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Starostové dohodli plán oslav

Místo ruin vznikne parkoviště

Protipovodňová
opatření v Praze

Nová školka
na Zbraslavi

Oznámení změny provozu od 12.1.2012
V zájmu zajištění a zkvalitnění servisních služeb a jejich dalšího zefektivnění v jednom místě a rozšíření
služeb autosalonu jsme pro vás připravili tyto změny :

»  AUTOSERVIS - VRÁŽSKÁ 1562/24a, PRAHA 5, RADOTÍN
bude poskytovat veškeré servisní služby záruční i pozáruční a prodej náhradních dílů a příslušenství
v rozšířené otevírací době vč. soboty

»  AUTOSALON - VÝPADOVÁ 2313, PRAHA 5, RADOTÍN
bude poskytovat veškeré služby při koupi nového nebo ojetého vozu, při výkupu ojetého vozu v rozšířených
a nově upravených prostorech 

Věříme, že nové uspořádání přispěje k vaší spokojenosti a těšíme se na vaši návštěvu. 

Bližší informace sledujte na http://novinky.femat.cz a www.femat.cz

Ing. Aleš Háněl, MBA
starosta MČ Praha - Zbraslav

1 3 : 0 .  Z b r a -
s l a v á c i  s i  u ž 
v  p o s l e d n í c h 
měsících zvykli, 
že své úvodníky 
uvádím ve stylu 
s p o r t o v n í h o 
skóre. Ostatním 
pro v ysvět lení 

mohu uvést, že se jedná o stav divo-
ká prasata vs. lovci. Hlavně ta nula je 
v tomto případě důležitá. Problém 
s divokými prasaty skutečně na Zbra-
slavi dorostl do nebývalého rozsahu. 
Totálně zdevastované hřiště u školky, 
setkání s prasaty uprostřed sídliště, 
prasata na parkovišti obchodního 
centra a podobně. To vše je realita 
zbraslavského podzimu a zimy. 

Problémem bylo samozřejmě najít 
řešení. Vzhledem k tomu, že zbra-
slavští divočáci jsou na lidi zvyklí, 
tak žádné odpuzovače nezabírají. 
Střílet v obydlených oblastech je 
také nemožné. Odchytová zařízení 
nám zatím povolena nebyla. Bylo 
tedy nutné v první fázi v maximální 
možné míře zamezit lákání prasat 
do obydlených oblastí, což znamená 
důsledné zamezení tvorbě skládek 
z biologického odpadu jako jsou 
jablka, zbytky z kuchyně a podob-
ně. Samozřejmostí je pořádek okolo 
popelnic a kontejnerů. Následně je 
bylo nutné nalákat do okrajových 
roklí okolo Zbraslavi, které jsou 
již součástí honitby, a tudíž je zde 
možný bezpečný odstřel. I tady se 
narazilo na drobný problém, když 
si oblíbenou rokli prasat ke svému 
bydlení vyhlédli bezdomovci. Ti 
však pochopili, že ve vlastním zájmu 
je vhodné zónu odstřelu opustit.

Výsledkem je doposud 13 kusů 
odstřelených kanců. Toto číslo již 
vedlo k výraznému zlepšení situace 
a zaznamenané výskyty ve městě 
rapidně poklesly. Možná to povede 
k uvědomění, že naše městské části 
svojí polohou poskytují, oproti ji-
ným, nadstandardní dostupnost lesů 
a přírody vůbec. A to, že jsou kanci 
ve městě, je opět výsledek nezodpo-
vědného chování nás, lidí, kteří od-
hazováním odpadků lákají divočáky 
mimo jejich obvyklé teritorium.

Samotný střed Radotína po desetiletí 
hyzdí zchátralé stavby dříve sloužící 
jako průmyslové a skladové objekty. 
Radnice se nyní rozhodla nečekat na 
realizaci záměru Centrum Radotín 
a objekty zbourat. V návaznosti na to 
vznikne nový prostor pro parkování 
a současně se upraví režim před ob-
chodním domem.  

Zdevastované objekty se nacházejí 
na náměstí Osvoboditelů mezi ulicí 
Na Betonce, železniční tratí, správní 
budovou úřadu čp. 21 a parkovištěm 
před obchodním domem Berounka. 
Oba jsou v dezolátním stavu, a vzhle-
dem k jejich dalšímu nevyužívání 
pro potřeby městské části a dlou-
hodobému záměru výstavby Centra 
Radotín (viz např. Noviny Prahy 16 
č. 2/2010) by tak jako tak byly určeny 
k demolici. 

Z důvodu pokračující destrukce 
150 let starých budov, a to ze strany 
zlodějů kovů a bezdomovců, a také 
stále vzrůstající zátěže radotínských 
parkovišť, se Městská část Praha 16 

rozhodla jednat a objekty zlikvido-
vat na své náklady. Do vyhlášeného 
zadávacího ř ízení zveřejněného 

i na internetu se přihlásilo 5 fi rem, 
z nichž jednoznačně nejnižší cenu 
předložily Ekologické a inženýrské 
stavby, spol. s r. o. – vysoutěžená cena 
je oproti kontrolnímu rozpočtu pro-

jektanta třetinová. Pokud vše půjde 
hladce, práce by měly začít co nejdří-
ve s dokončením v jarních měsících 
letošního roku. Již nyní probíhá pří-
pravná fáze (vyklízení objektů, čištění 
prostoru od náletových dřevin atd.).

Demolicí ale záměr 
nekončí, neboť díky 
ní a otevření areá-
lu vznikne prostor 
o rozloze cca 1800 m2, 
který bude srovnán, 
z p e v n ě n  a  z p ř í -
stupněn veřejnosti. 
Vznik ne tak da lší 
možnost parkování 
v centru Radotína 
a výrazně se odlehčí 
především ploše před 
obchodním domem, 
která v posledních 
letech slouží místo ke 
krátkodobému par-
kování pro nákupy 

jako záchytné parkoviště pro mimo-
pražské občany, kteří mají Radotín 
jen jako přestupní stanici při cestě za 
prací do centra Prahy.

V těchto dnech uplyne 20 let od 
chvíle, kdy byla podepsána smlou-
va o partnerství mezi Radotínem  
a Burglengenfeldem. Letošní rok proto 
bude bohatý na společné programy 
v obou městech.

Ve středu 1. února bylo při pra-
covním obědě v bavorském městě 
ujednáno, jak důstojně oslavit spo-
lečné významné výročí. Jednání pod 
taktovkou starostů Mgr. Karla Han-
zlíka a Heinze Karga přineslo jasné 
závěry: společně bude uskutečněna 
větší oslava v obou městech – v srpnu 

v Bavorsku (jako součást tamějšího 
„Bürgerfestu“) a v říjnu v Čechách 
(v rámci Havelského posvícení). Za-
čátek letošních kontaktů přitom začne 
mnohem dříve, a to dvěma zájezdy. Již 
1. dubna zavítají do Radotína členové 
spolku a odpoledne stráví prohlíd-
kou všeho nového, co ještě neviděli. 
Naopak česká výprava bude vítána 
v květnu na celodenním výletě usku-
tečněném v rámci cyklu zájezdů pro 
seniory, jehož součástí bude mj. pro-
hlídka hradu a dalších historických 
míst malebného města rozkládajícího 

se na obou březích řeky 
Náby (Naab).     

Pouto mezi městy se 
zrodilo 17. února 1992 
a „otci zakladateli“ byli 
na české straně dlou-
holetý starosta Ing. Ji-
ří Holub a loni zesnulý 
doc. Dr. Ing. František 
Vláčil, CSc., na německé 
starosta Heinz Karg (ve 
funkci již čtvrté 6leté 
volební období) a jeho 
dnešní 2. zástupce Georg 
Tretter.

Již dříve vedení městské části infor-
movalo o kritické situaci v mateřském 
školství na Zbraslavi. 

Část dětí je v soukromém objek-
tu, který chce majitel zpátky, a část 
v objektu základní školy, kterou bude 
škola během několik let potřebovat. 
Důsledkem bylo rozhodnutí, že zbu-
dování školky je nutností. 

Z hlediska řešení řady problé-
mů bylo klíčové získání budovy 
Žabovřeská 1227 včetně přilehlých 

Boj s vodním živlem se v Praze chýlí 
k závěru, po kompletním dokončení 
výstavby protipovodňových opatření 
v Radotíně a na Zbraslavi byla začát-
kem roku zahájena i v Městské části 
Praha - Velká Chuchle. 

Nejničivější povodně posledních 
let devastovaly Českou republiku 
v roce 1997 a 2002. V červenci 1997 
zasáh ly povodně t řet inu území 
republiky a zavinily smrt 49 lidí. 

Čtvrtinu lidského života. Přesně tak 
dlouho trvá spolupráce Radotína s jeho 
partnerským městem v Bavorsku. Ne-
formální  styky však začaly již těsně po 
sametové revoluci, v roce 1990. Impulz 
přišel z Burglengenfeldu a byl podnícen 
rozvíjejícími se vztahy mezi cementárna-
mi, z nichž ta německá již měla, a česká 
získala, nového vlastníka, koncern 
Heidelberger Zement. Ofi ciální stvrzení 
nese datum 17. února 1992, kdy byla 
podepsána smlouva zavazující oba part-
nery podporovat vzájemné styky škol, 
sportovních jednot a různých spolků 
a pečovat o vzájemné poznávání kultury, 
historie, přírody i životních podmínek 
ve svých zemích.

Co se za těch 20 let spolupráce změni-
lo? Dá se říci, že opravdu mnoho, a to pře-
devším na české straně. Radotín se stále 
více proměňuje ze šedého porevolučního 
závoje na upravené maloměsto se zelení, 
opravenými fasádami domů a uklízenými 
ulicemi a náměstími. To vše je v Bavorsku 
samozřejmostí, včetně stále vylepšované 
infrastruktury, proměny různých zákoutí 
na výstavní místa díky získaným fi nancím 
ze zemských i evropských zdrojů. Všu-
dypřítomná šeď však z Radotína zmizela 
i díky nemalým ekologickým investicím 
do místní cementárny: dnes o ní v podsta-
tě není vědět, tak jako tomu bylo na bře-
zích řeky Náby již na začátku kontaktů.

Ale partnerství nezůstává jen v úrovni 
vzájemné inspirace při více či méně 
formálních návštěvách. Dosud došlo ke 
kontaktu jednot dobrovolných hasičů, 
sportovců, základních škol a zaměst-
nanců obou městských úřadů, avšak 
nejživější aktivity se rozvíjejí na poli 
kulturním, především díky vystoupením 
a koncertům žáků uměleckých škol obou 
měst. Každoroční záležitostí jsou zájezdy 
občanů Burglengenfeldu spojené s ná-
vštěvou divadelních představení i kul-
turních a historických památek v Praze 
a středních Čechách. Slavnostních aktů 
se zúčastňují delegace zastupitelstev obou 
měst. O naplnění smlouvy pečuje Spolek 
pro partnerství.

Na tomto místě nesmím nezmínit kvar-
teto „otců zakladatelů“. Jiří Holub, bývalý 
dlouholetý starosta a dodnes například 
člen stavební komise, František Vláčil, 
zástupce starosty, který nás bohužel loni 
navždy opustil. Heinz Karg, starosta, který 
vede město již ve čtvrtém volebním ob-
dobí (ta jsou v Bavorsku 6letá) a konečně 
Georg Tretter, předseda Spolku a dnešní 
2. zástupce starosty. Všem patří velký dík!



ZNAČKY ZNÁMÉ
I NEZNÁMÉ

DOMÁCÍ NÁSILÍ
Senioři a kriminalita

MČ Praha 16 vyhlásila grantové řízení

Druhá část našeho seriálu o domácím 
násilí se zabývá psychologickými dopa-
dy na jeho oběti.

Je nutné si uvědomit, že násilí mezi 
blízkými není normální, nikdo není 
povinen trpět, nikdo nemá právo jiného 
týrat psychicky či fyzicky, že není za 
co se stydět a dále – vina je na straně 
násilné osoby. Nepomůže nechávat si 
své pocity pro sebe, je dobré o trápení 
s násilným chováním blízké osoby říct 
známým, přátelům, spolupracovníkům 
a příbuzným, na něž je možné se spo-
lehnout. Pokud se oběť rozhodne svou 
situaci řešit, je možnost poradit se s od-
borníky z nějaké instituce. V případě, 
že se jedná o domácí násilí, je vhodné si 
vytvořit tzv. bezpečnostní plán, který na 
krizovou chvíli připraví – o této věci po-
drobně informuje web Domacinasili.cz.

Důsledky, které může násilné cho-
vání blízké osoby u ohrožené osoby 
vyvolat, jsou příkladně stálý stres 
a strach z příštího setkání, pocit, že 
když cokoliv udělá jinak, než násilná 
osoba říká, může to znamenat konec, 
pocit, že důvodem násilí blízké osoby 
jsou jen vlastní chyby, že je to všechno 
vlastní vina, snižování skutečných ná-
sledků násilného chování blízké osoby, 
„slepotu“ vůči nebezpečí, které může 
v budoucnu hrozit (ohrožení života, 

ohrožení dětí) a pocit, že nikdo nemů-
že pomoci.

Aby skutek byl domácím násilím, 
musí být naplněny všechny čtyři výše 
uvedené znaky. 

K lepšímu odhalování a posuzování 
domácího násilí mají policisté k dis-
pozici metodu SARA DN. Ta je určena 
především policistům, kteří se dostanou 
do prvního kontaktu s osobou ohrože-
nou. Využití metody se předpokládá 
také u všech služeb v prvním kontaktu 
s osobou ohroženou domácím násilím, 
zejména služeb sociálních.

Technikou jsou školeni poradci 
Bílého kruhu bezpečí, konzultanti 
DONA linky a policisté. Bílý kruh 
bezpečí vydal „Pomůcku pro po-
licisty“, která je součástí výcviku 
a bude využívána v přímém kon-
taktu s případem domácího násilí.
SARA DN obsahuje 15 strukturova-
ných otázek na rizikové faktory, z nichž 
pět otázek odhaluje rizikové faktory 
u násilné osoby v aktuálním vztahu, 
dalších pět umožní rychle zjistit riziko-
vé faktory opět u násilné osoby v rámci 
obecných sklonů k násilí, tj. násilných 
projevů na veřejnosti. Posledních pět 
otázek pomáhá zjistit rizikové faktory 
týkající se zranitelnosti osoby ohrožené 

z poma lovac í  pr á h 
umístit pouze infor-
mační značku IP 6 
označující přechod pro 
chodce. V každém 
případě musí být v do-
statečné vzdálenosti před jakýmkoliv 
typem zpomalovacího prahu osazena 
výstražná dopravní značka A 7b „Po-
zor zpomalovací práh“ (viz No-
viny Prahy 16 č. 1/2012) s výjimkou 
obytné zóny (IP 26a) nebo pěší zóny 
(IP 27a), kde se této značky neužívá. 

Hořící kontejner
29. prosince loňského roku ve 2.10 hod. prověřovali městští strážníci oznámení 
kvůli hořícímu plastovému kontejneru v ulici Na Baních na konečné zastávce 
MHD autobusové linky 129 na Zbraslavi. Po příjezdu hlídky na místo již box 
hořel celý. Aby se požár nerozšířil na ostatní kontejnery, policisté se jej hasicím 
přístrojem ze služebního vozidla snažili zneškodnit. Po příjezdu HZS hl. m. Pra-
hy byl požár úplně dohašen. Žádné další škody na majetku způsobeny nebyly. 
Střelná zbraň na cyklostezce
Hned na Nový rok, okolo třetí hodiny odpoledne, ověřovala hlídka městské po-
licie oznámení související s nálezem střelné zbraně na cyklostezce podél levého 
břehu řeky Berounky v Radotíně. Ve stráni zhruba 20 metrů od cyklostezky se 
nacházel zelený vak a v něm blíže neprozkoumaná střelná zbraň. Na místo byla 
přivolána Policie ČR, která nález převzala k dořešení.
Tříkrálová rvačka
Šestého ledna před desátou hodinou večerní dostali městští policisté „tip“, že na 
vlakovém nádraží Radotín se před nádražní restaurací fyzicky i slovně napadá 
asi 15 lidí. Hlídka si na místo přivolala posily – tzv. skupinu operativní pomoci 
a též státní policisty. Po jejich příjezdu byl opět nastolen veřejný pořádek. Tři 
ve rvačce nejaktivnější osoby, z toho jedna žena, byly předvedeny na služebnu 
místního oddělení Policie ČR.
Zase požár – tentokrát šlo o větve
Ve středu 11. ledna, pět minut před půlnocí, zpozorovali strážníci při běžné 
pochůzce požár vedle nově postavené haly technických služeb. Ta se nachází 
nedaleko ulice Ke Sladovně na pražském Lochkově. Rozměry ohniště byly 
přibližně deset krát pět metrů a hořela zde navezená hromada větví. Hlídka na 
místo ihned přivolala hasiče a Policii ČR. Následně byl oheň zcela uhašen, a to 
bez škod na majetku.

Nejčastější otázky 
Můžete vysvětlit, jaký dopad má na 
podnikatele zákon o trestní odpo-
vědnosti právnických osob?

1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon 
č. 420/2011 Sb., o změně některých 
zákonů v souvislosti s přijetím zákona 
o trestní odpovědnosti právnických 
osob a řízení proti nim. Ten upravu-
je podmínky trestní odpovědnosti 
právnických osob, tresty a ochranná 
opatření, které lze za spáchání sta-
novených trestných činů právnickým 
osobám uložit, a postup v řízení proti 
právnickým osobám. 

Konkrétně to znamená, že pokud 
česká právnická osoba požádá o další 
živnostenské oprávnění, musí se pro-
kázat výpisem z evidence Rejstříku 
trestů (u zahraničních právnických 

osob též doklady 
ze státu síd la). 
Ž i v n o s t e n s k ý 
úřad si v yžádá 
výpis z evidence 
Rejstříku trestů 
e lek t ron ick ý m 
způsobem. Živ-
nostenské úřady 
jsou tedy povinny 
zjišťovat, zda jsou 
splněny podmín-
ky pro vznik živnostenského oprávně-
ní stanovené zákonem, ale i posuzovat, 
zda u právnické osoby neexistuje pře-
kážka provozování živnosti ve formě 
trestu nebo sankce zákazu činnosti 
týkající se provozování živnosti v obo-
ru nebo v příbuzném oboru. Nových 
subjektů, které se teprve budou zapi-
sovat do obchodního rejstříku, se výše 
uvedené týkat nebude.

Policie téměř denně zaznamenává 
nové případy krádeží a podvodů na 
seniorech. Triky pachatelů této trestné 
činnosti se stále zdokonalují a obmě-
ňují, je proto nezbytné o tomto tématu 
opakovaně hovořit. 

Zde jsou některé případy z posled-
ních dní: v úterý 10. ledna si 85letá 
paní vyzvedla na poště v Praze – Dej-
vicích peníze a zamířila do blízké 
lékárny. Krátce poté byla před obcho-
dem oslovena neznámou ženou, 
která se s ní dala do hovoru. 
Neznámá nabízela k pro-
deji hodinky, a když 
nepochodila, urych-
leně z místa odešla. 
Seniorka po přícho-
du domů zjistila, že 
jí chybí 5 tisíc korun, 
které si předtím na 
poště vyzvedla. 

Jen o tři dny později 
zazvonil neznámý člověk 
u bytu 88leté paní ve Straš-
nicích, představil se jako pracovník 
telefonní společnosti a uvedl, že jde 
vyměnit telefon. Po vpuštění do bytu 
využil nepozornosti obyvatelky a ze 
skříně bytu odcizil doklady, šperky 
a 20 tisíc korun v hotovosti. V sobotu 
14. ledna oslovila neznámá žena 89le-
tého muže bydlícího na Malé Straně 
a nabídla mu pomoc s nákupem. Se-
niora doprovodila až ke dveřím bytu, 
kde se rozloučila. Nešťastník po jejím 
odchodu zjistil, že mu z tašky zmizela 
peněženka s celým důchodem. 

Jako další z událostí  posledních 
dnů můžeme jmenovat tu, která se 
odehrála v pondělí 16. ledna. Dvojice 
neznámých mladíků zazvonila u bytu 

84leté paní v pražské Krči. Muži se 
představili jako pracovníci telefonní 
společnosti a ukázali nějaké průkazy 
opatřené fotografiemi. Požadovali 
předložení posledního vyúčtování 
telefonu a pod záminkou zřízení 
nové telefonní přípojky vyinkasovali 
od paní zálohu ve výši tisíc korun. 
Následně falešní pracovníci odvedli 
ženinu pozornost a v nestřežené chví-
li odcizili ze zásuvky v obývací stěně 

veškerou fi nanční hotovost ve 
výši 14 tisíc korun.

Podle kriminalistů je 
v poslední době v Pra-
ze nejčastějším tri-
kem podvodníků vy-
dávání se za vnuka či 
vnučku nebo jiného 
příbuzného a známé-

ho. Pachatelé kontak-
tují vyhlédnutou oběť 

předem telefonicky a po-
žádají o fi nanční půjčku ve 

výši několika desítek i stovek 
tisíc korun. Dohodnutou částku si pak 
drze vyzvednou ve smluvenou dobu 
nebo pošlou dalšího prostředníka, 
údajného kamaráda. Senioři své okra-
dení zjistí často až později při kontaktu 
se skutečnými příbuznými. 

Policie důrazně před podvodníky 
varuje a doporučuje, buďte v kontaktu 
s cizími lidmi obezřetní. 

Rady a doporučení pražských poli-
cistů naleznete na webových strán-
kách pražské policie:
h t t p : / /w w w.p o l i c i e . c z / c l a n e k /
zajimava-temata-senior i-budte-
opatrni.aspx

Rada městské části Praha 16 roz-
hodla na svém zasedání 25. ledna 2012 
o vyhlášení Grantového programu 
v oblasti volnočasových aktivit, sportu 
a kultury pro rok 2012. Rozděleno bude 
celkem 650 tisíc korun.

Grantová pravidla se vztahují na 
poskytování příspěvků z rozpočtu 
Městské části Praha 16 vý-
hradně nestátním obecně 
prospěšným organizacím, 
fyzickým i právnickým 
osobám a školním klu-
bům pouze v případě, 
j s ou- l i  p r áv n i c k ý m i 
osobami s účetnictvím 
vedeným samostatně od 
účetnictví školy (dále jen 
žadatelé), působících na úze-
mí Radotína v oblastech volného 
času, sportu a kultury.

Účelem poskytování f inančních 
prostředků je zajistit spolufinan-
cování činnosti a rozvoje aktivit 
volného času v těch případech, kdy 
není možné krýt tyto náklady v plné 
výši z prostředků žadatele. Cílem po-
skytování grantů z rozpočtu Městské 
části Praha 16 je podpora celoroční 
činnosti subjektů i jednorázových 
volnočasových, sportovních, kultur-
ních a společenských akcí určených 
pro obyvatele této městské části všech 

věkových skupin nebo prezentujících 
městskou část.

Žádost o grant na předepsaném for-
muláři a projekty zpracované ve dvou 
vyhotoveních se přijímají prostřed-
nictvím podatelny na Úřadu měst-
ské části Praha 16, Václava Balého 23, 
v termínu do 29.2.2012 do 12.00 hod. 

p r o  a k c e  k o n a n é  o d 
1.1.2012 do 31.12.2012. 
Obálka s materiály bude 
zřetelně označena heslem 
„Grant“.

Vypsání grantov ých 
řízení neziskovým orga-
nizacím ze strany rado-
tínské radnice je tradiční 

zá ležitost í, granty jsou 
udělovány každoročně již od 

roku 2005, kdy byla rozdělena 
částka 300 tis. Kč. Letos je na projek-

ty určeno 650 tis. Kč. 

Souhrnné informace ke grantové-
mu řízení naleznete na:
www.praha16.eu/urad/uredni-deska

Informace ke zpracování projek-
tů, schválená pravidla a další po-
drobnosti poskytne Úsek školství, 
mládeže, TV a kultury Kanceláře 
úřadu ÚMČ Praha 16, e-mail:
iveta.krejci@p16.mepnet.cz,
tel.: 234 128 102.

Zlatý erb 2012. Třetí a druhé. To jsou 
příčky, které obsadily v loňském roce dvě 
městské části našeho správního obvodu 
v soutěži Zlatý erb, v němž se utkaly ofi ci-
ální webové stránky českých a moravských 
měst a obcí v jednotlivých krajích. V roce 
2011 se této akce zúčastnilo 24 městských 
částí hlavního města Prahy. Městská část 
Praha 16 obsadila bronzovou příčku mezi 
pražskými obvody očíslovanými 1-22, 
zatímco web Velké Chuchle byl vyhodno-
cen jako druhý nejlepší mezi „menšími“ 
pražskými obcemi. Letos jdou se svými 
kůžemi na trh ti samí soutěžící. Radotín 
má navíc přihlášeny ještě dvě elektronické 
služby – Portál práce (bezplatná burza 
pracovních příležitostí v našem regionu, 
kterou může využít každý podnikatel) 
a Vstupenkový systém do radotínského 
kina, tzn. on-line prodej lístků. Veřejnost 
se může zapojit taktéž – stačí, když na ofi -
ciálních adresách municipalit Chuchle.cz 
a Praha16.eu dáte svůj hlas pro cenu 
veřejnosti (stačí k tomu platná e-mailová 
schránka, na níž bude poslána ověřovací 
zpráva). Hlasy je v rámci krajského kola 
možné posílat do 22. února.
Uzavírka v ulici Josefa Houdka. Z dů-
vodu výstavby inženýrských sítí a re-
konstrukce komunikace se od 27. února 
předpokládá úplná uzavírka ulice Josefa 
Houdka v úseku K Peluňku - Jílovišťská. 
Práce budou trvat minimálně 6 měsíců. 
Objízdná trasa pro automobilovou do-
pravu je navržena obousměrně ulicemi: 
K Peluňku – Paškova – Elišky Přemyslov-
ny – Na Baních – Jilovišťská. Cyklistická 
trasa Zbraslav – Černošice je vrácena do 
původní trasy topolovou alejí. Zároveň do-
jde ke změně trasy BUS MHD linky č. 241 
následovně. Směr Lipence: do zastávky 
„Žabovřeská“ beze změny, dále Paškova – 
Elišky Přemyslovny – Na Baních – nadjezd 
nad Strakonickou – Jilovišťská – Josefa 
Houdka a dále po své trase. Směr Smí-
chovské nádraží: do zastávky „U Kapličky“ 
beze změny a dále Jílovišťská – nadjezd 
nad Strakonickou – Na Baních – Elišky 
Přemyslovny a dále po své trase. Zhoto-
vitelem akce je společnost EUROVIA CS, a.s. 
Pro další informace (především změny 
zastávek MHD, případně změny termínu) 
sledujte webové stránky Praha16.eu (sekce 
Městská část – Doprava, výstavba, životní 
prostředí).
Uzavírka v ulici Příbramská v Radotíně. 
V rámci stavby „č. 3082 TV Radotín, etapa 
0011, Viničky“ bude od 1. března 2012 po-
stupně zneprůjezdněna ulice Příbramská 
(v úseku: Na Viničkách – Kolová). Zhoto-
vitelem stavby jsou Ekologické a inženýr-
ské stavby s.r.o.
Uzavírka chodníku v centru Radotína. 
V rámci akce „Demolice skladových objek-
tů na pozemku č. parc. 340 a 342 k.ú. Rado-
tín“ se od poloviny února 2012 předpokládá 
uzavírka pěšího propojení od železničního 
přejezdu Na Betonce až k lávce vedoucí 
na přechod u pizzerie na náměstí Osvo-
boditelů. Dále dojde z důvodu těchto prací 
k dopravním omezením na parkovišti před 
OD Berounka. Zhotovitelem stavby jsou 
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r. o.
Na Vyšehrad s průvodci. V rámci meziná-
rodního dne průvodců cestovního ruchu 
pořádají pražští průvodci pro širokou ve-
řejnost v sobotu 25. února 2012 od 14 hod. 
prohlídky Vyšehradu. Sraz účastníků je před 
Leopoldovou bránou, ulice V Pevnosti, Pra-
ha 2. Nejbližší zastávka metra je Vyšehrad. 
Pro účastníky jsou připraveny čtyři tema-
tické prohlídky: bazilika sv. Petra a Pavla, 
hřbitov, kasematy a prohlídka pro rodiny 
s dětmi. Zájemci se nemusí předem hlásit. 
Tato propagační akce seznamující veřejnost 
s prací turistických průvodců se koná kaž-
doročně po celém světě. Členové Asociace 
průvodců ČR nabízí své služby bezplatně. 

Zpomalovací práh (IP 2)
Informuje o místu 

umělé nerovnosti na 
vozovce. Umísťuje se 
těsně před zpomalo-
vací práh, který se 
používá jako jedno 

z možných opatření ke snížení rychlos-
ti jízdy vozidel. 

Jedná se o fyzickou nerovnost v pro-
vedení krátkého příčného prahu jako 

dopravní zařízení (Z 12) označené 
zpravidla žlutočernými pruhy. Může 
být tvořen i z malých kruhových 
polštářků tolik oblíbených v poslední 
době. Vhodnější, a v případě správné-
ho provedení i efektivnější, je varianta 
širokého příčného prahu tvořeného 
stavební úpravou a integrovaného 
s přechodem pro chodce.

V takovém případě je možné před 



Protipovodňová opatření v PrazeMísto ruin...
Posledním nezbytným krokem bude 

nová úprava dopravního režimu na 
tomto ofi ciálním parkovišti: omezí se 
zde možnost stání pouze na 2 hodiny 
(s parkovacími hodinami za sklem) 
a zjednosměrní se objezd parkoviště, 
aby se vjíždějící a vyjíždějící auta ne-
křížila, jako tomu bylo dosud. 

Dvouhodinový režim však nebude 
platit na první malé části parkoviště 
(prostor u výtopny), kde bude zacho-
váno zhruba 17 stání bez časového 
omezení. Díky tomu zde budou moci 
nadále odstavovat své vozy místní 
obyvatelé, především z nejbližšího 
panelového domu čp. 1362. 

Postiženo bylo 536 obcí. Celkem 
bylo zatopeno nebo posléze strženo 
na 29 000 domů. Tehdy hlavní město 
rozhodlo o vypracování projektu na 
výstavbu protipovodňových zábran. 
Původní projekty z let 1997 a 1998 
byly zpracovány na průtok Vltavy 
Prahou 3700 m3/s, s bezpečnostní re-
zervou 40 až 60 cm a s cílem zabránit 
řece Vltavě a Berounce, aby se při po-
vodni vylily do zástavby jednotlivých 
městských částí.

Ovšem ničivá povodeň v srpnu 
roku 2002, která vznikla souhrou 
nešťastných náhod (nadprůměrné 
dešťové srážky, nasycenost půdy 
a koryt jednotlivých řek, naplnění 
kapacity vodních děl, zejména vl-
tavské kaskády) a jež zavinila smrt 
17 lidí, ukázala svou ničivou sílu 
v sedmi krajích. Tam musel být vy-
hlášen stav nouze, bylo postiženo 
753 obcí, evakuováno 225 000 lidí, 
škody vyšly na 73,3 mld. Kč, z toho 
7 miliard korun tvořilo jen pražské 

metro. To vše způsobilo, že muselo do-
jít k přepracování původních projektů 
na protipovodňová opatření na území 
Prahy na průtok Vltavy 5160 m3/s (pro 
srovnání průměrný roční průtok činí 
148 m3/s), s bezpečnostní rezervou 
30 cm. Touto povodní byla rovněž 
stanovena nová maximální hodnota 
označovaná jako Q2002.

Protipovodňová opatření (PPO) jsou 
tvořena takzvanými liniovými opatře-
ními (mobilními protipovodňovými 
bariérami, stálými protipovodňovými 
zemními hrázemi, pevnými železobe-
tonovými stěnami a na některých úse-
cích využitými železničními náspy) 
a uzávěry na kanalizační síti v daných 
místech, kudy by mohla povodní 
vzdutá voda pronikat zpět do chrá-
něného území (tzv. zpětné klapky). 
Přečerpávacími stanicemi je zajištěno 
přečerpávání vnitřních vod mimo 
chráněná území. 

Protipovodňová opatření na území 
hlavního města byla rozdělena do jed-
notlivých etap: 0001 Staré Město a Jo-

sefov byla dokončena již v roce 2000. 
Před rokem 2006 byla zrealizována 
část 0002 Malá Strana a Kampa, 0003 
Karlín a Libeň, 0004 Holešovice, Stro-
movka, 0005 Výtoň, Podolí a Smíchov 
a 0008 protipovod-
ňová ochrana Mod-
řan. V roce 2007 byla 
zahájena fáze 0006 
Zbraslav a Radotín 
a 0007 Troja. 

Na  z á k l a d ě  j i ž 
dokončených úseků 
vypracovala Praha 
v červnu 2011 nový 
Povo d ňov ý  p l á n , 
v němž jsou zapra-
cována veškerá pro-
tipovodňová opatře-
ní pro hlavní město. 
Nov ý  povod ňov ý 
plán hl. m. Prahy 
a také novela vodního zákona (zákon 
č. 254/2001 Sb., o vodách) vedly Radu 
městské části Praha 16 k rozhodnutí 
vypracovat nový Povodňový plán 
MČ Praha 16. Tento již bude plně 
navazovat na celopražský dokument 
a dokončená protipovodňová opatření 
na území Radotína. 

Na „naši“ etapu Radotín byl vydán 
magistrátním Odborem ochrany 
prostředí poslední kolaudační sou-
hlas dne 3. listopadu 2011. Tímto 
dnem jsou uvedena do používání celá 
protipovodňová opatření v oblasti 
Radotína. Na „protipovodňovky“ na 
Zbraslavi byl kolaudační souhlas vy-
dán 30. prosince 2011.

Zatím vynaložené investice do pro-

tipovodňových opatřeních v Praze se 
pohybují ve výši asi 3 miliard korun. 

Aktuální událostí v oblasti vý-
stavby protipovodňových opatření 
je zahájení stavebních prací ve Velké 

Chuchli (leden 2012) s předpokláda-
ným dokončením jaro 2013. V souvis-
losti s probíhajícími pracemi budou 
řidiči nuceni strpět související do-
pravní omezení v ulici Strakonická. 

Mobilní části zábran pro etapu Rado-
tín a Zbraslav jsou skladovány v areálu 
ministerstva vnitra na Zbraslavi, kde 
se provádí jejich pravidelná údržba. 
Zábrany jsou rozděleny po jednotlivých 
úsecích linie PPO v kontejnerech. Skla-
dování, údržbu a vývoz mobilních částí 
protipovodňových opatření hlavního 
města Prahy má na starosti Správa slu-
žeb hlavního města Prahy. O stavbě pro-
tipovodňových opatření pak rozhodují 
povodňové komise městských částí.

Etapa 0006 – Zbraslav a Radotín (zahrnuje i V. Chuchli)
Celkové náklady: 610,1 mil. Kč.
Budováno v délce 3988 m (z toho pevné 3104 m, mobilní 817 m, pytlování 67 m). 
Výška hrazení se pohybuje od 0,31 m do 3,9 metrů.

Jako jediný úsek má soubor protipovodňových opatření na Zbraslavi jinou 
(menší) návrhovou hladinu, než bylo rozhodnuto v roce 2003 usnesením Rady 
hl. m. Prahy k PPO. Jedná se o Q100 + 30 cm. Po výpočtu podle nově stanovené 
hodnoty stoleté vody, kterou určil ČHMÚ v roce 2005, činí snížení původně 
navrhované ochrany okolo 50 cm. 
Zdroj: Povodňový plán hl. m. Prahy
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Prvním známým písemným dokladem o zbraslavském 
pivovaru je  l is t  opata zdejš ího c is terc iáckého 

kláštera Ant. Flaminga císaři Rudolfu II. z 22.6.1593. 
V roce 1764 byly za opata Desideria Duchoslava Andre-
se v těsném sousedství areálu zbraslavského kláštera postaveny nové budovy, které se v hrubých rysech dochovaly do dnešních dnů. V prvé se v těsném sousedství areálu zbraslavského kláštera postaveny nové budovy, které se v hrubých rysech dochovaly do dnešních dnů. V prvé se v těsném sousedství areálu zbraslavského kláštera postaveny nové budovy, které se v hrubých rysech dochovaly do dnešních dnů. V prvé se v těsném sousedství areálu zbraslavského kláštera postaveny nové budovy, které se v hrubých rysech dochovaly do dnešních dnů. V prvé 
řadě to byla jednopatrová budova hlavního traktu s hvozdem, humny, skladišti a jinými provozními prostory a rovněž byty sládka a podstar-

šího (je první základní frontou později vzniklého náměstí). Na severní straně západního křídla, kde se nacházela varna, byla zvenčí umístěna 
pec s velkým ohništěm na dřevo. K východní straně přiléhal vyšší přístavek pro vodní nádrž, do kterého přitékala voda starým klášterním potrubím 

z pramenů na Královně (Belvederu), a odtud byla rozváděna borovými rourami po pivovaru.

text zpracován podle článku Jindřicha Leitnera  
historické foto: Radek Svoboda - www.zbraslavhistorie.info,

 současné foto: Emil Souček

se v těsném sousedství areálu zbraslavského kláštera postaveny nové budovy, které se v hrubých rysech dochovaly do dnešních dnů. V prvé 

křížila, jako tomu bylo dosud. 

Dvouhodinový režim však nebude 

Pod varnou se nacházel rozlehlý sklep a lednice (sklad ledu). Pivovar vařil především pro potřebu panství, zbylé pivo se prodáválo v hospodách a šenkovních domech panství. 
V květnu 1825 získal zbraslavské panství včetně pivovaru kníže Bedřich z rodu Öttingen-Wallersteinů. V polovině 60. let povolal dědic, kníže Karel Öttingen-Wallerstein, 
do pivovaru zkušeného správce a sládka Josefa Knoblocha, který zahájil rozsáhlou rekonstrukci – byl postaven nový hvozd, rozsáhlá humna, dvě lednice 
pro 600 for ledu, sklepy a veškeré zařízení pro roční výrobu 30 000 věder piva. Koncem 19. století překročil roční výstav pivovaru již hranici 25 000 hektolitrů.
Poslední soukromý majitel zbraslavského pivovaru, Cyril Bartoň, rytíř z Dobenína, koupil zbraslavské panství v roce 1910 a držel ho ve vlastnictví až do 
jeho znárodnění. Roku 1948 byl vyhláškou ministryně výživy zbraslavský pivovar i s pivovarskou hospodou „Kotva“ znárodněn. A již o dva roky poz-
ději v něm byl trvale zastaven provoz, zařízení bylo rozebráno a převezeno do pivovaru ve Velkých Popovicích a objekt byl přidělen firmě Biogena. 



V rámci přijímacího řízení bude 
také hodnocen prospěch ze základní 
školy (přibližně 25 procenty) a dále 
umístění na předních místech v ob-

vodních a krajských předmětových 
soutěžích, které musí být doloženo 

To nejlepší z amatérské
divadelní scény v Koruně!

Nová školka...

Světem hudby vážně i nevážně

pozemků. Tento objekt byl dříve 
v majetku OÚNZ a kvůli zmatkům 
při jeho předávání nástupnickým 
subjektům skončil nakonec ve vlast-
nictví státu a nikoliv Zbraslavi. Tím 
pádem samozřejmě hrozilo, že stát 
začne nakládat s objektem dle své-
ho uvážení, bez ohledu na potřeby 
Zbraslavi a nájemce. Intenzivním jed-
náním se podařilo tento stav zvrátit 
a nakonec v relativně krátkém čase se 
podařilo celý objekt převést zpátky na 
MČ Praha - Zbraslav, které byl svěřen 
ve veřejném zájmu. 

Kromě školky s výše zmíněným 

objektem 1227 souvisí také umístění 
služebny městské policie. Zastupi-
telstvo konečně v prosinci rozhodlo 
o rekonstrukci střední hospodářské 
části objektu. Díky tomu bylo možné 
již v lednu provést soutěž na výběr 
zhotovitele a během první poloviny 
roku zde zřídit služebnu. Tato re-
konstrukce uleví přeplněné služebně 
Radotín a umožní aktivnější dohled 

strážníků po celé lokalitě Prahy 16.
Jeden z hlavních důvodů, proč byl 

objekt Žabovřeská 1227 Zbraslavi 
svěřen, byl kritický stav mateřského 
školství. Zastupitelé rozhodli na svém 
posledním zasedání o vybudování 
nové mateřské školy v této lokalitě. 

V tuto chvíli je stanoven harmono-
gram kroků, které jsou nutné k realiza-
ci projektu. Probíhá výběr projektanta 
a další kroky. Bohužel jak to bývá, doba 
projektování a povolování je delší než 
samotná předpokládaná doba výstavby. 
Nicméně cílem rozhodnutí je vybudo-
vat trvalé a kvalitní řešení. Z tohoto dů-
vodu se upustilo od původního plánu 
„superrychlé“ rekonstrukce a bude 
vypracováno kvalitní řešení pro da-

nou lokalitu. Jedná se sice o zdržení 
termínů, které však zároveň přinese 
vyšší užitnou a architektonickou hod-
notu. Doufejme, že se do té doby povede 
dovést jednání s majiteli „Matjuchinky“ 
do zdárného a akceptovatelného konce 
tak, aby došlo k hladkému přechodu do 
nového objektu. Jsme teprve na začátku, 
ale cíl je stanoven a nyní pracujeme na 
jeho realizaci.

V Radotíně se na jaře hned dvakrát 
představí špičkový divadelní soubor 
Rádobydivadlo Klapý. Tento spolek 
již existuje pětadvacet let a postupně 
se propracoval ve špičkové amatérské 
divadlo, které reprezentuje ČR na mno-
ha divadelních festivalech jak u nás, tak 
v zahraničí a téměř každý rok exceluje 
na divadelní žatvě Jiráskův Hronov.

Radotínští ho poprvé mohli vidět 
v Kulturním středisku Radotín v dubnu 
2011 s dramatem Elegie tyrolská. A kdo 
tehdy hru viděl, nenechá si jistě ujít ani 
příležitost setkat se s tímto výjimečným 
souborem opět.

Tentokrát Klapý přiveze fraš-
ku N. V. Koljady Slepice, a to v sobotu 
3. března od 19.00 hodin. Slepice je 
fraškou (i zrcadlem) o zoufalých po-
měrech v oblastním divadle, kde mladá 
herečka z nudy a plezíru svede současně 
dva muže, zamindrákovaného šéfa čino-
hry i stárnoucího seladona - údržbáře. 

Další úspěšný kus sehraje Klapý 
v sobotu 21. dubna, také od 19.00 ho-
din. Bude to hra V. Nývlta podle novely 
Bohumila Hrabala: Taneční hodiny pro 
pokročilé. Je to příběh osamělého, ale 

strašně užvaněného člověka, který za 
účelem sblížit se s kýmkoli pořádá Ta-
neční hodiny, ačkoli neumí tančit. Jak 
si se známým Hrabalovým literárním 
experimentem, inspirovaným surrealis-
mem a automatickou metodou, poradili 
dramaturg i Klapý, to stojí za vidění.

Předprodej zájezdů
Městská část Praha 16 zve radotínské seniorky, seniory, děti i rodiče na 
jarní zájezdy 2012 organizované ve spolupráci s cestovní kanceláří CK2:
> středy pro seniory 
– prodej v KS U Koruny v pondělí 5. března od 10.00 do 12.00 hodin:
11. dubna: Za Bedřichem Smetanou 
 památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích, zámek Staré Hrady,
                  exkurze do výroby hořických trubiček
2. května:  Kladrubští bělouši a česká svíčkárna
 hřebčín Kladruby, zámek Karlova Koruna, svíčkárna Šestajovice
30. května: Hrusice a Velkopopovický Kozel
 památník J. Lady v Hrusicích, pivovar Velké Popovice,
                  hvězdárna Ondřejov
V květnu se uskuteční rovněž zájezd do Burglengenfeldu.
27. června: Liberec 
 lanovkou na Ještěd, zámek Sychrov, návštěva historickéh
                  centra Liberce
> o víkendu pro děti a rodiče
– prodej v KS U Koruny v pondělí 5. března od 12.00 do 13.00 hodin:
neděle 26. února: Lipno, bruslařská dráha a aquapark 

dle počasí, sledujte www.praha16.eu 
sobota 5. května: Středověká vesnice Botanicus 

 návštěva středověké vesnice, vyzkoušení tradičních
 řemesel, návštěva bylinných zahrad s labyrinty

VÍTÁNÍ JARA V PIVNÍM SANATORIU
Radotínská útulná hospůdka Pivní sanatorium se stane v sobotu 17. března od 16.00 hodin 

již tradičně útočištěm kulturně-společenské akce Vítání jara. Oblíbená taneční zábava 
propojená hudbou, zpěvem i zdravicemi příchozích proběhne po šesté v podvečer. 

Samozřejmostí už se stala květina pro každou příchozí dívku či ženu.
Program odstartuje radotínská kapela Beer Sanatorium a do nočních hodin budou hrát k tanci 

Míchačky betonu se zajímavými hosty a přáteli.
Všichni příznivci jarního veselí jsou zváni!

Akce je podpořena Městskou částí Praha 16.

Opravdovou lahůdku pro milovníky U2 chystá Kino Radotín v ně-
kolika představeních od března do června. Poprvé se mohou nechat 
unést pulsující atmosférou živého koncertu už 10. nebo 27. března.

U2 3D je vůbec první záznam živého vystoupení ve 3D. Pro 
natočení tohoto záznamu byla využita ve své době nejnovější 3D 
digitální technologie a 5.1 Surround zvuk – společně prý utváří 
doslova pohlcující zážitek. 

Jde o digitální 3D natočené multi-kamerou v reálném čase 
technologií 3ality Digital. Bylo pořízeno 100 hodin záznamu kon-
certů za použití největšího počtu v té době dostupných 3D kamer. 
Délky se není třeba bát – fi nální sestřih má nakonec 85 minut. 

Gymnázium Oty Pavla v Radotíně 
otevírá pro školní rok 2012/13 jednu 
třídu čtyřletého studia se všeobecným 
zaměřením a jednu třídu šestiletého 
studia (pro žáky ze 7. tříd základních 
škol) všeobecného zaměření s rozšíře-
nou výukou anglického jazyka. 

Přijímací zkoušky 1. kola přijímacího 
řízení do čtyřletého i šestiletého studia 
se budou konat ve dnech 23. a 24. dub-
na 2012, a to písemné z českého jazyka 
(testy organizace SCIO), matematiky 
(testy organizace SCIO) a anglického 
jazyka (test Gymnázia Oty Pavla) v roz-
sahu učiva základní školy. 

Přihlášky se podávají do 15. března 
2012 do sekretariátu školy. For-
muláře přihlášky a více informací 
najdete na www.gop.cz.

diplomem či potvrzením v přihlášce 
ke studiu. 

Od 1. ledna 2012 dochází z důvo-
du prosincové novelizace školského 
zákona k výrazným změnám v orga-
nizaci přijímacího řízení na střední 
školy – uchazeči o studium podávají 
pouze 2 přihlášky ke studiu, rozhod-
nutí o přijetí se považují za oznámená 
dnem zveřejnění seznamu přijatých 
a ruší se povinnost vydávat žákům 
9. tříd výstupní hodnocení (více na 
www.msmt.cz).

V pátek 20. ledna se i přes dosud 
probíhající stavební práce v Kulturním 
středisku v domě U Koruny konal vý-
chovný koncert vážné hudby pro první 
stupeň ZŠ Radotín. Ve dvou skupinách 
se tu vystřídalo přes 200 dětí, které se 
interaktivní a zábavnou formou měly 
přiblížit světu vážné hudby. 

To se i přes nepříliš přitažlivý ter-
mín (výchovný koncert) snad alespoň 
u některých z nich podařilo. Soubor 
Musica festiva di Praga ve složení 
soprán, housle, hoboj a kytara ukázal, 
že i na klasické nástroje mohou být 

interpretovány skladby, které jsou 
známé spíše z fi lmů, pohádek nebo 
muzikálů. Během koncertu hudebníci 
malé posluchače zapojili nejen jako 
dirigenty a hudebníky, ale uspořádali 
pro ně i soutěže v různých hudebních 
hádankách. Děti se nenásilně sezná-
mily s funkcí hudby v jednotlivých 
vývojových etapách kultury. Vedle 
klasického koncertního repertoáru za-
zněly i melodie z fi lmů „Tři oříšky pro 
Popelku“ nebo „Yesterday“ od Beatles. 
Při známém hitu z fi lmu „Shrek“ Ale-
lujá zpíval opravdu celý sál.

Kéž by alespoň některé děti odešly 
s pocitem, že i vážná hudba se vlastně 
dá poslouchat.

Další zajímavá část z cyklu vý-
chovných koncertů se pro ZŠ Ra-
dotín chystá 13. dubna, kdy děti 
nahlédnou do světa opery, operety 
a muzikálového umění v programu 
„Slavné operní maličkosti - aneb 
zpíváme si vážně i nevážně“. Živě 
uslyší árie ze slavných oper, napří-
klad Kouzelné fl étny W. A. Mozarta, 
Verdiho Trubadúra, Bizetovy Car-
men nebo Porgy a Bess G. Gershwi-
na. Součástí programu je povídání 
o zajímavostech ze světa opery.

Přijímačky na Gymnáziu Oty Pavla

Někteří z čtenářů si možná matně 
vzpomenou, že v únoru roku 2008 na-
vštívil – po mnoha staletích – pradávný 
rek vladyka Horymír spolu se svým věr-
ným Šemíkem náš útulný Radotín. 

Proč právě v únoru? No, to dá, jak 
se říká, rozum: Rok 2008 by přestup-
ný a 29. února měl (a opět bude mít) 
Horymír svátek. Pravda, Horymírovi 
se v Radotíně velice líbilo, takže se 
s malým doprovodem objevil i v roce 
následujícím, kdy byl přijat zástupci 
naší městské části. 

A to se stane letos opět! 
Kdo bude chtít tento unikátní 

historický zjev spatřit na vlastní oči, 
skvělá příležitost nastane (samozřejmě) 

29. února. V 16.00 hodin se totiž vlady-
ka, jak jinak než koňmo, dostaví před 
budovu městského úřadu, kde bude 
přijat starostou naší městské části, 
jakož i radními. Poté bude pokračovat 
na svoje (tedy Horymírovo) náměstí, 
kde zhruba v půl páté pronese zdravici 
k občanům a položí svůj vlastní věnec. 

Pokud to někdo snad v tento čas ne-
stihne, nemusí zoufat. Večer v Říčních 
lázních bude v 19.00 hodin totiž možno 
strávit v Horymírově společnosti hu-
dební večírek; ten oživí kapela Š.O.K. 

Takže neváhejte a na středu 29. úno-
ra si na odpoledne a večer nic jiného 
neplánujte.

Horymír opět v Radotíně!

Horymír s věrným ořem
v roce 2008

V den 880. výročí první zmínky 
o Chuchli (19. ledna 2012) spatřila 
světlo světa pamětní pohlednice připo-
mínající toto významné výročí.

Jde o koláž čtyř pohledů různého 
stáří: záběr na chuchelské lázně v čele 
s kostelem Narození Panny Marie byl 
pořízen kolem roku 1900, pohled na se-
cesní tribuny dostihového závodiště je 
z dvacátých let, podobně starý je i záběr 
směrem k Homolce a pohled na nivu 
Vltavy. Pohlednici vydala vlastním 
nákladem Městská část Praha - Velká 
Chuchle, vytiskla místní tiskárna Re-
proservis a je ji možné zcela zdarma 
získat v podatelně místní radnice. 

Zájemci o místní historii zde součas-
ně mohou zakoupit reprezentativní pu-
blikaci „Malá a Velká Chuchle“ z roku 
2010, jejíž prodejní cena byla při příle-
žitosti jubilea snížena na 268 Kč. 

Pohlednice k výročí Chuchle

Pro film byly použity 
záznamy z koncertů v Již-
ní Americe během turné 
„Vertigo“ v letech 2005-
2006 z Mexico City, Sao 
Paula, Santiago a Buenos 
Aires. Zazní v něm mimo 
jiné skladby Vertigo, Bea-
tiful Day, Love and Peace, 
Sunday, bloody Sunday, 
Miss Sarajevo, The Fly, 
Yahweh...



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

777 171 206
Petr Kučeratel:

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907

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
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Kočárky, autosedačky a výbavička pro miminko.

Obchod 600 m2

Věštínská 17, Praha 5 - Radotín

Věrnostní karta
dáme vám věrnostní kartu

na trvalé slevy 
v našem obchodě

KUPON NA 20 % SLEVU NA JAKÉKOLIV JÍDLO PRO CELÝ STŮL

Platnost od 1.1.2012 do 31.3.2012

České a mexické speciality
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 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

 1/16 105 x 60 1,190.00 1,012.00

   1/8 105 x 125 2,320.00 1,972.00

   1/4 160 x 125 4,520.00 3,842.00
   1/2 260 x 190 8,810.00 7,489.00 7,048.00
   1/1 260 x 385 17,180.00 14,603.00 13,744.00

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00
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(staré) Sídliště 1082
153 00 Praha 5 - Radotín

tel.: 723 603 807
www.trikolka.cz
poblíž zdravotnického střediska
konečná BUS 244

Jízdní kola: 
Dětská 12˝- 24˝ + odrážedla
Horská 26˝ + 29˝
Trekkingová
CITY i s torpedem
Oblečení, doplňky,
motorizace vč. variant
AUTHOR SPORT LADY

Elektrokola CYCLESTAR
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Vychází 15.2.2012. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.3.2012.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 2.3.2012. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

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

a fotografie se nevracejí. 

Informační měsíční periodikum pro 

PVC, KOBERCE,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
DŘEVĚNÉ PODLAHY,
ODBORNÁ MONTÁŽ
KARLICKÁ 10 
PRAHA 16 RADOTÍN
WWW.AR-PODLAHY.CZ
info@ar-podlahy.cz
Tel.: 257912736

ZDRAVOTNÍ
POTŘEBY
tel.: 603 377 817
www.zdrapohorackova.cz
info@zdrapohorackova.cz

Zdravotní matrace na míru

Ortopedické vložky

Veškeré inkontinenční pomůcky 

Potřeby pro matku a dítě
(odsávačky, prsní vložky,
těhotenské prádlo)

Zdravotní a formující prádloZdravotní a formující prádlo

Pomůcky pro seniory

ZDARMA poradna pro ženy po
ablaci (včetně epitéz a prádla)

VĚŠKERÝ ROZVOZ POMŮCEK
ZDARMA

Nabídka volných kancelářských prostor
k pronájmu za výhodnou cenu
v přízemí třípodlažní budovy, 

možno telefon a internet.
volné od 1.2.2012
Zbraslav - Elišky Přemyslovny 380

S U B T E R R A a.s.

Info: p. Jaroslav Žoudlík, tel.: 244 063 123 - 602 449 811
e-mail: jzoudlik@subterra.cz

PRONÁJEM
SKLADOVÝCH PROSTOR

V CENTRU RADOTÍNA
ul. Na Betonce 114

od 150 - do 170 m2

tel: 775 553 414
email: e-realit@e-realit.cz



Kino Radotín, Na Výšince 4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.praha16.eu/kino

do 29. února
Výstava obrazu Josefa Malíka
v prostorách Místní knihovny 

Radotín pondělí, středa a čtvrtek
9.00-12.00 a 13.00-18.00 hodin

18. února
XVII. Radotínský bál

k tanci zahraje hudební skupina Smeč
vstupné 130 Kč, místenka 20 Kč – 

k zakoupení v Kulturním středisku 
Radotín – tel.: 257 911 746

přímo na místě lze lístky zakoupit 
hodinu před začátkem bálu

Sokolovna Radotín 20.00 hodin

22. února
Faustova svatba

aneb: Jak je důležité míti stoličku
repríza představení DS Gaudium

Kulturní středisko Radotín
od 19.00 hodin

25. února
Pohádky z pruhované peřinky

repríza hrané pohádky DS Gaudium
Kulturní středisko Radotín

od 15.00 hodin

29. února
Příjezd vladyky Horymíra

(více informací viz str. 4)

3. března
Aprílový příběh

 pohádka Petrpaslíkova divadla
pro děti

Kulturní středisko Radotín
od 15.00 hodin

3. března
 Slepice

fraška N. V. Koljady v podání 
Rádobydivadla Klapý 

Kulturní středisko Radotín
od 19.00 hodin

5. března
Předprodej zájezdů

pro seniory 10.00-12.00 hodin
pro rodiče s dětmi 12.00-13.00 hodin

Kulturní středisko Radotín
(více informací viz str. 4)

17. března
Vítání jara v Pivním sanatoriu

(více informací viz str. 4)

Kulturní středisko Radotín
nám. Osvoboditelů 44/15

telefon: 257 911 746
Více na www.praha16.eu

15. února
Připravena na práci?

přednáška personální poradkyně
vstupné 80 Kč, rezervace nutná

17.00-18.30 hodin

17. února
Pexoklubovna pro školáky

14.00-17.00 hodin, ukázková hodina 
nového kurzu Žonglování v 15.30 hodin

17. února
Poradna dětské psycholožky

Mgr. K. Votavové 
(nutno se objednat)

18. února
Jsem dobrý rodič?

víkendový workshop s dětskou 
psycholožkou, vstupné 500 Kč (i pár) 

rezervace nutná, 8.30-12.30 hodin

22. února
Výroba krasohledů

tvořivá dílna pro zručné děti od 10 let, 
vstupné 180 Kč včetně materiálu 

rezervace nutná, 17.00-18.30 hodin

24. února
Pexoklubovna pro školáky –

Jdi za svým snem aneb povídání
o vysněném povolání na téma jak se stát 

policistou s policejní studentkou 
14.00-17.00 hodin

24. února
Mediační poradna s PhDr. Natašou 

Balvínovou 
(nutno se objednat)

25. února
Víkendové cvičení pilates

Pilates fl ow a pilates s overbally s Žanetou 
Valentovou, vstupné 220 Kč rezervace 

nutná, 17.00-19.00 hodin

29. února
Morčecí párty pro školáky s morčaty

výroba boudičky nebo prolézačky 
a povídání o péči o morčata, vstupné 80 Kč 

rezervace nutná, 17.00-18.00 hodin

Stále probíhá zápis do kurzů
na nový semestr

recepce 721 518 248, www.pexeso.org

18. února
Dětský karneval 

restaurace U Přístavu od 15.00 hodin

18. února
Countrybál

restaurace U Přístavu od 20.00 hodin

22. února
Promítání pro seniory – Amerika 1. 

přednáší Zdeněk Beránek
klub KLASU od 15.00 hodin

23. února
Jasoň i Drsoň na forbíně

hosty K. Tejkala budou Miloň Čepelka, 
zakládající člen Divadla Járy Cimrmana, 
a Eva Henychová, folková písničkářka 

Divadlo Jana Kašky od 19.00 hodin

25. února
Šípková Růženka

pohádkový muzikál pro děti od 3 let 
s poněkud netradičním příběhem
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

28. února
Koncert žáků ZUŠ 

obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin

28. února
Šípková Růženka

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

3. března
O pejskovi a kočičce 

maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

3.-30. března
Duše přátel 

výstava z tvorby Jany a Jana Mejcherových, 
Galerie Městského domu

ve výpůjční době knihovny 

10. března
Benjamín a tisíc mořských ďasů

kapitána Barnabáše 
repríza maňáskové pohádky

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

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

www.mc-zbraslav.cz/kultura

Irena Dousková – Darda
Po bestselerech Hrdý Budžes 
a Oněgin byl Rusák přichází 

závěrečná část autorčiny volné trilogie 
Darda. V h(n)usákovské realitě 

dospívající Helenu potkáváme nyní 
jako vdanou ženu, matku dvou dětí.

nakladatelství Druhé město

Henning Mankell  – Číňan
Příběh pomsty, který sahá víc než 

sto let do minulosti a propojuje Čínu 
a Ameriku devatenáctého století 

s moderním Švédskem a Pekingem.
nakladatelství Host

Emíre Khidayer – Arabský svět - 
jiná planeta?

Jaký je arabský svět ve skutečnosti? 
Jak myslí, cítí a žijí Arabové? Jaké jsou 
vztahy mezi muži a ženami? Je každý 

Arab muslimem a každý muslim 
Arabem? Jak se chovají ke zvířatům? 
...skutečný život v arabských zemích.

nakladatelství Mladá fronta

Jamie Oliver 30 minut v kuchyni
Kniha přináší zcela revoluční přístup 
k tomu, jak rychle uvařit chutná jídla. 

Nejde o slevování z kvality.
Vše je o organizaci, rychlé práci

a používání vychytávek, se kterými
i vás Jamie seznámí.

nakladatelství MLD Publishing

PRO DĚTI:
Roald Dahl – Prevítovi

Pan a paní Protivovi jsou ošklivá, 
smrdutá, protivná a hloupá dvojice, 

která si celý život provádí samé 
naschvály, trápí zvířátka a na děti 
má zvláštní hůl. Jednoho dne se 
zvířátkům naskytne příležitost 
k odplatě, po které léta touží...

nakladatelství Knižní klub

D. W. Jonesová –
Howlův putující zámek

Předloha pro fi lm Zámek v oblacích 
o dívce Sofi i, kterou zlá čarodějnice 

zakleje do těla devadesátileté stařenky 
a jíž se ujme čarodej Howl cestující 

v pohyblivém zámku cestuje krajem.
nakladatelství Volvox Globator

Jim Davis – Garfi eld užívá života
5. a 6. kniha sebraných Garfi eldových 

stripů v barevné podobě.
nakladatelství Crew

www.knihovna-radotin.cz

Povodí Vltavy, 
s. p. v průběhu ledna 
prořezávalo stromořadí 
podél cyklostezky 
od Radotína až po 
Černošice. Nehrozí zde 
již tedy nebezpečí rány 
padající větví či dokonce 
stromem, nějakou dobu 
však byl průjezd po 
této trase snad ještě 
nebezpečnější.

Povodí Vltavy, 
s. p. v průběhu ledna 
prořezávalo stromořadí 
podél cyklostezky 
od Radotína až po 
Černošice. Nehrozí zde 
již tedy nebezpečí rány 
padající větví či dokonce 
stromem, nějakou dobu 
však byl průjezd po 
této trase snad ještě 
nebezpečnější.

Ořezané větve a koleje 
vyhloubené koly 

těžké techniky by daly 
zabrat i crossovým 

závodníkům. Koncem 
ledna se však podařilo 

upravit povrchy tak, 
aby – až přijde trochu 
lepší počasí – se tudy 

opět dalo bezpečně 
projíždět.

15. 2. 17.30 Alfa a Omega 3D USA 90 Kč
 Animované dobrodružství jedné alfa vlčice a jednoho omega vlka.
 20.00 Jeden musí z kola ven GB/FR 80 Kč
 Píše se rok 1973 a britská tajná služba MI6 se pokouší ve svém středu 

nalézt sovětského špiona – Gary Oldman, Colin Firth
16 .2. 17.30 Cesta na tajuplný ostrov 2 3D USA 130 Kč
 Volné pokračování celosvětově úspěšného fi lmu „Cesta do středu Země“ 

tentokrát ve 3D – Josh Hutcherson, Dwayne Johnson
 20.00 Signál ČR 110 Kč
 Boj o to, kdo prodá pozemek pro budoucí vysílač, může začít!
 Vojtěch Dyk, Kryštof Hádek, Bolek Polívka, Karel Roden
17. 2. 17.30 Monstra oceánů 3D USA 70 Kč
 Dokumentární fi lm je propojením velkolepé animace a skutečných 

nálezů paleontologů ve 3D.
 20.00 Jeden musí z kola ven GB/FR 80 Kč
18. 2. 17.30 Cesta na tajuplný ostrov 2 3D USA 130 Kč
 20.00 Nepřítel pod ochranou USA 110 Kč
 Jak ochránit jednoho z nejnebezpečnějších vězňů? Kdo ho chce dostat? 

– Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Fermiga
19.2. 16.45 Aida záznam opery z MET (viz str. 8) 300 Kč
  ZTP, důchodci a studenti sleva 50 Kč
21. 2. 17.30 Cesta na tajuplný ostrov 2 3D USA 130 Kč
 20.00 Nevěstinec FR 80 Kč
 „Vzpomínky z nevěstince“ – sociologická studie pařížských „domů lásky“ 

na přelomu století. –Adele Haenel, Jasmine Trinca
22. 2. 17.30 Monstra oceánů 3D USA 70 Kč
 19.00 Černobílý svět USA 90 Kč
 Film nominovaný na 4 Oscary o životě černých chův v amerických 

rodinách v 60. letech. – Emma Stone, Viola Davis, Sissy Spacek
23. 2. 17.30 Alois Nebel ČR 80 Kč
 Černobílá adaptace komiksu – atmosferický vizuální skvost z deštivých 

Jeseníků. – Miroslav Krobot, Karel Roden
 20.00 Křtiny POL 80 (RFK 50) Kč
 O složité situaci chlapa, který se dostal do problémů s bývalými 

mafi ánskými kolegy. – Tomasz Schuchardt, Wojciech Zielinski
24.2 17.30 Modrý tygr ČR 80 Kč
 Dobrodružný, magický a humorný rodinný fi lm vtáhne děti i jejich 

rodiče do světa fantazie.– Anna Polívková, Barbora Hrzánová
 20.00 Tohle je válka USA 110 Kč
 Akční komedie o bitvě agentů CIA s cílem co nejvíce ztrapnit a zkazit 

rande toho druhého – Tom Hardy, Reese Witherspoon
25. 2. 17.30 Le Havre FIN 70 Kč
 Kaurismäkiho snímek natočený ve stylu Francie 30. let přináší uhrančivý 

příběh o migraci – André Wilms, J.-P. Darroussin
 20.00 Underworld: probuzení 3D USA 140 Kč
 4. pokračování o nadpřirozených bytostech „ lykanech“ a upírech ve stylu 

akčního hororu – Kate Beckinsale, Scott Speedman 
28. 2. 17.30 Modrý tygr ČR 80 Kč
. 20.00 Tohle je válka USA 110 Kč
29. 2. 17.30 Rock života ČR 80 Kč
 Příběh rockera z Katapultu, kterému se rozpadl vlastní svět.
 20.00 Perfect sense GB/SRN 80 Kč
 Milostné drama na pozadí počínající globální katastrofy – Ewan 

McGregor, Eva Green, Connie Nielsen, Ewan Bremner 
1. 3. 17.30  Śmoulové 3D USA 130 kč
 Animovaná rodinná komedie.
 20.00  Artist FR (více viz str. 8) 90 Kč 
2. 3. 17.30 Mupeti USA 100 Kč
 Rodinná komedie o loutkách Mapeťácích nominována na Oscara.
 20.00 Źelezná lady GB 100 Kč
 Film o ženě, která dokázala, že vysoká politika není jen výsadou mužů 

– Meryl Streep, Jim Broadbent, Anthony Head
3. 3. 17.30 Gulliverovy cesty 3D USA 120 Kč
 Klasická pohádka ve 3D provedení o Gulliverovi a jeho dobrodružstvích 

v zemi Liliputánů. – Jack Black, Jason Segel
 19.30 Muži, kteří nenávidí ženy USA 90 Kč
 Mysteriózní thriller o rozkrývání řetězu vražd, táhnoucího se z minulosti 

až do současnosti – Daniel Craig, Rooney Mara
6. 3. 19.00 Stud GB RFK (viz str. 8) 90 (RFK 60) Kč 
7. 3. 17.30 Mupeti USA 100 Kč
 20.00 Můj týden s Marilyn GB 90 Kč
 Neobvykle intimní pohled na hollywoodskou ikonu a její spontánní 

vztah s mladým mužem, který jí rozuměl víc než kdo jiný –  Michelle 
Williams, Eddie Redmayne, Kenneth Branagh

8. 3. 17.30 Mupeti USA 100 Kč
 20.00 Love ČR/SR  90 Kč
 Nemusí jít o lásku, může jít i o peníze– jako v  milostném dramatu ze 

současné Bratislavy – Michal Nemtuda, Kristína Svarinská
9. 3. 17.30 Méďa Béďa 3D USA 70 Kč
 Méďa s Bubem spojí síly s rangerem Smithem, aby společně našli způsob, 

jak zachránit park – Dan Aykroyd, Justin Timberlake
 20.00 Zkrat USA 90 Kč
  Akční thriler o agentce, která se stane terčem zabijáků – Gina Carano
10 .3. 17.30. Muži v naději ČR 80 Kč
 Může být nevěra základem šťastného manželství? Bonviván Rudolf je 

o tom přesvědčen – Jiří Macháček, Bolek Polívka
 20.00 U 2 – záznam koncertu 3D (více viz str. 4) 150 Kč 
13. 3. 17.30 Rio 3D USA 120 Kč
 Animovaný příběh vzácného papouška jménem Blu, který žije na malém 

městě se svoji paničkou Lindou.
 20.00 Hamlet podniká FIN 70 Kč
 Aki Kaurismäki Shakespearův nadčasový model převádí do současného 

Finska – Kati Outinen, Elina Salo
14. 3. 17.30 Źelezná lady GB 100 Kč
  19.30 Muži, kteří nenávidí ženy USA 90 Kč
15. 3. 17.30 Králova řeč GB 90 Kč
 20.00 Probudím se včera ČR 110 Kč
 Sci-fi  –  díky třídnímu srazu si Petr uvědomí, že jediná, kterou kdy 

miloval, byla jeho spolužačka Eliška – Jiří Mádl, Eva Josefíková

Dětské fi lmy:
18. 2. 16.00 Krakonošovy pohádky II. ČR 50 Kč
25 .2. 16.00 Skřítkové a trolové ŠVÉD 60 Kč
 Animovaný fi lm o rodince skřítků a zlých trolech.
10. 3. 16.00 Cesta na Měsíc 3D USA 60 Kč
 Animované napínavé vesmírné dobrodružství muších kluků.
3. 3. 16.00 Mikeš  I. ČR 50 Kč
 Kreslená pohádka o kocourovi Mikešovi.

Baby bio:
22 .2. 10.00 Láska je láska ČR 60 Kč
 Tragikomedie o lásce všeho druhu zaměřující se na soudobé sociální 

a lidské problémy – Petr Nárožný, Eliška Balzerová
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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)!�

Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

V případě, že se chcete zúčastnit 
s losování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu nebo 
telefonní číslo a přiložte lehčí i těžší 
variantu sudoku s vyplněným jménem, 
adresou a tel. spojením. Do slosová ní 
budou zařazeni pouze úspěšní luštitelé. 
Výherci si svoji výhru mohou převzít na 
adrese redakce. Správná řešení zasílejte 
do redakce nejpozději do 1.3.2012.

Řešení z minulého čísla

Ing. Miroslav Richter
Tachovská 1155/30

Radotín

Dagmar Řepová
Na Hvězdárně 24

Velká Chuchle
Jana Krausová

Nám. Osvoboditelů 1365/4
Radotín

 e Artist (Umělec)

Na Aidu do kina

Shame (Stud)
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Po koupání a kosmetice přichází dal-
ší kapitolka - přebalování. V této části 
dětské výbavičky můžete hodně ušetřit 
i hodně utratit.

Přebalovací komoda bývá součástí 
různých pokojových sestav, takže se 
můžete realizovat, co se designu týká. 
Počítejte ale s tím, že budete muset 
sáhnout hlouběji do peněženky. Na 
druhé straně můžete později odstranit 
přebalovací pult v horní části komody 
a u většího dítěte využijete přebalovací 
komodu jako normální skříňku.

Přebalovací pult je levnější varianta, 
a je-li na kolečkách, pak i mobilnější 
a praktičtější. Umístíte-li jej do koupel-
ny, nemusíte miminko nikam přenášet 
a můžete vesele pokračovat v kosme-
tických úkonech okolo děťátka. Do 
poliček přebalovacího pultu nebo 
horní zásuvky komody také snadno 
umístíte spoustu důležitých propriet, 
takže nemusíte nikam odbíhat.

Přebalovací podložka se hodí do 
ložnice pro případ nočního přebalová-
ní. Jsou maminky, které si s ní vystačí 
a přebalují zásadně na posteli, nebo 
(u větších a živějších dětí) na zemi.

Až budete miminko přebalovat, 
často budete zároveň řešit mytí 
zadečku. Ve všech příručkách se 
dočtete, že byste měla mít žínky ve 
dvou barvách. Na obličejíček a na 
tělo a prát na vyvářku. No, nevím. 
Ruku vyvařovat nemusíte a popravdě 
řečeno neznám nikoho, kdo by žínku 
používal. Miminko není třeba nijak 
drhnout, takže omytí rukou boha-
tě stačí. Při přebalování se nejlépe 
osvědčuje položit miminko na pře-
balovací pult, a pokud je ušpiněné od 
stolice, tak z nejhoršího otřít vlhkým 
ubrouskem. Potom položíte děťáko 
na ruku a omyjete pod tekoucí vo-
dou. Čistou vodou miminko myjte, 
i pokud bude jen počůrané. Je to nej-
lepší prevence proti opruzení, otírání 
vlhkými ubrousky opravdu nestačí. 
Ty berte jen jako tzv. „nouzovku“. 

Určitě ale není vhodné je používat na 
běžné přebalování a kompletní čištění 
miminka. Po umytí zadečku budete 
potřebovat něco na osušení. K zá-
kladní výbavičce patří dále 2 dětské 
osušky. Nejsou samozřejmě nezbytné. 
Stačí i normální ručník, ale dejte po-
zor, aby se používal jen na miminko 
a pral se na vyvářku zvlášť. U dětské 
osušky, nejlépe nápadné a s dětským 
motivem, nebo s kapuckou, je méně 
pravděpodobné, že si do ní někdo utře 
nohy. Při výběru si ohlídejte materi-
ál. Ideální je čistá bavlna, biobavlna, 
nebo bambusové vlákno. Některé 
levnější typy osušek jsou s příměsí 
polyesteru a nejsou savé.

Kosmetiku a mazání dětského za-
dečku jsme už řešili, takže přejdeme 
rovnou k plenkám. Papírové nebo 
látkové pleny si pořiďte v dostatečném 
množství. Většina maminek používá 
jednorázové papírové plenky, ale čím 
dál více rodičů s ekologickým smýš-
lením volí plenky látkové. Obojí má 
své výhody i nevýhody. Plánujete-li 
„látkování“, před nákupem kom-
pletní výbavičky je důkladně zvažte. 
Podrobněji se touto problematikou 
chystáme v budoucnu zabývat ve spe-
ciálním článku.

Obyčejné látkové pleny (čtver-
covky 20-30ks) si vyberete kvalitní, 
s vyšší gramáží. Hodí se úplně na 
všechno. V první řadě na tzv. široké 
balení kyčlí, které ortopedi v prvních 
měsících doporučují jako prevenci 
dysplazie kyčelního kloubu. Čtver-
cové plenky využijete i na spoustu 
dalších užitečných věcí: na podložení 
miminka, na zakrytí, když kojíte, na 
přikrytí ramene, když dáváte mimin-
ko odříhnout, na utření odříhnutého 
mléka, pod hlavičku do kočárku. 
Pořiďte si i tetrapleny. To jsou velké 
čtvercové plínky s vysokou gramáží. 
Lze je použít podobně jako malé, jen 
jsou prostě větší a savější. 

Přebalování

Radotínské kino uvede záznam 
z přímého přenosu opery Aida, kte-
rá byla v newyorkské metropolitní 
opeře nastudována v originále – tedy 
v italském jazyce. Režie se ujala Sonja 
Frisell, scéna je dílem Gianniho Qua-
ranty, kostýmy má na svědomí Dada 
Saligeri, pod choreografi i se podepsal 
Alexei Ratmansky.

Aida, jejíž děj se odehrává ve sta-
rodávném Egyptě, je 
tragickým milostným 
př íběhem a zároveň 
výpravným dramatem 
plným velkolepých scén 
a působivých sboro-
vých partů. Autorem 
libreta opery Giusep-
pe Verdiho z roku 1871 je Antonio 
Ghislanzoni, který zpracoval látku 
poskytnutou egyptologem Augustem 

Mariettem. Tuto operu psal Verdi ve 
svých 58 letech na objednávku pro 
operu v Káhiře k příležitosti otevření 
Suezského průplavu.

Aida je obvykle považována za 
vyvrcholení Verdiho celoživotního 
operního díla. První představitelkou 
titulní role měla být česká sopranist-

ka Tereza Stolzová. Kvůli prusko-fran-
couzké válce nakonec ani ona ani Ver-
di do Egypta neodcestovali. Světovou 
premiéru 24. prosince 1871 v Káhiře, 
(Khedivial Opera House, Káhira, 
Egypt) dirigoval Giovanni Bottesini 
a Aidu zpívala Antonietta Anastasi-
-Pozzoni. Stolzová zpívala až evrop-
skou premiéru 8. února 1872 v divadle 
La Scala. Pak podepsala smlouvu na 
třicet představení v Káhirské opeře 
v sezóně 1873–1874 za astronomický 

honorář 150 000 franků. 
Mimo to se jí dostalo 
poct od samotného che-
diva Isma‘ila Paši.

Ve zpracování zazna-
menaném pro kina se 
v hlavní roli zotročené 
etiopské princezny 

Aidy představí Violeta Urmana, její 
sokyni Amneris ztvární Dolora Za-
jick a Radamčse, velitele egyptských 

vojsk, Johan Botha, Amonasra Carlo 
Guelfi , Ramfi se Roberto Scandiuzzi 
a krále Štefan Kocán. Orchestr a sbor 
Metropolitní Opery New York vede 
Daniele Gatti.Daniele Gatti.
Představení trvá 3 hodiny a 52 minut 
a promítá se se dvěma přestávkami 
19. února od 16.45 hodin.

poskytnutou egyptologem Augustem 

Mariettem. Tuto operu psal Verdi ve vojsk, Johan Botha, Amonasra Carlo 

V době, kdy tyto řádky píšu, ještě 
není jisté, zda Umělec získá Oscara, ale 
bez váhání bych si na něj vsadila. Je to 
totiž černobílá vrána mezi barevnými 
trikovými blockbustery, rozkošný sní-
mek, ve kterém uslyšíte jen pár vět, ale 
řekne toho paradoxně mnohonásobně 
víc, než řada snímků přecpaných dialo-
gy až po okraj.

vymyká všemu, co jste v minulých 
letech viděli. Snad proto ,  ž e  ho 
natočil umělec, jenž miluje fi lmové 
vyprávění a jeho nekonečné mož-

nosti, pro publikum, které jeho obdiv 
k celuloidovému médiu chápe a sdílí 
v přítmí kinosálu. Je to jeden z těch 
kouzelných fi lmů, díky kterým se do 
stříbrného plátna dokážete znovu za-
milovat. Onou prostou, nefalšovanou 
dětskou láskou.     

Michael Fassbender je doslova 
všude. Zdálo by se, že když si nedáte 
pozor, vyskočí na vás tenhle německo-
-irský herec i z lednič-
ky. Za poslední rok 
se objevil v hlavních 
rol ích čtyř velkých 
filmů, ztvárnil pana 
R o ches tera v  nové 
adaptaci knižní kla-
s i k y Ja ny Eyerové , 
z a z á ř i l  c o b y  c h a -
rismatický Magneto 
v  X- m e n e c h ,  z t ě -
le sn i l  š v ýca rského 
psychoanalytika Carla 
Gustava Junga v Nebezpečné metodě 
a za roli v dramatu Stud britského re-
žiséra Steva McQueena dokonce získal 
nominaci na Oscara i Zlaté glóby.

vyprávění a jeho nekonečné mož-

nosti, pro publikum, které jeho obdiv 

pozor, vyskočí na vás tenhle německo-

Gustava Junga v Nebezpečné metodě 

30. let (před pár lety pouze historická 
kulisa, dnes výsostně aktuální témata) 
se střídá drama 
s komedií, smích 
se slzami, ticho se 
zvukem, člověk se 
psem.

Jeho Brandon je bohatý třicátník 
žijící v poněkud sterilním bytě na 

Stud rozhodně není fi lmem pro kaž-
dého. Vypráví o posedlosti, která z člo-

Manhattanu. Je posedlý sexem, 
ale štítí se intimity. A když zrovna 
nepracuje nebo si neužívá s prosti-
tutkami, sjíždí internetové porno. 
Situace se ale dramaticky změní, když 

do jeho života nečekaně vpadne jeho 
protiklad, mladší sestra Sissy (oslnivá 
Carey Mulligan), s níž ho pojí bolestné 
(ale utajené) vzpomínky na dětství.

Příběh se odehrává v Hollywoodu 
mezi lety 1927 a 1932, na samotném 
sklonku éry němých fi lmů. Hlavním hr-
dinou, donkichotským rytířem smutné 
postavy, je velká hvězda němého fi lmu, 
George Valentin (Jean Dujardin), která 
si neumí představit svět plátna, kterému 
vládne, se zvukem. Jeho život změní  
stoupající hvězdička přicházejícího 
zvukového fi lmu, Poppy Miller (Be-
renice Bejo). Jejich náhodné setkání 
v davu na ulici se ukáže jako osudové 
- a na fascinujícím pozadí nelítostné-
ho Hollywoodu a hospodářské krize 

F r a n c o u z s k ý 
r e ž i s é r  M ic he l 
Hazanavicius si 
elegantně pohrává 
se styly z různých 
filmových období 
a podmaňuje si 
oněmělé diváky 
svým majstršty-
kem  natolik, až po chvíli zapome-
nou, že sledují němý černobílý fi lm. 
Protože tohle není do sebe zahleděný 
experiment pro kavárenského inte-
lektuála, ale úžasná zábava, zábava, 
která vás přenese  téměř o století zpět 
a zase zpátky. Svou jedinečností se 

věka dělá chladný stroj na slast, o se-
xuální závislostí, před níž není úniku. 
Kromě explicitních scén náhodného 
sexu publikum uvidí i tzv. full frontal, 
odhalené mužské pohlaví, kterému se 
zpravidla fi lmový mainstream důsled-
ně vyhýbá. A to je jen šokující povrch, 
to, co je uvnitř, děsí svou hloubkou, 
syrovostí, opravdovostí. A podivným 
chladem. Film ukazuje úplně jinou 
stránku New Yorku, než jakou obyčej-
ně znáte. Jinou stránku sexu, než jakou 
fi lmoví mágové s oblibou prezentují. 
Jinou stránku chameleona Fassbende-
ra. A především jinou stránku mužské 
duše - zranitelnou a trpící. Film je zá-
roveň podvratný a znepokojivý v tom, 
že se jen obtížně dostává z hlavy, zalézá 
jako červ do podvědomí a provokuje 
otázkami, které se člověk snaží potla-
čovat. Stud znovu odhaluje, že největší 
nebezpečí nečíhá kdesi v lesích, ale 
v temných zákoutích lidské duše.



Extraligový basketbal opět v Radotíně

    VIDEOSTUDIO
                 PÁTEK

603 277 383, 257 811 063 / Radotín

PŘEPISY

SKENOVÁNÍ

SLUŽBY

 ●  rodinného videa všech formátů
         na DVD
 ●  starých filmů 8 mm, 9,5 mm, 16 mm
       na DVD a HDD

 ●  diapozitivů, negativů a fotografií

 ●  kamera, foto, střih

www.studiopatek.cz

Objednejte si ji hned pouze za 404 Kč na: www.dianetika.cz
knihy.praha@dianetika.cz, tel.: 776 001 888

DIANETIKA
Moderní věda o duševním zdraví

CO OVLIVŇUJE VÁŠ ÚSPĚCH V ŽIVOTĚ?
CO ČLOVĚKU BRÁNÍ V TOM, DOSAHOVAT CÍLE?

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT, ABY SE VÁM PŘÁNÍ SPLNILA?

 Toto je kniha pro všechny ty,
kteří chtějí v životě dosahovat
cílů a splněných přání.

Zkušenost čtenáře: 
Díky Dianetice jsem
se zbavila bolesti kloubů
a problému s oteklými
nohami navždy.
Taky jsem o hodně
úspěšnější a mám pořád 
dobrou náladu.
A to ještě nejsem u konce:-).
Zuzana L.

Nabídka zaměstnání
Restaurace U Rytíře,

Velkotržnice Lipence, Praha 5
přijme KUCHAŘE/KU

pro jednosměnný provoz pondělí - pátek   8-17 hodin
požadujeme: - vyučení a praxi v oboru
                     - praxi v kuchyni hotových jídel
                     - samostatnost, spolehlivost

Tel.: 777 66 1111 po 14. hodině

Víte o tom, že na Prahu 5 – Zbraslav, za Vámi přišla 
špičková estetická dermatologie?

Centrum je vybaveno špičkovými lékařskými pří-
stroji, které jinak naleznete výhradně v renomova-
ných estetických centrech hlavního města. Máme 
pro Vás připraveny VIP služby, výběr ošetření cíle-
ně pro Vaši problematiku. Časový harmonogram je 
přizpůsoben Vašim potřebám během celého týdne 
včetně sobot a nedělí od 8 do 20 hod. a i déle dle 
individuálních potřeb klienta.

Možnost parkování v areálu centra.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Adresa: Praha 5 - Zbraslav, K Vejvoďáku 1359 
tel.: +420 775 233 220 a +420 251 010 779. 
Více informací naleznete na našem webu
www.he-wa.cz 

DSK Basketball je pražský basketbalový 
oddíl původně z Karlína. V letošním roce má 
svoji domácí halu právě v Radotíně, můžete 
se tedy přijít podívat na zápasy ŽBL (ženské 
basketbalové ligy) právě do radotínského 
sportovního stánku.

Klub v letošním roce oslaví desetileté výročí 
od svého založení. Název se vyvíjel postupně 

od TJ Spoje Praha, přes DAS Com, DSK Karlín 
až k dnešnímu DSK Basketball. 

První úspěch se dostavil v sezoně 
2003 – 2004 a byl jím postup z pražského pře-
boru žen do II. ligy. Následovalo několik sezon 
se střídavými úspěchy. Zlomem bylo období 
2008 – 2009, kdy se z druholigového průměru 
tým vypracoval až na konečné třetí místo. 
Tento zdar hráčky motivoval ještě k většímu 
úsilí a v další sezoně druhou ligu suverénně 
vyhrály (na zápasy 24:1) a postoupily tak do 
národní ligy. Nováček bodoval i tady a v prů-
běhu roku se zlepšoval zápas od zápasu. Na-
konec přes tým Sparty Praha postoupil až do 
semifinále 2. nejvyšší soutěže. Díky rozšíření 
extraligy ŽBL se pro období 2011 – 2012 kva-
lifikoval do ligy vicemistryň světa.

V extralize se zatím ženám z DSK ještě vy-
hrát nepodařilo, ale třeba minulý zápas proti 
Pardubicím (56:59) ukázal, že mohou zvítězit 
i v nejvyšší soutěži – ještě 15 vteřin před kon-
cem totiž vedly 56:55.

Kapitánkou týmu a zároveň hráčkou zá-
kladní sestavy je zkušená Katka Čiperová, 
která za klub nastupuje od postupu do II. ligy, 

tedy od roku 2005. Za tu dobu stihla odehrát 
180 utkání, 4359 minut, nastřílet 1679 bodů 
(2. místo historických tabulek DSK) a zajistit 
177 asistencí (1. místo). Navíc jí patří i histo-
ricky třetí příčka za 968 doskoků. Kateřina 
neustále patří k oporám týmu. 

Jádro mužstva tvoří české hráčky (Andrea 
Buldrová, Stáňa Šimáková, Bára Emmelová, 
Alena Huňková, Irena Špirková, Zuzka Kru-
ková, Veronika Rybová, Bára Sloupová, Petra 
Horáková, Adéla Věchtová a Eva Lomozní-
ková), ale v kádru je i Američanka Arnika 
Ranae Brown, která je momentálně nejlépe 
doskakující hráčkou celé extraligy! Další 
Američankou (po mamince i Polkou) je Julia 
Demirer, nově dorazila i posila na rozehrávce 
od našich západních sousedů – z německého 
Oberhausenu přestoupila Lea Mersch. 

O chod klubu se stará trojice Dan Kurucz, 
Martin Marcalík a Ivan Šlehobr (kondiční 
trenér) vydatně podporovaná kapitánkou 
Čiperovou, která zastává v klubu taktéž 
exekutivní funkci místopředsedkyně. Lucie 
Husáková se podílí na tréninku individu-
álních činností. Lékařem je MUDr. Zdeněk 
Sedláček, fyzioterapeutem Vlasta Ježek 
a masérkou Alexandra Nezbedová.

„Protože podmínky extraligy ŽBL vyžadují 
dosti přísné parametry na sportovní halu, 
dohodli jsme se na sehrání našich domácích 
mistrovských zápasů v hale v Radotíně,“ 
vysvětluje Dan Kurucz, trenér DSK, proč se 
zápasy odehrávají na radotínské půdě. „Setkali 
jsme se zde s velmi vstřícným přístupem pra-
covníků haly v čele s Pavlem Prachařem a jeho 
lidmi, kteří nám v Radotíně vytvořili vpravdě 
domácí prostředí. I když zatím nevyhráváme, 
věříme, že si na naše zápasy do krásné radotín-
ské haly najde cestu stále větší počet příznivců 
pěkného basketbalu a našeho týmu DSK,“ 
dodává Kurucz.  

Mažoretky se poprvé představí
v Praze v halové soutěži

Úplně první ročník nepostupové soutěže 
pro mažoretky všech věkových kategorií se 
uskuteční v sobotu 17. března v radotínské 
sokolovně. 

Tomuto kolektivnímu sportu se věnuje 
mnoho dívek v celé republice a všechny 
rády vystupují při sportovních a kulturních 
akcích doma i v zahraničí. Velmi oblíbené 
jsou právě soutěže, kde mohou porovnávat 
svoje dovednosti s ostatními skupinami. 
Mažoretkový sport se u nás velmi rozvíjí, 
pořádá se mnoho regionálních akcí i mis-
trovství republiky. 

Nicméně v Praze a jejím okolí obdobné 
klání nikdo nepořádá, a tak se do toho 
pustilo občanské sdružení „Mažoretky Zlaté 
Prahy“ s předsedkyní Pěvou Vosátkovou 
a s přáteli z Radotína. Od počátku všichni 
věřili, že nepostupovou soutěž vyhlášenou 
pro amatérské i profesionální kluby přiví-
tají vedoucí mažoretkových skupin hlavně 
z Prahy a okolí. Nakonec se přihlásilo cel-
kem 62 skupin z celé České republiky.

Přijedou mažoretky z  Kladna, Chocerad, 
Kolína, Teplic, Štětí, Hluboké nad Vltavou, 
Hrádku nad Nisou, Strakonic, Plzně, Písku, 
Příbrami, Mohelnice, Dačic, Ždánic, Rosic, 
Hodonína a v neposlední řadě samozřejmě 

i několik pražských týmů. V dopolední části 
se bude soutěžit v takzvaných malých for-
macích, což je 3 – 8 dívek. Naproti tomu od-
poledne půjde o formace velké, kde se v kaž-
dé skupině představí od 9 do 30 soutěžících. 

Výkony bude hodnotit pětičlenná porota 
složená z řad zkušených trenérek, vedoucích 
a choreografek. Soutěž je rozdělená podle 
věkových kategorií na: mini (děti ve věku 

Zimní fotbalový Weber cup pošesté
Zimní fotbalový turnaj, který od samého 

počátku pořádá radotínský fotbalový oddíl 
s SK Aritmou Praha, již letos vstoupil do 
svého šestého ročníku.

Hraje se na bývalém tréninkovém hřišti 
SC Radotín, kde v současné době leží umělá 
tráva třetí generace. Mezi pražskými muž-
stvy a týmy ze středních Čech je soutěž ob-
líbena kvůli perfektní organizaci, příjemné-
mu zázemí a v neposlední řadě jsou jedním 
z důvodů nejnižší vstupní poplatky.

Hraje se paralelně na hřištích SC Radotín 
a SK Aritma Praha a zájem je letos nebývalý. 
Z tohoto důvodu byl opuštěn předchozí mo-
del soutěže, kdy v Radotíně i ve Vokovicích 
byly odehrány dvě skupiny o šesti mužstvech, 
z nichž první tři postupovaly do skupiny 
o 1. až 6. místo a zbytek hrál o zbývající pozi-
ce. Byl proto vytvořen model nový. Na obou 
sportovištích jsou obě skupiny osmičlenné 
a hraje se systémem každý s každým. Ve 
finálovém kole, které je na programu v so-

botu 3. března,  se střetnou vítězové obou 
skupin o 1. místo, druzí o 3. místo atd. 

Tato varianta se nyní, na konci ledna, 
kdy jsou odehrána tři kola, jeví jako vel-
mi zajímavá pro diváky, 
ale méně spravedlivá pro 
samotné hráče. Jakýkoliv 
výpadek či podcenění hry 
je okamžitě potrestáno tím, 
že se mužstvu vzdaluje účast 
v bojích o stupně vítězů. 
Letošním pozitivem je i ta 
skutečnost, že se podařilo 
sjednotit hrací dny. Zápasy 
se konají každou sobotu od 
9.30 hod. do 17.15 hodin až 
do 3. března. 

I seznam zúčastněných 
mužste v  j e  reprezenta-
tivní. Ve skupině v Radotíně jsou kromě 
domácích SK Zbraslav, SK Nový Knín, 
SK Hvozdnice, FK Řeporyje, ČAFC Praha, 

FK Týnec nad Sázavou a ABC Braník. Ve 
Vokovicích hraje Dukla Praha B, SK Lhota, 
SK Střešovice 1911, FC Čechie Velká Dobrá, 
FC Tempo Praha, Sokol Hostouň, FK Újezd 
nad Lesy a žolík soutěže Sokol Zbuzany, 
který se netají svými ambicemi o postup 
z třetí třídy až do divize. Jen pro ilustraci, 
výsledek Zbuzany – Dukla 1:0 o mnohém 

svědčí. Výsledkový servis a program zápasů 
je vyvěšen na hřišti v Radotíně i v restauraci 
Bodlo a stejně tak na Aritmě.

do 7 let), děti (7 – 9 let), kadet (10 – 12 let), 
junior (13 – 15 let) a nejzkušenější senior 
(nad 15 let). V průběhu celého denního 
klání budou postupně vyhlašovány výsledky 
v jednotlivých věkových třídách a na závěr 
celé akce bude vyhlášen vítěz hlavní ceny 
„Radotínského poháru“. 

„Věříme ve zdárný průběh celé akce, 
i když počet soutěžících o sto procent 
převýšil náš původní plán. Původně jsme 

totiž počítali s asi třemi 
sty soutěžícími,“ říká 
ředite lka  akce  Pěva 
Vosátková. Vzhledem 
k náročnosti celé akce 
se již od Vánoc schází 
na pravidelných jedná-
ních organizační štáb, 
aby vše dopadlo dobře 
a návštěvníci z mnoha 
českých i moravských 
měst si odvezli ty nej-
lepší  vzpomínky na 
radotínskou soutěž. 

Nezbývá nic jiného 
než popřát všem ty 
nejlepší výkony a držet 
palce organizátorům 
k  p r e m i é r o v é m u 

zvládnutí celé akce. Vstupné do sokolovny 
(Vykoukových 622, Radotín) budou mít 
děti do 130 cm zcela zdarma, ostatní zaplatí 
80 korun, důchodci pak 40 Kč.
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yveta@yveta-kvetiny.cz              www.yveta-kvetiny.cz

Vladislava Vančury 631
Praha 5 - Zbraslav
tel.: 603 779 885
po – pá 8.00 – 18.30
so 8.00 – 15.30

Vrážská 324, Černošice
tel.: 734 206 500
po – pá 8.00 –18.00
so 8.00 –16.00
ne 9.00 –14.00

BAR ATLAS
VÁS ZVE NA PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ

SPECIALITY Z PANENKY, KUŘECÍHO A HOVĚZÍHO
PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO LETÁKU
DOSTANETE 20% SLEVU NA VEČEŘI

KULEČNÍKY, WI-FI ZDARMA

ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 454
PRAHA 5 ZBRASLAV
TEL. 257-920-939
www.baratlas.cz

OTEVŘENO:
PO - SO  17:30 - 2:00
NEDĚLE 17:30 - 24:00

Daňové 
poradenství

zpracování daňového přiznání k:

· dani z příjmů právnických
       a fyzických osob
· dani z přidané hodnoty
· dani silniční
· dani nemovitostí
·   dani z převodu nemovitosti

Ing. Světlana Hnilicová 
603 443 620

svetlana.hnilicova@seznam.cz

Komplexní služby
v oblasti IT

Správa počítačových sítí, 
serverů, pc, notebooků, 
webových prezentací, 

poradenství, konzultace, 
servis

Tomáš KOS
603 742 672

tomaskos@seznam.cz
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Pavel Sobol, daňový poradce
Na Mrázovce 519/28b
159 00 Praha - Velká Chuchle
Tel: 603461659; e-mail: info@sobol.cz
www.sobol.cz

Nabízíme:


