkem 1180 
Okrsek 392 - Objekt čp. 24, Strakonická ulice, Lahovičky 

Volby do „velkého“ zastupitelstva pro-
běhnou jinak než před 4 lety. Ve všech měst-
ských částech se bude volit jen 9 kandidátů 
do Zastupitelstva hl. m. Prahy – tolik 
připadá na každý ze 7 volebních obvo-
dů (celkový počet zastupitelů snížen ze 
70 na 63). Pro tyto volby je zaregistrováno 
19 volebních stran. Naše správní území 
spadá do volebního obvodu číslo II, v němž 
jsou (kromě Lipenců, Lochkova, Radotína, 
Velké Chuchle a Zbraslavi) dále Praha 5, 
Praha 13, Řeporyje a Slivenec.

Volná místa. Úřad městské části 
Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na 
pozici referent/referentka Odboru eko-
nomického. Nástup 1. prosince 2010, 
přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 
20. října. Více informací naleznete na 
úřední desce MČ, informačních tabulích 
v Radotíně a na webových stránkách 
www.praha16.eu, kde jsou vždy zveřejně-
na aktuálně vyhlášená výběrová řízení.
Omezení průjezdu Radotínem. V rámci 
rekonstrukce povrchu vozovky v ulici 
Pod Klapicí a náměstí Osvoboditelů 
je v termínu od 8. do 14. října uzavřen 
jeden jízdní pruh v ulici Pod Klapicí 
a v návazném úseku náměstí Osvobodi-
telů (směrem k ulici Karlická). Z důvodu 
tohoto dopravního omezení jsou obě 
ulice zjednosměrněny, a to ve směru od 
ulice K Cementárně k ulici Karlická. Ob-
jížďka je vedena přes železniční trať uli-
cemi Na Betonce a Strážovská. Současně 
probíhají lokální opravy povrchu vozov-
ky v ulici K Cementárně. Další omezení 
je v první polovině října plánováno také 
v ulicích Výpadová a Přeštínská, kde se 
začnou realizovat opravy povrchů vozov-
ky s tím, že první etapa bude prováděna 
v ulici Výpadová (v úseku: Věštínská - 
skleníkový areál).
Město pro byznys. Šestým nejlepším 
místem pro podnikání v hlavním městě 
je Praha 16. Mezi dvaadvaceti správními 
obvody se jí po třech letech hodnocení 
těchto srovnávacích výzkumů z 19. místa 
v roce 2008 a loňského 10.-11. podařilo 
opravdu hodně posunout. Prokázala tak 
velmi slušný podnikatelský potenciál 
zdejších městských částí. Co výzkum 
podnikatelům ukázal? Podstatou srov-
návacího výzkumu Město pro byznys je 
určení pořadí měst s nejlepšími podmín-
kami pro podnikání v České republice 
i v jednotlivých krajích. Hlavní město 
Praha byla vyhodnoceno dle 22 správních 
obvodů a do celorepublikového pořadí 
není (z celkem pochopitelných důvodů) 
zapojeno. Pro zajištění co největší objek-
tivity výzkumu byly jednotlivé městské 
obvody hodnoceny na základě 26 kritérií 
rozdělených do čtyř oblastí. Zdrojem 
hodnot každého kritéria byla statistická 
data nezávislých a odborných institucí 
a odborníky garantovaný výzkum. Té-
měř polovinu kritérií mohou radnice 
ovlivnit úplně nebo částečně. A kdo byl 
v metropoli oceněn? Nejlepší Prahou pro 
byznys je Městská část Praha 13, na dru-
hém místě byla vyhodnocena Praha 15 
a jako třetí Praha 22.
Protipovodňová opatření. 10. září byla 
slavnostně předána jedna z posledních 
dokončovaných staveb protipovodňové 
ochrany hl. m. Prahy, zbraslavský úsek 
v ulici K Přehradám. Praha je v této 
chvíli proti velké vodě chráněna na více 
než devadesáti procentech území, zá-
brany zbývá dostavět již jen v lokalitách 
Velká Chuchle a Troja. Hlavní město 
počítá s jejich dokončením v příštím 
roce. Celková délka protipovodňových 
opatření by měla být něco přes 23 kilo-
metrů, z tohoto necelých 6,5 km připadá 
na mobilní hrazení. Náklady, které hl. m. 
Praha celkem vynaloží na vybudování 
protipovodňové ochrany, dosáhnou té-
měř 3,7 miliardy korun. 
Sběr bioodpadu. Od září 2010 opět pro-
bíhá sběr bioodpadu pro občany organi-
zovaný Magistrátem hl. m. Prahy. Budou 
přistavovány velkoobjemové kontejnery 
(VOK), u kterých bude přítomna od-
borná obsluha. Na určených stanovištích 
bude sběr prováděn v sobotu nebo v ne-
děli v době 9 - 12 hod. nebo 13 - 16 hod. 
Co sem patří: listí, tráva, větve, nezne-
čištěná zemina, případně kuchyňský 
bioodpad rostlinného původu. Odevzdat 
nelze živočišný odpad. O konkrétních 
termínech přistavení VOK a stanovištích 
podají informaci všechny úřady měst-
ských částí. V Radotíně jsou nejbližšími 
termíny 30.10. (13 - 16 hod., V Parníku, 
u trafostanice), 31.10. (9 - 12 hod., Zde-
razská, u garáží), 7.11. (13 - 16 hod., Voje-
tická, u trafostanice) a 14.11. (9 - 12 hod., 
Na Rymáni, u ul. K Berounce).
Pro podnikatele. Podnikatelé sice nove-
lou zákona platnou od 1.8.2010 nemusejí 
hlásit změnu bydliště živnostenskému 
úřadu, zůstává ale povinnost ohlásit do 
15 dnů ode dne vzniku změnu místa 
podnikání. K tomuto je nutné doložit ob-
čanský průkaz s novým bydlištěm nebo 
jiný právní vztah k místu podnikání. 
Dále musí zaplatit správní poplatek ve 
výši 100 Kč.
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Ulice K Cementárně
Komunikace, jejíž povrch vypovídá o dosavadním zatížení těžkou ná-

kladní dopravou asi nejlépe, je ulice K Cementárně. Ta byla od večerních 
hodin 20. září uzavřena pro nákladní dopravu nad 12 tun s výjimkou místní 
dopravní obsluhy. Povrch vozovky se společně s navazujícími úseky (ná-
městí Osvoboditelů, Pod Klapicí, Pod Lochkovem) začne na základě inicia-
tivy Městské části Praha 16 
v říjnu opravovat ze zdrojů 
a v režii jejího správce, 
Technické správy komuni-
kací hl. m. Prahy.

Stavba ve zkratce
» 23 km novostavby mezi Slivencem a D1
» zrekonstruovaný 7km úsek od Třebonic po Slivenec
» zkrácení jízdy mezi D1 a D5 až na 19 minut
» nejdelší most v ČR – estakáda dlouhá 2,3 km
» Lochkovský most 65 m nad údolím, délka 425 m
» tunely Lochkov (1661 m) a Cholupice (1937 m)
» celkové náklady 18,3 mld. Kč (bez DPH)
» otevřena pro veškerý provoz 20. září ve 12.15 hod. 

Cvičení záchranářů
Posledním velkým cviče-

ním složek integrovaného 
záchranného systému před 
otevřením nových úseků 
R1 bylo námětové cvičení, 
které se uskutečnilo 8. září 
u portálu tunelu Lochkov. 
Jednalo se o prověření ak-
ceschopnosti Zdravotnické 
záchranné služby a Hasič-
ského záchranného sboru 
(HZS) se zaměřením na 
monitor ing dojezdových 
časů. Zároveň se zjišťo-
vala vhodnost zvolených 
přístupových tras z jednotlivých stanic v běžném provozu. Prověrky se 

zúčastnily jednotky HZS 
ze stanic 1, 2, 6, 7 a 8. 
„První jednotkou, která se 
dostavila na místo simu-
lované dopravní nehody, 
byla radotínská stanice 
č. 8 s reálným dojez-
dovým časem pod pět 
minut,“ uvedl pro Novi-
ny Prahy 16 její velitel 
npor. Bc. Jan Schreiner.

Text: Ing. Pavel Jirásek
foto: Emil Souček, Kateřina Drmlová, HZS Praha.

V obrazové části dnes přinášíme sním-
ky ze slavnostního otevření (20. září), cviče-
ní záchranářů (8. září) a výstavby mostních 
objektů - Lochkov-
ského a nejdelší-
ho mostu v zemi, 
e s t a k á d y  m e z i 
Radotínem a Komo-
řany.

A jak se mění domy? O rok dříve, 
než se původně plánovalo, se letos 
podařilo dokončit výměnu oken ve 
všech obecních bytových objektech. 
Dosluhující dřevěné rámy nahradily 
nové z plastu s izolačními dvojskly. 
Odstranily se tak problémy se 
zatékáním, odlupujícím se lakem a 
úniky tepla během topné sezóny. 

Dalším návazným krokem bude 
postupné zateplování a s ním 
související nová podoba fasád. Práce 
by měly probíhat ve čtyřech etapách, 
pro každou z nich bude zpracovávána 
projektová dokumentace zvlášť . 
Důvody jsou jak provozní – souběžné 
práce by blokovaly pohyb kolem 
domů, tak i (a hlavně) finanční. Jen 
výměna oken přišla na 7 milionů. 
O část financí pro zateplovací 
práce se bude žádat v grantových 
řízeních. Pro první etapu (domy 
čp. 1074 a 1075) je již znám vítěz 

výběrového řízení na zpracování 
projektu, čekat se však bude nejen 
na dokumentaci a stavební povolení, 
ale i na znovuotevření programu 
Zelená úsporám, z něhož se tyto 
typy stavebních úprav spolufinancují. 
Předpokládané náklady na všechny 
domy se odhadují někde mezi 35 
a 45 miliony korun. Proto se další 
etapy, jež zahrnou domy čp. 1065 až 
1071 (II. etapa), čp. 1061 až 1063 (III. 
etapa) a čp. 1078 až 1082 (IV. etapa), 
budou realizovat v závislosti na tom, 
jak se na ně podaří získat peníze.

Mnohem jasnější je termín reko
nstrukce elektroinsta lace v dom
ech čp. 1065 až 1071 a čp. 1080 až 
1082. Výběrové řízení na provedení 
těchto prací vyhrála firma MIKU, 
její nabídka vyjde nejlevněji. Do 
pěti měsíců od podpisu smlouvy 
mu s í  bý t  z a h á j eny  pr á c e ,  c o ž  
znamená, že nejpozději do poloviny 
příštího roku se začne s výměnou 
stávajících rozvodů elektřiny.

Takže Sídliště se mění. A mění se 
k lepšímu.

Výběrové řízení...
dílčích kritérií a jejich vah stanove-
ných zadavatelem v oznámení užšího 
řízení vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější. 

Pokud vše půjde i nadále podle 
časového plánu, oblast v okolí ulice 
Na Viničkách čeká zahájení výstavby 
nové splaškové a dešťové kanalizace, 
vodovodu, plynovodu i zrekonstru-
ovaní komunikací v podzimních 

místnost v dokonalý divadelní sva-
tostánek, ale rozhodně zlepšily její zvu-
kové a světelné parametry. A tak, když 
je třeba, stane se sál divadlem.

Další etapa rekonstrukce už byla 
poněkud náročnější a na chvíli přinesla 
do všech míst budovy prach a hluk – 
současně s plynofikací totiž proběhla 
i výměna rozvodů topení. A hned za 
topenáři přišli malíři. I po těch je již 
uklizeno a provoz Kulturního středis-
ka jede na plné obrátky a plní Korunu 
od podlahy po střechu.

Dům, v němž to tak žije, roz-
hodně není nafukovací. Přesto má 
ještě jednu rezervu – pod podlahou 
přízemí. Sklep (bývalá ledárna re-

Koruna se mění staurace) vypadá tak jako většina 
sklepů, nevábně. Už příští rok by 
ale měl světu nabídnout podstatně 
příjemnější tvář. Změní se na alter-
nativní scénu. Podle již hotového 
projektu se sem na 90 m2 vejde klub 
i s potřebným zázemím pro obsluhu 
návštěvníků kulturních akcí men-
šího rozsahu. Bude mít samostatný 
vchod ze dvora, kde vznikne i ně-
kolik parkovacích míst. Přístup do 
suterénních prostor bude řešen no-
vým schodištěm, pro něž bude vy-
budována ve dvoře malá přístavba. 
Další únikové a obslužné schodiště 
bude vycházet ze suterénu směrem 
ke Karlické ulici.

A jak budou klubové prostory 
vypadat? Sklep má kamenné stěny 
a valenou klenbu do pasů. Kámen 

Ve čtvrtek 23. září dostaly oficiální 
stránky Městské části Praha 16 novou 
tvář. Na adrese www.praha16.eu  jsou 
nyní také všechny informace nabízeny 
v široké paletě jazykových verzí a hlav-
ně se rozjel ojedinělý projekt: regionální 
burza práce.

Inovace nejsou takové, aby se 
na stránkách jejich běžný uživatel 
nevyznal – vše najde tam, kde je zvyklý. 
Úvodní stránka je ale přehlednější, snad 
i pohlednější, a doplnila ji rolující nabíd-
ka hlavních článků. Rovněž se její délka 
výrazně zkrátila, už na první pohled je 
tedy uživatelsky daleko příjemnější.
Šíře nabídky jazykových verzí celých 

stránek je především závislá na sowa-
rovém vybavení počítače čitatele – zda 

měsících. „Nezbytným krokem bude 
informování občanů bydlících v této 
oblasti o jednotlivých etapách vý-
stavby. Svoláno k tomu bude jednání, 
na němž by se měly vyjasnit všechny 
neznámé a přesný harmonogram 
prací,“ říká starosta Městské části 
Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík.

Vítěz výběrového řízení předpoklá-
dá dokončení stavby do jednoho roku 
od zahájení, tedy v ideálním případě 
bude akce za celkem cca 120 milionů 
korun hotova ještě v roce 2011.

 

a cihly v klenbě zůstanou odhalené, 
pasy budou mít bílou omítku a nové 
odizolované podlahy přikryje dlaž-
ba. Myšleno je i na sociální zázemí, 
ke stávajícímu záchodu umístěnému 
v suterénu přibude další zbudo-
vaný v místě, kde je nyní sprcha. 
Celý prostor bude odvětrávaný 
novou vzduchotechnikou, která 
bude využívat i systém rekuperace 
(ohřívání čerstvého vzduchu čerpa-
ného z venku tím, který je odváděn 
z místnosti).

Se zbytkem domu bude klub i na-
dále spojen stávajícími schody do 
sklepa, které budou ovšem nově od-
děleny dveřmi. Programy nad i pod 
zemí by se tedy nijak neměly rušit. 
Nahoře je rušno už nyní, uvidíme, 
nakolik ožije i podzemí.

Hledáte práci? Sledujte web Prahy 16
má například instalovánu hebrejskou 
abecedu či sadu čínských znaků.

Co je však nejdůležitější – přibude 
tu možnost vyhledání práce přímo 
v místě bydliště (tedy v Radotíně) či 
v nejbližším okolí – rozběhne se „portál 
práce“. Nakolik 
bude f u n kčn í , 
bude samozřej-
mě z á le ž e t  na 
firmách, které se 
rozhodnou vložit 
do databáze svůj 
inzerát.

R a d o t í n s k á 
r a d n i c e  s i  o d 
projektu slibuje 
p omo c  ob ě m a 

stranám trhu práce, firmám i zaměst-
nancům. Pracovní nabídky lze inze-
rovat bezplatně a firmě stačí jen první 
krok – registrace na webu Praha16.eu, 
další vkládání inzerátů je již snadné 
a rychlé. Díky tomu by nová služba měla 
poskytnout dobrou alternativu velkým 
celorepublikovým databázím, které jsou 
však prakticky vždy zpoplatněny.

Nová tvář
starého sídliště



Filmový klub: Cesta domů

Proxima v Británii

Nejlepší burčák byl z Bzence

Dílo čínského režiséra Čang Jimoua, 
které radotínské kino přichystalo na pá-
tek 29. října, je dechberoucí filmovou 
baladou o lásce a oddanosti.

Příběh vztahu odehrávajícího se v do-
bě kulturní revoluce vypráví obchod-
ník Luo Jušeng, který se po letech vrací 
do rodné vesnice v severní Číně. Po 
otcově náhlé smrti tam nechce nechat 
matku samotnou. Starosta obce navíc 
doufá, že se Jušengovi podaří mamince 
rozmluvit plánovaný pohřeb v duchu 
již pozapomenutých tradic. Stařenka 
totiž prohlašuje, že její manžel musí být 
z místa, kde zemřel, přinesen skupinou 
mužů, aby „nezapomněl cestu domů“. 
Kde ty však vzít na místě, odkud větši-
na mladých odešla do města? 

Jušeng se ale po návratu tam, kde 
se mu připomene životní příběh jeho 
rodičů, rozhodne splnit matčino přání 

a najmout průvodce na poslední otcovu 
cestu. Peníze však nejsou třeba, tatín-
kovi žáci přijedou, aby ho vyprovodili 
domů. Nezapomněli. A zapomenuta 
nebyla ani síla lásky, která vesnického 
učitele spojila s nejkrásnější místní 
dívkou. To její oddanost udržela vztah 
i v době, kdy byl kvůli jakémusi blíže 
neobjasněnému politickému obvině-
ní její milý odvezen k výslechu a na 
dlouhou dobu zmizel. A po společně 
prožitém životě to byla zase její odda-
nost muži, kterého milovala, jež mu 
vymohla tu správnou cestu domů.

Jednoduchý milostný  příběh je vy-
právěn především hudbou a obrazem. 
Zvuky, barvy, světelná nálada a úzké 
propojení s přírodou dávají zapomenout 
na dobu, kdy se vše odehrává. Nejde 
o politický film. Jméno Mao Ce-tunga 
v něm nezazní ani jednou, ani jednou 

se neobjeví jeho portrét. Revo-
luce, která život v Číně obrátila 
vzhůru nohama, zde proznívá 
jen jako vzdálená bouře. Ve 
vesničce v horách, která je 
se zbytkem světa spojena jen 
jedinou nezpevněnou cestou, 
ji vítr, ledový příkrov nebe 
a sníh křupající pod nohama 
vytěsňují až na samu hranici 
reality.  
Cestu domů uvádí Kino Radotín 
29. října od 19.00 hodin.

Druhý ročník kulturně společen-
ského podniku Radotínský Burčákfest 
pod taktovkou Městské části Praha 16 
a Českého archivu vín se vydařil: slad-
ce opojný mok tekl proudem, počasí se 
rozhodlo ustálit na hezké ukázce babího 
léta a hudba hrála...

Oficiálně celou akci zahájil v sobotu 
18. září radotínský starosta Mgr. Karel 
Hanzlík spolu s prvním náměstkem 
pražského primáto-
ra JUDr. Rudolfem 
Blažkem s úderem 
druhé hodiny od-
polední. Tou dobou 
už ovšem nejen 
oba „konferenciéři“, 
ale i mnozí poslu-
chači třímali kelím-
ky s burčákem.

H r á l  S e n i o r 
dixi land a pi l se 
burčák. Pak nastoupila cimbálovka 
Vonička - a pil se burčák, který se ne-
přestal pít ani u večerního vystoupení 
kapely Guločar. Tu už ale poslouchali 

povětšinou jiní posluchači. Lehce per-
livý vinný mošt totiž měl vyšší obsah 
alkoholu, než mnozí odhadovali. 

Zmoženi ochutnáváním byli i všich-
ni tři výherci návštěvnické soutěže, 
v níž se losovaly hlasovací lístky. Ceny 
(elektroniku od firmy Mascom s.r.o.) si 
proto museli vyzvednout dodatečně.

A který burčák byl nejlepší? Letos 
ho přivezlo Vinařství Bisenc, s. r. o. 

vinaře Petra Kunce z Bzence. Ať mu 
ze zbylé šťávy dozraje stejně skvělé 
víno! Možná ho příští rok přiveze 
s sebou.

Mládež z nízkoprahových klubů ob-
čanského sdružení Proxima Sociale se 
od 24. července do 1. srpna zúčastnila 
mezinárodního tábora pro děti z celkem 
třinácti zemí - Euro Camp 2010, který 
se konal ve Velké Británii.

Hostitelem byla britská organizace 
Kent Youth Service, která dokázala 
pokrýt finanční náklady na ubytování, 
stravu i vstupné na kulturní a sportov-
ní akce pro všechny účastníky Euro 
Campu 2010. Cestovní náklady pro 
osm dětí z pražských klubů Radotín, 
Krok, Jižní Pól a Velká Ohrada uhra-
dila společnost GARRIS a.s.. 

Pro pestrý program plný sportov-

ních akcí (horolezectví, lukostřelba, 
jízda na kánoích) byli účastníci roz-
děleni do několika skupin. Češi spolu 
s Angličany a Finy tvořili oranžové 
družstvo - Orange group. Díky tomu 
byli nuceni se dorozumívat anglicky 
a spolupracovat v různých spor-
tovních soutěžích a volnočasových 

aktivitách. Nejenže si tak procvičili ja-
zykové dovednosti, ale vznikla i nová 
mezinárodní přátelství.

Část pobytu strávili účastníci Euro 
Camp 2010 v oblasti Bewl Water, ve 
velmi malebné krajině se skalním ma-
sivem a největší vodní plochou v jiho-
západní Anglii. Ve vynikajícím centru 
pro outdoorové aktivity se mužské 
osazenstvo české výpravy pokoušelo 
překonat své dosavadní lezecké rekor-
dy. Ženská sestava se o lezení povětši-
nou statečně pokusila vůbec poprvé. 
Na vodě byla připravena řada her 
a kromě jízdy na kánoích došlo i na 
koupání, neb i počasí se vydařilo.

Díky jednodennímu výletu do 
Londýna měly děti možnost vidět 
Dartford Tunel a vznikající Olympic 

Park pro Olympijské 
hry 2012. Navštívily 
i Buckingham Palace, 
Houses of Parlament, 
Westminster Abbey 
a Big Ben. Velkým 
zážitkem pro ně byla 
také vyhlídka z e 
London Eye. Na závěr 
dostaly možnost za-
nakupovat si v Covent 
Garden, kde poté spo-
lečně povečeřely. Dru-
hým větším výletem 
byl Dover Castle a ná-
vštěva Canterbury - 
nezapomenutelnou se 
pro mnohé stala přede-

vším canterburská katedrála.
Euro Camp 2010 splnil svůj cíl – 

umožnil mladým lidem strávit volný 
čas letních prázdnin aktivně a zároveň 
mohli poznat různá kulturní specifika 
jednotlivých národů a prohloubil své 
jazykové dovednosti.

Karel Hanzlík končí v Radotíně svoje 
další funkční komunální období, poprvé 
jako starosta. O tom, zda bude na tom-
to postu pokračovat i další čtyři roky, 
rozhodne výsledek blížících se voleb. 
Radotínská ODS ho do komunálního 
klání vyslala jako lídra svojí kandidát-
ky. V únoru byl, z důvodu protijančí-
kovského postoje celého radotínského 
místního sdružení občanských demo-
kratů, osloven zástupcem TOP 09, jestli 
by nechtěl změnit dres. Tvrdí, že by mu 
to pravděpodobně pomohlo dostat se do 
vyšších politických pater, ale má svoje 
zásady. V květnu se mu nepodařilo při 
Oblastním sněmu ODS Prahy 5 projít 
přes hlasovací koalici bývalého starosty 
Prahy 5 jako kandidát do Zastupitel-
stva hl. m. Prahy. Prací svou i dalších 
členů, kteří jsou v Zastupitelstvu MČ 
Praha 16, chce dokázat, že v ODS jsou 
převážně slušní a čestní lidé. Voličským 
výsledkem chce získat silnou zbraň 
proti těm, kteří značku konzervativní 
strany využívají pro svůj profit.
Čtyřleté volební období se chýlí 
k závěru, jak byste ho, pane starosto, 
ohodnotil?

Jako velice specifické. Celým obdo-
bím se totiž táhly ojedinělé projekty, 
se kterými jsme se museli na radnici 
vypořádat. Mám na mysli například 
výstavbu Pražského okruhu, protipo-
vodňových zábran. Museli jsme řešit 
i úsporná opatření a optimalizovat 
chod úřadu tak, abychom mohli pro 
občany zachovat v místě výkon státní 
správy. To, oč se nyní snaží vláda, jsme 
začali řešit již před třemi roky. Bohu-
žel i naše hospodaření pocítilo dopady 
globální ekonomické situace.
A co z toho, čeho se podařilo dosáh-
nout, Vám osobně udělalo největší 
radost?

Všechno, co pomohlo k zlepšení 
života v Radotíně. I zdánlivě banální 
věci, jako je třeba instalace nových 
laviček nebo digitálních měřičů rych-
losti na příjezdových trasách... 
Ale přesto, co byste pasoval nejvýše? 

Jednoznačně stabilizaci rozpočtu. 
A věci, které jsme občanům slíbili 
v našem volebním programu. V prv-
ní řadě je to zprovoznění Pražského 
okruhu, díky němuž si dnes oddechla 
značná část Radotína. Naše jednání se 
všemi zainteresovanými subjekty zá-
sadně pomohla k minimalizaci dopa-
du stavby na okolí, dodržení termínu 
zprovoznění a vymohli jsme i zvýšení 
protihlukové stěny na estakádě. Dále 
se nám podařilo získat prostředky na 
aktuální realizaci technické vybave-
nosti v oblasti Na Viničkách, v sou-
běhu investicí z Ministerstva zeměděl-
ství a od magistrátního investičního 
odboru je to 120 mil. Kč. Celková výše 
investic si vůbec zasluhuje pozornost, 
za čtyři roky se i přes ekonomicky 
složité období podařilo pro Radotín 
získat v historii vůbec největší objem 
prostředků, za které mohlo být udě-
láno spoustu věcí. Co mne v poslední 
době ještě hodně potěšilo, je rozšíření 
kapacity školky za rekordně krátký čas 
dvou prázdninových měsíců, kterým 
jsme reagovali na zvýšenou poptávku 
na umístění našich předškoláků.
V záležitostech, které jste zmiňoval, 
je ale potřeba ještě některé věci do-
řešit nebo dokončit. Mám na mysli 
stížnosti na zvýšenou hlučnost z es-
takády nad Berounkou nebo dokon-
čení splaškové a dešťové kanalizace.

V první záležitosti nejprve musí hy-
gienici změřit hluk šířící se z estakády, 

Rozhovor se starostou MČ Praha 16

Blahopřání a díky 
Kulaté životní jubileum – osmdesáté narozeniny – oslaví 26. října Ing. Jiří Holub, 

první polistopadový starosta Radotína.
Svůj úřad zastával od roku 1990 plných dvanáct let, včetně těžké doby povod-

ní. Ale ani poté, co z funkce odešel, se nepřestal o rozvoj své rodné obce starat. 
Nyní pro ni pracuje jednak jako zastupitel, jednak coby člen stavební komise 
Rady městské části Praha 16. A je to rovněž on, kdo organizuje školní tenisový 
turnaj. V jeho případě jsou slova „Svoboda je k tomu, aby člověk mohl dokázat 
něco prospěšného pro všechny“ naplněna  beze zbytku. 

Všichni, jimž jde osobním příkladem nejen v práci, ale i v poctivosti, sprave-
dlnosti a ochotě pomoci druhým, mu k jeho osmým kulatinám přejí vše nejlepší 
a co nejvíc energie do dalších let.

zda nepřesahuje zákonem stanovené 
limity. V případě, že se měřením 
potvrdí objektivnost stížností od ně-
kolika občanů z Lahovské, budeme 
jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic 
o opatřeních, kterými by byly dodr-
ženy normy. Dokončení technické 
vybavenosti je značně komplikovaná 
věc, jedná se o investičně náročné 
akce, s nimiž jsme odkázáni na hl. m. 
Prahu. V posledních čtyřech letech se 
do vybudování kanalizací, plynofika-
ce a nových komunikací s chodníky, 
včetně případných výkupů pozemků, 
podařilo pro Radotín získat skoro 330 
milionů Kč. Kvůli ekonomické recesi 
se za poslední roky výrazně snížil ob-
jem celopražských prostředků na bu-
dování technické vybavenosti, posled-
ní dva roky bylo v rozpočtové kapitole 
na tyto akce jen necelých 300 mil. Kč 
na všech 57 městských částí. Infra-
strukturu se nám, především z výše 
uvedených důvodů, které jsme před 
čtyřmi roky nemoh-
li předpokládat, ne-
podařilo dobudo-
vat. Zbývající části 
jsou vyprojektovány 
a v uvozovkách na 
ně stačí získat při-
bližně 250 mil. Kč. 
Nová cesta přes Mi-
nisterstvo zeměděl-
ství mne ale naplňu-
je optimizmem.
Co osobně pro Vás 
čtyři roky starosto-
vání znamenaly?

To, že jsem byl 
před čtyřmi roky 
zvolen starostou, 
bylo asi logické vy-
ústění práce pro Ra-
dotín, kterou jsem 
započal již v roce 
1994 jako zastupi-
tel. Následná práce 
v komisích, funkce 
radního a zástupce starosty byly pro 
mne skvělým vkladem pro současný 
post. Řadu let jsem zde působil i jako 
kantor na základní škole a ve svém 
volném čase jako trenér basketbalo-
vé mládeže. Obliba u dětí a vědomí 
rodičů, že dělám něco navíc, mne 
katapultovaly do čela výsledků voleb-
ních preferencí vedle mých bývalých 
kolegů Hanky Žižkové a Jirky Holuba, 
tedy lidí, kterých si velice vážím, jeli-
kož toho pro Radotín udělali opravdu 
hodně. Jsem rád, že podobný osud 
mají i další moji nejbližší spolupra-
covníci na radnici. Jsou to lidé, kteří 
pro naši městskou část pracují dobro-
volně i ve svém volném čase a udělali 
spoustu záslužných věcí pro místo, kde 
žijí. Ale zpět ke starostování. Ty čtyři 
roky byly o nesmírné zodpovědnosti 
a o získání dalších obrovských zkuše-
ností, které jsou pro tuto práci zcela 
nezastupitelné.
Jak se pak takové zkušenosti dají 
zúročit?

Dám příklad z posledních dní. Po-
dařilo se dojednat se zástupci z PVK 
vyzdvihnutí propadlých kanalizačních 
a dešťových vpustí v ulici K Cemen-
tárně. Po dokončení jsem kontaktoval 
ředitele TSK, tedy subjekt, kterému 
komunikace patří, s tím, že jsem splnil 
slib přípravy ulice k následné gene-
rální rekonstrukci. Věděl jsem, že byl 
TSK před nedávnem posílen rozpočet 
na opravy. Investice byla dojednána. 
Okamžitě bylo na radnici svoláno 

jednání ohledně stanovení dopravně 
inženýrských opatření i za přítomnos-
ti magistrátního ředitele dopravy. Vše 
mi pak bylo potvrzeno radním hl. m. 
Prahy pro dopravu. Rychlý výsledek 
bez složitého dopisování za tři dny 
(od 8. do 15. října se realizuje oprava 
od světelné křižovatky na nám. Osvobo-
ditelů až po zatáčku pod cementárnou- 
pozn. red). 
Může Vás při tak dlouhém působení 
v komunální politice něco překvapit?

Určitě. V této práci nemáte nic do-
předu nalajnované.
A něco konkrétního?

Například jak někteří lidé považují 
za samozřejmost takové věci, jako je 
umístění svých dětí do škol, školek, 
aniž by se museli usilovně shánět ně-
kde po okolí, možnost využít sběrný 
dvůr k odvozu nepotřebných věcí, 
kvalitní komunikace a napojení na 
dešťovou a splaškovou kanalizaci 
v převážné části Radotína, možnost 

jít za zábavou na celou řadu akcí, 
které organizuje radotínská radnice, 
jít do kina, do sportovní haly, jet jako 
senior na dotovaný zájezd nebo ode-
bírat dotovaný oběd, výsadbu nových 
stromů - a tak bych mohl pokračovat. 
Přitom se stačí podívat, a ne daleko za 
hranice městské části, a zjistíte, že to 
není samozřejmý standard, že za tím 
vším stojí práce lidí. 
Co znamená Radotín pro Vás?

Strašně moc mi na tomto místě na 
zemi záleží. Žili tu rodiče mých ro-
dičů, já s rodiči a věřím, že zde bude 
žít i můj jedenáctiletý syn. Můžu říct, 
že celý můj život je spojen pupeční 
šňůrou s Radotínem, jelikož vedle 
školy jsem zde absolvoval i místní 
gymnázium. O dalším působení jsme 
již hovořili. I přes některé neduhy, 
které Radotín má, jako je železnice, 
která půlí městskou část nebo výstav-
ba posledního socialistického sídliště 
v republice na náměstí Osvoboditelů, 
které zásadním způsobem určilo ráz 
centrální části, si myslím, že se zde žije 
velice příjemně.
Chtěl byste před blížícími se vol-
bami vzkázat něco voličům všech 
městských částí našeho správního 
obvodu?

Ať každý tam, kde volí, reálně zváží, 
co kde bylo uděláno, jak byly věci řeše-
ny. Nevěřte slibům a vsaďte na jistotu. 
Nedávejte na povídačky „jedna pani 
povídala“, což je dnes velice běžné. 
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STAVEBNÍ PRÁCE
- rekonstrukce rodinných
  domů, bytů,
  bytových jader
- fasády
- ploty, zámkové dlažby
- veškeré ostatní
  stavební práce

SIKA MARTIN
TEL.: 777 055 579

 Informační měsíční periodikum pro 
správní obvod Prahy 16. Vydává

Městská část Praha 16. 
Adresa redakce a příjem inzerce:

V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105, 

e-mail: noviny@p16.mepnet.cz, 
http://www.praha16.eu.

Registrováno pod evid. číslem 
MK ČR E 14517.

Řídí redakční rada. 
Šéfredaktor: Mgr. Karel Hanzlík.

Redaktoři: 
Kateřina Drmlová, Ing. Pavel Jirásek, 

Mgr. Miroslav Knotek,
Věra Peroutková.

Grafická výroba: Emil Souček.
Spolupráce za městské části:  

za MČ Zbraslav Blanka Velemínská, 
MČ Lochkov Eva Filipová, 
MČ Lipence Michal Popek,

MČ Velká Chuchle Jan Zágler. 
 Redakční uzávěrka 1.10.2010. 

Vychází 11.10.2010. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.11.2010.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 3.11.2010. 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. 
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MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907
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Pro prodejnu potravin
ve Velké Chuchli přijmeme 

prodavačky. Kontakt: 
kotalpetr@seznam.cz, 

604275771



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

777 171 206
Petr Kučeratel:

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací
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KANDIDÁTKA
DO ZASTUPITELSTVA
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STAROCHUCHELSKÁ
192/14

VELKÁ CHUCHLE
PRAHA 5

Tel.:+420 257 221 752
Mob.:+420 733 722 728

Email:
obchod@stikasport.cz

www.stikasport.cz

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY

OTEVÍRACÍ DOBA
říjen – březen

přestávka 14:00-14:30
Po 9–17 h.
Út 9–17 h.
St 9–17 h.
Čt 9–17 h.
Pá 9–18 h.
So 8–12 h.
Ne zavřeno
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Specializovaná prodejna pro psy a ko�ky
nabízí kompletní sortiment kvalitních krmiv 

zna�ek:

EUKANUBA
PURINA PROPLAN

ROYAL CANIN
BOSCH
HILL´S

ROZVOZ KRMIV K ZÁKAZNÍKOVI ZDARMA!!!
Rozvoz zbo�í do 3 pracovních dn�.

OBJEDNÁVKY A KONZULTACE NA TEL.�.
608 90 94 94

KOMPLETNÍ CENÍK KRMIV NA www.svarcava.cz/eukanuba
Prodejna na adrese: U Malé �eky 625, Praha 5 � Zbraslav 

(vedle veterinární kliniky a salonu pro psy) 
Otevírací doba: Po � Pá 10 � 18  
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Brzy pro Vás otevřeme!

Zdravá výživa              Ovoce a zelenina
Chovatelské potřeby 

Vinotéka a stáčené víno a jiné...
Divizny budou otevřeny:

ve všední dny od 7.30 do 18.00 hod.
v sobotu od 7.30 do 12.00 hod.

To se teda udivíte, až DIVIZNY navštívíte!

Starochuchelská 14, Velká Chuchle, sledujte na www.divizny.cz

Nová soukromá školka se sportovním zaměřením v dolní části Zbraslavi
Přijďte se k nám podívat…          Ve středu 20.10.2010 v době od 14 do 18 hodin 

Vás zveme na Den otevřených dveří.
Správná školka sídlí v krásném rodinném domě se zahradou v klidné vilové čtvrti. 

Odlišuje se od ostatních školek tím, že je sportovně zaměřená a nabízí dětem 
rozšířený sportovní program. Dále nabízí zdravou stravu, přípravu předškoláků, 

odpolední kroužky-hudební, výtvarné, dramatické. Programy nejen pro děti, ale i jejich 
rodiče. V době přeplněných školek zajistíme skutečně individuální přístup.

 Školka nabízí také výuku angličtiny pro malé děti od 3 let, tzv. Víkendovou školičku. 
Do Víkendové školičky mohou zapsat rodiče své děti také nezávisle na tom,

zda do školky docházejí. 
Dne 19.10. od 14hod. srdečně zveme rodiče i děti na akci „Vítání podzimu“ se 

spoustou zajímavých her, činností, soutěží a také s ukázkovými lekcemi angličtiny. 

Těšíme se na Vás…                     Bližší informace získáte na
www.spravnaskolka.cz

                              nebo na telefonech: 777 659 838, 608 363 575  



Recenze: (K)lamač srdcí

13. října
Karel Staigerwald: A tak tě prosím kníže 

aneb: Klauniáda pro dva pány,
cibuli a špek

v podání Divadélka Na dlani
 z Mladé Boleslavi

Kulturní středisko Radotín
od 19.00 hodin 

18. října
Autorské čtení

spisovatele, herce a dramatika Ivana 
Krause s živou hudbou Divadelního 

spolku Křoví z Líšnice
Místní knihovna Radotín od 19.00 hodin

3. listopadu
Klodzko a Velichovky

jednodenní zájezd pro seniory
3.  listopadu

Koncert učitelů Základní umělecké 
školy Klementa Slavického
Kulturní středisko Radotín

od 18.00 hodin
6. listopadu
Richard III.

představení pro děti od 7 let i dospělé 
v podání Divadelního spolku Tichý jelen

Kulturní středisko Radotín
od 18.00 hodin
10. listopadu

Oldřich Daněk - Zdaleka ne tak 
ošklivá, jak se původně zdálo

premiéra představení Divadelního 
spolku Gaudium

Kulturní středisko Radotín 
od 19.00 hodin 
13. listopadu

Dědek Všudefous
představení pro děti v podání 

Divadelního spolku Anička a letadýlko
Kulturní středisko Radotín

od 15.00 hodin
13. listopadu

Ivan Kraus – Víkend
hořká komedie o manželkách, 

manželích, milenkách a milencích 
v podání Divadelního spolku Křoví 

z Líšnice
Kulturní středisko Radotín

od 19.00 hodin

15. října od 17.00 a 19.30 hodin
Shrek – zvonec a konec   70 Kč

16. října od 17.00 a 19.30 hodin
22 výstřelů  70 Kč

17. října od 17.00 a 19.30 hodin
Bunny a býk 70 Kč

22. října od 17.00 a 19.30 hodin
Kung-fu kyborg 70 Kč

23. října od 17.00 a 19.30 hodin
Agora 70 Kč

24. října od 17.00 a 19.30 hodin
Kajínek 70 Kč

29. října od 19.00 hodin
Cesta domů (FK)  70 Kč
 (Členové klubu 50 Kč)

30. října od 17.00 a 19.30 hodin
Užívej si, co to jde 70 Kč

31. října od 17.00 a 19.30 hodin
Trik 70 Kč

 5. listopadu od 17.00 a 19.30 hodin
(K)lamač srdcí 70 Kč

6. listopadu od 17.00 a 19.30 hodin
Let’s dance 3 70 Kč

7. listopadu od 17.00 a 19.30 hodin
Single man 70 Kč

12. listopadu od 17.00 a 19.30 hodin
Čarodějův učeň 70 Kč

13. listopadu KINO NEHRAJE
14. listopadu od 17.00 a 19.30 hodin
Bezva chlap 70 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
17. října Čert a Káča
24. října Krtek a oslava
31. října Budulínek
7. listopadu Rézi, Brok a ostatní
14. listopadu Káťa a Škubánek

Více informací na:
www.praha16.eu

Arnošt Lustig –
Hodiny jako větrný mlýn

Čtvrtý, závěrečný svazek Lustigova 
cyklu ŠOA přináší soubor sedmi 

povídek a novel s tématem 
holocaustu. 

nakladatelství Knižní klub

Benjamin Frommer – 
Národní očista

Kniha osvětluje stíhání více než 
jednoho sta tisíc podezřelých 

válečných zločinců a kolaborantů 
prostřednictvím českých soudů 
a trestních komisí po 2. světové 
válce. Autor, docent historie na 

Northwestern University v USA, 
po důkladném studiu archivních 

pramenů i nedávno publikovaných 
publikací českých, francouzských, 
anglických a amerických historiků, 
představuje vlastní názor na smysl 
a výsledky retribuce v poválečném 

Československu.
nakladatelství Academia

John Curran - Utajené zápisníky 
Agathy Christie

Jak se z jejích tužkou psaných 
poznámek, dosud neuveřejněných, 

zrodila nesmrtelná díla.
nakladatelství Knižní klub

Ljuba Štíplová, Jaroslav Němeček – 
Věčné příběhy Čtyřlístku

Devátá kniha souborného vydání 
nezapomenutelných příběhů Fifinky, 
Bobíka, Myšpulína a Pindi. Tentokrát 

z let 1990 až 1992.
nakladatelství Čtyřlístek

Alena Vondrušková –
Rodinné svátky a oslavy

Kniha popisuje nejdůležitější 
okamžiky v životě člověka – od 

narození po smrt. Autorka srovnává 
dávné zvyky se současností a líčí, jak 

stejné oslavy prožívají
ve vzdálených zemích.

edice OKO, nakladatelství Albatros

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3

Praha–Zbraslav
tel.: 257 111 802-5

e-mail: knihovna@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/knihovna

do 27. října
Výstava tapisérií Hany Kolesové

Městský dům Zbraslav ve výpůjční 
době knihovny

12. října
Rusalka

lyrická loutková pohádka
s hudbou A. Dvořáka

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

16. října
Zvířátka a loupežníci

maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

16. října
Havelská drakiáda

hry, lanové aktivity a soutěže
od 14.00 hodin v Borovičkách

19. října
Noc na Karlštejně

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

20. října
Ze starých zápisků a kronik

vybírá a čte František Kadleček
 zbraslavská knihovna od 17.00 hodin

21. října
 Cestovatelské promítání – Island

celovečerní diashow cestovatele 
a fotografa M. Loewa

 Divadlo J. Kašky od 19.00 hodin

23. října
Výročí

premiéra situační komedie
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

23. října
O pejskovi a kočičce

maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

26. října
Adam stvořitel

komedie bratří Čapků
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

30. října
Kašpárkův drak Pudivítr

marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

4. listopadu
Výročí

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

13. října
Zelené nakupování

přednáška o biopotravinách
a nákupech ohleduplných

k přírodě i zdraví
 vstupné 40 Kč, hlídání 40 Kč/dítě 

rezervace nutná 
v prostorách Pexesa 17.00-18.00 hodin 

16. října
Zbraslavské jarmarky

čerstvá zelenina a ovoce, sýry 
a mléčné výrobky, biomaso, ryby, 

uzeniny, domácí vejce a med,
mošty, pečivo…

více na www.zbraslavskejarmarky.cz
Zbraslavské náměstí 8.00-12.00 hodin

16. října
Workshop - žonglování

vstupné 100 Kč, rezervace nutná 
v prostorách Pexesa 14.00-17.00 hodin

23. října
Móda z doma

 aneb odpolední kreativárium
neotřelé oblečení od amatérských 

designérek a výtvarnic
vstup zdarma, dílna 50 Kč

v prostorách Pexesa 15.00-18.00 hodin

27. října
Živá strava

přednáška Hany Zapletalové 
o chutné, snadné a zdravé výživě 
vstupné 40 Kč, hlídání 40 Kč/dítě

rezervace nutná 
v prostorách Pexesa 17.00-18.30 hodin

30. října
Zbraslavské jarmarky (viz výše)

rezervace na recepci: 721 518 248
více na www.pexeso.org

Víte, co je nejdůležitější na úspěš-
ném podnikání? Najít díru na trhu. 
Alexovi, šarmantnímu Francouzovi 
s drzým pohledem a hbitým jazykem, 
se to podařilo.

Když se potřebujete dát s někým 
dohromady, zavoláte amerického Hi-
tche v těle Willa Smithe nebo české-
ho Kecala z Prodané nevěsty. Pokud 
ale potřebujete nějaký pár rozeštvat, 
je tu Alex Ničitel, jeho sestra a její 
manžel, trojka k pohledání. Provo-
zují poněkud nekalý byznys: když 
jim někdo zaplatí tučný, nejlépe ale 
plnotučný obnos, rozeštvou vybrané 
zamilované hrdličky. Vtipné metody 
jak z patetické mexické telenovely 
fungují tak dobře, že oběti Alexovi 
padají do náruče jako mouchy. Po-

znat, okouzlit, rozeštvat, odhodit. 
Destrukce s ručením neomezeným.

Jenže najednou se jako Afrodíté 
z mořské pěny vynoří jedna femme 
fatale, jejíž snoubenec je jistý pan Bož-
ský, který s výjimkou lehce otravné 
matky nemá žádnou viditelnou vadu. 
Alexovi poprvé nepomáhá naučená 
strategie, promazaný stroj nástrah ani 
jindy stoprocentně odzbrojující šarm. 
Začne ztrácet nervy, a co hůř - hlavu. 

Další kolo francouzské hry „Kopni 
si do svého Angličana“, se odehrává 
v surreálném prostředí Monaca. 
Režisér Pascal Chaumeil sází na 
charisma herců, mondénní aranž-
má knížectví luxusu a především 
ztřeštěné gagy, které připomenou 
staromodní legraci z De Funeso-

vých filmů.
Absolutním trumfem je pak obsa-

zení ústřední dvojice. Romain Duris 
jako svůdník, který se zamiluje... 
A krásná manželka Johnyho Deppa, 
zpěvačka a herečka Vanessa Paradis, 
která z mezery mezi zuby dělá sexy 
módní trend, a rozpustilou holčič-
kovskou vizáží láme jedno mužské 
srdce za druhým!

Stejně jako ona má dámská část 
publika na vybranou mezi bohatým 
gentlemanem s britským aristokra-
tickým přízvukem a francouzským 
rošťákem s pokleslou morálkou. Ry-
tířem smutné postavy je tu opět An-
drew Lincoln, známý jako muž, jenž 
beznadějně miloval Keiru Knightley 
v Lásce nebeské. Na postavy hodného 
hocha od Bobří řeky, co mívá smůlu, 
začíná mít monopol. Klamač srdcí je 
samozřejmě přes všechny žabožrout-
ské obezličky a přetažené legrácky ty-
pická romantická komedie o milost-
ném trojúhelníku, který má navzdory 
geometrickým poučkám ze školních 
škamen hned dva vrcholy pravé.

Je ale třeba přiznat, že zásadním 
kladem filmu je nejen jeho roman-
tický základ a herecká chemie, ale 
i absurdně komediální omáčka. Díky 
polskému instalatérovi, vidličce ve 
stehnu, nymfomanské kamarádce, 
šílenému švagrovi a dalším bizarním 
figurkám a scénkám si mezi záchvaty 
smíchu ani nevzpomenete, že po-
někud uspěchaný konec nedává tak 
docela smysl.

Ostatně, odkdy se láska řídí zákony 
logiky?

I přes časté policejní 
kontroly  slouží rampa jedné 

z neužívaných budov v areálu 
nádraží Praha-Radotín 

stále jako „camp” sociálně 
nepřizpůsobivých osob. 

Smetiště v kolejišti je jen 
jedním z důsledků netečnosti 

Českých drah k tomuto 
problému.

Všichni na radotínském sídlišti na 
náměstí Osvoboditelů se dokázali 
dohodnout na jednotné tváři 
zateplených fasád – a první dům 
již naplnil příslib zobrazený na 
počítačové vizualizaci.

Více informací na:
www.praha16.eu

nebo
www.ukoruny.net

6. listopadu
Šíleně prolhaná princezna
veselá činoherní pohádka

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

7. listopadu
O Zbraslavskou loutku

taneční soutěž
sál Sokola Zbraslav 8.30-17.00 hodin

13. listopadu
Sůl nad zlato

marionetová pohádka 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

Více informací na:
www.mc-zbraslav.cz/kultura



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 2.11.2010.

Alena Kvašňovská
Žulová 378

Lipence                                       
Květa Křížková
Sídliště 1071/11

Radotín
Lubomír Klíčník
Nad Libří 220/26
 Velká Chuchle

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

Pomùcka:
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ulema Hornina 1. DÍL
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Po tì�ké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. �Posly�te,
nevidìli jsme se u� nìkde? �Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!�

aneb jak na kolo
Dámská cyklistika

Pan Vomáčka sděluje spolupracovníkům v restauraci své zážitky ze záchytky: „Není to tam špatné. 
Za pár stovek se ráno probudíte v čisté posteli a ještě se vás zeptají jak jste se vyspal...“
„A tobě se to líbilo?“ nechápe pan vitásek. „Proč ne? Manželce dávám celou výplatu
a je na mě ... (viz tajenka) Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám

Příprava kola na zimu

Mezi sázavskými letovisky

Více informací naleznete na strán-
kách Ski a Bike Centra Radotín -
www.kola-radotin.cz

Tak nám podzim zase zaťukal na dve-
ře a oznámil, že natřel přírodu barvami, 
jaké dovede vyrobit pouze on, a jestli to 
úžasné zbarvení chceme vidět, je nejvyš-
ší čas podívat se někde po krajině. Než 
totiž spadne listí. A na tu nádheru nám 
doporučuje vypravit se tam, kde rostou 
i smíšené lesy a jsou možné výhledy do 
okolí. Tudíž honem vzhůru na výlet!
   Výchozím bodem budiž obec Pyšely, 
kam přijedeme z Prahy třeba od metra 
trasy „C“ Budějovická příměstským 
autobusem linky č. 337 a vystoupíme 
na jeho konečné, která je umístěna na 
náměstí. Vlakem nejezděte, zastávka 
Pyšely je hodně vzdálena. Pyšely jsou 
prvně zmiňovány k roku 1295, ale 
historii mají starší, určitě sahající do 
11. století. V roce 1703 byly povýšeny 
na město.

Prakticky u konečné autobusu stojí 
za zdí, na místě dřívější tvrze, zámek 
z roku 1587, k němuž byla ve 20. století 

přistavěna nevysoká čtvercová a ne-
příliš vzhledná věž. V současné době 
je zámek, včetně parku, hostitelem 
domova pro seniory. Park je přístupný 
i veřejnosti. Na pyšelském náměstí 
s několika barokními domy vyhledá-
me modrou turistickou značku, po 
které vyběhneme k místnímu hřbi-
tovu a k prosté barokní kapli z roku 
1699, jež skromně napodobuje Svatou 
chýši v italském Loretu (0,5 km).  Před 
hřbitovem je barokní socha sv. Vojtě-
cha a od Lorety je pěkná podívaná na 
Pyšely a Posázavskou oblast s Čerčan-
ským chlumem, nejvyšším bodem Be-
nešovské pahorkatiny, či na v povzdálí 
rozpoznatelné Konopiště.
   Stejnou cestou se vrátíme do města, 
jímž budeme dále pokračovat s mod-
rou značkou, přičemž ve spodní části 
svažitého náměstí nepřehlédneme ob-
jekt kostela Povýšení sv. Kříže. Původ-
ně románský svatostánek byl v letech 
1781 – 1783 zbarokizován. U kostela 
si všimneme barokních soch z doby 
kolem roku 1760. Za městem zamíří-
me k lesu. Příjemnou pěšinou vedoucí 
skrze něj dorazíme do místní části 
Čerčan, Vysoké Lhoty (3,5 km). Zde 
už bez doprovodu turistického zna-
čení podejdeme benešovský dálniční 
přivaděč a železniční most, za který-

mi, asi po sedmdesáti 
metrech, odbočíme 
vlevo do ulice Míru. 
Tou mezi rodinnými 
domky dojdeme až 
k řece Sázavě.

Sázava, pramenící 
na Českomoravské vy-
sočině, má délku toku 
225 km a pro nažloutlý 
nádech vody ji tram-
pové nazvali Zlatou 
řekou. Proti říčnímu 
proudu pak asfaltovou 
silničkou neomylně 
kráčíme do Čtyřkol. 

Čtyřkoly jsou v zemských deskách za-
neseny k roku 1549. Úsměvný je vznik 
jejich názvu. Původně sluly Věrady, 
Vierady s německým přepisem Vier-
rad, Vierradl. To čteno „fír rád“ bylo 
později přeloženo jako Čtyřkoly.
   Ve Čtyřkolech zdoláme Sázavu po 
pražcovém mostě na druhou stranu 
do Lštění (2 km). Obec Lštění, vznik-
lá ve stínu na vršku vypínajícího se 
starého hradiště, bývala do 17. století 
městečkem s vlastními trhy. Leč ten-
to charakter i status dávno ztratila. 
V obci hned za mostem narazíme na 
modrou značku a ubereme se vlevo 
k blízkému jezu a železničnímu pře-
jezdu.
   Za přejezdem se vyšplháme prud-
ším lesním svahem na Hradiště 
(1 km). Lokalita patří mezi významná 
slovanská osídlení. Hradiště Lščen 
zbudovali v 10. století, snad i na 
starších základech, Zličané a v 11. 
století ho obýval český rod Přemys-
lovců. Kronikář Kosmas jej k roku 
1055 uvádí latinským označením 
Lescenum. Kdy a jak hradiště zanik-
lo, není známo. Předpokládá se, že 
zánik nastal v konci 12. století. Kostel 
Sv. Klimenta, který dominuje návrší, 
vyrostl z románských základů. Sou-
časnou podobu má z roku 1730. Na 

hřbitůvku je pocho-
ván MUDr. Eduard 
Grégr (1827 – 1907), 
mladočeský polit ik 
a zakladatel knihov-
ny „Matice lidu“, jenž 
žil ve Lštění.
   Z Hradiště mašíru-
jeme dále na rozcestí 
Dubsko (1 km). Tam 
změníme barvu tu-
r is t ického značení 
na žlutou a uhneme 
si lničkou směřující 
vlevo. Za samotou Dubsko se vno-
říme do lesního porostu, v němž se 
posléze značka odkloní ze širší pěši-
ny na úzkou stezku spadající znovu 
k Sázavě a k vlakové trati, do míst, 
kde stávala víska Odranec (2 km). Ta 
bývala opevněným podhradím hradu 
Dubá. Hrad založili kolem roku 1283 
Benešovicové, jejichž větev následně 
užívala přízvisko z Dubé, potažmo 
Zlenic. Skromné pozůstatky hradu 
najdeme snadno ve vzdálenosti asi 
200 m výše ve svahu nad železnicí. 
Patrné jsou zbytky valů, příkopů, 
hradeb, kaple a věže. Odranec byl 
s hradem spojen pásem dvou vícemé-
ně souběžných hradeb, třetí hradba se 
táhla podél řeky. Ze souběžného pásu 
hradeb, mezi nimiž se tísnila osada, 
zbyly viditelné ruiny, zejména hra-
dební věže s branou.

Hrad Dubá, včetně podhradí, vzal 
za své ve druhé polovině 15. století 
poté, co byl roku 1467 dobyt vojsky 
Jiřího z Poděbrad v půtkách s odboj-
nými šlechtici. Z historického hledis-
ka zvláštní důležitost lokality, jíž se 
od 17. století říká Stará Dubá, doplňuje 
relativně dochovaný obléhací tábor 
a palebná postavení z roku 1466, jež 
jsou znatelné na ploše ostrožny před 
hradem. Prostor Odrance nyní protíná 
železniční násep.
Od Odrance se posléze následně pře-
suneme poklidně levým břehem řeky 
do Hvězdonic, o nichž první písemná 
zpráva je datována rokem 1405. Tehdy 

se ves jmenovala Jezonice nebo i Jez-
donice. Od dvacátých let 20. století, 
kdy řeku Sázavu a Posázaví „objevili“ 
Pražáci, jsou Hvězdonice  vyhledá-
vaným letoviskem, ostatně jako 
prakticky všechna místa, která jsme 
navštívili. Však také si je pro svůj 
půvab oblíbili občané veškerých 
společenských vrstev a pokud se zde 
neusídlili, nepostavili si chaty nebo 
domky či vily, rádi sem vždy jezdí za 
poznáním, odpočinkem, relaxací, tu-
ristikou a přírodou.

I my jsme sem dnes šli s podob-
ným cílem. Nyní ale Hvězdonicemi 
doputujeme na vlakovou stanici 
(1,8 km). Musíme totiž domů. Na 
nádražíčku proto vyčkáme vhodné-
ho spoje a dopravíme se do Prahy. 
Případné čekání si můžeme zkrátit 
v nedalekém hostinci u železniční-
ho přejezdu, asi 200 m od nádraží.
Trasa měří cca 11,8 km a není příliš 
náročná.
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Pan Vomáèka sdìluje spolustolovníkùm v restauraci své zá�itky ze záchytky: �Není to tam
�patné. Za pár stovek se ráno probudíte v èisté posteli a je�tì se vás zeptají jak jste se vyspal...�
�A tobì se to líbilo?� nechápe pan Vitásek. �Proè ne? Man�elce dávám celou výplatu a je na mì...
(viz tajenka)!�

S blížícím se chladnějším počasím 
nastává čas, kdy většina cyklistů od-
kládá své kolo k zimnímu spánku. Vět-
šina z nich na něj pak znovu nasedne 
až na jaře s příchodem teplého počasí. 
Mnozí jsou pak překvapeni, že je jejich 
kolo po zimě v téměř nepojízdném sta-
vu, navíc ještě obalené blátem z před-
chozího roku. Všichni pak spěchají do 
cykloservisů, které mají na jaře větši-
nou plno, a může se stát, že na servis 
kola budete čekat déle než obvykle.
   Abyste tomu předešli, je dobré věno-
vat kolu důkladnou péči. Doporučuje-
me kolo alespoň umýt, namazat řetěz 
a zkontrolovat brzdy a řazení, zda 
jsou plně funkční. Pokud provedete 
takovouto údržbu, stačí pak na jaře 
zkontrolovat pláště a duše, zda nejsou 
po zimě zpuchřelé, duše se pak už jen 
nahustí na správný tlak a můžete vy-
razit na první jarní vyjížďku. 
   Pokud jste dali kolu v létě pořádně 
zabrat, je lepší svěřit jej před zimou 
specializovanému cykloservisu, kde 
ho odborně prohlédnou a připraví na 
jaro. V servisu kolo umyjí a důkladně 
promažou, aby vliv vlhčího vzduchu 
ve sklepech a garážích, kde většina 
cyklistů kolo na zimu uschovává, 
neponičil některé jeho komponenty. 
Následně se zkontrolují brzdy a řa-
zení, případně se vymění vytahaný 
řetěz a brzdové špalky nebo destičky 
za nové. Kontrolují se také lanka a bo-
vdeny, aby nebyly poškozené a lanka 
v nich lehce chodila. Doporučujeme 
lanka a bovdeny minimálně jednou 
za rok vyměnit, a před zimou je to 
ideální.  Péče je věnována také stře-

dům klik a pedálům, tyto součástky 
se musí na kole točit bez odporu 
a nesmí projevovat vůli v ložiskách. 
Přední i zadní kolo se musí točit 
zlehka a rovněž nesmí vykazovat vůli 
v ložiskách. Řidítky se musí nechat 
zatáčet zlehka a nesmí nijak zadr-
hávat. Provedením důkladné péče 
o kolo před zimou se vyhnete jarnímu 
shonu v cykloservisech a budete moci 
na kolo vyrazit hned.

Některé cyklisty neodradí ani 
chladnější podzimní a zimní poča-
sí a cyklistice se věnují celoročně. 
V dnešní době, s ohledem na mírnější 
zimy a nabídku kvalitního zimního 
cyklistického oblečení, tomu již nic 
nebrání. Kdo to s cyklistikou myslí 
vážně, jezdí celoročně a za každého 
počasí. I těmto cyklistům doporu-
čujeme po létě kolo zkontrolovat 
a hlavě důkladně promazat, aby jeho 
jednotlivé komponenty lépe odolá-
valy blátivému a vlhkému zimnímu 
počasí. Při používání kola v zimním 
období je obzvlášť důležité kolo dů-
kladně umýt, rozebrat a zkontrolovat, 
zda jeho komponenty neutrpěly přes 
zimu nějaké výraznější poškození 
a případně je vyměnit. Provoz kola 
v zimním období je na opotřebení 
komponentů náročnější. Tuto větší 
kontrolu po zimním provozu dopo-
ručujeme spíše svěřit odborníkům, 
kteří kolo řádně připraví na novou 
cyklistickou sezónu. 



Z náhradníka vítěz prestižního evropského dostihu
Žokej Minařík dosáhl v Baden Badenu životního úspěchu 

Lipenecký Obr po dvanácté

SC Radotín na začátku nové sezóny

Dostihové zpravodajství
V zářijových vrcholech kralovali tříletí koně

Tým z Prahy 16 úspěšně reprezentoval při extrémním závodě
Náročný Dolomitenmann z pohledu účastníků

atmosféře: závodiště Baden Baden úspěšně 
zahájilo novou éru pod novým pořadate-
lem, sázkové obraty i divácké návštěvy byly 
nečekaně vysoké a to se projevilo na náladě 
celého mítinku,“ dodal Minařík. 

Český jezdec paradoxně nepotěšil svého 
zaměstnavatele Petera Schiergena, když 
porazil jeho stájovou hvězdu Quijana. Osmi-
letý matador se v neděli loučil s dostihovou 
dráhou a v sedle se stájovou jedničkou And-
raschem Starkem sahal po posledním velkém 
úspěchu. Německá média však nyní místo něj 
oslavují bělku Night Magic a jejího majitele 
Wernickeho, který loni svou hvězdu na draž-
bě ve francouzském Deauville odmítl prodat 
za pohádkových 800 000 eur. ,,Je to kůň srdcí. 
Zda zůstane nadále v tréninku, zatím nechá-
me otevřené. Osobně nemám žádné chova-
telské ambice, ale byl bych rád, kdyby Night 
Magic zůstala německému chovu,“ prohlásil 
majitel, který se v 50. letech vyučil ošetřova-
telem koní v bývalé NDR, ale na dostihovou 
scénu vstoupil až před pěti lety.

V pravý čas na pravém místě byl v neděli  
5. září žokej Filip Minařík, který v sedle bílé 
klisny Night Magic vyhrál podruhé Velkou 
cenu Badenu a připsal si zřejmě svůj největší 
životní úspěch. 

Pětatřicetiletý rodák z Radotína nahradil 
v sedle úřadujícího německého koně roku 
Maďara Károlyho Kerekese, jenž se ve čtvr-
tek zranil při kondičním běhu. Minařík svou 
šanci nepustil a v dostihu dotovaném čtvrt 
milionem eur se prosadil lehce o necelé dvě 
délky před domácím veteránem Quijanem 
a britským favoritem Cavalrymanem.,,Mys-
lím, že to byl absolutní vrchol mé kariéry, 
který se bude těžko ještě s něčím srovnávat. 
Tohle byl nejdůležitější německý dostih 
a o ničem jiném se tady letos už nebude 
mluvit. Hned několik klíčových dostihů 
sezony včetně derby totiž ukořistila dubaj-
ská stáj Godolphin, takže Němci náš dnešní 
úspěch vnímají jako obrovskou satisfakci,“ 
řekl Minařík serveru ihned.cz. 

Minařík, který minulý měsíc dosáhl 
1000. vítězství kariéry a Velkou cenu Badenu 

vyhrál už před čtyřmi lety s hřebcem Prin-
cem Florim, byl součástí velkého týmového 
plánu. Mnichovský trenér klisny Wolfgang 
Figge a majitel Hans-Gerd Wernicke neváhali 
investovat 25 000 eur do dodatečné přihlášky 
hnědáka Northern Glory, aby mohl stájové 
favoritce připravit optimální tempo. Odhad 
jezdce Marvina Suerlanda v roli vodiče musel 
být milimetrový, neboť o schopnostech čtyř-
leté Night Magic „prostát” vytrvaleckou trať 
2400 metrů panovaly pochybnosti, zároveň 
šlo také o to, aby se chtivá klisna v zadní části 
pole neutavila. Taktický záměr se dokonale 
povedl, vlažné tempo zelenobílých barev stáje 
Salzburg se ukázalo být správným receptem. 
Minařík se držel velkou část dostihu na zad-
ních pozicích a v cílové rovině vybídl bělku 
na vnější straně dráhy ke zrychlení. Odpo-
vědí mu byla raketová akcelerace, takže už 
200 metrů před cílem bylo o vítězi rozhod-
nuto. ,,Je to neuvěřitelná klisna, kdysi jsem 
s ní jako s  dvouletou vyhrál její první dostih 
na 1200 metrů v Drážďanech, ale dnes to bylo 
samozřejmě něco jiného. Navíc v nebývalé 

Nejdrsnější štafetový závod v Evropě 
Dolomitenmann v rakouském Lienzu měla 
i letos díky družstvu kolem Oty Zimy, člena 
Ski & Bike teamu Radotín, zastoupení měst-
ská část ze soutoku Berounky a Vltavy. Tým 
z Radotína obsadil ze 110 týmů 42. místo. 
Atmosféru závodu nejlépe vystihují reporty 
jednotlivých účastníků.   
…z pohledu běžce Milana Černého

Před desátou stojím na startu v Lienzu 
s malou dušičkou. Po startovním výstřelu 
za to čelo bere a běží totální sprint. Nikam 

nepospíchám a běžím klidnější tempo. Podél 
trati tisíce, stovky lidí, atmosféra úžasná. Po-
hoda končí a začíná se strmě stoupat vyhláše-
nou stezkou Goggsteig s průměrným stoupá-
ním přes 30 %. Následují brutální terény plné 
mokrých kořenů a skalnatých pasáží. Trať je 
jen tenkou stezičkou mezi stromy a později 
klečí. Každý krok je technicky obtížný a sklon 
extrémní. I světová špička zde používá chů-
zi, běžet je nemožné. Vyčerpávající zápas 
zmírňuje krásná alpská příroda a těch pár 
mravenců, lopotících se svahem, nedokáže 
narušit majestátní velehory a jejich klid.

Závěr opravdu stojí za to. Sklon je tak 
prudký, že když natáhnu ruku v úrovni 

ramen před sebe, tak pohodlně dosáhnu 
na svah. Předávám Ivovi v čase něco málo 
přes hodinu 49 minut a je mi skvěle. Endor-
finy a adrenalin zvyšují prožitek z nádherné 
přírody a extrémního výkonu až na hranici 
extáze. Red Bull Dolomitenmann je tak silná 
dávka emocí, že to se musí jen zažít.
…z pohledu padáčkáře Ivo Brabce
   Přebírám štafetu a snažím se po suťovisku 
plném ostrých kamenů se sklonem téměř 
45  % seběhnout co nejrychleji a hlavně 
nespadnout. Daří se to a pak mě čeká běh 

do protisvahu na 
první padáčkář-
ský start. Na nic 
n e č e k á m , o p ř u 
se do šňůr a za ta 
léta, co létám bez 
pohledu nahoru 
na padáček, cítím, 
ž e  j e  v š e c h n o 
v pořádku a jsem 
ve vzduchu. Ná-
sleduje let podél 
skalního masivu, 
hezký pohled, na 
nějž není čas, je 
třeba najít mezi-
přistání na „Taxer 
Moos“, kontrolovat 
p a d á k y  k o l e m 
sebe, správně po-

užívat speed systém, který urychluje padák, 
a současně najít správný okamžik, kdy sbalit 
padáčku uši a tím regulovat v pravý čas výšku. 
   Přistání na stadionu je velkou atrakcí pro 
diváky, ale pro piloty padáků lehce stresující 
záležitost. Mně se to daří docela dobře. Jsem 
na zemi a teď už jen závěrečný sprint s padá-
kem do cíle a předáním štafety odevzdat kus 
svého stresu dalšímu v týmu – kajakáři. 
… z pohledu kajakáře Petra Cecha

Závod je specifický tím, že se musí jet na 
plastových lodích. Mně se podařilo sehnat 
jednu z nejrychlejších - Prijon Invader, 
téměř 20 let starý model. Soutěží se na řece 
Drávě až k soutoku s Iselem a ještě několik 

set metrů proti jeho proudu. 
Na stadion přilétá první z paragliderů 

a začínám být netrpělivý, kdy už se objeví 
ten náš. Chvilku po poledni ho konečně za-
hlédnu, jak se snáší ke stadionu, předáváme 
si štafetu a vybíhám. Atmosféra grandiózní. 
Blíží se brod, rychle skočit po hlavě do té 
studené ledovcové vody, přeplavat a se ztuh-
lýma nohama běžet dál k depu lodí. Nohy na 
kost, nedá se s nimi běžet. Rychle beru loď, 
nasedám, beru si tzv. šprajdu a skáču dolů ze 
7metrové rampy. Tlak vody při doskoku do 
vody mi šprajdu strhává a celá loď se plní vo-
dou. Musím vylít kajak. Ztrácím drahocenné 
sekundy, ale pokračuji dál. Mezi bránami pro-
jíždím vcelku bravurně, jsou znát zkušenosti 
z dob, kdy jsem závodně jezdil slalom. Pak 
ale přichází únava, když se blížím k obávané 
kombinaci branek, kdy mě čeká vyjet zpátky 
300 metrů proti proudu, dělá se mi z toho zle. 
Ještě rychle vylézt z lodi, přenést, znova na-
lézt, přejíždím náročnou kombinaci branek 
a po výběhu s lodí na břeh předávám štafetu 
Otovi. Opírám se o zeď a na dalších 5 minut 
je ruch kolem mě passé. Jen tiše odpočívám 
a říkám si - je to za mnou.
…z pohledu bikera Oty Zimy

Bikeři na Dolomitenmannovi jedou jako 
poslední. Berou pomyslný štafetový kolík od 
kajakáře a od chvíle předávky už jsou zraky 
upřeny jen na něj a jeho výkon. Je to snad je-
diná disciplína, kde člověk není odkázán jen 
na sebe, ale především také na svůj stroj, na 
svoje kolo, které musí být v naprosto doko-
nalém a připraveném stavu. Trasa této části 
měří necelých 25 km, do vzdálenosti tedy nic 
hrozného, extrém však přichází v podobě 
jak nastoupaných kilometrů (14,8 km) a sa-
motným sklonem, tak i počtem kilometrů 
sklesaných (13,4 km) a procentem průměr-
ného sklonu (místy až 27 %). Část trati se 
i kolo tlačí, popřípadě nese na zádech.

Celkově se tým ze šestnáctky umisťuje 
na perfektním 42. místě v celkovém pořadí, 
v čase 5 hodin, 22 minut a 16 vteřin. V cíli ze 
všech naplno sála spokojenost z dosaženého 
úspěchu.

Měsíc září je v dostihovém kalendáři ob-
dobím pro srovnávací testy tříletých koní se 
zástupci starších ročníků. V letošní sezóně ve 
třech tradičních vrcholech – na sprinterské, 
mílové a vytrvalecké vzdálenosti – stopro-
centně uspěli právě reprezentanti tzv. kla-
sického ročníku, čímž potvrdili jeho vysokou 
úroveň.

V rámci Dostihového festivalu 19. září 
se v AUTO HASE PARKU Velká Chuchle 

uskutečnily dvě ze tří zmíněných zkoušek. 
Ve Velké ceně českého turfu PRE (2400 m) 
po velkém souboji se čtyřletým favoritem 
Mariydim triumfoval svěřenec Josefa Váni 
Taro s žokejem Lukáškem. V Polsku na-
rozený hnědák majitele Viktora Komárka 
přidal toto vítězství k zisku srpnového St. 
Leger a je jedním z hlavních adeptů na titul 
nejlepšího vytrvalce roku. Výbornou formu 
Váňových koní pak potvrdil ve Velké ceně 

Prahy CK Martin Tour (1600 m) druhým mís-
tem také tříletý Malq, avšak z triumfu se zde 
radoval vedoucí muž trenérského šampionátu 
Václav Luka mladší, jenž do dostihu poslal 
ryzku Corcovadu, jedinou reprezentantku 
teprve letos založené stáje DAR manželů 
Kopeckých. Irská odchovankyně se pod ve-
dením žokeje Milana Zatloukala prosadila 
zdrcujícím finišem o půl délky v novém re-
kordu dostihu i dráhy, když se o šestnáct setin 
sekundy, jako první v chuchelské historii na 
mílové trati, dostala pod hranici 1:36.

O týden později změřili své síly nejlepší 
sprinteři ve Svatováclavské ceně Carlson 
(1200 m). V jejím cíli dokončil znamenitou 
letní bilanci hnědák Stáje Mikon, patřící 
manželům Michalcovým, Line Honey. 
Rodák z Hřebčína Napajedla totiž od čer-
vencové slušovické výhry v dostihu třetí ka-
tegorie stále stoupal vzhůru a získával jedno 
vítězství za druhým. Včetně Svatováclavské 
ceny jich dosáhl pěti v nepřerušené řadě! 
Line Honey je svěřencem moravského tre-
néra Radima Bodláka a v jeho sedle si další 
významný úspěch připsal již výše jmenova-
ný žokej Lukášek.

Termínová listina
Praha-Velká Chuchle 2010
 17.10. - Den Klubu Dicka Francise
 24.10. - 9. finále seriálu Schaumann
 31.10. - 91. Cena prezidenta republiky
              dot. HIC & Services
Začátky nedělních dostihů vždy od 13 hodin

Pokud jste modelář, víte, co je Lipenecký 
Obr. Pokud jste modelář a nevíte to, doplňte 
si základní modelářské znalosti. Lipenecký 
Obr je totiž česká modelářská klasika: setkání 
špičkových pilotů s neméně špičkovými stroji. 
Pokud tedy rádi sledujete modely letadel či 
vrtulníků, přijdete si na své. Navíc je tento 
dýchánek pověstný svojí neméně kvalitní 
organizací podobnou řízení pásové výroby 
v německé automobilce. Přinášíme reportáž 
od jednoho z účastníků Tomáše Marka.

A tak jsme vyrazili na 12. ročník v klasic-
kém složení týmu Tomáš a Minos. V pátek 
v předvečer akce. Hezky omrknout terén. Ne-
chyběli rozlétávající se modelářští mistři, ve-
čeře pro piloty ani ustaraný náčelník Marcel 
Hladík. Prostě vše tak, jak má být. Po krátké 
prohlídce terénu a zjištění, že vše potřebné na 
zítřejší reportáž funguje, odjíždíme načerpat 
energii formou spánku.

V sobotu nás pak přivítala protrhávající se 
oblačnost a lehké následky ranní přeháňky, 
jež způsobily rozbahnění části pří-
jezdové cesty (operativně a skvěle 
vyřešeno vysypáním drtí). Větřík 
ale nebyl skoro žádný a ještě v prů-
běhu dopoledne vykouklo sluníčko.
   Snídaně, rozdělení funkcí, příprava 
našeho komentátorského stanoviště 
a můžeme začít. První část show za-
číná v sobotu již v 10 hodin, hlavní 
pak od 12 hodin. Letový program 
byl odstartován modely Toledo Spe-
cial (pilot Tábora), Pitts Python. Pak 
již vše fungovalo jako na drátkách. 
Sedm minut na letovou ukázku, mo-
del za modelem. Stroje z klasické éry 
letectví, turbínové stroje, letadla ci-
vilní i vojenská. Občas nějaký ten vrtulník, ty 
jsou ale na Obrovi poněkud nedoceněné. Na-
příklad Pavel Kefurt či Petr Novotný či Zdeněk 
Dráždil sice předvádějí, že umí létat na světo-
vé úrovni, avšak jinak skvělá show v záplavě 
neméně skvělých plošníků poněkud zaniká.
  Nechyběli samozřejmě ani špičkoví 3D 
piloti Jarolímek, Hrachovec nebo Pasáček. Ti 
dokazují, že létat jim prostě jde. Obzvláště Jiří 
Jarolímek byl se svým „Sůčkem“ ve svém živlu 
a jeho vystoupení stálo za to.

V poledne otevřel hlavní část programu 
pan Adámek s modelem LET 410 UVP. Tuto 
dokonalou maketu československého do-

pravního dvoumotoráku jsme již několikrát 
popisovali, ale teprve letos měli možnost 
diváci vidět ji na Lipeneckém Obrovi v le-
tové ukázce, byť byla z důvodu technického 
problému s jedním z motorů relativně 
krátká. Stroj je to ale vskutku impozantní.
   Diváci si užívali nádherného počasí a spo-
kojeně se krmíce klobáskami si dopřávali 
skvělého výhledu (na piloty bylo po celý 
den velmi apelováno, aby se zbytečně ne-
zdržovali v depu a nebránili tak ve výhledu 
divákům, a toto opatření fungovalo). Zají-
mavou a diváky jistě s povděkem kvitovanou 
novinkou byla možnost procházky depem 
a focení modelů. Vstup do depa byl možný 
po malých skupinkách, které po celý den 
neúnavně provádělo několik pořadatelů.
  Odpoledne se pomalu nachýlilo k podveče-
ru, a tak po nádherných strojích Messerschmit 
Me 163 Komet, Howard DGA-6 Mister Mulli-
gan, F4 U Corsair, JAK 12 a mnohých dalších, 
jež bylo možno vidět během celého odpo-

ledne, přichází na řadu show Výzkumného 
ústavu valašského královského letectva. To 
je věru nádherná podívaná. Ono se to těžko 
popisuje, ale vězte, že ukázka, kterak se vedou 
vzdušné bitvy v kraji plném výparů slivovice 
stojí za to. Oficiální část sobotních letových 
ukázek byla ukončena o šesté večerní. Osiřely 
stánky, v nichž bylo možné celý den koupit 
modelářský materiál, odlétl Robinson R44 ne-
únavně vozící letuchtivé zájemce po celý den.
   Letošní Obr opět nezklamal. A tak nezbývá 
než si přát, abychom se s Obrem a Marcelem 
v jeho čele potkali zase v září 2011 na jeho 
13. opakování!

Po letní přestávce začal naplno nový ročník 
soutěží všech kategorií pražské kopané. SC Ra-
dotín do nové sezóny, tak jako minulý rok, vy-
slal A tým mužů (Přebor Prahy), B tým mužů 
(pražská B třída), tak i tým dorostu, starších 
a mladších žáků a starší a mladší přípravky.

Radotínská kopaná disponuje i týmem 
předpřípravky, což jsou chlapci (i dívky), 
kteří ještě nedovršili 6 let věku a tudíž ne-
mohou startovat v soutěžních utkáních. Zá-
kladním cílem radotínské kopané je přede-
vším konsolidace práce s mládeží a výchova 
nových talentů, kteří by mohli v budoucnu 
zasáhnout do dění ve „velkém“ fotbale. 
Vzhledem k nové struktuře soutěží mládeže 
od následujícího ročníku, kde se bude klást 
důraz především na výchovu a talent, nikoli 
na soutěživost o body do tabulky, přistoupilo 
vedení SC Radotín již nyní k novému způ-
sobu výchovy a tréninkům. SC Radotín se 
bude nadále snažit zkvalitňovat podmínky 
pro sportovní aktivity nejen mládeže, ale 
i týmu mužů. V dnešní nelehké době, vzhle-
dem k problematické situaci se sháněním 

sponzorů, se daří toto předsevzetí alespoň 
částečně plnit. Do konce roku 2010 budou, 
mimo jiné za přispění MČ Prahy 16 a Magis-
trátu hlavního města Prahy, položeny základy 
k celkové rekonstrukci atletické dráhy (I. etapa 
rekonstrukce zahrnuje šest drah - 110 metrů 
tartanu před hlavní tribunou). Proběhla bri-
gáda rodičů i aktivních sportovců, kteří se 
podíleli na zvelebení areálu, ať už celkovou 
kultivací, úpravou sezení na tribuně, vyma-
lováním  technické budovy, či prostým vyčiš-
těním vnitřních prostor kabin. V neposlední 
řadě budou v blízké době v provozu nové 
a pravidelně aktualizované webové stránky 
www.scradotin.cz. Sportovní cíle nejsou pro 
nikoho na tuto sezónu stanoveny. Vlastně ano, 
jsou. Nejedná se však o žádný postup, udržení 
soutěže, či výhru o přeborníka. Svou aktivitu 
chceme vyvinout na osobním přístupu a kon-
cepční práci s mládeží (a to nejen ve fotbalu, 
ale i v atletice) a v neposlední řadě na kvalitní 
zázemí pro sportování všeho druhu, které 
nabízí Sportovní centrum Radotín. 

Anketa o titul Sportovec měsíce Prahy 16
Vítězem ankety o sportovce Prahy 16 za měsíc září

se stal žokej Filip Minařík
Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc září se stal Filip Minařík z Radotína, asi 

jeden z nejúspěšnějších českých žokejů všech dob. 
Filip, jezdící posledních pár let v Německu,  nejprve v srpnu v Kolíně nad Rýnem vyhrál svůj 

1000. dostih ve své kariéře a poté na začátku září 
jako náhradník zvítězil v největším dostihu v Baden 
Badenu. Během své kariéry působil v Itálii, Francii, 
Německu a Macau.

Největšími úspěchy jsou nesporně triumfy v Ce-
ně Evropy (Gonbarda, 2005) a Velké ceně Badenu 
(Prince Flori, 2006 a 2010). Celkem bodoval na více 
než čtyřech desítkách závodišť. Šestkrát v kariéře 
se mu podařilo vyhrát čtyři dostihy za jeden den, 
46krát slavil hattrick. Jeho nejpřekvapivější úspěch 
se zrodil 30. září 1998, kdy se na vítězství Salieriho 
vyplácel kurs 688:10.

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Pra-
hu 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 mě-
síc) a v rámci jaké soutěže bylo výkonu dosaženo. Důležitá je i informace, z jaké městské části do-
tyčný je, nebo koho reprezentoval. Rovněž prosíme o poskytnutí tel. kontaktu jak na navrhovatele, 
tak i na navrženého sportovce pro zjištění případného souhlasu k medializaci výkonu v Novinách 
Prahy 16. Podněty zasílejte v termínu do 4. listopadu 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.



Rudolf Blažek: Bezpečnou 
Prahu chci hlavně kvůli dětem
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