
nologické i biologické části, navštívili 
v úterý 13. května představitelé radotín-
ské radnice – zástupce starosty Městské 

části Praha 16 Mgr. Miroslav Knotek, ta-
jemník úřadu Ing. Pavel Jirásek a ředitel 
Radotínské o.p.s. Pavel Prachař. Cílem 
„studijní cesty“ bylo získat co nejvíce in-
formací a přebrat zkušenosti s provozem 
koupaliště. Po tamějších Laznech, jak 
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Slovo starosty Biotop jde do finále
Radotínský koupací biotop se otevře 

návštěvníkům na konci června.
Oblast tzv. brownfi elds nedaleko ra-

dotínské základní školy, kde se dříve 
nacházela problematická čistička od-
padních vod, získává zcela novou tvář. 
Od loňského roku tady Městská část 
Praha 16 společně s Hlavním měs-
tem Prahou jako investorem stavby 
budují areál tzv. biotopu, přírodního 
koupaliště.

Podstata biotopu spočívá v biolo-
gickém způsobu udržování čisté vody, 
bez chemie, za působení vodních rost-
lin a přírodních ekosystémů ve fi ltrač-
ních lagunách. Půjde o čisté koupání 
bez chloru, tedy ne v takové vodě, na 
jakou jsme zvyklí v bazénech – mrtvé 
a chemicky upravované. 

Podobný areál s biotopem se nachází 
i v Borovanech, jihovýchodně od Čes-
kých Budějovic. Právě Borovanská Laz-
na, která mají stejného dodavatelé tech-

místní biotopu říkají, je provedl starosta 
PhDr. Stanislav Malík. 

Koupaliště se v Borovanech nachází 
v klidové zóně města blízko centra. 
Součástí jsou vodní herní prvky pro
děti, pro plavce skokanský můstek, 

pěkně vybavené dětské hřiště. V pro-
vozní budově je přebalovací pult, bez-
pečnostní schránky, sprcha s teplou 
vodou, hřiště pro plážový volejbal 
a občerstvení s posezením na terase. 

Volby: nezájem i překvapení
Volby do Evropského parlamentu 

jsou těmi nejméně zajímavými. To je 
jasný signál vyslaný z České republiky 
do Evropy. „Díky“ Slovensku alespoň 
naše účast přes 18 % nebyla nejhorší 
v celé Evropské unii. A nezájem voličů 
vcelku zajímavě zamíchal výsledky.

Vítězové jsou vlastně dva: ANO 2011 
a TOP 09/STAN. Babišovo hnutí ANO 
podle všech průzkumů mělo zvítězit 
drtivě, avšak konečný výsledek ko-
lem 16 % byl vlast-
ně zklamáním. Nao-
pak jen o pár setin 
procenta zaostávající 
TOP 09 se mohla 
z výsledků radovat, 
protože potvrdily její 
novou roli jedničky 
na české pravici. 

Levice jednoznač-
ně neuspěla: ČSSD, 
vítěz posledních parlamentních voleb, 
dosáhla jen na 14 %, komunisté dokon-
ce nepřekonali procent 11. Zajímavý 
signál byl vyslán i na pravici, kde ODS 
s 7,7 % dýchá na záda její radikálnější 
euroskeptická odnož, Strana svo-
bodných občanů, která zaznamenala 
historický úspěch: poprvé překonala 
hranici 5 % a její lídr se stal členem 
Evropského parlamentu.

Nejsmutnější je však úplně jiné 
číslo: 18,2 %. Nejhorší volební účast, 
kterou Česko zažilo, která překonala 
i pesimistické odhady. V tomto ohle-
du na tom Praha i její městské části 
byly lépe, i když „úspěch“ to opravdu 
nebyl: v celém městě účast 25,82 % 
a na šestnáctce ještě o něco více (re-
kordní Velká Chuchle s 36,87 %).

V Praze se opětovně potvrdil úspěch 
TOP 09, výsledky v celém městě 

i Radotíně dosáhly 
k 27 %, v ostatních 
MČ našeho regionu 
dokonce byly kolem 
30 %. Po jasném vítě-
zi následovalo ANO  
( P r a h a :  14 , 4 7  %) , 
s nejvyšší podporou 
v Lochkově (25 %), 
a na třetí příčce ODS 
(Praha: 7,67 %), nej-

vyšší podpora v Lipencích (12,88 %). 
O další místa se srdnatě „popraly“ 
Strana svobodných občanů, Strana 
zelených, KSČM a KDU-ČSL. 

Dalším překvapením (a nejen) 
pražských volebních výsledků je jedno-
značně Česká pirátská strana. Nejenže 
se stala v celé zemi jen velmi těsně ne-
úspěšnou (4,78 %), v Praze jí přízeň 

Budoucnost 
radotínského 

školství
Řada změn, které se odehrály v rado-

tínském školství,  je veřejnosti skryta. 
Oslovili jsme proto prvního zástupce 
starosty Mgr. Miroslava Knotka, který 
má školství a sport ve své gesci, aby 
nám řekl, co vše se v místních školách, 
školkách změnilo, nebo naopak – co vše 
se připravuje.

Radnice pomáhá 
potřebným

Městská část Praha 16 se dlouhodobě 
snaží pomáhat potřebným občanům, 
kteří se ne vlastní vinou dostali do tíživé 
životní situace. Do konce června je mož-
né pomáhat Jankovi (nejen) sbírkou ví-
ček, nově je pak otevřen účet pro rodinu 
tragicky zesnulého Luďka Veselého.

Sbírka víček pro Janka, o níž jsme 
během posledního roku informo-
vali několikrát (naposledy v NP16 
č. 4/2014) míří do fi nále. Na přelomu 
června a července budou zbývající 
víčka ze všech sběrných míst svezena 

V březnovém vydání 
Novin Prahy 16 byla 
podána informace o kri-
tickém stavu radotínské 
lávky přes Berounku 
v podobě i okem patr-
ných svislých i vodo-
rovných průhybů kon-
strukce v místě šikmých 
závěsů na radotínské 

straně mostovky. Nebezpečný stav vyplývající 
především z destrukčních vlivů povodní z roku 
2002 a 2013 byl potvrzen statickým posudkem 
znalce z oboru. Z tohoto důvodu byla na konci 
minulého roku instalována okamžitá technická 
opatření v podobě betonových zábran, která do 
současné doby znamenají nezbytně nutná ome-
zení pohybu po lávce a zajištění mostovky proti 
shromažďování většího počtu osob či zamezení 
přejezdu motorek nebo koní. Odborný posudek 
byl rovněž podnětem pro Odbor výstavby 
ÚMČ Praha 16, jenž vydal koncem letošního 
března rozhodnutí k provedení nutných zabez-
pečovacích prací. 

Již od začátku roku probíhala jednání rado-
tínské radnice se zástupci hl. m. Prahy ohledně 
fi nanční pomoci při řešení alarmujícího stavu 
lávky přes Berounku. Žádost a reálný stav rov-
něž vyhodnocovala Komise při Radě hl. města 
Prahy pro posuzování návrhů a realizaci do-
končení protipovodňových opatření na území 
hl. města Prahy, s kladným doporučením. 

Výsledkem je investiční účelová dotace od-
souhlasená Radou hl. města Prahy a 29. května 
tohoto roku i Zastupitelstvem hl. města Prahy 
ve výši 4 milionů Kč. Výše poskytnuté dotace 
zohledňuje vedle rozpočtu zabezpečení lávky 
i náklady radotínské radnice vynaložené v po-
sledních měsících za diagnostické průzkumy, 
odborné posudky a studie rekonstrukce stávají-
cí lávky respektive výstavby lávky nové. Při této 
příležitosti musím poděkovat především 1. ná-
městku primátora hl. města Prahy Jiřímu Vávro-
vi, který nejenže se osobně zúčastnil kontrolní 
prohlídky lávky přes Berounku, ale rovněž 
pomohl k maximálně rychlému „zprocesování“ 
žádosti o fi nanční pomoc. 

Aktuálně je ve spolupráci s mostařskými fi r-
mami připravováno provizorní podepření lávky 
v místě posledních dvou závěsů na radotínské 
straně lávky, které by mělo být realizováno na 
začátku letních prázdnin. Důvodem tohoto 
opatření je snaha zajistit konstrukci lávky 
v dlouhodobějším horizontu proti dalším po-
sunům a s dostatečným časovým prostorem 
a v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek (proces je poměrně složitý a časově 
náročný) připravit prováděcí dokumentace 
a opravu či vybudování nové lávky a především 
zajistit dostatečné fi nanční prostředky, které 
jsou dle zpracovaných studií nad reálné mož-
nosti rozpočtu Městské části Praha 16. 

Závěrem děkuji občanům za pochopení 
vzniklé situace a za toleranci provedených 
omezení na lávce. Věřte, že momentální stav je 
pro nás na radotínské radnici a pro mne jako 
starostu obzvláště složitý jak po stránce právní, 
tak i po stránce technicko fi nanční. 

Novin Prahy 16 byla 
podána informace o kri-
tickém stavu radotínské 
lávky přes Berounku 
v podobě i okem patr-
ných svislých i vodo-
rovných průhybů kon-
strukce v místě šikmých 
závěsů na radotínské 

straně mostovky. Nebezpečný stav vyplývající 

Školní rok se nezadržitelně chýlí k své-Školní rok se nezadržitelně chýlí k své-
mu závěru a děti již dychtivě vyhlížejí 
blížící se dva bezstarostné měsíce v po-
době letních prázdnin. Vedení výchovně 
vzdělávacích institucí však v tuto dobu 
plánují již následující školní rok, a to 
i na základě zápisů, které byly v případě 
základních škol uskutečněny na začátku 
letošního února a v případě mateřských 
škol na přelomu měsíce března a dubna. 
V některých městských částech je to 
pro zřizovatele dosti zásadní problém. 
Stávající kapacity školských zařízení 
totiž nemusí zcela pokrývat aktuální 
poptávku obyvatel zde trvale žijících 
na umístění jejich dětí do škol v místě 
bydliště. Rodiče pak musí záležitost řešit 
různými alternativami, které v některých 
případech mohou být i dosti fi nančně, 
časově i dopravně náročné. 

Díky dlouhodobému sledování vý-
voje demografi cké křivky, a především 
porodnosti v Městské části Praha 16, se 
radotínské radnici daří systémově zcela 
uspokojovat potřebu svých občanů. 
Plánovanými investičními akcemi byla 
v posledních čtyřech letech zvýšena pře-
devším kapacita v radotínské mateřince 
na náměstí Osvoboditelů, a to o 60 míst. 
Dobré hospodaření radotínské radnice se 
v minulém roce promítlo i v realizaci za-
teplení objektu detašovaného pracoviště 
mateřské školy na Sídlišti, současně s na-
výšením kapacity o jednu novou třídu.  

Díky prostředkům získaným ze státní-
ho rozpočtu prostřednictvím Minister-
stva fi nancí ČR bylo v roce 2012 rozšířeno 
zázemí pro základní školu, a to nově 
vybudovanou přístavbou vedle školní 
jídelny. V prvním patře objektu vznikla 
zcela nová třída se sociálním zázemím, 
v přízemí velice potřebné šatny, které vy-
řešily křížení provozu družiny a školní jí-
delny. V suterénu nalezl svoje nové zázemí 
volnočasový klub, který zastřešuje společ-
nost Proxima Sociale, dříve využívající 
jednu z tříd v západním křídle budovy 
II. stupně základní školy. Podle předpo-
kladu by měly být díky tomuto přesunu 
v příštích letech uspokojeny požadavky 
radotínských občanů na umístění dětí 
do školských zařízení, kdy se zvýšená 
poptávka pozvolna přesouvá z mateřinek 
na základní školu. Duplicitně je pak řešen 
i stav ve stravovacích zařízení uvedených 
institucí, a to především rekonstrukcemi 
a nákupem moderních varných tech-
nologií, tak aby se zvládl zvýšený počet 
dětí v souladu s hygienickými normami. 
Vše výše uvedené bylo od druhé poloviny 
roku 2010 zbudováno v souhrnné investici 
ve výši přes 25 milionů korun.  



Dotace na přeměnu topení
Program dotací hlavního města 

Prahy na přeměny topných systémů 
probíhá od roku 1994. Cílem poskyto-
vaných dotací je motivovat vlastníky 
či nájemce bytů k přeměně původních 
topných systémů (zejména na tuhá 
paliva) na ekologická topná média 
a k využívání obnovitelných zdrojů 
energie.

Na konci dubna letošního roku Rada 
hlavního města Prahy vyhlásila nový 
dotační program pod názvem „Čistá 
energie Praha 2014“. Program je za-
měřen na přeměnu topných systémů 
z tuhých nebo kapalných paliv na 
ekologicky ušlechtilá paliva a využití 
obnovitelných zdrojů energie (OZE) 
v bytech a v rodinných či bytových 
domech na území hl. m. Prahy. 

Získat dotaci mohou všechny fy-
zické osoby s občanstvím členského 
státu EU a t r va lým 
p oby tem na  ú z em í 
ČR a právnické osoby 
se sídlem na území 
Č R ,  k t e r é  v l a s t n í 
nebo užívají na území 
hl. m. Prahy byt a které 
v tomto bytě zprovozní 
ekologický zdroj v ter-
mínu od 1. září 2013 do 
30. září 2014. Žádost 
o dotaci je třeba podat do 30.9.2014 
a lze ji přidělit v rámci bytu pouze na 
jeden zdroj v rozmezí deseti let. 

Dotace se vztahuje na:
a) přeměnu neekologického topné-

ho systému ve prospěch topného 
plynu nebo elektřiny, případně 
přechod na centrální zásobování 
teplem (CZT);

b) náhradu neekologického topné-
ho systému ve prospěch OZE, 
např. tepelná čerpadla;

c) náhradu ekologického topné-
ho systému topným systémem 
využívajícím OZE (s výjimkou 
dřeva a dřevních palivových pro-
duktů), pokud na původní zdroj 
nebyla v posledních deseti letech 
poskytnuta dotace;

d) náhradu lokálních topidel (elek-
trické přímotopy, plynová topidla 
typu WAW apod.) vytápěním 
centrálního typu (elektrick ý 

kot e l ,  p l y nov ý  kot e l  ne b o 
centrální zásobování teplem), 
pokud na původní topidla ne-
byla v předchozích deseti letech 
poskytnuta dotace;

e) modernizaci plynového vytápě-
ní centrálního typu výměnou 
původního plynového kot le 
za nový, pokud na původní ko-
tel nebyla v předchozích deseti 
letech poskytnuta dotace;

f) ohřev vody a přitápění solárními 
kolektory;

g) využití OZE v novostavbách 
(nevztahuje se na dřevo a dřevní 
palivové produkty).

Dotace se nevztahuje na topný sys-
tém využívající topný plyn, elektřinu 
nebo centrální zásobování teplem, 
nainstalovaný v novostavbě a nové 
půdní vestavbě, přechod z centrální-

ho zásobování teplem 
(CZT) na jakoukoliv 
jinou formu vytápění, 
topný systém, který 
konstrukčně umožňuje 
spalovat i neekologic-
ká paliva, a ekologický 
zdroj, na který byla 
přidělena dotace z ji-
ného dotačního titulu.

D o t a c e  b u d o u 
poskytovány pouze do vyčerpání 
fi nančních prostředků určených k to-
muto účelu v rozpočtu hl. m. Prahy 
v závislosti na datu podání žádosti 
podložené všemi požadovanými do-
klady, respektive na datu doplnění 
žádosti kompletními doklady. Na 
dotaci není právní nárok.

Další informace o pravidlech pro-
gramu, formulář pro podání žádosti 
a vzorová smlouva, uzavíraná mezi 
žadatelem a hl. m. Prahou, jsou 
k dispozici na webových stránkách 
http://envis.praha-mesto.cz v sekci 
Energetika a ŽP. Odpovědi na kon-
krétní dotazy lze získat na e-mailové 
adrese dotace .topeni@pra ha .eu . 
Informace a formuláře žádosti mů-
žete obdržet i na Oddělení životního 
prostředí ÚMČ Praha 16, Václava 
Balého 23/3, Praha-Radotín (ve 2. pat-
ře radnice), telefon 234 128 430.

o dotaci je třeba podat do 30.9.2014 

ho zásobování teplem 
(CZT) na jakoukoliv 
jinou formu vytápění, 
topný systém, který 
konstrukčně umožňuje 
spalovat i neekologic-
ká paliva, a ekologický 
zdroj, na který byla 
přidělena dotace z ji-
ného dotačního titulu.

poskytovány pouze do vyčerpání 

Zajistili hledaného
V neděli 30. března v půl čtvrté ráno zpozorovala autohlídka městské policie při V neděli 30. března v půl čtvrté ráno zpozorovala autohlídka městské policie při V neděli 30. března v půl čtvrté ráno zpozorovala autohlídka městské policie při V neděli 30. března v půl čtvrté ráno zpozorovala autohlídka městské policie při V neděli 30. března v půl čtvrté ráno zpozorovala autohlídka městské policie při V neděli 30. března v půl čtvrté ráno zpozorovala autohlídka městské policie při 
běžné hlídkové činnosti v ulici Strakonická ve Velké Chuchli podivně vyhlížejí-běžné hlídkové činnosti v ulici Strakonická ve Velké Chuchli podivně vyhlížejí-běžné hlídkové činnosti v ulici Strakonická ve Velké Chuchli podivně vyhlížejí-běžné hlídkové činnosti v ulici Strakonická ve Velké Chuchli podivně vyhlížejí-běžné hlídkové činnosti v ulici Strakonická ve Velké Chuchli podivně vyhlížejí-běžné hlídkové činnosti v ulici Strakonická ve Velké Chuchli podivně vyhlížejí-
cího muže. Jeho popis nápadně odpovídal jedné z osob v databázi lidí hledaných cího muže. Jeho popis nápadně odpovídal jedné z osob v databázi lidí hledaných cího muže. Jeho popis nápadně odpovídal jedné z osob v databázi lidí hledaných cího muže. Jeho popis nápadně odpovídal jedné z osob v databázi lidí hledaných cího muže. Jeho popis nápadně odpovídal jedné z osob v databázi lidí hledaných cího muže. Jeho popis nápadně odpovídal jedné z osob v databázi lidí hledaných 
Policií ČR. Strážníci provedli kontrolu podezřelého muže a následnou lustrací se Policií ČR. Strážníci provedli kontrolu podezřelého muže a následnou lustrací se Policií ČR. Strážníci provedli kontrolu podezřelého muže a následnou lustrací se Policií ČR. Strážníci provedli kontrolu podezřelého muže a následnou lustrací se Policií ČR. Strážníci provedli kontrolu podezřelého muže a následnou lustrací se Policií ČR. Strážníci provedli kontrolu podezřelého muže a následnou lustrací se 
skutečně prokázalo, že se nachází v databázi osob hledaných Policií ČR. Muž byl skutečně prokázalo, že se nachází v databázi osob hledaných Policií ČR. Muž byl skutečně prokázalo, že se nachází v databázi osob hledaných Policií ČR. Muž byl skutečně prokázalo, že se nachází v databázi osob hledaných Policií ČR. Muž byl skutečně prokázalo, že se nachází v databázi osob hledaných Policií ČR. Muž byl skutečně prokázalo, že se nachází v databázi osob hledaných Policií ČR. Muž byl 
předveden a předán na místní oddělení PČR Barrandov k dalšímu řešení. předveden a předán na místní oddělení PČR Barrandov k dalšímu řešení. předveden a předán na místní oddělení PČR Barrandov k dalšímu řešení. předveden a předán na místní oddělení PČR Barrandov k dalšímu řešení. předveden a předán na místní oddělení PČR Barrandov k dalšímu řešení. 
Agresivní muž pod vlivem
29. dubna před půl desátou večerní prověřovala autohlídka městské policie ozná-29. dubna před půl desátou večerní prověřovala autohlídka městské policie ozná-29. dubna před půl desátou večerní prověřovala autohlídka městské policie ozná-
mení kvůli osobě ležící před provozovnou Žabka v radotínské Věštínské ulici. mení kvůli osobě ležící před provozovnou Žabka v radotínské Věštínské ulici. mení kvůli osobě ležící před provozovnou Žabka v radotínské Věštínské ulici. 
Muži zákona na místě zpozorovali ležícího muže, který byl v silně podnapilém Muži zákona na místě zpozorovali ležícího muže, který byl v silně podnapilém Muži zákona na místě zpozorovali ležícího muže, který byl v silně podnapilém 
stavu a dále konzumoval alkoholické nápoje v místech, kde je to vyhláškou za-stavu a dále konzumoval alkoholické nápoje v místech, kde je to vyhláškou za-stavu a dále konzumoval alkoholické nápoje v místech, kde je to vyhláškou za-
kázáno. Odmítal prokázat svoji totožnost a poskytnout nezbytnou součinnost kázáno. Odmítal prokázat svoji totožnost a poskytnout nezbytnou součinnost 
k prokázání totožnosti. Následně začal hlídku vulgárně slovně napadat. Aktivní k prokázání totožnosti. Následně začal hlídku vulgárně slovně napadat. Aktivní 
odpor začal klást v průběhu předvedení na místní oddělení PČR Radotín, kam odpor začal klást v průběhu předvedení na místní oddělení PČR Radotín, kam 
byl převezen kvůli zjištění totožnosti. Strážníci proti muži použili donucovací byl převezen kvůli zjištění totožnosti. Strážníci proti muži použili donucovací 
prostředky (pouta) a předvedení tak dokončili. Po sejmutí pout byla u muže 
provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu s po-
zitivním výsledkem 2,30 promile alkoholu v dechu. Po ztotožnění muže byla 
přivolána Astra 150 (vozidlo určené k převozu opilců) a muž byl odvezen do 
Protialkoholní záchytné stanice FN Na Bulovce. Celou záležitost si převzala 
Policie ČR k dořešení.
Pohádali se v autobuse
Jen o týden později, 6. května ve 13.20 hodin, prověřovala autohlídka městské 
policie oznámení v souvislosti se vzájemným napadáním osob na Zbraslavském 
náměstí. Hlídka na místě zjistila, že před jejich příjezdem došlo ke slovní potyčce 
mezi dvěma muži cestujícími společně ve stejném autobuse. Oznamovatel označil 
muže sedícího na lavičce v autobusové zastávce, který slovní potyčku vyvolal. 
Sedící muž policistům sdělil, že oznamovatele skutečně slovně napadl. Při projed-
návání incidentu hlídka zpozorovala, že muž má vedle sebe na lavičce položený 
boxer stříbrné barvy. Na dotaz, zda boxer patří jemu, odpověděl, že ano. Jelikož 
hrozilo, že po odjezdu hlídky by mohlo být boxeru užito k násilí, nebo pohrůžce 
násilím, byl muž vyzván k vydání zbraně, což odmítl. Po marné výzvě hlídka muži 
zbraň odebrala a vystavila potvrzení o jejím převzetí.

Nejčastější otázky
Kdy musí vlastnit podnikatel koncesi 
na dopravu?

Koncesi na dopravu musejí vlastnit 
podnikající fyzické osoby, jakákoli 
právnická osoba (zisková či nezisková), 
jakékoli sdružení nebo skupina osob 
bez právní subjektivity, nebo veřejný 
subjekt s vlastní právní subjektivitou 
(dále jen podnik), kteří chtějí vyko-
návat silniční nákladní dopravu pře-
pravující náklad pro cizí potřebu nebo 
silniční osobní dopravu poskytující 
přepravu cestujících za úplatu. 

Podrobnější údaje na požadavky na 
výkon povolání podnikatele v silniční 
dopravě jsou stanoveny v nařízení 
Evropského Parlamentu a Rady (ES) 
č. 1071/2009, kterým se zavádějí spo-
lečná pravidla týkající se závazných 
podmínek a významným způsobem 

u p r a v u j e  p o -
v i n no s t i  ř id i -
čů a dopravců 
v rámci Evropské 
unie.

Odchy l ně s e 
toto  na ř í z en í , 
nestanoví-li vni-
trostátní právní 
předpisy jinak, 
nev z t a huje  na 
podniky, které vykonávají silniční 
dopravu výhradně motorovými vozi-
dly, jejichž nejvyšší povolená rychlost 
nepřesahuje 40 km/h, na podniky, kte-
ré vykonávají výlučné služby silniční 
přepravy pro nekomerční účely, mají-li 
jiný hlavní předmět činnosti než po-
volání podnikatele v silniční dopravě, 
a také na podniky, jejichž největší pří-
pustná hmotnost motorových vozidel 
nepřesahuje 3,5 tuny. Členské státy 
však mohou tuto hranici snížit.

Informace o svozu bioodpadu

Myslíte si, že nekorektní obchodníci se 
zaměřují pouze na seniory? Nikoli. Ma-
minky na rodičovské dovolené, studenti či 
lidé s nízkými příjmy – všichni, kdo hleda-
jí přivýdělek, mohou narazit na neserióz-
ní „zaměstnavatele“, kteří pod záminkou 
nabídky práce lákají z lidí peníze. 

Vyhledávat přivýdělek prostřednic-
tvím internetu je dnes běžné, jak ale 
rozeznat seriózní nabídku od pod-
vodné? „Pokud někdo hledá pra-
covní sílu, ať už na plný pracovní 
úvazek nebo dohodu, nikdy po vás 
nebude žádat poplatky předem. 
Bude vás chtít poznat, aby věděl, 
s kým spolupracuje, a výplata od-
měny nebude spojena se splněním 
několika dalších podmínek,“ shr-
nuje rysy důvěryhodné pracovní 
nabídky Lukáš Zelený, vedoucí 
právního oddělení dTestu. 

Podle čeho bychom se měli orien-Podle čeho bychom se měli orien-
tovat, chceme-li se vyhnout nepří-
jemné zkušenosti s podvodnou na-
bídkou práce? Je vhodné zaměřit se 
především na tyto varovné signály: 
Myslete na to, že nic není zadarmo 
a málo práce nikdo nadstandardně 
neohodnotí. Pokud inzerent slibu-
je vysoké výdělky za pouhých pár 
hodin práce denně či týdně, prav-
děpodobně se nebude jednat o spo-
lehlivou nabídku. Obezřetnost je na 
místě, pokud zprostředkovatel nebo 
inzerující osoba neuvádí důležité 
údaje jako je název společnosti či 
jméno fyzické osoby, identifi kační 
číslo (IČ) a další kontaktní údaje. 
Zpozorněte, pokud je vám práce 
nabízena, aniž by druhou stranu za-nabízena, aniž by druhou stranu za-
jímaly bližší informace o vás, vašich jímaly bližší informace o vás, vašich 
pracovních zkušenostech, časových pracovních zkušenostech, časových 
možnostech atd. Významným varov-možnostech atd. Významným varov-

ným signálem je vyžadování jakékoli 
platby předem. Někteří nekorektní 
inzerenti chtějí, aby zájemci volali 
na vysoce zpoplatněné linky nebo 
zasílali drahé SMS zprávy. Žadatelům 
o práci sdělí, že provolaná částka jim 
bude vrácena s první výplatou. Ob-
dobnou praktikou je žádání úhrady 
za takzvaný rozhodovací balíček či 

objednávku registrační sady. objednávku registrační sady. 
Poplatky se mohou pohybovat Poplatky se mohou pohybovat 
v různé výši, může se jednat v různé výši, může se jednat 
o 50 Kč, ale i 4000 Kč. Poplatek o 50 Kč, ale i 4000 Kč. Poplatek 
může být odůvodněn například může být odůvodněn například 
jako náklady na tisk či odesílání jako náklady na tisk či odesílání 
materiálů. Inzerenti většinou materiálů. Inzerenti většinou 
argumentují tím, že platbou jim argumentují tím, že platbou jim 
dokážete, že svůj zájem myslíte dokážete, že svůj zájem myslíte 
vážně. vážně. 

„Za zprostředkování práce nelze 
podle zákona o zaměstnanosti podle zákona o zaměstnanosti 

žádat jakoukoli úhradu,“ upozorňuje žádat jakoukoli úhradu,“ upozorňuje 
Lukáš Zelený.

Na tyto praktiky narazíte například 
na www.arabellabijouxprague.info. 
Podle poškozených nabídka práce 
vypadala tak, že bylo nutné zaslat 
1700 Kč mimo jiné za korálky a in-
struktážní video. Společnost slibovala, 
že až zájemci vypracují první výrob-
ky, uzavře s nimi dohodu o provedení 
práce a vyplatí jim odměnu. Zaslá-
ním balíčku v minimální hodnotě 
ovšem spolupráce skončila.  

Jiná společnost, TRUXA GROUP s.r.o., 
nabízela práci spočívající v plnění obá-
lek. Lidé zaplatili registrační poplatek 
660 Kč. Po uhrazení poplatku obdrželi 
zájemci instruktážní dopis sdělující, že si 
mají sami podat inzerát a dále přeposílat 
kontakty těch, kdo se na inzerát ozvou. 
Poté již TRUXA GROUP s.r.o. s uchaze-
či o práci nekomunikuje. 

Podvodníci mají políčeno
i na ty, kdo hledají práci

www.ztracenedite.cz, 116000@ztracenedite.cz 
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smluv na odvoz bioodpadu a s tím 
souvisejícím úpravám svozových 
programů, což s sebou rovněž nese 
změnu svozových dnů. 

Aktual izace svozových dnů se 
provádí vždy k 1. dubnu, kdy začíná 
sezónní odvoz, a k 1. prosinci, kdy 
začíná celoroční odvoz bioodpadu. 
Seznamy svozových dnů jsou aktua-
lizovány se čtrnáctidenním předsti-
hem na webu. Případné změny během 
svozového období budou Pražské 
služby oznamovat pomocí letáků 
v dotčených lokalitách.

Společnost Pražské služby, a.s. žádá 
své zákazníky, kteří využívají odvoz 
bioodpadu, aby se o konkrétním svo-
zovém dni informovali na webových 
stránkách www.psas.cz (Služby obča-
nům – Svoz bioodpadu – Harmono-
gram svozu). 

Jednotlivé termíny jsou k dispozici 
též na úřadech městských částí. Podle 
Pražských služeb bylo toto opatření 
zavedeno proto, aby nemusela být 
zvyšována cena této služby, není totiž 
možné informovat o změnách každé-
ho zákazníka individuálně. Každo-
ročně dochází ke změnám v počtu 

Zastupitelstvo MČ Praha 16.Zastupitelstvo MČ Praha 16.Zastupitelstvo MČ Praha 16.Zastupitelstvo MČ Praha 16.Zastupitelstvo MČ Praha 16.Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné  Řádné  Řádné 
zasedání Zastupitelstva městské části zasedání Zastupitelstva městské části zasedání Zastupitelstva městské části zasedání Zastupitelstva městské části zasedání Zastupitelstva městské části zasedání Zastupitelstva městské části zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha 16 se koná ve středu 18.6.2014 Praha 16 se koná ve středu 18.6.2014 Praha 16 se koná ve středu 18.6.2014 Praha 16 se koná ve středu 18.6.2014 Praha 16 se koná ve středu 18.6.2014 Praha 16 se koná ve středu 18.6.2014 Praha 16 se koná ve středu 18.6.2014 
od 17.30 hod. v radotínském Kulturním od 17.30 hod. v radotínském Kulturním od 17.30 hod. v radotínském Kulturním od 17.30 hod. v radotínském Kulturním 
středisku, náměstí Osvoboditelů 44.středisku, náměstí Osvoboditelů 44.středisku, náměstí Osvoboditelů 44.středisku, náměstí Osvoboditelů 44.
Změna časů odjezdu linky 245.Změna časů odjezdu linky 245.
Na základě četných oprávněných 
stížností radotínských občanů na od-
jezdy autobusové linky 245 z Nádraží 
Radotín těsně před příjezdem 
linky 244 (ze Smíchovského nádraží) 
se ÚMČ Praha 16 podařilo vyjednat 
změnu. Od pondělí 16. června 2014 
budou současné odjezdy ze zastávky 
Nádraží Radotín ve směru Otěšínská 
(uskutečňované v časov ých po-
lohách ve 13 či 43 min.) posunuty 
o +1 minutu, tedy na 14 a 44 min. Zá-
roveň bude v tzv. vozovém jízdním řádu 
(informace pro řidiče) upraven údaj 
o čekání na přípoj linky 244 ze směru 
Smíchovské nádraží, který prodlužuje 
čekání na přípoj ze 2 na 3 minuty. Obě 
opatření ve svém důsledku znamenají, 
že celková doba čekání linky PID 245 
se prodlužuje oproti současnému stavu 
ze 2 na 4 minuty.      
Knihovna se přes prázdniny uzavře. 
Kvůli revizi knižního fondu bude od 
30. června do 22. srpna uzavřena ra-
dotínská knihovna v Loučanské ulici. 
V této době bude také část prostor 
knihovny nově vymalována. Zájemci 
se budou moci letním čtivem předzá-
sobit, a to více než deseti standardně 
povolenými knihami, navíc bude vý-
půjčka prodloužená až do září.  
Zbraslav a Radotín bez teplé vody. 
Podle informace Pražské tepláren-
ské, a.s. dojde k přerušení dodávek 
tepelné energie pro ohřev teplé vody 
v Radotíně dne 22. července a na 
Zbraslavi od 28. července do 1. srpna. 
Firma bude svá zařízení připravovat 
na novou topnou sezónu – během 
těchto odstávek dojde k plánovaným 
opravám či připojování nových zá-
kazníků. Informace na www.ptas.cz. 
2letá záruční lhůta. Vzhledem k čas-
tým dotazům, které se týkají dvouleté 
záruční lhůty v souvislosti s novým 
občanským zákoníkem, sdělujeme, 
že práva spotřebitelů nejsou novým 
zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, nijak omezena, a spotřebi-
telé mají stejnou možnost, jako dříve, 
uplatnit právo na odpovědnost za 
vady po dobu dvou let (viz § 2161 
nového občanského zákoníku). Navíc 
nově má spotřebitel možnost kdykoliv 
požadovat slevu z kupní ceny v přípa-
dě vady (viz § 2169).
Omezené úřední hodiny. Úřad práce 
České republiky, Krajská pobočka 
pro hlavní město Prahu, Kontaktní 
pracoviště Praha 5, které najdete 
v Radotíně na náměstí Osvobodite-
lů 732/7 má již od ledna omezenou 
úřední dobu, a to pouze v pondělí 
a ve středu od 8 do 12 hodin a od 13 
do 17 hodin (telefon 950 178 690-3, 
950 178 695, 950 178 683, e-mail: 
podatelna@aa.mpsv.cz). Právě tento 
úřad mj. vyplácí i dávky státní soci-
ální podpory pro občany správního 
obvodu Prahy 16. Úřad práce ČR 
není součástí Úřadu městské části 
Praha 16.



Objektiv

 č
as

u

Volby: nezájem i překvapení
sbírku: 6015-2000861379/0800, a to
jako podúčet stávajícího běžného účtu 
MČ se zvláštním variabilním symbo-
lem 07052014 vztaženým k datu onoho 
smutného dne. 

Radnice pomáhá potřebným
a předána společnosti, která je vy-
kupuje. Velkou pomocí ve sbírce byl 
mezinárodní boxlakrosový Memoriál 
Aleše Hřebeského, na němž se po-
dařilo vybrat od organizátorů, hráčů 
a diváků 16 450 Kč.

D í k y  t é t o  p o m o c i 
a podpoře se Janko může 
těšit na nový invalidní vo-
zík, který mu ulehčí jeho 
strastiplný život.   

R a d a  m ě s t s k é  č á s t i 
Praha 16 v květnu rozhodla 
zřídit účet pro finanční 
sbírku jako projev solida-
rity s rodinou pozůstalých 
po tragicky zesnulém pa-
nu Veselém z Radotína.

Ten zemřel následkem 
nešťastné události, k níž 
došlo 7. května v areálu 
zahradnictví za kostelem 
v ulici Nad Berounkou. 
Jeho nejbližší, manželka 
a děti ve věku 8 a 6 let, se 
tak ocitli v nelehké situaci. 
Výnos sbírky by jim měl 
pomoci, alespoň částečně, 
fi nančně zvládnout první 
nejhorší období. 

Pro kohokoli, kdo bude 
chtít do sbírky přispět, je 
číslo účtu zřízeného pro 

Název ČR Praha Lipence Lochkov
Velká 

Chuchle
Rado� n

(Praha 16)
Zbraslav

ANO 2011 16.13 14.47 18.78 25.00 16.80 14.13 16.27

Koalice TOP 09 a STAN 15.95 26.96 30.41 29.28 31.79 26.46 30.44

ČSSD 14.17 9.99 5.18 4.28 8.07 8.50 8.43

KSČM 10.98 6.20 4.11 7.14 3.78 5.51 5.24

KDU-ČSL 9.95 5.15 2.86 2.85 3.13 4.39 5.29

ODS 7.67 8.59 12.88 5.71 10.04 11.48 7.99

Strana svobodných občanů 5.24 7.27 8.58 8.57 6.75 6.13 5.83

Česká pirátská strana 4.78 6.24 3.93 4.28 6.09 8.27 4.90

Strana zelených 3.77 7.05 4.11 5.00 5.43 5.57 7.00

Úsvit přímé demokracie T. Okamury 3.12 1.57 1.43 1.42 1.97 2.30 2.15

VOLEBNÍ ÚČAST 18.20 25.82 30.29 27.05 36.87 29.19 27.73

Podobně bude vybavené i koupaliště v Radotíně.
V Borovanech je areál menší, než bude ten radotínský, a otevřen byl 

před loňskou letní sezonou. Nejvíce návštěvníků tu v parných dnech léta 
měli okolo 1400 lidí. Podle sdělení starosty Malíka není provoz koupališ-
tě prodělečný. Co se týká kvality vody, byla podle biologických rozborů 
a rozborů prováděných zdravotním ústavem po celou dobu v pořádku. 

„Radotínský areál bude zprovozněn na konci června, splněny budou 
všechny hygienické podmínky. Případné nedodělky se budou řešit v prů-
běhu prázdnin. Po otevření koupaliště ještě nebudou zcela dokončeny toa-
lety, sprchy a šatny ve správní budově. Na pozemku budou proto umístěna 
kontejnerová WC tak, aby byly splněny všechny hygienické podmínky pro 
provoz areálu. K dispozici budou venkovní sprchy, převlékárny a bufet,“ 
uvedl zástupce starosty Mgr. Miroslav Knotek. 

V současné době je hotová celá biologická (tedy čisticí) část a poslední 
měsíc a půl se z areálové studny napouštělo samotné koupací jezero. Pra-
cuje se i na rampách tvořících hlavní vstup do areálu a pro bezbariérový 

Současně s volbami do Evropského 
parlamentu proběhlo ve Velké Chuch-
li i referendum, v němž se obyvatelé 
vyjadřovali k budoucnosti železnič-
ního přejezdu přes Starochuchelskou 
ulici. Otázka zněla, zda má MČ Velká 
Chuchle podporovat další projektovou 
přípravu a realizaci varianty „E“ (tu-
nel) mimoúrovňového křížení ulice 
Starochuchelská s tratí ČD, která byla 

schválena zastupitelstvem 24.2.2014. 
Hlasování nebylo platné, k ur-

nám totiž nepřišlo potřebných 35 % 
oprávněných voličů. Chybělo však 
málo – vyjádřit se přišlo 32,2 % oby-
vatel. Pro variantu tunelu odevzdali 
417 hlasů z celkových 536. Podle 
místního starosty Mgr. Martina Me-
lichara bude radnice variantu tunelu 
podporovat i dál.

voličů vynesla 6,24 % a v Ra-
dotíně dokonce přes 8 procent! 
Podobně jako u Svobodných se 
však i v tomto případě úspěš-
nost měří mírou nespokojenosti 

s dosavadním přístupem EU 
k jejím členským státům a ne-
souhlasem nemalé části občanů 
s jakýmkoli zvyšováním regu-
lace a byrokratické zátěže.    

Výsledky voleb

Referendum v Chuchli 

dařilo vybrat od organizátorů, hráčů 

Dva nové asfaltové retardéry čekají na 
řidiče v ulici Ke Zděři (u tzv. nového hřiště). 
Nahradily původní montované prahy insta-
lované v roce 2002.

Městská část Praha 16 jako správce této 
místní komunikace přistoupila k pořízení 
asfaltových prahů proto, že jednotlivé 
kovové segmenty byly opakovaně rozebí-
rány tak, aby tady auta mohla projíždět bez 
zpomalení. 

Asfaltové prahy se nachází u přechodu 
pro chodce u východu z tzv. „tunýlku“ 
pod železniční tratí v ulici Ke Zděři, kde je 
poměrně dlouhý a rovinatý silniční úsek. 
V blízkosti je fotbalový stadion i řada 
dalších sportovišť a především tudy vede 
hlavní přístupová trasa k radotínským 
školám z oblasti Sídliště a Viniček. 

Oba retardéry vyšly radnici na 24 tisíc 
korun.

Řidiče zpomalí 
nové prahy

Biotop jde do finále

Biologická část byla dokončena
s předstihem

Stará ČOV - rok 2008

Provozní budova ještě nebude zcela hotová

Přírodní koupaliště zapadá do koncepce
zvelebování území kolem základní školy

Vloni otevřený biotop v Borovanech

Areál pojme až několik set návštěvníků každý den

foto: Kateřina Drmlová, Jana Hejrová, Pavel Jirásek, Emil Souček
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přístup. Dokončuje se parkoviště pro návštěvníky, které bude v areálu 
školy. Celý areál je zatravněn, jsou vysázeny všechny stromy a dětské 
hřiště je zkompletováno. 

V zázemí biotopu jsou již hotové rozvody vody, elektřiny, vzducho-
techniky, vnitřní omítky, vybetonované podlahy a připravuje se zateplení 
budovy. Areál je ohraničen dřevěným plotem, ze stejného materiálu bude 
obložka budovy.  

Správcem koupaliště bude Radotínská o.p.s., společnost založená Měst-
skou částí Praha 16 a provozující od roku 2009 Sportovní halu Radotín, 
jejíž úkoly se tak od června rozšíří.

Otevření celého areálu pro veřejnost je naplánováno na 26. červ-
na 2014. Veškeré bližší informace k provozu budou zveřejněny na 
webových stránkách radnice Praha16.eu, na facebookovém profilu 
www.facebook.com/praha16.eu a www.biotopradotin.cz. 

Únor 2014



Na komunální úrovni, v pozici zá-
stupce starosty pro oblast školství, 
působíte nepřetržitě už osm let. Co 
považujete za největší úspěch?

Domnívám se, že 
se nám daří plnit 
naši koncepci bu-
doucnosti Radotí-
na jako pohodové-
ho místa k životu 
v duchu principů 
trvale udržitelného 

r o z v o j e .  Ž i j e m e  v  t a k o v é m 
prostředí, které jsme si vypůjčili od 
svých dětí, ale zároveň jsme ho zdědili 
od svých předků. Jde o rozvoj, který 
současným i budoucím generacím 
zachovává možnost uspokojovat 
je j ich zák ladní životní potřeby
a přitom nesnižuje rozmanitost 
př í rody a zachovává př i rozené 
funkce ekosystému. Její součástí je 
péče o zeleň a její revitalizace, veřejný 
pořádek, projekty státního fondu 
životního prostředí, podpora kultury 
a sportu, volnočasových organizací, 
řešení brownf ieldů, rev ita l izace 
bytového fondu a samozřejmě rozvoj 
školních a předškolních zařízení. 
Můžete jmenovat konkrétní projekty?

Daří se nám rozvíjet zázemí všech 
našich škol. V posledním období jsme 
dokončili zateplení budov, zmoderni-
zovali jsme vybavení školní kuchyně, 
vybudovali přístavbu školy se šatnami 
a sociálním zázemím, nízkoprahový 
klub, nové víceúčelové hřiště a změnili 
jsme systém šatních skříněk. Foto-
voltaické články na střeše základky 
pokrývají roční spotřebu elektrické 
energie školního areálu. V nejbližší 
době máme připravenou revitalizaci 
vstupního schodiště na druhém stupni 
a s vedením školy připravujeme projekt 
„Škola na dotek“. U předškolních zaří-
zení jsme dokončili zateplení a výměnu 
oken u všech budov, rozšířili jsme 
kapacitu školek za poslední období 
o 75 míst, všechny školní kuchyně 
prošly rozsáhlou modernizací a byly 
vybaveny moderními multifunkčními 
zařízeními. Máme zpracované řešení 
rozvoje školského areálu a navazujících 
území, kde je před dokončením projekt 
biotopu. „Místo u řeky“ je v hodnocení 
pražského fondu Konkurenceschopnos-
ti. Výsledek bude znám na podzim, ale 
podle předběžných konzultací předpo-
kládáme, že bychom mohli opět uspět.
Při letošních zápisech se do radotín-
ských mateřských škol hlásilo 122 
dětí. Z Radotína jich bylo 89 a všech-
ny místní děti byly přijaty. Přitom 
nové školky tu nevznikly.

Dlouhodobě sledujeme vývoj počtu 
našich obyvatel a na jeho základě 
postupně upravujeme kapacity. Ne-
stavíme nové budovy školek, řídíme se 
principy trvale udržitelného rozvoje, 
jak jsem již řekl, stavebními úpra-
vami využíváme stávajících kapacit. 
Jsme asi jedna z mála městských částí, 
která každý rok pokryje požadavky 
svých „kmenových“ občanů. Není 
v okolních obcích a městských částech 
standardem přijímat do školky všech-
ny tříleté děti a v některých případech 
i děti mladší.
Jak je tomu v případě základní školy? 
Přihlásilo se 143 zájemců, přijatých 
dětí je 103.

Budoucnost radotínského školství

se nám daří plnit 
naši koncepci bu-
doucnosti Radotí-
na jako pohodové-
ho místa k životu 
v duchu principů 
trvale udržitelného 

r o z v o j e .  Ž i j e m e  v  t a k o v é m 

Základní škola bude přijímat pouze 
čtyři třídy, a to pouze žáky s trvalým 
bydlištěm v Radotíně. Opět vychází-
me z předpokládaného vývoje počtu 
našich obyvatel a kapacitních mož-
ností školy. V letošním školním roce 
navštěvuje školu přes 670 žáků, příští 
školní rok překročíme číslo 700. Ma-
ximální kapacita je 780 žáků.  
Na radotínské základní škole jste sám 
učil, ovšem bez nových pomůcek, které 
mají žáci i pedagogové k dispozici dnes.

Ano, učil jsem tady ve školním 
roce 1992-1993 a tehdy byla situace 
úplně jiná. Do roku 2005 jsem pů-
sobil v Černošicích, ale podobnou 
technologii jsem nepoužíval a ani 
vlastně nemohl, nic takového neexis-
tovalo, maximálně projektor. Protože 
jsem sám kantor, uvědomuji si, že 
moderní prostředky jsou pro výuku 
nezbytné. V příštím školním roce 
2014-2015 bude mít škola třicet tříd 
a ve 27 z nich budou interaktivní 
tabule. Jde o výsledek výborné spolu-
práce městské části s vedením školy. 
V nejbližší době začneme realizovat 
projekt Škola na dotek, což znamená, 
že se při výuce některých předmětů 
využívají tablety. Nebudou ale hlavní 
pomůckou při výuce, doplní pouze 
výkladovou část hodiny nebo budou 
sloužit k procvičování učiva žáků. 
Díky městské části se také změnil 
systém šaten na druhém stupni 
– každý žák tu má svojí skříňku. Přes 
prázdniny budou skříňky nainstalo-
vány i na staré budově.
Před otevřením je areál biotopu – pří-
rodního koupaliště za základní školou. 
Práce na stavbě jsou v plném proudu, 
ale ještě zdaleka ne vše je dokončené.

Biotop by se měl otevřít 26. června, 
ovšem s určitými omezeními. Nebu-
de například plně využita budova 
zázemí – v provozu bude zázemí plav-
číka, technologické místnosti nutné 
pro provoz a občerstvení. Investorem 
biotopu je hlavní město Praha, které 
převzalo náš návrh řešení území po 
bývalé čističce odpadních vod. Myš-
lenka revitalizace klasického brown-
fi eldu na přírodní koupací biotop je 
tak ojedinělá, že přežila i tři výměny 
ve vedení hlavního města Prahy. Jde 
o fantastický úspěch, konkurence 
mezi jednotlivými městskými část-
mi je v Praze obrovská. První studii 
biotopu od radotínského architekta 
Jana Schlitze jsem předložil do naší 
rady už v roce 2008 a v ten samý rok 
jsem ji doručil na magistrát. To, že 
došlo k realizaci, je výsledek jednání 
starosty Karla Hanzlíka s přísluš-
nými pražskými radními během let 
2008-2014. 
Připravený máte i projekt školního 
krytého bazénu, který by měl na bio-
top navazovat. Jak jste s ním daleko?

Vybudované zázemí splňuje pod-
mínky pro provozování krytého ba-
zénu, což je další část našeho záměru. 
Variantní studii napojení budovy na 
bazén máme připravenou. Spojovací 
chodba je v budovaném zázemí už 
zhotovena. Později tak budeme řešit 
pouze vybudování bazénové haly a cel-
kové náklady na bazén budou výrazně 
nižší. Byť jde o školní bazén, sloužil by 
pochopitelně i pro veřejnost.

Počasí v sobotu 31. května shlédlo 
vlídně na pouť Otce vlasti skrze Radotín 
ku Karlštejnu. Díky tomu proběhl letoš-
ní ročník Královského průvodu přesně 
tak, jak organizátoři doufali.

Od první chvíle, kdy spustila dobo-
vá hudba v podání skupiny Antiquari-
us a rytířstvo z Rotyky zkřížilo meče, 
nabízelo náměstí Sv. Petra a Pavla 
zábavu, dobrý mok a skvělé jídlo. 
Toho návštěvníci, ať už z Radotína či 
přespolní, využívali v průběhu celého 
odpoledne i večera vskutku hojně. 

Poté, co Karel IV. přijal klíč od ra-
dotínských městských bran z rukou 
purkmistra Karla Hanzlíka z Han-
zlíčkova a ovace od shromážděných 
poddaných, odebral se s celým svým 
průvodem i císařskými klenoty dále 
proti toku Berounky. A v Radotíně 
propuklo nevázané veselí. 

Pivo z malých pivovarů teklo prou-
dem, pokrmy z Rozmarýnu, Pasta 
fi dli i Beach baru voněly (a chutnaly) 
a zněla hudba! 

Někoho možná mohlo zamrzet, 
že doprovod pro Petru Janů zněl jen 

z playbacku, ale její hlas stále jasný 
jak zvon to plně vynahrazoval. Neu-
věřitelný vokál předvedla i drobounká 
zpěvačka Balage Bandu. 

Oddechové intermezzo představovalo 
vyhlášení výsledků pivní ankety – vel-
mi těsně ji vyhrál Démon z Vysokého 
Chlumce. Kromě dárku pro oceněný 
pivovar jich pak starosta Hanzlík 
rozdal ještě jedenáct – šťastlivcům vy-
losovaným ze všech, kdo se zúčastnili 
hlasování.

A pak už přišli k mikrofonům Red 
Hot Chili Peppers Revival a večer se 
rozjel. Na jejich vystoupení plynule 
navázala hudební šou Queenie, reviva-
lové skupiny, věnující se tvorbě Qeenů, 
která vše velkolepě uzavírala.

Císař přijel, pivo teklo

Samotný Královský průvod – až k jeho 
velkolepému konci na Karlštejně –
letos poprvé organizovalo město Dob-
řichovice ve spolupráci se skupinami 
Alotrium a Rotyka a Dobřichovickou 
divadelní společností. Dlužno dodat, že 
úspěšně. Více na stránkách
www.pruvodkarlaiv.cz

Home Food 
festival

V areálu Beach Arény Radotín se 
v neděli, 22. června od 12.00 hodin 
chystá premiéra sousedské akce, na 
které návštěvníci budou moci ochutnat 
jídlo připravené doma, s láskou, a se-
tkat se se sousedy a obyvateli Radotína.

Pro 1. ročník se tu počítá s účastí 
maximálně 20 „kuchařů”, kteří při-
praví libovolné jídlo dle svého výběru 
a nabídnou ho návštěvníkům. 

Každý z nich si určí cenu za porci 
tak, aby se mu zaplatily náklady na 
suroviny. Festival totiž není plánován 
jako výdělečná akce, ale jako příleži-
tost se setkat a pochutnat si.

Festival chtějí jeho organizátoři 
uspořádat ve spolupráci s Beach 
barem na pozemku Beach Arény Ra-
dotín. Důvod? Je to místo setkávání 
dospělých i malých obyvatel Radotína, 
místo, kde se dobře sportuje i jí. 

Akci podporuje i Městská část 
Praha 16.

Home Food Festival – Radotín 2014
neděle 22. 6. 2014 od 12.00 hodin
kontakt na organizátory:
Dana Peřinová 603 427 644
Zdeněk Krupil 773 273 730
Michal Karásek 776 104 204

Každý z nich si určí cenu za porci 

Kdo chce plně vychutnat víno, musí 
zvládnout základy vinařské kultury. 
První degustátorské kroky může udělat 
s vinaři, sommeliery – zábavným způso-
bem, v neformální a uvolněné atmosféře. 
Navíc se dozví i zajímavosti o místě, 
z něhož víno pochází, a jako bonus si od-
nese víno, které ho opravdu nadchlo.

To vše se povedlo ve čtvrtek 
15. května na Klubové scéně Milana 
Peroutky, kde se podobná akce konala 
experimentálně poprvé, ale určitě ne 
naposledy.

Makedonské vinařství Stobi a jede-
náct vzorků vín představili Jovan Bu-
džakoski a Alex Gliguroski. Ochutnáva-
lo se například Chardonnay, Muscat Ot-

tonel, Stobi Cuvée, Stobi Rose, Cabernet 
Sauvignon, Antigona a další skvělá vína 
za velmi příznivé ceny. 
Velký úspěch sklidilo 
také Makedonské bílé. 
A jiskrný mok doplnil 
například Ajvar, výtečná 
pochoutka z rajčat, pap-
rik a lilku.

Kromě vína a pochou-
tek nadchlo přítomné 
i vyprávění a projekce 
o Makedonii. K němu 
př id a l  s vou  o s obn í 
zkušenost a nadšení 
pro tuto zemi f ilmař 
a také zdejší zastupitel 

Městská část Praha 16 a Vodácký 
oddíl Radotín znovu chystají 6. ročník 
soutěže ve splavování Berounky na ne-
tradičních plavidlech (loni se nekonala 
kvůli povodním).

Plavení, které se uskuteční 21. červ-
na, se může zúčastnit každý, komu 
nechybí odvaha, patřičná dávka recese 

a humoru, a dostaví se na start v ra-
dotínských Říčních lázních s impro-
vizovaným a amatérsky vyrobeným 
prostředkem konstruovaným pro 
splavení řeky Berounky.

Startuje se z pláže v říčních lázních, 
cíl bude pod Radotínskou lávkou. Na 
cyklotrase pod lávkou bude konferen-
ciér a rozhodčí, kteří budou hodnotit 
umělecký dojem a technickou hodno-
tu vyrobeného plavidla.

Akce bude zahájena od 13.00 hod. 
prezentací a přípravou soutěžních pla-
videl, dále by mělo odpoledne probíhat 
takto:

15.00 Start – říční lázně
15.00-17.00 příjemná hudba k posle-
chu i tanci DJ Blaženín 
16.30-17.00 cíl u lávky
18.00-19.00 kapela Qjeten 
19.00-19.30 říční lázně – vyhlášení 
výsledků a předání cen
20.00-23.00 kapela Tó víš

Radotínská neckyáda je za dveřmi

Dojezdy na posledním ročníku 
Neckyády v roce 2012

Premiérová degustace byla úspěšná Ing. Viktor Krištof. Mnozí začali hned 
večer plánovat příští dovolenou v Make-
donii a „Kulturní Tým Přátel Dobrého 
Vína“ z Koruny už samozřejmě plánuje 
další degustaci. 

Navzdory nepříliš příjemnému poča-
sí, které datu 17. května moc neodpoví-
dalo, se čtvrtý ročník Radotínského dne 
s IZS povedl.

Zvědavých přišlo dost a stejně jako 
v předchozích ročnících jim tak pre-

ventisté z řad Policie České republiky, 
Městské policie a Hasičského záchran-
ného sboru hlavního města Prahy-
mohli předat dobré rady a tipy a Český 
červený kříž návody k ošetření zranění 
(protentokrát jen namaskovaných).

Vojenská policie Armády České 
republiky pak přivezla ukázat kom-
pletní výstroj i výzbroj a u Poříčního 
oddělení Policie České republiky prošlo 
„zatěžkávací zkouškou“ jak potápěčské 
vybavení, tak i člun a obrněný trans-

portér. Čtyřnozí parťáci strážníků 
Městské policie hlavního města Prahy 
ukázali svou poslušnost i zadržení ne-
bezpečného pachatele, navíc si stejnou 
důležitost a vážnost zachovávali i při 
hlazení dětskými návštěvníky. Trochu 

toho dět ského 
mazlení snesl i 
i  k o n ě  j í z d n í 
h l í d k y .  M a l í 
n e o d c h á z e l i 
s prázdnou ani 
od stánku Zdra-
votní pojišťovny 
M i n i s t e r s t v a 
v n it ra .  A jed-
n o t k a  s b o r u 
d o br ovo l nýc h 
hasičů Radotín 
zas představila 
mladou generaci 
radotínských ha-

sičů, kterou si sama vychovává.
Poděkování patř í jednot l iv ým 

složkám Integrovaného záchranného 
systému, ale i fi rmě Racia Radotín,  
která se postarala o občerstvení všech 
účinkujících.

Poznaný Integrovaný záchranný systém

Další zábavný den s prevencí se chys-
tá ještě tento rok – bude to Bezpečný 
podzim 2014 na dětském dopravním 
hřišti, který se bude konat v duchu 
soutěží (a prevence) 4. října.

Poslední předprázdninový (alespoň 
v radotínské Koruně) víkend pro děti 
byl plný divadla, které navíc doplnila 
výstava letadel.

Od pátku 16. května do pondělí 
19. května mohli nadšenci pro mode-
lářství a vojenská letadla vidět v Ko-
runě část ze sbírky modelů letadel 
Ing. Vlastimila Ehrmana. Ten trpělivě 
odpovídal na dotazy dětí i dospělých. 

V sobotu odpoledne byly na programu 
dvě pohádky a bleší tvůrčí dílnička. Po-
hádku O velblouďátku sehrál Divadelní 
spolek Gaudium a Originální bleší cirkus 
předvedl tajemný drezér Giorgio Fame.

V pondělí se sešly radotínské školy 
a školky na charismatickém Víťovi 
Marčíkovi a věřte nevěřte – v pohádce 
O Šípkové Růžence pomáhaly známé-
mu loutkáři a umělci téměř všechny 
paní učitelky a děti se nakonec mimo 
známý příběh dozvěděly i o tom, jak 
důležité je umět odpouštět. Po divadle 
si děti ještě naposledy mohly prohléd-
nout výstavu modelů letadel.

Divadla a letadla

výstava letadel.

Od pátku 16. května do pondělí 
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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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MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907

    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
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J + J
NÁJEMNÍKOVI

s.r.o.
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dámská
a pánská

móda 

především
od českých

výrobcůNOVĚ OTEVŘENÝ TEXTIL

Náměstí osvoboditelů 69, 153 00 Praha 16 - Radotín, tel.: 257 810 521

halenky
tuniky
košile

spodní prádlo 
kabelky

Oděvy
od velikosti

S po XL

INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,

opravy, rekonstrukce, nové montáže.
Václav Císařovský
Ke Zděři 244/23

153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868
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Ošetření pleti po estetických operacích a s výplněmi
botox, kyselina hyaluronová již od 550,- Kč

Padesátiminutová ošetření: vitaminová, hydratační, anti-stress, 
anti-aging od 390,- Kč

Padesátiminutové liftingové ošetření od 590,- Kč

Jemná depilace obočí, obličeje, třísel, podpaží a těla od 100,- Kč

VIP ošetření Babor klasik a Doctor Babor (100 min.) od 790,- Kč

www.babormodrany
tel. obj. 607  774  201

bus.: 165, 139, 173 - Obchodní náměstí
tram.: 3. 17 - Nádraží Modřany

bezproblémové parkování zdarma

Váš kosmetický 
salon

info na tel.: 777 169 063 
e-mail: ivo.synek@seznam.cz

KVALITNÍ A LEVNÉ STRAVOVÁNÍ 
BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

Veřejná jídelna Radotín nabízí volnou kapacitu 
jídel pro školy, školky, letní a městské tábory 
a pro všechny zájemce o kvalitní a levné jídlo.
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Vychází 16.6.2014. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.8.2014.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 1.8.2014. 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 

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

777 171 206
Petr Kučeratel:tel:

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací
• jiné zednické práce

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací
• jiné zednické práce

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních pracímožnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací

Skylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS Link..

ING. HORSKÝ
TEL.: 602 435 328 NON - STOP

WWW.ANTENY-HORSKY.CZ
ANTENY.HORSKY@ SEZNAM.CZ

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

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

 Vyrábíme levně a kvalitně:
-  klasické i automatické brány - vrata
-  mříže do sklepů panelových domů
-  dveře ocelové - vchodové
-  vchodové branky a vrátka
-  ploty dle vašeho výběru
-  regály - vinotéky
-  okrasné mříže

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

!!! Vyklízení - Stěhování !!!

Vyklízení bytů,
sklepů, pozůstalostí.

Odvoz starého
nábytku k likvidaci.

Stěhování všeho druhu.

Odvoz nepotřebných
věcí k likvidaci.

Telefon: 773 484 056

•

•
•

ODVOZ  A  LIKVIDACE FEKÁLIÍ
auto MAN 9,5m3 / auto MAN 5m3  terénní 4x4

AUTODOPRAVA-KONTEJNERY 
LIKVIDACE STAVEBNÍHO ODPADU,
DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

Objednávky Po - Pá:
606 50 80 15        6,30 – 15,00
257 91 17 32        6,30 – 15,00

www.garbine.cz           e-mail: garbine@volny.cz

                    po-pá 9 -18  hod.                    po-pá 9 -18  hod.
                                                                         so 9 -12 hod.                                                                         so 9 -12 hod.

Bílá SlunečniceBílá Slunečnice
Černošice (u nádraží)Černošice (u nádraží)

www.bilaslunecnice.cz (e-shop) (e-shop)

DÁRKY, DEKORACEDÁRKY, DEKORACE          ZDRAVÁ VÝŽIVA, BIOZDRAVÁ VÝŽIVA, BIOZDRAVÁ VÝŽIVA, BIOZDRAVÁ VÝŽIVA, BIOZDRAVÁ VÝŽIVA, BIOZDRAVÁ VÝŽIVA, BIO
Karlštejnská 255                  Karlštejnská 252Karlštejnská 255                  Karlštejnská 252

              DELIKATESY                         BEZLEPEK              DELIKATESY                         BEZLEPEK
              KOSMETIKA                   BEZ LAKTÓZY, DIA              KOSMETIKA                   BEZ LAKTÓZY, DIA

Nabídka produktů Country Life za akční ceny do 30.6.

Slevový program

Rozvoz zboží Radotín, Zbraslav, Chuchle,Rozvoz zboží Radotín, Zbraslav, Chuchle,
Lipence, Lochkov -  ZDARMA ZDARMA

S tímto inzerátem získáte slevu 5% na nákup.S tímto inzerátem získáte slevu 5% na nákup.S tímto inzerátem získáte slevu 5% na nákup.S tímto inzerátem získáte slevu 5% na nákup.S tímto inzerátem získáte slevu 5% na nákup.S tímto inzerátem získáte slevu 5% na nákup.

ELEKTROKOLA
JÍZDNÍ KOLA
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www.elektrokolo.cz   tel.: 602 856 404

R Á J   P R O   C Y K L I S T Y

KOLOBĚŽKY
TŘÍKOLKY

DĚTSKÁ 12” - 24”
ODRÁŽEDLA
HORSKÁ 26”, 27,5” 29”
TREKKINGOVÁ
CITY I S TORPEDEM

OBLEČENÍ
DOPLŇKY BBB
MOTORIZACE KOL
A TŘÍKOLEK

(OD R. 2001)

PROVOZNÍ DOBA: 1.3. -  30.9.
Po - Pá   9 - 18 (Čt do 19)
POLEDNÍ PAUZA DLE MOŽNOSTI 30 MIN.

So   9.30 - 12.30 (možno až 13.30)

PRAHA 5 - RADOTÍN, (STARÉ) SÍDLIŠTĚ 1082
POBLÍŽ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA, KONEČNÁ BUS 244

Made in GermanyMade in Germany



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

 17. 6. 17.30 Zvonilka a piráti   USA   3D 130 Kč
  Ze světa Petra Pana přichází velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré
  a ambiciózní víle

20.00 Jako bych tam nebyla   Irsko 90 Kč
  Příběh mladé ženy ze Sarajevam, jejíž život se ze dne na den změní. 
  Zbavena všeho, co kdy měla – Natasa Petrovic, Fedja Stukan 
 18. 6. 17.30 Zloba – královna černé magie   USA   3D 155/135 Kč

Snímek vypráví dosud nezpracovaný příběh legendární zlé královny 
z pohádky Šípková Růženka – Angelina Jolie, Elle Fanning

20.00 Grace, kněžna monacká   Francie/Belgie 110 Kč
Filmová biografi e pojednávající o životě hollywoodské legendy
a zároveň monacké kněžny Grace Kelly – Nicole Kidmana zároveň monacké kněžny Grace Kelly – Nicole Kidmana zároveň monacké kněžny Grace Kelly

 19. 6. 17.30 Velká oříšková loupež   Kanada/Korea   Velká oříšková loupež   Kanada/Korea   Velká oříšková loupež 3D 120 Kč
Ve snaze přežít zimu a neumřít hlady, rozhodnou se nerozluční přátelé
krysa a veverka Bručoun vyloupit obchod plný oříšků

20.00 Všiváci   ČR 110 Kč
Příběh bratrů, jež rozdělila žena. Neurochirurg utápějící se v bludném

  kruhu operací a alkoholu a bratr, který se vrátil z mise v Afghánistánu
 20. 6. 17.30 Zloba – královna černé magie   USA   3D 155/135 Kč

20.00 Grace, kněžna monacká   Francie/Belgie 110 Kč
 21. 6. 17.30 Jak vycvičit draka 2   USA 125/100 Kč
  Soužití draků a obyvatel Blpu je ohroženo. Škyťák a Bezzubka
  to sami nezvládnou

20.00 Všiváci   ČR 110 Kč
 24. 6. 17.30 Jak vycvičit draka 2   USA   3D 140/120 Kč

20.00 Grandhotel Budapešť   GB/NěmeckoGrandhotel Budapešť   GB/NěmeckoGrandhotel Budapešť 90 Kč
 25. 6. 17.30 Grace, kněžna monacká   Francie/Belgie 110 Kč

20.00 Všiváci   ČR 110 Kč
 26. 6. 17.30 Transformers: Zánik   USA   Transformers: Zánik   USA   Transformers: Zánik 3D 150/130 Kč
  Vítejte v transformovaném Jurském parku

20.00 Všechny cesty vedou do hrobu   USA 120 Kč
Jak může člověk přežít na místě, kde Zubatá číhá na každém kroku?
A jak tam může přežít chronický posera s panickou hrůzou ze smrti?

 27. 6. 17.30 Jak vycvičit draka 2   USA   3D 140/120 Kč
20.00 Zakázané uvolnění   ČR 110 Kč

O únosu nevěsty, který se dost nepovedl, o hokejovém utkání
a koktejlu, který si holky nalijí, až ve správný čas – Jana Stryková

 28. 6. 17.30 Jak vycvičit draka 2   USA 125/100 Kč
20.00 Transformers: Zánik   USA  Transformers: Zánik   USA  Transformers: Zánik  3D 150/130 Kč

  1. 7. 17.30 Transformers: Zánik   USA  Transformers: Zánik   USA  Transformers: Zánik  3D 140/120 Kč
20.00 Knězovy děti   Chorvatsko/Srbsko 90 Kč

  Mladý kněz s pomocí trafi kanta řeší nízkou porodnost ve své farnosti
  2. 7. 17.30 Jak vycvičit draka 2   USA   3D 130/110 Kč

20.00 Krásno   ČR 90 Kč
  Je dost hrozné žít s pocitem, že ve smrti vaší mámy je možná zapleten
  váš vlastní otec – Martin Finger, Ondřej Sokol, Petr Vydra
  3. 7. 17.30 WTF   Francie 90 Kč
  Více jak deset let vyvádí na netu Rémi různé ptákoviny a už si tím
  získal mezinárodní věhlas –  Rémi Gaillard

20.00 Blízko od sebe   USA 90 Kč
  Pohřeb otce je ideální příležitostí pro rodinnou hádku – Meryl Streep
  4. 7. 17.30 Rio 2   USA   3D 120 Kč
  Vzácní modří papoušci jsou zpět – i celou rodinou!

20.00 Ranhojič   SRN 100 Kč
11. století, mladý Rob Cole má velmi zvláštní schopnost: je schopen 
vycítit, když má někdo zemřít – Tom Payne, Ben Kingsleyvycítit, když má někdo zemřít – Tom Payne, Ben Kingsleyvycítit, když má někdo zemřít

  5. 7. 17.30 Transformers: Zánik   USA  Transformers: Zánik   USA  Transformers: Zánik  3D 140/120 Kč
20.00 Kapitán Philips   USA 80 Kč

Komplexní studie přepadení americké nákladní lodi Maersk Alabama 
somálskými piráty, ke kterému došlo v roce 2009 – Tom Hankssomálskými piráty, ke kterému došlo v roce 2009 – Tom Hankssomálskými piráty, ke kterému došlo v roce 2009

  8. 7. 17.30 Zvonilka a piráti   USA   3D 130 Kč
  Je nutné získat od pirátů zpět kouzelný modrý prášek – víly do toho!

20.00 Život Adéle   Francie 90 Kč
  Příběh milostného vztahu mezi dvěma dívkami – Léa Seydoux
  9. 7. 17.30 Velká oříšková loupež   Kanada/Korea   Velká oříšková loupež   Kanada/Korea   Velká oříšková loupež 3D 120 Kč

20.00 WTF   Francie 90 Kč
10. 7. 17.30 Revival   ČR 90 Kč

  Smoke, to byli čeští Rolling Stones – Bolek Polívka, Miroslav Krobot
20.00 Sex, drogy a daně   Dánsko 90 Kč

Výnosný, ale zato riskantní byznys na poli cestovního ruchu je tu
11. 7. 17.30 Mikulášovi patálie na prázdninách   Francie 110 Kč

Je tu konec školního roku a dlouho očekávané prázdniny!
20.00 JOE   USA   110 Kč

Bývalý trestanec Joe, přežívající na okraji společnosti, se setkává s mladým 
chlapcem z problémové rodiny, pro kterého se stává vzorem

12. 7. 17.30 Mikulášovi patálie na prázdninách   Francie 110 Kč
      cca 20.00 Slavnostní ceremoniál MFF Karlovy Vyry s uvedením zakončovacího  
  fi lmu souběžně se slavnostní projekcí ve Velkém sále hotelu  ermal

              (vysílací čas a název fi lmu bude upřesněn později)
15. 7. 17.30 Zakázané uvolnění   ČR 100 Kč

20.00 Sex, drogy a daně   Dánsko 90 Kč
16. 7. 17.30 Mikuláš na prázdninách   Francie 110 Kč

20.00 Love song   USALove song   USALove song 110 Kč
17. 7. 17.30 IDA   Polsko 80 Kč

Život novicky v izolaci klášterních zdí v komunistickém Polsku 60. let
20.00 Úsvit planety opic   USA   3D 150 Kč

Sílící národ lidoopů je ohrožován skupinou lidí, kteří přežili epidemii
18. 7. 17.30 Love song   USA   Love song   USA   Love song 110 Kč

Gretta se se svým přítelem přestěhuje do New Yorku, aby si splnili
sen a stali se muzikanty, on ale získá sólový kontrakt – Keira Knightleysen a stali se muzikanty, on ale získá sólový kontrakt – Keira Knightleysen a stali se muzikanty, on ale získá sólový kontrakt

20.00 Úsvit planety opic   USA 120 Kč
19. 7. 17.30 Úsvit planety opic   USA   3D 150 Kč

20.00 JOE   USA   110 Kč

od 20. 7. do 4. 8. kino NEHRAJE z provozních důvodů
   5. 8. 17.30 Mikuláš na prázdninách   FR 110 Kč

20.00 Díra u Hanušovic   ČR 120 Kč
   6. 8. 17.30 Letadla 2: Hasiči a záchranáři   USA   3D 155/135 Kč

20.00 Zejtra na pořád   ČR 120 Kč
   7. 8. 17.30 Hercules   USA   3D 150 Kč

20.00 Parádně pokecal   ČR 100/80 Kč
   8. 8. 17.30 Letadla 2: Hasiči a záchranáři   USA  3D 155/135 Kč

20.00 Lucy   FrancieLucy   FrancieLucy 110 Kč
   9. 8. 17.30 Letadla 2: Hasiči a záchranáři   USA 120/100 Kč

20.00 Zejtra na pořád   ČR 120 Kč
12. 8. 17.30 Hercules   USA   3D 150 Kč

20.00 Ostře sledované vlaky   ČROstře sledované vlaky   ČROstře sledované vlaky 80 Kč
13. 8. 17.30 Zejtra napořád   ČR 120 Kč

20.00 V oku tornáda   USA 100 Kč
14. 8. 17.30 Tři bratři   ČR X Kč

20.00 Díra u Hanušovic   ČR 120 Kč
15. 8. 17.30 Strážci galaxie   USA   3D 155/135 Kč

20.00 Lucy   USALucy   USALucy 110 Kč
16. 8. 17.30 Tři bratři   ČR X Kč

20.00 V oku tornáda   USA 100 Kč
Babybio:
18. 6. 10.00 10 pravidel jak sbalit holku   ČR 60 Kč

NOVÁ RESTAURACE
 V RADOTÍNĚ (NAPROTI KINU)

FAJNE COSI
CENA MENU 89,- KČ

ROZVOZ JÍDLA ZDARMA 
(V RADOTÍNĚ A OKOLÍ)

K DISPOZICI SAUNA A VÍŘIVKA
(PŘI KONZUMACI NAD 500,- KČ 

ZDARMA) 

Rezervace: 604 619 006 nebo 
737 160 507

www.fajnecosi.cz

Milena Štráfeldová – 
Guláš pro Masaryka

Zčásti fi ktivní rodinná kronika 
vyhlášené hostinské z Židlochovic, 

která skutečně vařila guláš pro T. G. M. 
Kuchařka Poldinka je jednou z těch 

obyčejných ženských, které dokáží své 
blízké pokaždé chránit tím nejprostším 
způsobem – i uprostřed nejhorší válečné 
bídy, za epidemií a požárů postaví na stůl 
mísu s gulášem. A na pozadí této kroniky 

probíhá národní obrození,
obě války, Osvětim.

nakladatelství Mladá fronta

Ruta Sepetys – Potrhaná křídla
New Orleans padesátých let – zábava, 
saxofony, intriky i černá ruka mafi e. 

Josie Moraineová přišla do města 
„velké pohody“ s matkou, která jí 

slibovala panenku, ale nikdy si na to 
pak nevzpomněla, s matkou, která byla 

prostitutkou, s matkou, která se o ni 
neuměla a možná ani nechtěla postarat. 
Josie se ale dokázala postavit na vlastní 
nohy a má hlavu plnou snů. Dokáže se 

však vymanit z bahna Čtvrti?
nakladatelství CooBoo

Jan Bauer – Rožmberské dědictví
Mnich Blasius se vydává do rodného 
Krumlova za svým těžce nemocným 
nevlastním bratrem Jindřichem III.

z Rožmberka. „Kdybych zemřel,
ujmi se mého malého synka Oldřicha,“ 
žádá Blasia vladař Jindřich, ale mnicha 

jeho žádost málem stojí život.
Někdo další si brousí zuby
na rožmberské dědictví…

nakladatelství MOBA

Karel Žák – Český kras –
klíč k české krajině

Český kras je vápencové území mezi 
Prahou a Zdicemi, odkud byla popsána 

řada mezinárodně uznávaných 
geologických profi lů, velké množství 

archeologických památek, včetně 
pravěkých podzemních svatyní,

i téměř 700 jeskyní. Tato kniha popisuje 
hlavní milníky geologického

a geomorfologického vývoje krajiny,
jejího osídlení i vlivu člověka.

nakladatelství Academia

Jean-Michel Guenassia –
Vysněný život Ernesta G.

Josef Kaplan, český lékař židovského 
původu, v třicátých letech 20. století 

vystuduje v Paříži, válku a antisemitské 
běsnění přečká v alžírském vyhnanství 

a po ukončení bojů se vrací do 
osvobozeného Československa –

kde  stráví téměř celý život v totalitním 
režimu. Protože se dožívá stých narozenin, režimu. Protože se dožívá stých narozenin, 

zažije i pád železné opony a konečně
se může zase podívat do Francie,

kde se snaží posbírat střípky
svého rodinného života.

nakladatelství Argo

Christiane F –
Christiane F.: můj druhý život
Pokračování bestselleru My děti

ze stanice ZOO. Osud Christiane F.
znají miliony čtenářů po celém světě. 

Vyrůstali s drásavou výpovědí třináctileté 
německé narkomanky, která si na 

heroin vydělávala prostitucí. Kniha a 
stejnojmenný fi lm z ní udělaly celebritu

a změnily zásadně její život.
Nyní vypráví, co bylo potom.

nakladatelství Oldag

PRO DĚTI:
Vhrsti – O Vendulce a drakovi

Vtipný akční příběh s pohádkovým 
podtónem. Když se starostova dcera 

Vendulka dozví, že v městské knihovně
se usídlila lítá saň, nedá jí to a rozhodne

se podívat se na ni zblízka. Domů si 
odnese nezapomenutelné zážitky,

ale i právě vylíhlého dráčka,
který nestihl odletět s maminkou.

nakladatelství Mladá fronta

Ivona Březinová – Danda má hlad
Sedmiletý Otík si moc přál nějakého 
domácího mazlíčka, ale rodiče o tom 

nechtěli ani slyšet. Až mu prateta 
Vilemína k narozeninám přinesla 

masožravou kytku jménem Danda. Otík 
se o ni začal starat jako o zvířátko,
a ona je stále žravější a vybíravější...

nakladatelství Mladá fronta

6. až 30. června
Salon Prahy 9

přehlídka tvorby výtvarných
umělců Prahy 9 a okolí

Galerie Městského domu
ve výpůjční době knihovny

Letní kino u Restaurace Kamínka
(Nad Kamínkou 1523)

provozuje Bio Art Production s.r.o.
ve spolupráci s restaurací Kamínka a 
za podpory MČ Praha Zbraslav a ÚJP 

Praha a.s. do konce září – promítá 
se každé úterý a čtvrtek po setmění, 

od cca 21.30 hodin, začátky koncertů 
budou okolo 20.00 hodin, vstupenky 

na fi lmové projekce je možné zakoupit 
hodinu před představením přímo na 

místě, na koncerty i v předprodeji
www.facebook.com/letnikinokaminka

17. června
Jasmíniny slzy
fi lm W. Allena

Letní kino Kamínka od 21.30 hodin

19. června
Zbraslavík

velké fi nále pěvecké soutěže žáků 
základních škol Prahy 16 

aula ZŠ Nad Parkem od 17.00 hodin

19. června
5 pravidel

fi lm V. Menšla
Letní kino Kamínka od 21.30 hodin

21. června
Slavnost slunce

Den zbraslavských neziskovek – 
přehlídku umění a zájmů místních 

organizací připravuje Pexeso Zbraslav 
spolu s KLASem

v den slunovratu již po šesté – 
divadelní, taneční, hudební,

sportovní a pěvecká vystoupení 
mladých i dospělých umělců,

dobrá káva, opékání buřtů, výtvarné 
dílny, workshopy, sportovní 

disciplíny, poradna zahradníka, 
soutěže o zajímavé ceny

areál ZŠ ZŠ V.Vančury, Nad Parkem 
od 15.00 hodin

24. června
Lovelace:

Pravdivá zpověď královny porna
fi lm R. Epsteina a J. Friedmena

Letní kino Kamínka od 21.30 hodin

26. června
…A bude hůř

fi lm P. Nikolajeva
a koncert kapely

(ta je prozatím v jednání)
Letní kino Kamínka od 21.30 hodin

Změna programu vyhrazena!
Informace: kulturní oddělení ÚMČ 

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

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

16. června
Radotínský happening vol. V. 

SKATE TOUR
třetí závod Skate tour a zároveň její 

fi nále je určen především pro mladší 
méně zkušené jezdce ve věku kolem 
16 let (musejí být předem zapsáni!)
doprovodný program – DJ a raper 

Fogosh Crewní Skupina
Skatepart Radotín 16.00-19.30 hodin

19. června
Koncert k Roku české hudby

ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska 

Radotín v domě U Koruny
od 18.00 hodin

21. června
Radotínská neckyáda

soutěž ve splavování Berounky na 
netradičních plavidlech

Říční lázně Radotín od 13.00 hodin
(více viz strana 4)

22. června
Home Food Festival – Radotín 2014

sousedská akce, na níž se lidé
setkají a ochutnají jídlo připravené

doma s láskou
areál Beach arény Radotín

od 12.00 hodin
(více viz strana 4)

26. června
Radotínský triatlon

pro žáky ZŠ Praha - Radotín
ve věkových kategoriích 8-15 let

pořádaný při příležitosti otevření 
koupacího biotopu

Biotop Radotín od 9.30 hodin

28.-29. června
Závody do vrchu

Cikánka – Zadní Kopanina
více na www.edda.cz/mscrdovrchu

13. července
Léto v Provence

turnaj v pétanque je součástí
seriálu otevřeného 2. mistrovství 

Radotína v boulo/koulo disciplínách
Areál DG Fortuna Radotín

u radotínské sokolovny
od 14.30 hodin

více na www.praha16.eu
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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

jméno...............................................  adresa...........................................................................
tel. spojení........................................            ...........................................................................

V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování 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 30.7.2014.

Řešení z minulého čísla

Linda Milošová
Slinková 1032/11

Radotín

Alena Trachtová
Černošická 145

Lipence
Jaroslav Bureš
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V loňském roce realizovala Evropská komise průzkum jazykových znalostí 
napříč členy EU. Z něj vyplynulo, že pouze 49 % obyvatel ČR by bylo schopno 
(na základě jejich vlastního posouzení) vést konverzaci v cizím jazyce. 

Ve spolupráci s jazykovou školou Channel Crossings přinášíme několik tipů, jak 
na cizí jazyk, abyste nemuseli patřit do té větší poloviny, která jazykem nevládne.
1) Co se mám naučit jako úplně první?

Záleží na konkrétním jazyku, ale obecně je důležité mít aspoň základní 
představu o výslovnosti. Pokud stojíte v Madridu na nádraží a chcete lístek 
do Gijonu a čtete jméno města tak, jak jste zvyklí z češtiny, tak se asi ni-
kam nedostanete. Z hlediska samotné komunikace v cizím jazyce je pak 
nejdůležitější naučit se řešit běžné životní situace – pozdravit, představit se, 
zeptat se na cestu, ubytovat se v hotelu atp.  

2) Co je nejdůležitější zvládnout? 
Se studiem jazyka je to jako se sportem, protože výkonnost většinou roste 
skokově. Trénujete tvrdě a nejednou přijde období stagnace. Jste frustro-
vaní, že najednou neděláte pokrok, máte pocit, že se už nikdy nezlepšíte. 
Takové krize se musíte naučit překonávat – někdy stačí jen drobná změna 
v tréninku nebo třeba jen netlačit tolik na výkon. Většina tzv. chronických 
začátečníků dělá jen tu chybu, že neumí překonávat krize, které vždy nut-
ně přijdou. Obecně vzato je každý průměrně inteligentní člověk schopen 
dostat se na úroveň B2. Pokud jde o konverzaci s cizincem, je nejdůležitější 
mít otevřenou mysl. Vykašlat se na stereotypy a různé zažité předsudky 
a soustředit se na samotnou komunikaci. Nerodilý mluvčí bude určitě dělat 
stejné chyby jako vy, naopak Američan nebo Brit se Vaší výslovnosti nikdy 
vysmívat nebude. 

3) S čím si nemusím tolik lámat hlavu?
Tady zase hodně záleží na konkrétním jazyku, nicméně v angličtině si třeba 
nemusíte lámat hlavu s tím, že Vám nějaký závistivý kamarád řekl, že máte 
hrozně českou výslovnost. Neznám Američana nebo Brita, kterému by to 
vadilo, nebo se Vám posmíval. Naopak ocení Vaši snahu komunikovat. 
Musíte se připravit na to, že i když je Vaše francouzština výborná, fran-
couzský rodilý mluvčí Vám na Vaši brilantně zformulovanou a vyslovenou 
otázku ve francouzštině odpoví svojí lámanou angličtinou. Když budete 
tvrdošíjní, nakonec ho zlomíte.

4) Měl/a bych se kromě jazyka učit i něco o cizí kultuře?
Určitě, jazyk je nedílnou součástí kultury a nese s sebou velký „ranec“ 
reálií, symbolů, konotací atd. Těžko se můžete naučit třeba němčinu bez 
znalosti německých časopisů, aktualit apod. Zamyslete se nad tím, kolik 
českých reálií obsahuje naše běžná každodenní komunikace. Vezměte si 
třeba aktuálně tolik populární „virózu“, jak byste to vysvětlili cizinci? Nebo 
různé citáty, úryvky z fi lmů, výrazy a vtipy z knížek, to vše je pevnou sou-
částí kultury a odráží se každý den v naší komunikaci.

Pokud jste se rozhodli konečně se svým jazykem něco udělat, navštivte webové 
stránky jazykové školy Channel Crossings nebo se s odborníky přijďte poradit 
osobně. Školu najdete přímo naproti vlakovému nádraží Radotín (vedle Billy). 

Na webu www.chc.cz/rozvrh najdete rozpis více než stovky letních i podzim-
ních jazykových kurzů nejrůznějších jazyků, zaměření i intenzit. Věříme, že si 
z bohaté nabídky vyberete. 

Češi zaostávají ve znalostech jazyků za průměrem EU.
Situace se dál zhoršuje
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Světově proslulý dirigent Jiří Bělohlá-
vek a čtveřice prvotřídních pěvců uve-
dou v sobotu 30. srpna na Zámku Liteň 
jedinečný koncert pod širým nebem 
s názvem Pocta Jarmile Novotné.

Byla krásná, její hlas bral dech 
a uctívali ji umělci, režiséři i státní-
ci. Operní hvězda Jarmila Novotná 
(1907–1994) zažila období slávy i trp-
ké vyhnání z vlasti. Její domov ve stře-
dočeské Litni už třetím rokem ožívá 
festivalem, který má za cíl přivést 
prvotřídní pěvecké umění do místa, 
kde Jarmila Novotná žila.

Festival Jarmily Novotné pořádá 
občanské sdružení Zámek Liteň, kte-
ré založila a řídí Ivana Leidlová. Za 
krátkou dobu existence této nezisko-
vé organizace se podařilo vybudovat 
impozantní síť kontaktů, která vede 
například až do Metropolitní opery 
v New Yorku a dalších operních domů 
v Evropě. Jméno Jarmily Novotné 
v zahraničí otvírá dveře, zatímco 
u nás je osobnost pěvkyně známá 
především úzkému okruhu operních 
znalců. Strhující životní příběh ženy, 
která zářila v předválečné Evropě 
a poté musela vybudovat novou exis-
tenci pro sebe a svou rodinu v zámoří, 
je námětem na román či napínavý 
fi lm. Zatím však vyšla pouze kniha 
vzpomínek Jarmily Novotné Byla jsem 
šťastná, jejíž reedici pro velký zájem 

publika chystá o.s. Zámek Liteň vydat 
u příležitosti letošního festivalu.

Ten letos zahájí mistrovskými 

pěveckými kurzy, které povede známá 
mezzosopranistka Dagmar Pecková. 
Mladí zpěváci na počátku 
kariéry budou mít možnost 
týden se zdokonalovat v před-
nesu vybraného repertoáru, 
a to přímo pod střechou tzv. 
Čechovny – domu, v němž 
Ja rmi la Novot n á  t r áv i l a 
s rodinou šťastné chvíle 
odpočinku mezi náročnými 
koncertními cestami. Výsled-
ky tohoto masterclassu, o nějž 
je zájem i v zahraničí, se ve-
řejnosti představí na koncertě 
20. srpna od 18.00 hodin.

Vy vrcholením letošního 
programu bude již zmíněný 
galakoncert pod širým nebem. 
Vůbec poprvé se na jednom 
pódiu sejdou sólisté pres-
tižních světových operních 
domů Martina Janková, Dag-
mar Pecková, Adam Plachetka 
a Štefan Margita. Zazní na 
něm árie a předehry z oper W. 
A. Mozarta, P. Mascagniho, G. 
Rossiniho, P. I. Čajkovského 
a B. Smetany. „Dát dohro-
mady takto vytížené pěvce, jejichž 
diář je na několik let dopředu plný 
angažmá v Evropě, Americe i Asii, 
byl malý zázrak,“ říká dramaturgyně 
festivalu Dita Hradecká. „Všechny 
však oslovila myšlenka podílet se na 
festivalu, jehož záměrem je přispět 
k propagaci jména Jarmily Novotné*. 
Naší myšlenkou bylo pozvat pěvce, 
kteří stejně jako Jarmila Novotná 
díky svému talentu a tvrdé práci uspěli 
v mezinárodní konkurenci. Publi-
kum uslyší zajímavé a různorodé 
pěvecké typy v áriích, které hlasům 
jednotlivých sólistů svědčí nejlépe,“ 
dodala. Proslulý dirigent Jiří Bělohlávek, 
člen umělecké rady Festivalu Jarmily 
Novotné, bude při této příležitosti 

OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY

Vstupenky je možné zakoupit 
online či na pobočkách sítě Ticket-
stream. Více informací najdete na
www.zamekliten.cz
*v Radotíně nese její jméno jedna
z nových ulic.

V Litni velkolepě uctí Jarmilu Novotnou
dirigovat orchest r PKF – Prague 
Philharmonia, který před dvaceti lety 

sám sestavil z mladých a entuziasmem 
nabitých hráčů. 

Jako doprovodný program koncertu 
bude přichystána výstava fotografi í 
a osobních předmětů z pozůstalosti 
Jarmily Novotné. Galakoncert bude 
příležitostí prohlédnout si zámecký 
areál s nádherně zrekonstruovaným 
parkem a dozvědět se o fascinující 
historii místa, kde tvořili přední čeští 
výtvarníci 19. století. 

Hrabalovská poetika, uvolněná 
šedesátá léta, talent osmadvaceti-
letého debutanta Jiřího Menzela 
a odzbrojující (ne)herectví mladého 
zpěváka Václava Neckáře. To vše si 
v symbolickém roce 1968 vysloužilo v symbolickém roce 1968 vysloužilo 
Oscara za nejlepší cizojazyčný fi lm. Oscara za nejlepší cizojazyčný fi lm. 
Ale nejsou to jen slávy dob dávno Ale nejsou to jen slávy dob dávno 
minulých. Před několika lety se Men-minulých. Před několika lety se Men-
zelova tragikomedie podle Hrabalovy zelova tragikomedie podle Hrabalovy 
stejnojmenné předlohy umístila v an-stejnojmenné předlohy umístila v an-
ketě britského fi lmového magazínu ketě britského fi lmového magazínu 
Empire o nejlepší fi lm historie na Empire o nejlepší fi lm historie na 
vynikajícím 50. místě. Právem. Tohle vynikajícím 50. místě. Právem. Tohle 
je rodinné stříbro českého fi lmu, které je rodinné stříbro českého fi lmu, které 
ani s odstupem více než čtyř desetile-ani s odstupem více než čtyř desetile-
tí neztrácí nic ze svého nenápadného, 
přirozeného půvabu, který nejlépe 
vynikne ve své restaurované podobě 
na plátně kina.   

Ospalá železniční stanice kdesi 

u Prahy v protektorátu Čechy a Mo-
rava, na sklonku 2. světové války. 
Naivní, nevinný mladíček Miloš Hrma 
se zaučuje na železnici. Ve svých dva-
advaceti letech za sebou má milostné 
i erotické kotrmelce, které vyústily 
až v neúspěšný pokus o sebevraždu. 
Mezi ostře sledovanými vlaky se 
ale posléze s přispěním svého okolí 
zaplete nejen s vášnivými ženami, 
ale i s protinacistickým odbojem. 
Z věčně udiveného chlapce se stává 
v památném explozivním fi nále ko-
nečně muž. 

Sladké a hořké, tragické a komic-
ké, malé a velké: Ostře sledované 
vlaky jsou fi lmem ostrých kontrastů. 
Přestože se fi lm odehrává na pozadí Přestože se fi lm odehrává na pozadí 
největšího konfl iktu v dějinách lid-největšího konfl iktu v dějinách lid-
stva, je pozoruhodně tichý, úsporný stva, je pozoruhodně tichý, úsporný 
a v dobrém smyslu komorní. I ve vál-a v dobrém smyslu komorní. I ve vál-
ce se dál žijí obyčejné lidské životy, ce se dál žijí obyčejné lidské životy, 
které se někdy na osudové výhybce které se někdy na osudové výhybce 
protnou s „velkými“ dějinami. Menzelprotnou s „velkými“ dějinami. Menzel
citlivě provádí své vnímavé publikum citlivě provádí své vnímavé publikum 
v oné složité etapě na pomezí dět-v oné složité etapě na pomezí dět-
ství a dospělosti, tam, kde nesnadno ství a dospělosti, tam, kde nesnadno 
a v bolestech probíhá přerod chlapce a v bolestech probíhá přerod chlapce 
v muže. Nebojí se humoru ani lehce 
dráždivých scén, dobře rozumí slastem 
a strastem prvních pokusů o sexuální 
život, aniž by sklouzával k vulgaritě, 
doslovnosti nebo patosu. Miloš Hrma 
je nehrdinský hrdina, který i outside-
rům a introvertům ukazuje, že héroj 
nemusí být prvoplánový silák nebo 
dokonalý muž se schopnostmi americ-
kých komiksových superhrdinů. Může 
to být obyčejný chlapec, který nesměle 
sní o lásce a od něhož byste se velkých 
činů na první pohled určitě nenadáli. 

Poetická juxtapozice láska-válka 
se vine celým příběhem, ale nechybí 
ani smysl pro absurdno a malé rado-
sti všedního života. Ostře sledované 
vlaky jsou totiž v prvé řadě prostým 
fi lmem o mladém muži pro mladé. 
Byla by proto škoda, kdyby je odra-
dila škatulka černobílé klasiky pro 
pamětníky nebo kolonka „povinná 
školní četba“. Vedle Neckáře, který se 
pro svou nezapomenutelnou roli do-
slova narodil, na plátně září herci ve 
vedlejších rolích, zejména Vlastimil 
Brodský v záporné roli nacisty, Josef 
Somr a Vladimír Valenta jako před-
nosta stanice Kostomlaty. Jak se totiž 
ve fi lmu přesvědčivě ukazuje, není 
malých rolí. Ani malých hrdinů.  

šťastná, jejíž reedici pro velký zájem 

publika chystá o.s. Zámek Liteň vydat 

Ospalá železniční stanice kdesi 

u Prahy v protektorátu Čechy a Mo-



Dva automobilové závody do vrchu 
na trati mezi cementárnou přes Cikánku 
na Zadní Kopaninu se budou konat o ví-
kendu 28. a 29. června. Pořádá je rado-
tínský rodák, promotér automobilových 
závodů a závodník Eduard Patera.

Tento podnik má podle organizáto-
rů všechny předpoklady k tomu, aby 
se opět stal vrcholem celé sezóny Čes-
kého mistrovství závodů automobilů 
do vrchu – Edda cupu.

Na startu v Radotíně se objeví vždy 
více než stovka borců, mezi nimiž bu-
dou i domácí jezdci jako Petr Vejvoda, 
Eda Patera, řeporyjský Pavel Jiras a Da-
vid Černý z Třebotova. Stálým hostem 
radotínského závodu je i Roman Ska-
mene, závodící v Saxo cupu. Patera bude 
startovat, kromě Peugeotu 205 GTI, 
s nímž jezdí celou sezónu v kategorii 
historických závodních automobilů, i se 
speciálem Subaru Impreza 555 – jedním 
z nejvýkonnějších cestovních vozů, kte-
ré u nás jezdí na tratích do vrchu.

Protože trať obklopuje chráněné 
území a předpokládá se velký zájem 
diváků, jsou připravena přísná opat-
ření. Důraz je kladen na maximální 
bezpečnost a ochranu přírody, protože 

Do Radotína se opět  vrátí  závodní 
auta pro Edu

jen důsledným dodržováním pravidel 
lze zajistit hladký průběh celé akce. 
Hlavní divácké místo bude připraveno 
v atraktivní odbočce u lomu. Podél tra-
ti budou vyznačeny i zakázané prosto-
ry, v nichž se nesmí v průběhu soutěže 
nikdo zdržovat.

Závody budou mít po oba dny stej-
ný program, dopoledne proběhnou 
dvě tréninkové jízdy – první z nich je 
plánována krátce po poledni. Poháry 
nejlepším jezdcům budou předány 
v prostoru depa krátce po skončení 
druhé jízdy. „Za závodníky i pořadatele 
zveme všechny fanoušky na zajímavou 
podívanou. Doufáme, že určité kom-
plikace a omezení přijmou radotínští 
obyvatelé s pochopením, za což jim 
děkujeme,“ uvádí Jaroslav Malík, jeden 
z organizátorů. 

Vstup na závody je zdarma, stejně 
tak i na místě distribuovaná tištěná 
ročenka s informacemi o jezdcích, 
tratích a celém Edda cupu. Podrobnější 
informace, startovní listinu, zvláštní 
ustanovení a další zajímavosti týkající 
se nejen radotínského závodu naleznou 
zájemci na www.edda.cz/mscrdovrchu.

V osmi letech má jasno, kam se bude 
ubírat jeho sportovní kariéra: Ondřej 
Novotný, nadějný cyklista z Radotí-
na, který jezdí za klub TJ Cykloprag 
(www.tjcykloprag.cz).

Na konci dubna Ondřej vyhrál jeden 
ze závodů Kola pro život – Trans Brdy 
České spořitelny. 26kilometrovou trať 
s převýšením 350 metrů tento mladý 
borec zdolal v čase 1:20:21. Jen o týden 
později zvítězil i v legendární dětské 
Author Šela Marathon. Ondřej se 
cyklistice věnuje od svých tří let, pod 
vedením Petra Hejhala trénuje třikrát 
v týdnu. Mezi jeho další sportovní akti-
vity patří golf a lyžování. Je fanouškem 
HC Sparta Praha. Vzorem je mu Kristi-
án Hynek a Jarda Kulhavý. 

Radotínská radnice podpořila On-
dru svým grantem, tímto mu zároveň 
gratuluje a přeje do budoucna mnoho 
dalších úspěchů. 

Radotínský talent vládne ve své kategorii

Jerri potvrdil formu i v další, týmové dis-
ciplíně. Novinka Team Sorting (Přehánění 
telat) diváky zaujala nejen zajímavým prů-
během, ale i výsledkem: 1. Adéla Nováčková, 
Anežka Turková, Jerri De Camargo, 2. Josef 
Pintera, Olin Zmeškal, Miroslava Trčková, 3. 
Josef Večerka, Josef Zahradník, Josef Mana. 
Ve stejné soutěži juniorů uspěli 1. Eliška 
Roučová, Adam Pintera, Barbora Vondrou-

šová, 2. Tereza Gondášová, Eliška Niklová, 
Sára Křesinová.

Barrel Race (Barelový dostih) podle oče-
kávání přinesl na těžkém terénu napínavý 
boj, který pro sebe rozhodla výbornou jíz-
dou ve druhé kole Adriana Takacsová, Lena 
(SVK), druhá o setinu vteřiny byla bojovná 
Kristýna Matějková, Try My Best Dunnit, 
třeba pak bylo další děvče Šárka Brymová, 
My Sweet Lady Jane. Junior Barrel Race 
přinesl toto pořadí: 1. Tereza Gondášová, 
Ultimate Dream, 2. Sára Křesinová, Colle-
daro, 3.  Eliška Niklová, Airon.

Vyvrcholením programu pak byla ro-
deová paráda Steer Wrestling (Pokládání 
telete). Čtyři stateční borci skočili a dva 
z nich tele i položili. Rychleji se to poda-
řilo Danielovi Dolejšovi, který získal Ví-
tězný štít starosty Karla Hanzlíka. Druhý 
skončil Josef Stejskal. Senátorský pohár 
pro All Around Champion získal Jerri De 
Camargo (15 b.).

Před dvěma lety se stal v Radotíně vítě-
zem brazilský borec Jerri Adriani De Ca-
margo, který se nakonec stal i mistrem České 
republiky 2012 v rodeu.

Letos si Jerri skvělými výkony radotínské 
vítězství zopakoval. Pochopitelně se vkrádá 
otázka: Bude opět mistrem? První krok Jerri 
učinil. Zhruba 800 natěšených diváků neod-
radilo vrtkavé počasí. Ti, kteří si přivstali, 
mohli už od dopoledne 
sledovat napínavé sou-
boje jezdců s dobytčaty 
a mezi sebou. 

V  pr v n í  d i s c ip l í -
n ě  Team Penning (Tří-
dění dobytčat) jediní 
dospělci, kteří vytřídili 
maximální počet telat, 
a to tři, byly dvě Veroniky – 
Valdmanová a Vobořilová, 
doplněné Josefem Stejska-
lem. Druhé místo vybojo-
vala „pošumavská“ trojice 
Kateřina Šoltysová, Alois 
Blažek a Michal Tesař, třetí 
pak Kristýna Matějková, Alena Zvolská a Mirek 
Kraus. Ve stejné disciplíně juniorů rozhodoval 
při jednom teleti čas – ten měla lepší trojice 
Eliška Roučová, Barbora Vondroušová a Adam 
Pintera, druzí byli Eliška Plačková a Barbora 
Vondroušová s Adamem Pinterou.

Další soutěží byla rychlostní záležitost Pole 
Bending (Slalom kolem tyčí). Tady potvrdil 
svoji třídu Mirek Fencl a jeho koník Benny 
Boy. Další pořadí: 2. Veronika Valdmanová, 
Sandy, 3. Adriana Takacsová, Lena (SVK). Ju-
nior Pole Bending přinesl suverénní vítězství 
Terezy Gondášové s koněm Ultimate Dream. 
Druhá byla domácí Eliška Niklová, Airon, 
třetí pak jediný mládenec v dívčím poli, 
Adam Pintera s Gimly. Před odpoledním ná-
stupem, při kterém diváky pozdravili senátor 
PhDr. Tomáš Grulich a starosta Městské části 
Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík. Ranch Roping 
(Rančerské lasování), která po svém odpo-
ledním dokončení přinesla tyto výsledky: 1. 
Jerri De Camargo (BRA), 2. Josef Zahradník, 
3. Renato Santana (BRA).

Brazilec Jerri De Camargo opět 
vyhrál rodeovyhrál rodeo

Finálový zápas NBLL mezi tradiční-
mi fi nálovými soupeři, radotínskými 
Custodes a hráči LC Jižní Město připadl 
na sobotu 31. května,  na stejný den jako 
tradiční akce městské části Královský 
průvod. I přes atraktivitu programu na 
Nám. sv. Petra a Pavla si našli fanoušci 
čas na podporu domácího týmu, v letoš-
ním ročníku dosud neporaženého.

LCC postrádal několik hráčů zá-
kladní sestavy, ať už pro zranění, nebo 
pro jejich působení v zámořských 
lakrosových misích. Tři dny před fi -
nále odcestoval útočník Matěj Barák 
do Montrealu, kde bude hrát letní 
soutěž za indiánský tým Kahnawake 
Mohawks. V den fi nále ráno odcesto-
vali Tomáš Procházka a Jakub Výmola 
do Toronta. Cílem jejich mise je tým 
Toronto Beaches, který hraje nejvyšší 
juniorskou soutěž v Ontariu. Tým LC 
Jižní Město, ač jeho soupiska čítá třicet 
tři hráčů, dorazil rovněž oslaben o ně-
které klíčové hráče sestavy.

Na vítěze tohoto fi nále, které se 
hrálo podruhé v historii, pouze na 
jeden zápas, čekal jako každoročně od 
roku 1987 mistrovský pohár, ovšem 
ve zrestaurované podobě. Samotnému 
zápasu předcházely veškeré ofi ciality 
v podobě představení hráčů obou týmů, 
vyvěšení státní vlajky a zaznění státní 
hymny. Zápas začal krátce po sedmé 

večerní hodině, a začal lépe pro domácí 
tým. Ten šel do vedení zásluhou Domi-
nika Peška, který byl v dalším průběhu 
zápasu nejpilnějším a nejúspěšnějším 
střelcem. Za necelou minutu následo-
vala branka Jiřího Loskota, která byla 
i poslední brankou první periody. V této

části zápasu se hráči Jižního Města ještě 
dostávali do šancí, které s naprostým 
přehledem likvidoval vynikajícími zá-
kroky brankář Custodes Dominik Sika 
a tam, kde již byl překonán, pomohla 
branková konstrukce.

Ve druhé periodě začala útočná ak-
tivita hostí slábnout. Domácí přidali 
dvě branky, na které odpověděl nejlepší 
hráč hostí Pavel Došlý. To však bylo ze 

Od letošního jara se ligový nohejbal 
hraje přímo na radotínských kurtech. 
Místní nohejbalový oddíl totiž odkoupil 
práva 1. ligy od SK Start Plzeň. Z toho dů-
vodu bylo nutné zrekonstruovat antukový 
kurt a dovybavit hráčské zázemí tak, aby 
odpovídalo prvoligovým požadavkům.

O zimní přestávce posílilo A muž-
stvo o nové hráče. Největší přestupo-
vou bombou byl příchod dvoumetro-
vého smečaře a českého reprezentanta 
Jiřího Doubravy z Benešova. Ten se 
ale bohužel těsně před startem soutě-
že zranil, a tak trenér Voith nemohl 

Nohejbalová liga po letech v Radotíně
zpočátku využít jeho služeb a byl nu-
cen přeskupovat formace. V prvním 
zápase radotínští přivítali tradičního 
účastníka první ligy TJ Spartak Pře-
rov. Začátek utkání byl z obou stran 
opatrný, nikdo nechtěl dělat zbytečné 
chyby. Od poloviny utkání se ale míst-
ním začalo více dařit na útoku a před 
slušnou diváckou návštěvou dotáhli 
premiéru do vítězného konce a připsa-
li si dva body do tabulky. Ve druhém 
kole hostili hráče z Čakovic, loňského 
účastníka extraligy – kvalitativní 
rozdíl byl patrný od samého začátku. 

Radotín neuhrál proti 
v ýborně hrajíc ímu 
pražskému celku ani 
bod a prohrál 0 :6. 
Poté družstvo zavítalo 
na hřiště plzeňského 
Z r u č e - S e n c e ,  k d e 
pad lo  s  domác í m i 
borci 6:1. Ani v ná-
sledném venkovním 
utkání v Janovicích 
nad Úhlavou se rado-
tínským příliš neda-
řilo, výsledkem byla 
opět porážka. Na za-
čátku května je čekalo 
dvojkolo s jiným praž-
ským účastníkem ligy, 

SK Start Praha. Do sestavy se ale vrátil 
smečař Doubrava a i díky němu Rado-
tíňáci vyválčili plichtu a brali bod. Od-
veta byla neméně vyrovnaná, a i když 
vedli dokonce 5:3, nakonec se museli 
spokojit s remízou 5:5. Další kolo se 
odehrávalo ve Žďáru nad Sázavou 
a bojovný výkon znamenal odměnu 
v podobě vítězství 3:6, radotínští za-
čali stoupat tabulkou vzhůru. O týden 
později a navíc v domácím prostředí 
nepotvrdili výkonnostní vzestup a úlo-
hu mírného favorita. Před vlastním 
publikem prohráli s Brnem, jež dosud 
nezískalo ani bod. Opět se potvrdilo, 
jak je první liga nesmírně vyrovnaná. 
Jedinou výjimku tvoří suverénní Ča-
kovice, které dosud neztratily ani bod. 
„Po polovině soutěže se nacházíme na 
šestém místě s minimálním bodovým 
odstupem na důležité čtvrté místo. To 
tvoří pomyslný předěl, který určí, zda 
budeme hrát o postup do nejvyšší sou-
těže, nebo naopak o záchranu a setr-
vání v soutěži. Držte nám palce anebo 
ještě lépe, přijďte nás podpořit přímo 
na hřiště,“ vyzývá vedoucí a kapitán 
mužstva Libor Chytra.

Radotínským nohejbalistům zbývá 
doma sehrát dvě utkání – v sobotu 
21. června: Radotín – Zruč-Senec 
a v sobotu 28. června: Radotín vs. 
Janovice. V obou případech zápasy 
začínají ve 14.00 hodin.

strany Jižního Města vše a do velké pře-
stávky v polovině zápasu se šlo za stavu 
7:1. Od poloviny zápasu už dominoval 
pouze jeden tým, a tím byl tým domá-
cích. Velice dobrá hra v obraně rado-
tínských potlačila veškeré útočné snahy 
hráčů Jižního Města. Poslední perioda 

se tak za stavu 12:2 
dohrávala za napro-
sté bezradnosti hostí 
v útočném pásmu. 
S e  z á v ě r e č n ý m 
hvizdem tak mohly 
propuknout oslavy 
radotínských hráčů 
a diváků ze zisku 
devátého titulu mi-
stra boxlakrosové 
ligy v řadě.

T r o c h u  s t r a -
n o u  f i n á l o v é h o 
due lu  prob í h a l a 
radostná udá lost 

v „týmu“ Emila Moravce, hráče domá-
cích, kdy do poslední minuty zápasu 
nebylo jasné, zda utkání dohraje nebo 
vyrazí s partnerkou a očekávaným po-
tomkem směr porodnice. Zřejmě vcel-
ku hladký průběh fi nálového zápasu, 
ale způsobil, že nový lakrosový hráč 
Emil jr. přišel na svět až několik hodin 
po závěrečném hvizdu. Blahopřejeme!

Custodes deklasovali tým Jižního Města a získali
devátý titul v řadě, celkově 14 v historii

Oddíl dráhového golfu DG For-
tuna Radotín je v letošním ligovém 
ročníku nováčkem 1. ligy. Vedení od-
dílu si proto stanovilo za cíl se v této 
soutěži udržet.

Po čtyřech odehraných turnajích 
základní části je situace taková, že For-
tuna postupuje na fi nálový turnaj (Pře-
bor Čech) na děleném prvním místě 
v hlavní kategorii smíšených družstev 

a na druhém místě mezi seniory.
Rozhodl o tom domácí turnaj ko-

naný 18. května v areálu DG Fortuna. 
Za krajně nepříznivého počasí tu oba 
radotínské týmy vybojovali shodné 
druhé místo.

Finále letošní soutěže se odehraje ve 
středočeském Rakovníku na betono-
vém povrchu ve dnech 21. – 22. června. 
„Budeme se snažit o co nejlepší výsle-

dek, ale už teď 
můžeme říci, že 
jsme pyšní na to, 
co jsme dokázali. 
Jako spor tovní 
o d d í l  f u n g u -
j e m e  t e p r v e 
t ře t í m rokem, 
l o n i  j s m e  p o -
stoupili do první 
ligy a nehrajeme 
o sestup, jak se 
t o  n o v á č k ů m 
s t áv á ,  a l e  b o -
jujeme o postup 
o stupeň v ýše. 

Postoupí DG Fortuna do extraligy? Staráme se o minigolfový potěr, ra-
dotínské děti, které navštěvují naše 
minigolfové středisko a již na podzim 
začnou hrát na ligových turnajích,“ vy-
jmenovává trenér a hráč v jedné osobě 
Richard Fischer a pokračuje „daří se 
nám i nábor členů v ostatních katego-
riích. Zvlášť potěšitelné je, že i v kate-
gorii S2, což jsou hráči nad 59 let. Je 
to důkaz toho, že minigolf lze aktivně 
hrát opravdu v každém věku.“  Podle 
Fischera úspěšně pokračuje i projekt 
“Radotínské ligy“, která je otevřenou 
dlouhodobou soutěží, do níž se mohou 
přihlásit i neregistrovaní hráči. Rozvoj 
minigolfového sportu v Radotíně je 
možný i díky podpoře místní radnice.

Co na závěr: Postoupí minigolfový 
Radotín do extraligy? Držte palce, aby 
se to podařilo.

Další akcí, která se bude konat 
na hřišti DG Fortuna Radotín je 
tradiční letní mezinárodní turnaj 
Memoriál Vladimíra Čecha (dříve 
„O pohár starosty“). Hrát se bude 
2. – 3. srpna. Přijďte podpořit do-
mácí borce, kteří budou obhajovat 
prvenství z loňského roku. 



Odvykání kouření
až 90% úspěšnost

Závislosti: alkohol, drogy, léky
Telefonické objednávky

604 207 771
224 214 617

TRUHLÁŘSTVÍ
Plovoucí podlahy, skříně na míru,

ploty, pergoly, chatky,
drobné truhlářské práce

husaktruhlar@seznam.cz   
tel. 720 571 501

Koupím byt 2+1 až 3+1
Lokality: Radotín,

Černošice, Zbraslav
s terasou nebo balkonem

774 922 134
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MINIŠKOLKA RODINNÉHO TYPU
           tel.: 608 367 526 , 734 455 444

· přijímáme děti od 3 do 6 let
· individuální přístup 
· možnost pravidelné nebo částečné docházky
· nárazové hlídání dítěte dle Vaší potřeby

  HERNA PRO DĚTI S RODIČI

  PRÁZDNINOVÝ PROVOZ – PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
· týdenní bloky s konkrétním programem
· více na www.kolejacek.cz
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Nabídka zaměstnání

přijme zaměstnance na pozici
POKLADNÍ

jedná se o jednosměnný provoz pondělí - pátek, sobota 1x za 3 týdny
SKLADNÍK

jedná se o jednosměnný provoz pondělí - pátek, sobota 1x za 3 týdny
SKLADNÍK CHLAZENÝCH VÝROBKŮ
v oddělení maso-uzeniny, mléčné výrobky

Práce částečně v chlazeném prostoru. Praxe výhodou. Jednosměnný provoz.

Tel.: 777 66 1111, 296 828 302 po 14. hodině

Velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici Lipence, Praha 5

HLEDÁME v Radotíně a jeho blízkém 
okolí člověka se znalostí hry na klávesy, 
který by dle domluvy doprovázel v neděli 

v 09.00 hod bohoslužbu.
Církev československá husitská

Prvomájová 909/7
mobil faráře: 739 018 594


