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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčané

Obyvatelé se
cítí bezpečně

Z „Analýzy pocitu bezpečí 2015“, 
kterou si zadalo Hlavní město Praha, 
vyplynulo, že se Pražané ve svém městě 
cítí čím dál bezpečněji. A naše část me-
tropole je subjektivně druhou nejbez-
pečnější lokalitou hlavního města. 

89 % dotázaných uvedlo, že se 
v místě svého bydliště cítí bezpečně, 
což představuje statisticky význam-
ný nárůst v porovnání s rokem 2010. 
(Výzkum navazuje na výzkumy z let 

V á ž e n í 
s p o luob č a né , 
č tenář i .  Vím, 
že je únor; i tak 
př i jmě t e  o d e 
mne dodatečně 
přání pevného 
zdraví a štěstí 
v r. 2016. Asi 

oboje budeme potřebovat. 
S radostí a dobrým pocitem musím 

konstatovat, že v roce 2015 se nám 
za necelý rok podařilo rozšířit MŠ v 
Chuchli a tím získat 25 míst pro přijetí 
dětí předškolního věku. Velkou radost 
z rozšíření MŠ měla paní ředitelka, 
učitelky, ale hlavně rodiče.

4. ledna 2016 jsme společně s paní 
náměstkyní primátora profesorkou 
K is l ingerovou za háji l i  provoz 
přistavěné třídy včetně zázemí. 
Účasten byl pan místostarosta 
Ma r t i n Ši mek,  k terému chc i  
poděkovat za pracovní úsilí a za to, 
že věnoval mnoho vlastního volného 
času přístavbě MŠ. Zahájení nám 
dokumentoval pan Zágler.

V letošním roce nás čeká něco 
obdobného, a to přístavba ZŠ. To 
bude ale o něčem jiném, neboť se 
jedná o daleko rozsáhlejší a složitější 
stavbu. U základní školy chceme 
navýšit počet tříd o 7 a pokusit se o 
lepší tělocvičnu. Rovněž je vzhledem 
k počtu žáků zapotřebí rozšířit 
kapacitu kuchyně, jídelny a družiny.

Plány velké, ale prostor k přístavbě 
velmi omezený. Doufám, že se nám 
podař í přestavby uskutečnit a 
hlavně potřeby ZŠ uspokojit, a to do 
konce r. 2017. Dle demografického 
grafu předpokládáme, že přístavba 
vyřeší nárůst žáků do budoucna.

Nesmím opomenout železniční 
přejezd v Chuchli. Tolik sledovaný, co 
se týče dopravy vůbec, hlavně MHD. 
Kdyby předchozí zastupitelstvo 
nepřipusti lo zrušení územního
rozhodnut í na mimoúrov ňové 
křížení železnice, mohl být vyřešený. 
Vyh nu l i  bychom se  r ů z ný m 
jednosměrkám, zákazům, příkazům 
atd . Netroufám s i  od had nout 
další pokračování. Doufám, že se 
najde řešení, ale je to opět otázka 
několika let. Bohužel to mohlo 
být vyřešené, ale jsem si vědom, že 
ne ke spokojenosti všech. Problém 
nadále sleduji a budu Vás průběžně 
informovat, pokud se bude vše posouvat 
ke zdárnému řešení. 

Hospodaření Radotína opět v plusu
Městská část Praha 16 v loňském 

roce opět hospodařila s téměř 2mi-
lionovým přebytkem (podobně jako 
v roce 2014). Radotínské zastupitelstvo 
schválilo 1. únorový den vyrovnaný 
rozpočet pro rok 2016 s příjmy i výdaji 
ve výši 89,5 milionu, který počítá s řa-
dou důležitých investičních akcí.  

Vedení radnice se snaží každý rok 
sestavovat vyrovnaný rozpočet stojící 
na reálných příjmech (proto je „star-
tovací rozpočet“ zpravidla mnohem 
nižší než čísla z konce roku) a počí-
tající s nemalými investičními výdaji, 
které by byly proinvestovány, i kdyby 
se nepodařilo vyzískat dotace či vý-
znamná spolufinancování od města či 
z evropských fondů. 

Díky tomu a operativním rozpoč-
tovým úpravám v průběhu období se 
daří již od roku 2007 „držet“ stabilní 
rozpočet, který je na začátku roku vždy 
schvalován jako vyrovnaný a v tomto 
posledním 9letém období také dlouho-

době končí v číslech pohybujících se 
zpravidla v kladných hodnotách či 
kolem nuly. Od roku 
2007, kdy byla prove-
dena rozsáhlá úspor-
ná opatření zejména 
v rámci personálních 
úspor místního úřa-
du, činí výsledky 
hospodaření kumu-
lativně +19,2 milionu 
korun.  

Loňské hospodaře-
ní skončilo prakticky 
totožným výsledkem 
jako v roce 2014, přesně přebyt-
kem 1 978 610,76 Kč. „Přes vysoké 
investiční náklady jsme navíc měli 
rezervy, z ekonomických činností 
jsme nepřevedli plnou plánovanou 
částku do rozpočtu hlavní činnosti 
MČ. Přitom jsme měli vysoké výdaje 
na pokračování zateplení bytových 
domů na Sídlišti, výstavbu Místa 

u řeky, zateplování dalších obecních 
budov, rozšířili jsme školní jídelnu, 
rekonstruovali lávku přes Radotínský 
potok,“ shrnuje krátce ty nejdůleži-
tější výdaje městské části její starosta 

Mgr. Karel Hanzlík. „Navíc jsme zcela 
neplánovaně řešili i mimořádné věci 
související s bezpečností: topolovou 
alej u Berounky, kde padající větve 
ohrožovaly chodce a cyklisty, a nevy-
hovující situaci v centru Radotína za 
pomoci kamerového systému a bez-
pečnostní agentury.“
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MČ šestnáctky budou investovat
Všechny městské části správního ob-

vodu kromě Lochkova mají na letošní 
rok naplánovány významné investiční 
akce. Velká část z nich půjde do škol-
ství, sportu a zlepšení bydlení a život-
ního prostředí. 

Radotín tradičně připravuje rozpoč-
tové prostředky určené na investice 

v široké paletě oblastí a aktivit. Bude se 
opět z vlastních zdrojů modernizovat 
bytový fond, jen na zateplení posled-
ního domu na Sídlišti (čp. 1074-1075) 
půjde kolem 4 milionů korun. S po-
dobnou částkou se počítá na protirado-
nová opatření v téže lokalitě, po úspěš-
ném otestování v roce 2015 se bude 

osazovat vzduchotechnika pro 40 bytů, 
v nichž jsou překročeny hygienické li-
mity (z toho 20 bytů bude realizováno 
kompletně). Cílem je snížení výskytu 
zmíněného plynu na hodnoty pod 
200 Bq při současném zajištění tepel-
né pohody v obytných místnostech.

Pozornost občanů bude v roce 2016 
směřovat na vyrůsta-
jící Centrum Radotín. 
Vedle části, kterou reali-
zuje soukromý investor 
za ulicí Na Betonce, 
by se mělo již v první 
půli roku realizovat 
parkoviště pro 22 aut 
u domu čp. 1362, a to 
místo začátku dnešní 
z á s obovac í  komu-
nikace. Zde jsou již 
v š e c h n a  p o v o l e n í 
z e  s t ra ny měs t ské 
část i zajištěna, vy-

brán zhotovitel, finance připraveny 
(1,95 mil. Kč bez DPH). Čeká se již jen 
na součinnost se společností VCES, 
která bude investovat budoucí hlavní 
třídu Centra, a souhlas správce kolek-
torů, které se nacházejí pod ulicí. 

Důležité z hlediska ochrany majetku 

Na Kosmíka
pro Kristýnku

Pro čtrnáctiletou Kristýnku Kačabovou 
z Radotína, která trpí následky dětské 
mozkové obrny, se pořádá průběžná sbír-
ka na podporu její léčby.

Proč je to třeba? Dvě operace i zá-
kladní rehabilitace sice Kristýnce 
hradila pojišťovna, při rozvoji pohy-
bových schopností jí však nyní nejvíc 
pomáhá cvičení a neurorehabilitace 
v kosmickém oblečku. Poprvé ji Kris-
týnka absolvovala v létě roku 2013 

Necíleně jsme v průběhu prvního měsíce 
nového roku měli v Radotíně možnost sle-
dovat zásah a činnost složek Integrovaného 
záchranného systému. V prvním případě to 
bylo 5. ledna při dopravní nehodě ve Zderazské 
ulici, kdy došlo ke kolizi nákladního automobilu 
s linkovým autobusem, který se chystal zastavit 
v nedaleké zastávce. Nezvládnutí jízdy řidičem 
„náklaďáku“ na vozovce ve správě Technické 
správy komunikací hl. m. Prahy, na níž v tu 
dobu intenzivně dopadal čerstvý sníh, zname-
nal vedle několika zranění, v jednom případě 
i vážného, zablokování a nezprůjezdnění komu-
nikace havarovanými dopravními prostředky 
v odpoledních hodinách, kdy se celá řada lidí 
vrací z práce domů. 

Uběhlo jen několik málo minut, kdy se po pře-
dání informace rozjel celý záchranný systém. Ve-
lice záhy na místo dorazily pohotovostní složky 
Hasičského záchranného sboru ČR, konkrétně ty 
ze služebny v Radotíně v ulici K Cementárně, ná-
sledovány několika vozy zdravotnické záchranné 
služby. V tu chvíli celé místo z hlediska řízení 
dopravy a okamžitého odklánění průjezdných 
tras převzali příslušníci Policie ČR. Neuběhlo 
ani půl hodiny a celý Integrovaný záchranný 
systém pracoval v rámci spolupráce a koordinace 
záchranných a bezpečnostních složek, orgánů 
státní správy a samosprávy na plné obrátky, včet-
ně pravidelného informování radotínské radnice 
o předpokládaném výhledu odstranění následků 
nehody, včetně časového rámce opětovného 
zprůjezdnění této tranzitní komunikace. Celá 
akce byla výrazně komplikována hustým podve-
černím sněžením a dále složitým vyprošťováním 
řidiče, který musel být hasiči vystřiháván z kabi-
ny nákladního automobilu.

V tu dobu bylo potřeba koordinovat a opera-
tivně upravit plán zimní údržbu v oblasti Na Vi-
ničkách, jelikož řidiči osobních automobilů, kte-
ří se vraceli domů ve směru na Třebotov a dále, 
začali intenzivně využívat a objíždět uzavřený 
úsek Zderazské ulice právě tudy. Jelikož se jedná 
v některých případech o dosti strmé úseky, byl 
dán radotínským krizovým štábem místním 
technickým službám příkaz k neustálé údržbě 
sněhem zapadávaných místních komunikací, 
tak aby nedošlo k zablokování další lokality. To 
se vše povedlo, tak jako i odstranění nepojízd-
ných, havarovaných dopravních prostředků ze 
Zderazské ulice. Vše proběhlo v dosti omeze-
ných podmínkách během čtyř hodin. 

Druhá, tentokrát však tragická událost se 
odehrála v odpoledních hodinách 27. ledna, kdy 
u vlakového přejezdu na konci Karlické ulice 
směrem na Černošice došlo ke sražení osoby 
projíždějícím vlakem na trati Praha - Beroun. 
Přes bleskový zásah všech složek Integrovaného 
záchranného systému a i zapojení helikoptéry 
zdravotnické záchranné služby se bohužel lid-
ský život nepodařilo zachránit. 

Uvedené události opět zcela jasně potvrdily 
skvělou funkčnost a efektivnost systému ve spo-
lupráci a koordinaci při společném provádění 
záchranných a následně likvidačních prací po 
mimořádné události. Děkuji všem hasičům, 
strážníkům a záchranářům, kteří v uvedené dny 
byli v Radotíně nasazeni. Opět jsem si po čase 
ověřil svoji zkušenost, kterou mám z posledních 
povodňových událostí z června roku 2013, že tito 
lidé a IZS vás v podobných krizových událostech 
nenechají jak se říká „na holičkách“. Věřím ale, 
že uvedené aktivity od složek Integrovaného 
záchranného systému byly na dlouho vyčerpány 
a že se s jejími členy budeme již pouze setkávat při 
organizaci ukázkového programu, který MČ Pra-
ha 16 pravidelně se záchranáři, hasiči, Policií ČR 
a Městskou policií hl. m. Prahy připravuje pod 
názvem Den z IZS. Ten letošní bude 7. května.
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Obyvatelé se
cítí bezpečně

Další podrobnosti z oblasti prevence 
kriminality naleznete na webových 
stránkách MČ Praha 16:
www.praha16.eu/Prevence-kriminality. 
Kompletní studie „Analýza pocitu 
bezpečí 2015“ je ke stažení v přímém 
odkazu www.praha16.eu/Obyvatele-
sestnactky-se-citi-bezpecne.html.

1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2009 
a 2010 a jeho cílem je mimo jiné zjistit, 
jak se změnily postoje obyvatel Prahy 
a turistů v oblasti kriminality a bez-
pečí na území hlavního města v čase.) 
Z výsledků také vyplývá, že správní 
obvod Praha 16 je vnímán jako téměř 
nejbezpečnější v Praze, předstihla jej 
pouze Praha 22, o jedno procento. 
V městských částech šestnáctky se zce-
la či spíše bezpečně cítí 97 % tázaných 
(vzorek obyvatel Prahy byl vybrán tak, 
aby každá z 22 velkých městských částí 
byla zastoupena alespoň 35 obyvateli). 

V porovnání s rokem 2010 je vnímá-
ní problémů metropole intenzivnější, 
což jde ruku v ruce se současnou situací 
ve světě. Jako problém vnímají Pražané 
výrazně častěji zejména drogy, pouliční 
kriminalitu a herny s výherními auto-
maty, stejně jako alkoholismus. 

Obyvatelé Prahy 16 se nejvíc bojí drog 
(či spíše jejich uživatelů), vandalismu 
a kriminality v MHD. Obavy v nich 
vzbuzuje i pouliční kriminalita, bez-
domovectví a agresivita lidí – jde o tři 
témata, která jsou si v této části Prahy 
zcela rovna, za problém je označilo 53 % 
tázaných, 44   % z nich negativně vnímá 
i možné dopady obchodování na čer-
ném trhu. Co se týká pocitu ohrožení 
specifickou skupinou obyvatel, odvíjí se 
od výše řečeného, pouze se za drogově 
závislé, jichž se bojí 72 % respondentů, 
vedle opilců dostali Romové (shodně je 
uvedlo 66 % z tázaných), migranty po-
važuje za problém 44 % dotazovaných 
(oproti pražským 50 %), terorismus 
pak zmiňuje 22 % z nich (v Praze 41 %). 
Zde je ovšem třeba poznamenat, že 
průzkum byl uzavřen dříve, než došlo 
k sérii atentátů v Paříži. 

Jak již bylo řečeno, stejně jako v celé 
Praze, i obyvatelé „šestnáctky“ se bojí 
především drogově závislých a opilců. 

Zajímavé přitom je, že ač jednotlivé 
zdejší radnice dostávají poměrně vel-
ké množství stížností na osoby, které 
popíjejí alkohol na veřejných pro-
stranstvích, jen málo z tázaných by se 
odhodlalo oznámit policii konzumaci 
alkoholu na místech, kde je to zakázá-
no. A to přesto, že spokojenost s prací 
jak městské, tak i státní policie je zde 
podle výzkumu nad 60 procenty.

Vzhledem k tomu, že se většina otá-
zek průzkumu týkala toho, co v lidech 
vyvolává pocit ohrožení, nelze jasně 
stanovit, proč se na tomto kraji Prahy 
lidé cítí bezpečněji, než jinde.  Jediným 
relevantním údajem je tu odpověď na 
otázku „Stal/a jste se Vy nebo některý 
z členů Vaší domácnosti v posledních 
dvou letech obětí nějakého trestného 
činu nebo pokusu o trestný čin na úze-
mí Prahy?“, na niž v Praze 16 kladně 
odpověděla pouze čtvrtina tázaných 
(oproti 39 % v Praze 5 a 38 % v Praze 3 
nebo v Praze 15, kde je však i o 20 % 
vyšší důvěra v policii, opět patrně 
v souvislosti s osobní zkušeností). 

Z čeho ještě může vycházet silný po-
cit bezpečí? Patrně i ze silného pocitu 
ukotvení v místě, kde je člověk doma. 
Kde vyrostl, kde zná téměř každý 
kámen a hlavně většinu lidí kolem. 
A těch, které známe, se většinou, pokud 
nám k tomu nedali dobrý důvod, nebo-
jíme. Naopak jsou pro nás zárukou, že 
pokud by se nám něco dělo, všimli by si 
toho a pomohli – ať už sami, nebo zpro-
středkovaně. A tato důvěra se při dobře 
navázaných sociálních vztazích přenáší 
i na ty, kdo se nově přistěhují.

S tím se váže i dobrá znalost členů 
radnic a jejich práce, na kterou je tu 
daleko lépe vidět.

Více informací naleznete na webových 
stránkách www.linka-pomoci.cz.

Opilec ve vozovce
Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy prověřovala 6. ledna, deset minut před 
půl osmou večer, telefonické oznámení z  linky 156, že v ulici Na Betonce v Rado-
tíně leží ve vozovce poblíž železničního přejezdu osoba s možnými zdravotními 
problémy. Hlídka po příjezdu na místo zpozorovala vedle obrubníku ve vozovce 
nehybně ležícího muže. Strážníci k němu okamžitě přispěchali, aby mu poskytli 
první pomoc. Ihned po prvním kontaktu bylo zřejmé, že muž je silně podnapilý. 
Strážníkům se ho zanedlouho podařilo probrat a přemístit z vozovky na chodník. 
I přes silnou bezdomovcovu opilost se nakonec podařilo prokázat jeho totožnost. 
Následná orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu u něho 
prokázala pozitivní výsledek 3,24 promile. Proto bylo, vzhledem k jeho silné 
opilosti a neschopnosti se sám bezpečně pohybovat, na místo přivoláno vozidlo 
určené k převozu opilců, kterým byl muž převezen do Protialkoholní záchytné 
stanice Fakultní nemocnice Na Bulovce. 
„Výsadkáře“ odvezli na psychiatrii
Jedno z dalších telefonických oznámení z  linky 156 prověřovala autohlídka 
Městské policie hl. m. Prahy 25. ledna v 17.20 hodin: „V ulici Strakonická v Malé 
Chuchli uprostřed vozovky ve směru do centra pobíhá nějaký muž ve vojenské 
uniformě a chová se zmateně, mává na projíždějící vozidla a pokřikuje po řidi-
čích.“ Hlídka po příjezdu na místo zpozorovala muže potácejícího se po vozovce 
ve vojenské maskovací uniformě se začerněným obličejem. Strážníci ho odvedli 
z vozovky a vyzvali k prokázání totožnosti a podání vysvětlení. Po prokázání 
totožnosti nebyl muž schopen svoje chování vysvětlit a mluvil naprosto zmateně 
a scestně. Orientační dechová zkouška přítomnost alkoholu v dechu neproká-
zala, lustrace v databázi osob hledaných Policií ČR měla negativní výsledek. 
Proto – a s ohledem na duševní stav muže – byla na místo přivolána Záchranná 
služba hl. m. Prahy. Záchranáři po základním vyšetření rozhodli o převozu 
muže do Psychiatrické nemocnice Bohnice na pozorování.

Živnostenské kontroly v uplynulém roce
Průběžnou kontrolu dodržování 

povinností stanovených zákonnými 
ustanoveními v oblasti živnostenského 
podnikání provádí Úsek kontroly Od-
boru živnostenského Úřadu městské 
části Praha 16.

Podle Plánu kontrol pro rok 2015 
byly kontroly zaměřeny především 
na sídla právnických osob a na provo-
zovny, kde byl vykonáván dozor podle 
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele. Podle požadavků Magis-
trátu hl. m. Prahy byly zkontrolovány 
všechny oční optiky, kontrolováni byli 
i (podle pokynu Ministerstva průmys-
lu a obchodu ČR) podnikatelé, kteří 
provozují živnost „Projektování elek-
trických zařízení“.

V roce 2015 bylo provedeno na Úse-
ku kontroly celkem 106 kontrolních 
šetření. Z toho 91x byla zahájena kont-
rola podnikatele (60x u fyzických osob 
a 31x u právnických osob).

Z celkového počtu 91 zahájených 
kontrol byly zjištěné nedostatky 26krát 
vyřešeny uložením pokuty v blokovém 
řízení a 9 pokut bylo uloženo v příkaz-
ním řízení. Úsek kontroly zahajoval 
jedno správní řízení z důvodů neo-

Informace ke zpracování projektů, 
schválená pravidla a další 
podrobnosti poskytne Úsek školství, 
mládeže, TV a kultury Kanceláře 
úřadu ÚMČ Praha 16, e-mail: 
iveta.krejci@praha16.eu,
tel.: 234 128 102. Souhrnné informace 
ke grantovému řízení naleznete na 
www.praha16.eu.

Grantový program 2016

právněného pod-
nikání a jednou 
bylo živnostenské 
oprávnění z dů-
vodu nedoložení 
právního vztahu 
k sídlu podnikate-
li-právnické osobě 
zrušeno.  Bylo také 
zrušeno živnos-
tenské oprávnění 
právnické osobě 
z důvodu opakovaného a hrubého 
porušování zákona č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele. Z celkového 
počtu kontrol jich bylo 15 provedeno na 
základě podnětů od občanů a institucí; 
ve většině případů se jednalo o podněty 
oprávněné. Co se týká kontrol ve spolu-
práci s Českou obchodní inspekcí, v ro-
ce 2015 jich společně proběhlo 10.

Kontrolovány byly i některé akce, 
které během roku pořádala Městská 
část Praha 16. Pravidelnou kontrolní 
činnost prováděl Úsek kontroly na 
tržišti před obchodním centrem na 
náměstí Osvoboditelů, kde současně 
od prodejců vybíral místní poplatky 
za tržní místa.

Kde reklamovat zboží po zániku prodejce?

Lidé, kteří se stali obětí trestného 
činu, mohou získat podporu a radu na 
bezplatné telefonní Lince pomoci obě-
tem trestných činů a domácího násilí. 
Na čísle 116 006 jim po 24 hodin denně 
poskytují pomoc odborní konzultanti.

Linka je zcela diskrétní, poradcům 
se u přijatých hovorů nezobra-
zují telefonní čísla a volající ne-
musí uvést žádné identifikační 
údaje. Nezáleží ani na tom, zda 
trestný čin oznámil Policii ČR. 
Volat mohou nejen ti, kdo se 
cítí být obětí trestného činu, ať 
už úmyslného nebo nedbalost-
ního (například dopravní ne-
hody), ale také jejich blízcí, pozůstalí 
po obětech nebo osoby ohrožené do-
mácím násilím. Konzultanti Linky jim 
poskytnou okamžitou psychologickou 
pomoc či právní informace. 

Porozumění, rady a důvěry se dosta-
ne také lidem, kteří se důvodně obávají, 
že se mohou stát obětí trestného činu 
a svou situaci potřebují konzultovat. 
Na Linku 116 006 se mohou obrátit také 
svědci trestných činů, kteří byli událostí 
traumatizováni, potřebují psychickou 

podporu a informace o svých 
právech a ochraně. 

Provozovatelem Linky po-
moci obětem trestných činů 
a domácího násilí 116 006 je 
Bílý kruh bezpečí. Vznik a pro-
voz této služby je realizován 
díky podpoře Nadace Open So-
ciety Fund Praha a programu 

Dejme (že)nám šanci, který je financo-
ván z Norských fondů. 

Linka pomoci obětem

Rada městské části Praha 16 roz-
hodla na svém zasedání 27. ledna 2016 
o vyhlášení Grantového programu 
v oblasti volnočasových aktivit, sportu 
a kultury pro rok 2016. Rozdělen bude 
celkem 1 milion Kč. 

Grantová pravidla se vztahují na 
poskytování příspěvků 
z rozpočtu Městské části 
Praha 16 výhradně nestát-
ním obecně prospěšným or-
ganizacím, fyzickým i práv-
nickým osobám a školním 
klubům (těm pouze v pří-
padě, jsou-li právnickými 
osobami s účetnictvím 
vedeným samostatně od 
účetnictví školy) působících 
na území Radotína v oblastech volného 
času, sportu a kultury. 

Účelem poskytování f inančních 
prostředků je zajistit spolufinancování 
činnosti a rozvoje aktivit volného času 
v těch případech, kdy není možné krýt 
tyto náklady v plné výši z prostředků 
žadatele. Cílem poskytování grantů 
z rozpočtu Městské části Praha 16 je 
podpora celoroční činnosti subjektů 
i jednorázových volnočasových, spor-
tovních, kulturních a společenských 
akcí určených pro obyvatele této měst-

ské části všech věkových skupin nebo 
prezentujících městskou část. 

Žádost o grant na předepsaném 
formuláři a zpracované projekty se 
přijímají prostřednictvím podatelny 
Úřadu městské části Praha 16, Václava 
Balého 23/3, v termínu do 29.2.2016 

do 12.00 hod. pro akce 
konané od 1.1.2016 do 
31.12.2016. Obálka s ma-
teriály bude zřetelně ozna-
čena heslem „Grant“.  

Vy psání g rantov ých 
řízení neziskovým orga-
nizacím ze strany rado-
tínské radnice je tradiční 
záležitostí, granty jsou 
udělovány každoročně 

již od roku 2005, kdy byla rozdělena 
částka 300 tis. Kč. Letos je na projekty 
určen 1 mil. Kč. 

Kde je možné reklamovat vadné zboží, 
pokud prodejce oznámí ukončení činnosti, 
odchod z ČR nebo jednoduše zkrachuje?

Převzetí závazků vždy záleží na 
tom, o jaký typ odchodu z trhu se jed-
ná. Nedávno uzavíraný řetězec hobby 
marketů Baumax spotřebitelům sdělil, 
že mají své reklamace uplatnit, dokud 
jsou jeho provozovny otevřeny. Co 
ale s věcmi, které se rozbijí 
později? „Prodejce odpovídá 
za své závazky, dokud trvají 
a sám existuje,“ říká Miloš 
Borovička, právní poradce 
dTestu. „Pro spotřebitele 
je to sice komplikovanější, 
ale stále může reklamovat 
například na adrese sídla 
společnosti. Tam ale, na roz-
díl od provozovny, nemusí 
být vždy pracovník, který je 
povinen reklamaci přijmout 
a sepsat protokol.“ Sídlo navíc 
k určitým typům reklamací 
nemusí být ani uzpůsobeno, 
čímž se reklamace rovněž 
komplikují. Pokud prodejce 
informaci, kde lze reklamaci 
uplatnit, nesdělí správně, může od 
České obchodní inspekce dostat až 
třímilionovou pokutu.

Reklamaci ani není třeba uplatňovat 
osobně, zákon to nevyžaduje. Stačí 

poslat e-mail nebo dopis, popsat vady, 
přiložit fotografie a vyzvat společnost, 
ať zákazníkovi sdělí, kam má zboží 
přivézt. Pokud se firma neozve, běží tři-
cetidenní lhůta na vyřízení, po jejímž 
uplynutí má zákazník právo odstoupit 
od smlouvy. Pokud jej ale obchodník 
vyzve, aby věc poslal k vyřízení rekla-
mace, lhůta neběží a zákazník musí 

dopravit vadné zboží k ob-
chodníkovi. Po úspěšné re-
klamaci má pak samozřejmě 
právo na proplacení nákladů, 
které v souvislosti s reklama-
cí vynaložil.

Jiná situace nastává při 
zániku společnosti. Pokud 
jedna společnost koupí dru-
hou a dojde k fúzi, spojení, 
pak závazky původní spo-
lečnosti většinou přecházejí 
na nově vzniklou (jako na 
právního nástupce).

Nejhorší variantou pro 
spotřebitele je krach a in-
solvenční řízení prodejce. 
Nárok na opravu zboží či 
vrácení peněz sice i v tomto 

případě teoreticky existuje, ale v praxi 
spotřebiteli přinese víc starostí, než 
užitku. Podobné je to i tehdy, pokud 
společnost zanikne likvidací.

Zlatý erb. Městská část Praha 16 se letos 
přihlásila do soutěže Zlatý erb o nejlepší 
webové stránky měst a obcí. V hlavním 
městě Praze se soutěží ve třech katego-
riích: nejlepší web města (pro městské 
části 1-22), nejlepší web obce (ostatní 
městské části) a nejlepší elektronická služ-
ba. Hodnocení stránek a elektronických 
služeb přihlášených do soutěže provádí 
porota podle předem dané metodiky. 
Osmnáctého ročníku Zlatého erbu se 
mohou zúčastnit i občané a udělit jednot-
livým soutěžícím svůj hlas pro Cenu ve-
řejnosti. Hlasovat mohou všichni uživatelé 
internetu, kteří mají platnou e-mailovou 
schránku, na níž bude poslána ověřovací 
zpráva, a jen pro jednu obec či město. Hla-
sovat pro radotínský web můžete nejpoz-
ději do 22.2.2016 do 16 hodin. Více info na 
www.praha16.eu/Hlasujte-pro-Radotin-
ve-Zlatem-erbu.html. 
Omezení v ulici Na Cikánce. Z důvodu 
opravy mostu přes železniční vlečku se 
předpokládá od 1. března do 31. května 
2016 částečná uzavírka v ulici Na Cikánce 
v úseku: K Cementárně - lomy Radotín. 
Doprava zůstane zachována po zbývající 
části komunikace v min. šíři 3 m. Záro-
veň bude v místě stavby značně ztížený 
provoz chodců. Linky BUS MHD nebu-
dou stavbou dotčeny. Zhotovitelem je 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
„Kotlíkové dotace“ pro Prahu. Hlavní 
město Praha zahájí příjem žádostí o tzv. 
kotlíkové dotace pro své občany na přelo-
mu února a března 2016. Pražané budou 
moci své žádosti podávat průběžně do 
29.12.2017, podklady pak musí být doru-
čeny a zaúčtovány do 30.9.2018. Finanční 
alokace pro dotaci na výměnu starých 
neekologických kotlů za nové nízkoe-
misní je 23 700 000 Kč. Žádosti o dotaci 
ze strany fyzických osob se budou po-
dávat v písemné podobě a pouze na již 
zrealizované projekty. Po doložení všech 
požadovaných dokladů bude připrave-
na smlouva s žadatelem o poskytnutí 
dotace, která bude předkládána pražské 
radě ke schválení. Smlouva stanoví výši 
poskytnuté dotace v závislosti na druhu 
nově instalovaného tepelného zdroje. 
V případě instalace plynového konden-
začního kotle a kombinovaného kotle 
(uhlí plus biomasa) s automatickým při-
kládáním je výše dotace 80 %, v případě 
tepelného čerpadla nebo kotle pouze na 
biomasu s automatickým přikládáním je 
výše dotace 85 % z celkových uznatelných 
nákladů, které mohou být maximálně 
150 000 Kč včetně DPH. Současně s pro-
vedením výměny tepelného zdroje musí 
žadatel zajistit zlepšení tepelněizolačních 
vlastností domu. Veškeré informace pro 
žadatele jsou uvedeny na internetových 
stránkách portalzp.praha.eu. Na těchto 
stránkách jsou pod titulem „Kotlíkové 
dotace“ základní informace, jak postu-
povat při žádostech o dotaci – přesný 
odkaz je ht tp : //por ta lzp.praha .eu/
jnp/cz/energetika_a_doprava/kotliko-
ve_dotace.html. Na dotaci není právní 
nárok. E-mailová adresa pro dotazy je
kotlikovedotace@praha.eu.
Stupně ohrožení terorismem. Vláda ČR 
dne 25. ledna 2016 na svém jednání v ná-
vaznosti na současnou bezpečnostní situ-
aci týkající se výšené hrozby teroristic-
kých útoků v Evropě reagovala mimo jiné 
vytvořením a schválením systému vy-
hlašování stupňů ohrožení terorismem. 
Tento systém, který se osvědčil i v dalších 
zemích, má čtyři základní stupně ohrože-
ní. Jako zvýšené se označují první, druhý 
a třetí stupeň, které jsou pro účely jasné-
ho informování veřejnosti rozlišeny za 
pomoci vizualizace v podobě černě lemo-
vaných trojúhelníků. V případě prvního 
stupně je vyplněn žlutou barvou, v přípa-
dě druhého stupně oranžovou a třetího 
červenou barvou. S jednotlivými stupni 
souvisí i jednotlivá opatření nejen bez-
pečnostních složek, např. zvýšená ostra-
ha vybraných objektů nebo osob, rušení 
sportovních a společenských akcí až po 
omezení pohybu osob v určitých oblas-
tech. Jednotlivé stupně bude vyhlašovat 
vláda na návrh ministra vnitra. Pokud 
bude hrozit nebezpečí, bude moci zvýše-
ný stupeň vyhlásit přímo ministr vnitra. 
Ministerstvo vnitra spolu s Bezpečnostní 
informační službou vypracuje materiál, 
který bude obsahovat základní opatření 
pro vyhlášení jednotlivých stupňů ohro-
žení terorismem. Materiál by měla vláda 
projednat do 30. června tohoto roku.
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Šestnáctka z výšky III: Radotín  
Přijíždíme-li do Radotína ve směru od Černošic, obklopí nás zástavba kolem 
Karlické ulice – do kopce stoupá oblast Viniček, za tratí, za prvním zákrutem 
Berounky leží vilová čtvrť na Rymáni. Přímo k hlavní ulici Karlické přiléhá staré 
Sídliště a za ním se rozkládají areály sportovišť. Na to vše nyní nahlédneme 
z výšky v prvním díle leteckých snímků věnovaných Radotínu.

Hezký pohled od řeky z 29. dubna 
2010 ukazuje Rymáň i s „dunkou“ 
(dešťovou usazovací nádrží) a v kopci 
za ní pravidelnou zástavbu Viniček

j ihozápad

Na detailním záběru Viniček je ještě 
lépe patrné uspořádání domků v uliční 
síti, v pozadí nahoře prozrazují siluety 
jeřábů probíhající výstavbu – v tomto 
případě projektu Terasy Radotín

Rymáň zabraná z opačného pohledu, 
a to již 15. září 2003, tedy rok po 
povodních

Staré sídliště ještě ve starém kabátě – 15. září 
2003 – je vidět na levém okraji snímku, vpravo od 
něho je hezky zabraný areál starého hřiště a za tratí 
hřiště nové, ještě s původním škvárovým povrchem

29. dubna 2010:
Na sídlišti se převlékl 
jediný dům, zato 
sportovní areály už 
ukazují zcela odlišnou 
tvář, blíže v záběru 
je fotbalové hřiště 
s novým povrchem – 
umělou trávou, za 
tratí už stojí Sportovní 
hala Radotín vedle 
nové hrací plochy pro 
softball

Do 
barevných 

teplých 
kožichů bylo 

23. srpna 
2013 již 

převlečeno 
podstatně 

více 
bytových 

domů 

Víceúčelová sportovní hala (na snímku bíle 
září její střecha) byla slavnostně otevřena 
1. září 2009, v době pořízení záběru v srpnu 
2013 byla tedy již téměř čtyři roky v provozu, 
softballové hřiště napravo od ní se otevíralo 
ještě o rok dříve, 9. října 2008

10. července 2015: mezi čím dál barevnějším 
sídlištěm a tratí je patrný skatepark otevřený 
v červnu 2012, v těsném sousedství softballu 
a haly

Léto 2015 – 
ještě jednou 

to samé 
od čistého 
jihozápadu 

s lepším 
záběrem na 

Rymáň

Na letošní rok byl rozpočet měst-
ské části připravován v předstihu, 
ale kvůli pozdějšímu schvalování na 
úrovni hlavního města Prahy (těsně 
před Vánocemi) musela Praha 16 
v lednu hospodařit v tzv. rozpočtovém 
provizoriu. Na mimořádném zasedání 
Zastupitelstva městské části Praha 16 
dne 1. února 2016 byl schválen „řádný“ 
rozpočet. Ten jako v minulých letech 
počítá s řadou provozních úspor.

„Díky razantním úsporným opat-
řením z let 2007 a 2011 jsme stlačili 
náklady dolů, zejména u administra-

tivních a personálních výdajů. Navíc se 
nám daří šetřit i v jiných oblastech, a to 
díky elektronickým aukcím či tvrdé-
mu vyjednávání s dodavateli,“ dodává 
starosta Hanzlík. Úspory se aktuálně 
týkají nejen nákladů na běžný provoz 
úřadu (např. kancelářské potřeby, to-
nery, telekomunikační služby), ale také 
energií nakupovaných prostřednictvím 
e-aukcí: zde MČ Praha 16 ušetřila 
aukcí z roku 2015 na ceně elektřiny ve 
všech objektech, které spravuje, téměř 

232 tis. Kč – a díky jí organizované 
e-aukci se společností eCentre, k níž 
se připojilo 133 odběrných míst z Ra-
dotína a okolí, tito lidé a podnikatelé 
celkově ušetří 640 tis. Kč ve svých sou-
kromých peněženkách.

Úspory na provozních výdajích jsou 
přitom pro obce klíčem k úspěchu. 
Stát totiž na ně neustále přenáší další 
a další zákonné povinnosti a rozšiřuje 
vykonávané agendy, ale „pozapomíná“ 
jim na to zaslat peníze. Pokud navíc 
vláda každoročně rozhoduje o zvýšení 
platů zaměstnanců ve veřejné správě 
či zastupitelů o 3 %, i zde bohužel platí: 

nadřízený rozhodne – a ten 
podřízený na to musí někde 
sehnat peníze. Přitom do-
tace na výkon státní správy 
zůstává 8 let nazpět prak-
ticky na téže úrovni: pro 
letošek 16,4 mil. Kč. Radotín 
se však může opřít o neúče-
lový „provozní“ příspěvek 
od hlavního města Prahy 

(40,5 mil. Kč) a také o příjmy z vlastní 
ekonomické činnosti: ty by letos měly po-
prvé dosáhnout k 20 milionům korun.

A jaké investice na letošek chystá 
Radotín i ostatní městské části? To se 
dočtete v dalším článku tohoto vydání 
NP16!      

Hospodaření Radotína opět v plusu

Rozpočet městské části na rok 2016 
i srovnávací řady (tabulky a grafy)
za roky 2001 až 2015 naleznete v plném 
rozsahu na webových stránkách MČ 
na adrese www.praha16.eu/finance.
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MČ šestnáctky budou investovat
obyvatel budou aktivity směřované ke 
zmírnění následků dalších povodní 
v dosud nechráněných lokalitách: na 
Rymáni (probíhají práce na projektové 
dokumentaci pro územní a stavební 
řízení valu a zdi) a v Šárově kole. Zde 
se počítá před realizací s položením 
tlakové kanalizace a následnou úpra-
vou a rozšířením dnešní komunikace 
včetně vzniku nového chodníku.

V loňském roce se podařilo zajistit 
pražskou dotaci na rozšíření prostor 
a zvýšení kapacity školní jídelny na 
1000 strávníků. Letos se radnice opět 
pokusí získat dotaci z Ministerstva 
školství, případně rozpočtu hl. m. Pra-
hy, na přístavbu 4 tříd základní školy 
a zvýšení kapacity ze 780 na 900 žáků. 
Pokud by se to letos, stejně jako loni 
nepodařilo, škola by začala mít kapa-
citní problémy. Zde ale MČ nemůže 
sama stavbu realizovat, předpokláda-
né náklady jsou kolem 15 milionů Kč.

V plánu jsou i další akce – například 
výstavba dalších podzemních kontejne-
rů (podána žádost o dotaci na SFŽP), 
zateplení obecních budov (Kulturní 
středisko a další 2 budovy úřadu), re-
konstrukce urnového háje a oprava 
dalších lávek přes Radotínský potok.        

Naopak nejistota panuje stran po-
kroku u nové zbrojnice pro dobrovolné 
hasiče („seškrtané“ investice v kapitole 
bezpečnost na úrovni hlavního města), 
výstavby nové lávky přes Berounku 
(řada technických i majetkových pře-

kážek), pokračování výstavby technické 
vybavenosti v lokalitě Viniček (příprava 
vyhlášení výběrového řízení na zhotovi-
tele) a třeba i u bazénu (ve fázi přípravy 
územního a stavebního řízení). 
Zbraslav

A jaké plány mají další městské části 
šestnáctky? „V roce 2016 pokračujeme 
v přípravě již v minulých letech zahá-
jených investic do školství. Pokud se 
nám podaří zajistit financování staveb-
ních prací, mohli bychom zahájit první 
etapu rozšíření kapacity základní školy 
Vl. Vančury, z dotace hl. m. Prahy 
opravíme hydroizolace historické 
budovy Hauptova,“ říká pro NP16 sta-
rostka Městské části Praha - Zbraslav 
Ing. Zuzana Vejvodová.

„Z vlastních prostředků budeme 
financovat investice do revitalizace ve-
řejných prostranství a drobné zásahy 
ve veřejném prostoru, například rekul-
tivaci nábřeží a přístaviště, která nava-
zuje na loňské úpravy před Městským 
domem, úpravu kontejnerových stání 
na separovaný odpad či revitalizaci 
stromořadí na ulici Elišky Přemyslov-
ny. Investovat budeme také do budovy 
úřadu a zřízení infocentra.“
Lipence

Pod le starosty Micha la Popka 
chystají v Lipencích na letošek výstavbu 
víceúčelového hřiště v areálu TJ Sokol 
Lipence celkovým nákladem 3,2 mil. 
korun. O 80% dotaci byl požádán 
Magistrát hl. m. Prahy, zbytek hradí 
městská část. Na rekonstrukci a 

zateplení původní budovy mateřské 
školy (K Samoobsluze 211) zde, stejně 
jako loni, žádali o dotaci Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

„Pokud nevyhoví, budeme etapizovat 
a financovat z vlastních zdrojů ve 
spolupráci s magistrátem. Pokračuje 
projektová příprava pro výstavbu 
nového pavilonu ZŠ Lipence. V letošním 
roce běží inženýrská činnost. Zahájení 
stavby předpokládáme v roce 2017. 
Celkové náklady činí 26,5 milionu. 
Z vlastních zdrojů půjde 3,25 milionu, 
z  m a g i s t r á t n íc h  12 , 25  m i l ionu 
a z ministerských 11 milionů. Více toho 
nezvládáme,“ doplňuje.
Velká Chuchle

Městská část se poté, co loni otevře-
la přistavěnou třídu mateřské školy, 
také chystá rozšiřovat základní školu. 
Počítají ovšem s tím, že tato stavba 
bude o něčem jiném, neboť se jedná 
o daleko rozsáhlejší a složitější stav-
bu. „U základní školy chceme navýšit 
počet tříd o 7 a pokusit se o lepší tělo-
cvičnu. Rovněž je, vzhledem k počtu 
žáků, zapotřebí rozšířit kapacitu ku-
chyně, jídelny a družiny. Plány velké, 
ale prostor k přístavbě velmi omezený. 
Doufám, že se nám podaří přestavby 
uskutečnit a hlavně potřeby ZŠ uspo-
kojit, a to do konce roku 2017. Dle de-
mografického vývoje předpokládáme, 
že přístavba vyřeší budoucí nárůst 
počtu žáků,“ říká chuchelský starosta 
Stanislav Fresl.

V Městské části Praha - Lochkov 
nepředpokládají v letošním roce 
z vlastních zdrojů žádné investiční 
akce.
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Na Kosmíka
pro Kristýnku

v Klimkovicích a ještě ten samý rok na 
podzim tam byla podruhé; i díky sbír-
ce, na jejíž organizaci se spolupodílela 
Městská část Praha 16.

Poté se v Praze otevřelo první am-
bulantní pracoviště s „Kosmíkem“, 
další rehabilitace tedy Kristýnka mohla 

podstoupit již v pražském neuroreha-
bilitačním centru Axon – na podzim 
2014 byla na tuto rehabilitaci vybrána 
kontem Bariéry jako jeden z prvních 
pacientů, nyní v zimě 2015 se podařilo 
rodině získat dostatek prostředků na 

další rehabilitační sérii. Pokroky jsou 
znát, ale tyto intenzivní (a velmi dra-
hé) čtyřhodinové bloky rehabilitací je 
potřeba stále opakovat.

A protože jejich financování je 
mimo možnosti rodiny, pomáhá jim 
právě stálá sbírka. Radotínská radni-
ce vyčlenila ve svých objektech dvě 
sběrná místa pro sběr víček od PET 
lahví: v Místní knihovně Radotín a ve 
sběrném dvoře Technických služeb 
Radotín (seznam dalších míst v Praze 
a okolí najdete na http://kristynka-
cz.webnode.cz).  

Ten, kdo by se nechtěl omezovat 
pouze na tento způsob podpory, sa-
mozřejmě může přispět také finančně 
na bankovní účet 43-7605020217/0100, 
zřízený u Komerční banky.

Paní Kačabová všem, kdo se do 
sbírky zapojili, vzkazuje: „Děkujeme 
za každou pomoc všem, kterým není 
lhostejný osud naší Kristýnky.“
 
erasuit (Kosmík) je pohybová 
metoda postavená na speciálním 
obleku, který vznikl v rámci 
ruského kosmického výzkumu 
a umožňuje díky mnoha speciálním 
úponům individuální zapojení, 
či naopak vypojení chybně 
fungujících svalových skupin.  
Více na https://cs-cz.facebook.com/
VickaPomocProKristynku.

RÁDL FEST

Kdo jsou ti mladí, draví, progresivní, 
osobití muzikanti a muzikantky, kteří 
nás vnesou do víru moderní autorské 
hudby dnešní doby již 18. března v Ko-
runě na RÁDL FESTu?

Kapela Nolem vznikla 4.11. 2013 
a jejími členy jsou: Marek Meloun 
(zpěv), Dimitri Sichevsky (basa), Karel 
Štolfa (bicí), Lukáš Krejčí (kytara). Tři 
z nich bydlí v Radotíně a to by bylo, 
aby se nepotkali a nedali dohromady 
s kulturistkami a kulturisty z Koruny 
a něco spolu nevymysleli. Je zde tedy 
první ročník Rádl –festu, radotínské-
ho hudebního festivalu pro mladé, ini-
ciovaný čtyřmi mladými hudebníky.
Marku, na co se můžeme těšit, koho 
uslyšíme?
Máme určitě po dlouhé době možnost 
si zde v Koruně na živo poslechnout 
mladé nadějné hudebníky z Radotína, 
kteří tráví svůj čas něčím tak smyslu-
plným, jako je hudba. Z řad vystupují-
cích uslyšíme pestrou škálu úspěšných 
stylů dnešní doby, které vám budou 
představovat jak nadaní chlapci, tak 
i nadané dívky. Kromě dobré hudby 
a skvělé atmosféry jsme si pro vás při-
pravili i překvapení v podobě taneční 
skupiny ELEMENTS CREW, která 
tento poznávací výlet do světa hudby 
jistě o velký kus rozšíří.
Lukáši, jak často zkoušíte a kde? 
Vzhledem k naším cílům jsme si řekli, 
že minimum bude 2x týdně, ale zále-
ží... Když máme třeba před koncertem, 
tak se scházíme častěji, abychom 
dopilovali detaily. Naše zkušebna 
v Nuslích je něco jako náš druhý do-
mov, něco jako zašívárna před světem. 

Nejdůležitějším prvkem zkušebny je 
rozhodně lednice a gauč. Máme tam 
dost místa jak na hraní, tak na práci 
s písničkami. Někteří z nás občas vyu-
žívají naší zkušebnu i jako azyl.
Dimi, občas nám pomáháte jako 
„bednáci“ u jiných kapel na akcích 
MČ Prahy 16, jak se ti líbí současná 
hudební scéna?
Myslím si, že česká hudební scéna je 
často podceňovaná. Je to nejspíš dáno 
tím, že hodně začínajících interpretů 
tvoří v angličtině a více je láká za-
hraničí. Přibylo spoustu nezávislých 
mladých umělců, kteří nejdříve získali 

fanoušky přes sociální sítě a začínají se 
objevovat na menších akcích. Ačkoliv 
je zde početná konkurence, tak je fajn, 
že kreativních lidí stále přibývá. Také 
se mi líbí spousta projektů a soutěží, 
které spolupracují se začínajícími ka-
pelami a pomáhají jim dostat novou 
hudbu do uší posluchačů
Marku: V čem je vaše kapela jiná? 

Tak to je trochu komplikovaná otázka, 
nicméně určitě jednou z hlavních od-
lišností naší kapely je náš styl, kterým 
se snažíme oddělit se od kapel, kterých 
je dnes v Česku velké množství. Na-
jdete v něm jak prvky mírnější a klid-

né hudby, tak i místa, která alesoň 
nás dokáží rozpálit do běla. Kromě 
tradičních nástrojů je naše hudba 
protkána i prvky elektronické hudby, 
které rozšiřují možnosti naší tvorby. 
Co ale považujeme za nejdůležitější, 
je každodenní práce s kapelou, kterou 
podstupujeme, a snaha do velké míry 
si hudbu dávat na vrchní příčky našich 
zájmových žebříčků.
Karle, ty jsi asi nejnovější člen kape-
ly, je něco, čím tě kapela překvapila? 
Nejvíc jsem hned zprvu obdivoval 
zapálenost. Zapálenost, která trvá 
a je nejdůležitějším krokem k tomu 
se dostat výš. Bylo to pro mě v pod-
statě nové, při zkouškách se prostě jen 
zkoušelo, na což jsem si v začátcích 
musel vlastně i zvykat. Nicméně se 
musí nechat, že když se kapela naučí 
pravidelně bez přestávky makat, tak 
kvalita všeho ihned stoupá. Navíc, 
když se tohle skloubí s pohodovou at-
mosférou, vznikne v kapele prostředí, 
ve kterém budou prostě všichni vždy 
rádi pracovat.
Kluci, řekněte mi, pro jaké publikum 
hrajete? Kam směřujete? Prozradte 
vaše plány a sny a klidně přehánějte! 
Žánr, který hrajeme, je hodně široký, 
takže věříme, že zasáhneme také 
široké publikum lidí. Nicméně urči-
tě to bude hlavně publikum mladší 
a střední věkové vrstvy, protože naše 
hudba se pohybuje především okolo 
moderního rocku. Náš cíl, který jsme 
si stanovili, už když jsme začínali, je 
stále stejný. Chtěli bychom, aby se náš 
koníček a naše záliba  staly i nadále 
součástí našich životů a abychom si 
někdy v budoucnu mohli zařádit s vel-
kou skupinou lidí jako slavné kapely, 
které obdivujeme.

 Těšíme se na vás i na RÁDL FEST

Hasiči SDH Radotín letos oslaví 130 let
V sobotu 3. ledna proběhla Valná 

hromada dobrovolných hasičů v Rado-
tíně. Mimo jiné na ní dohodli oslavy 
130. výročí založení Sboru dobrovol-
ných hasičů v Radotíně.

Valnou hromadu zahájil starosta 
SDH Radotín výzvou, aby byli minutou 
ticha uctěni již nežijící členové SDH. 

Poté přivítal hosty: radotínského sta-
rostu Mgr. Karla Hanzlíka, starostu 
Městského sdružení hasičů Praha, 
Mgr. Martina Wágnera, a vedou-
cí Odborné rady mládeže MSH 
Praha, Martinu Hartmanovou. 
Poté následovaly zprávy o hos-
podaření, činnosti SDH a JSDH 
a zpráva o činnosti dětí při SDH. 
Starosta Mgr. Hanzlík vystoupil 
s příspěvkem, ve kterém vy-
zdvihl pomoc jednotky při mimořád-
ných událostech a pomoc při akcích 

MČ. Zároveň informoval přítomné 
o stadiu příprav výstavby nové hasič-
ské zbrojnice. Další hosté vystoupili 
s aktuálními informacemi – Martina 
Ha r t m a nov á  p ř i p o m n ě l a  n u t-
nost školení vedoucích mládeže.
Závěrem bylo přijato usnesení, ve kte-
rém se členům ukládá rozšiřovat své 

odbornosti, zaměřit se lépe na práci 
s mládeží a zajistit průběh nejdůležitější 
akce tohoto roku – oslavy 130. výročí 

založení Sboru dobrovolných 
hasičů v Radotíně. Vrcholem 
oslav bude Velký hasičský den 
v sobotu 3. září v Říčních lázních 
v Radotíně, kde budou k vidění 
ukázky techniky, výcviku a vý-
stroje hasičů za účasti okolních 
SDH a jednotky HZS Praha. Ne-

bude chybět ani doprovodný program 
pro děti a dospělé.

Blázinec v Koruně
V Koruně vystoupí známý herec Mi-

roslav Táborský v nové onemanshow 
Blázinec!

Divadelní hra Jaroslava Gillara, 
která měla premiéru 9. února 2016, je 
napínavou groteskou o světě, kde se 
vlády zmocní blázni z jednoho psy-
chiatrického ústavu. Stále aktuální 
téma ovládnutí společnosti šílencem 
tu přináší mezi nečekanými zvraty 
a konflikty crazy situace jako z ně-
mého filmu. Hra je inspirována mimo 
jiné motivy E. A. Poea a jeho typickým 
humorem, který protkává sugestivní 
scény strachu a hrůzy.

Režie i hudby se ujal sám autor. Roli 
hlavní, jakož i všechny ostatní, ztvár-
nil Miroslav Táborský. Takže trochu 
o něm: jeho začátky v amatérském 
divadle se protahovaly více, než by si 
sám přál, protože na divadelní fakultu 
byl přijat až na čtvrtý pokus. Mezitím 
vystudoval fyziku na pedagogické fa-
kultě v Hradci Králové. DAMU absol-
voval v roce 1987 a na základě absol-
ventských představení dostal angažmá 
v kladenském divadle, kde si hned 
v první sezóně zahrál několik velkých 
rolí. Poté přešel do Prahy. Nyní často 
pracuje ve filmu a v televizi, natáčí 
i v zahraničí. Za výkon ve španělském 

Blázinec - 22. března od 19.00 hodin 
v Kulturním středisku
Radotín v domě U Koruny. Vstupné 
270 Kč, rezervace vstupenek na:
rezervacekskoruna@centrum.cz ,
předprodej vstupenek každou středu
od 16.00 do 18.00 hodin.

filmu Dívka tvých snů získal prestižní 
Goyovu cenu v kategorii Objev roku. 
Za postavu Lukeše v seriálu ČT Místo 
nahoře získal Cenu Elsa.

Čaj o třetí 
s Mary Pickford

Jarní pravidelné setkání při čaji o tře-
tí má Městská část Praha 16 přichysta-
né pro radotínské seniorky a seniory na 
středu 16. března.

Vedle tradičního čaje, kávy a občer-
stvení od firmy Ratia tentokrát v Kul-
turním středisku Radotín v domě 
U Koruny na všechny bude čekat mu-
zikálové pásmo vaudevillového typu 
věnované kdysi slavným hercům Mary 
Pickford a Douglasi Fairbanksovi – ti 
na svém turné v roce 1926 zavítali i do 
Československa a setkali se s naším 
prezidentem T.G. Masarykem.

Kouzlo starých časů na pohlednicích
Jak asi vypadal Radotín před sto lety, 

jak se změnila jeho podoba a krajina 
kolem něj, jak dříve vypadaly budovy 
dnes přestavené a zrenovované?

Výstava historic-
kých fotografií, kte-
rou pořádá Místní 
knihovna Radotín, 
přiblíží, jak obec 
vypadala v letech 
dáv no m i nu lýc h 
a jak se změnila za 
posledních 100 let. 
Půvab a nostalgie 
starých fotografií 
p ř i b l i ž u j e  s v ě t , 
který byl a už není. 
Dobové snímky, ze 
kterých dýchá poklidná až ospalá 
atmosféra ulic a zákoutí, pravdi-
vě informují o celkovém vzhledu 
ulic, náměstí a jednotlivých domů, 

o objektech často nenávratně ztra-
cených. 

Cílem výstavy je, aby staroused-
líci i obyvatelé, kteří se do Radotína 

přistěhovali teprve nedávno, mohli 
nahlédnout, jak město vypadalo dříve, 
jak se Radotín rozrůstal a jak se za 100 
let změnil. 

Výstava historických fotografií 
Radotína z let 1899 – 1965
do 30. dubna v Místní knihovně 
Radotín v otevíracích hodinách: 
po, st, čt 9.00-12.00 a 13.00-18.00

Staré pohlednice jsou i unikátním 
pramenem poznání. Mnohý radotín-
ský rodák z nich jistě dokáže vyčíst 
zajímavé detaily, které zběžnému 
pohledu uniknou. Dejte v knihovně 
vědět, máte-li nějaké nové poznatky, 
podrobnosti či komentáře ke zveřej-
něným fotografiím, či znáte-li rok 
vzniku některého ze snímků, u které-
ho nám tato informace chybí. 

Originály většiny pohlednic jsou 
ze soukromé sbírky Ing. Ireny Farní-
kové, fotografii restaurace Portland 
poskytla Ing. Anna Kindlová, další 
Jiří Bárta a Letopisecká komise Ra-
dotín. Součástí výstavy je také deset 
leteckých snímků Radotína poříze-
ných v průběhu let 1937 až 2010, které 
věnoval Ing. Ladislav Damašek, ředitel 
cementárny Radotín.

Bára Hrzánová a Condurango
Známou herečku a zpěvačku Báru Hr-

zánovou s kapelou Condurango přivítá ve 
středu 16. března  radotínská Koruna. 

Kapelu, která se jmenuje stejně 
jako bylinný likér pro povzbuzení 

chuti z býlí rostoucího na svazích 
Kordillér,  založili počátkem 80. let na 
DAMU dnes velmi populární herečka 
Bára Hrzánová a Pavel Anděl. Později 
přibyli Vladimír Kosík a Ivo Novák 
a v roce 1986 Miloš Šikola. 

Současné složení kapely Condu-
rango je: Barbora Hrzánová – zpěv, 
perkuse, trubka; Mário Bihári – zpěv, 

harmonika, Ivo Novák – kytara, 
zpěv; Míla Šikola – violoncello, Tonda 
Holub – baskytara, housle, ukulele; 
Matyáš Mejzra – bicí, perkuse; Nick 
Arthofer – trubka, zpěv.

Hudba a texty jsou většinou 
dílem Báry Hrzánové a Ivoše 
Nováka, aranžmá písní pak 
kolekt ivní prací celé kapely. 
U některých skladeb kapela vyu-
žívá i texty známých spisovatelů 
a básníků: Federica Garcíi Lorky, 
Christiana Morgensterna, Oto-
kara Březiny či J. R. R. Tolkiena. 

Hudba, která je toho všeho 
výsledkem, je žánrově neza-
řaditelná, mísí se v ní šanson 
s latinskými a „budějovickými 
a proseckými“ rytmy. A určitě 

stojí za poslech!

Condurango - 16. března od 19.0  hod. 
v Kulturním středisku Radotín 
v domě U Koruny.
Vstupné 220 Kč,
rezervace vstupenek na:
rezervacekskoruna@centrum.cz, 
předprodej vstupenek každou středu
od 16.00 do 18.00 hodin.

festival mladých pro mladé
(i duchem) v režii kapely NOLEM
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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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SERVIS OKEN
Nabízíme Vám

kompletní servis
plastových, dřevěných, 

hliníkových oken
a dveří všech značek.

Tel.: 775 940 966 
www.psd-servis.cz

OPRAVY
CHLADNIČEK A MRAZNIČEK

ROZENSKÝ ALEŠ
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

E-mail: A.Rozensky@seznam.cz

Kosmetický salon 
Hana Kadlecová

Praha 5 – Zbraslav
Tel: 723 148 375

www.kosmeticky-salon.eu

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER
stavební práce • obklady a dlažby
instalatérské práce • elektroinstalace
sádrokartony • likvidace odpadů

Bytové jádro za 5 dnůMICHAL KAUCKÝ
tel.: 603 456 772
e-mail: mkaucky@gmail.com

Strážovská 24, P5 Radotín

WWW.REKO24.CZ
zkušenosti od roku 1997

SOLÁRNÍ STUDIO
STÁLE V PROVOZU!!!

NAJDETE NÁS: 
nám. Osvoboditelů 1371

Radotín
V PRVNÍM PATŘE

OBCHODNÍHO CENTRA

Provozní doba
po-pá  10-18 hod.
Tel. 605 779 075

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907

Odvykání kouření
až 90% úspěšnost

Závislosti: alkohol, drogy, léky
Telefonické objednávky

604 207 771
224 214 617
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J + J
NÁJEMNÍKOVI

s.r.o.
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OPRAVY
Specialista na opravy dálkových ovládání,
Digi, Set Box, DVD, video, CD přehrávačů, 

gramofonů i telefon. nabíječek
Ivan Malinský

Prvomájová 110; Praha 5 – Radotín
Otevřeno: Po, St, Čt 10-16 hod.

607 920 640, 272 930 044

Váš inzerát uvidí

25 000  
párů očí

    
HASICÍ PŘÍSTROJE, PLNĚNÍ CO2 
ŠKOLENÍ 
POŽÁRNÍ DOKUMENTACE 
HYDRANTOVÉ SYSTÉMY 
PREVENTIVNÍ KONTROLY
POŽÁRNÍ VÝZBROJ
PROTIPOŽÁRNÍ TĚSNÍCÍ HMOTY
U Starého stadionu 1
153 00 Praha 5 Radotín
tel.: 257 911 387

tel./fax: 257 741 069
mobil: 602 224 419
e-mail: hasic.servis@drofa.cz
www.drofa.cz
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Vychází 16.2.2016. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.3.2016.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 2.3.2016. 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. 

Instalace,
dodávky, opravy.

Zajištění HD příjmu
Skylink, CS Link.

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

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

ODVOZ a LIKVIDACE
ODPADNÍCH VOD a FEKÁLIÍ

MAN 9,5 m3  silniční/MAN 5 m3  terénní 4x4

AUTODOPRAVA - KONTEJNERY
LIKVIDACE STAVEBNÍHO ODPADU, 

DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU,
ZEMNÍ PRÁCE BAGREM 

CAT 428C, CAT 302.5C, CAT 242B
Objednávky: Po - Pá: 6,30 hod. – 15,00 hod.

Tel.: 606 508 015   736 218 318     257 911 732
www.garbine.cz          e-mail: garbine@seznam.cz

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
-  schodiště

Tel.: 257 922 028, 777 148 506
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PVC, KOBERCE,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
DŘEVĚNÉ PODLAHY,
ODBORNÁ MONTÁŽ
KARLICKÁ 10 
PRAHA 16 RADOTÍN
WWW.AR-PODLAHY.CZ
info@ar-podlahy.cz
Tel.: 257912736
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Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz

Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba

technologie pro příjem
televizního a satelitního 

signálu.

TELEVIZNÍ
ANTÉNY



Kino Radotín, Na Výšince 875/4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.kinoradotin.cz
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16. 2. 17.30 Líza, liščí víla   Maďarsko 80 Kč
  Líza touží po lásce, všichni její nápadníci ale zemřou. Líza dojde 

k přesvědčení, že je zlým démonem, který z mužů vysává duše
 20.00 Do posledního dechu  USA 120 Kč
  Zachránit přes 30 námořníků  z SS Pendleton se uprostřed hurikánu 

vydali čtyři muži v dřevěném člunu se špatným motorem 
17. 2. 17.30 Fúsi   Island 100 Kč
  Zavalitý čtyřicátník Fúsi sbírá odvahu dospět.. Když do jeho světa 

nečekaně vtrhne temperamentní žena s dcerkou, je nucen to risknout
 20.00 Decibely lásky   ČR 140 Kč
  Hudebně taneční, rodinný, romantický příběh tří dvojic zcela 

rozdílného věku, s důrazem na hudbu Michala Davida s tanečními 
scénami v choreografii Petra Čadka 

 18. 2. 17.30 Rodinný film   ČR 110 Kč
  České drama sleduje, jak se vypořádají s nečekanou svobodou dva 

teenageři i co udělá odloučení s dosud perfektně fungující rodinou
 20.00 Ma Ma   Francie/Španělsko 80 Kč
  Intimní ženské drama s prvky komedie zobrazuje ženu – matku, která 

zápasí s překonáním tragédie – Penélope Cruz
19. 2. 17.30 Robinson Crusoe 3D   Belgie/Francie 150/130* Kč
  Po strašlivé bouři najde papoušek Úterý na pláži stvoření, které nikdy 

neviděl: člověka jménem Robinson Crusoe
 20.00 Aerosmith: Rocks Donington 2014   GB (viz str. 8) 200 Kč
20. 2. 17.30 Zoolander No. 2   USA 110 Kč
  Dva odvěké modelové rivaly, dnes již těžce za zenitem, vrátí na 

přehlídková mola vyšetřování série vražd – Ben Stiller, Owen Wilson
 20.00 Revenant Zmrtvýchvstání   USA 120 Kč
  Těžce zraněný lovec (Leonardo DiCaprio), opuštěný mužem z vlastní 

skupiny (Tom Hardy), překoná v touze po pomstě nemožné
23. 2. 17.30 Ma Ma   Francie/Španělsko 80 Kč
 20.00 Rodinný film   ČR 110 Kč
24. 2. 17.30 Zoolander No. 2   USA 110 Kč
 20.00 Dánská dívka   USA/Belgie 110 Kč
  Milostný příběh dánské malířky Gerdy Wegener a jejího partnera 

Einara, který zjistil, že je ženou v mužském těle, a jako první na světě 
podstoupil operaci vedoucí ke změně pohlaví – Eddie Redmayne

25. 2. 17.30 Rodinný film   ČR 110 Kč
 20.00 Bohové Egypta 3D   USA 150 Kč
  Rozmáchlé akční fantasy dobrodružství, které se inspirovalo klasickou 

mytologií starověké egyptské říše – Nikolaj Coster-Waldau
26. 2. 17.30 Robinson Crusoe 3D   Belgie/Francie  150/130* Kč
 20.00 Brooklyn   GB/Irsko 110 Kč
  Mladá irská imigrantka se v padesátých letech vydává z malého 

zapadákova do New Yorku. Když novému životu konečně přijde
                                na chuť, musí se vrátit do Irska – Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson
27. 2. 17.30 Decibely lásky   ČR 140 Kč
 20.00 Bohové Egypta   USA 110 Kč
1. 3. 17.30 Brooklyn   GB/Irsko 110 Kč
 20.00 Chůvák   SRN 120 Kč
  Rolfa kvůli nové výstavbě stěhují z bytu. Rozhodne se pomstít 

Clemensovi, který je za to odpovědný – stane se chůvou jeho dětí. 
Nepočítá ale s tím, že ony jsou připraveny na všechno…

2. 3. 17.30 Girl Power   ČR 90 Kč
  Dokumentární film natáčený 7 let, odkrývá svět graffiti writerek od 

Prahy po New York. Ústřední postavou je Češka Sany, která se rozhodla 
v graffiti zachytit emancipaci žen

 20.00 Imagine Dragons: Smoke + Mirrors Live   Kanada  (viz str. 8) 200 Kč
3. 3. 17.30 Řachanda   ČR 120/100* Kč
  Rozmazlená princezna a dva kamarádi, kteří se ne vždy živí poctivě, 

v Černém lese zjistí, že to, jak se chováme k ostatním, se nám vrací
 20.00 Ave, Caesar!   USA 110 Kč
  Produkovat hollywoodský film musí být o nervy, zvlášť když jistá 

neznámá organizace unese vaši největší hvězdu a chce za ni výkupné
4. 3. 17.30 Robinson Crusoe 3D   Belgie/Francie 120 Kč
 20.00 Suburra   Itálie/Francie 110 Kč
  Film z prostředí italské mafie. Neapol tentokráte vystřídá Řím a boj 

o přístav v Ostii, který se má změnit v evropské Las Vegas
5. 3. 17.30 Bohové Egypta 3D   USA 150 Kč
 20.00 Ave, Caesar!   USA 110 Kč
6. 3. 16.00 Giuseppe Verdi: La Traviata   GB  (viz str. 8) 300 Kč
                                                                                          ZTP, senioři a studenti  250 Kč
8. 3. 17.30 Chůvák   SRN 120 Kč
 20.00 Suburra   Itálie/Francie 110 Kč
9. 3. 17.30 Polednice   ČR 140 Kč
  Eliška s malou dcerkou se po mnoha letech vrací do rodiště svého
                                muže, kde se setká s mysteriózním zlem – Aňa Geislerová
 20.00 Mrzout   Finsko 90 Kč
  Mrzout je muž z minulosti. Ví, že lépe už bylo a nebude. Před vším 

moderním se zavírá, protože pro něj svět skončil rokem 1953…
10. 3. 17.30 Robinson Crusoe 3D   Belgie/Francie 120 Kč
 20.00 Už je zas tady   SRN 110 Kč
  Hitler se v roce 1945 nezabil, ale záhadně se dostal do roku 2011
                                a probudil se na louce, kde kdysi stál jeho bunkr. Netuší, co se stalo,
                                a zjišťuje, jak to nakonec po válce dopadlo…
11. 3. 17.30 Řachanda   ČR 120/100* Kč
 20.00 Jonas Kaufmann − Večer s Puccinim   Itálie   (viz str. 8) 200 Kč
12. 3. 17.30 Rudý kapitán   ČR 120 Kč
  Je léto 1992 a detektiv Richard Krauz se dostává k novému případu –
                                na hřbitově byla vykopána mrtvola kostelníka Kloknera s hřebíkem 

v hlavě. Vydává se hledat Rudého kapitána, specialistu na „konečné“ 
výslechy, a není sám, kdo ho hledá….

 20.00 Ave, Caesar!    USA 110 Kč
15. 3. 17.30 Zkáza krásou   ČR 80 Kč
  Dokumentární film Heleny Třeštíkové o životě Lídy Baarové 
 20.00 Mrzout   Finsko 90 Kč
16. 3. 17.30 Už je zas tady   SRN 110 Kč
 20.00 Polednice   ČR 140 Kč
17. 3. 17.30 Zootropolis: Město zvířat 3D   USA 165/140* Kč
  V Zootropolis se k policejnímu sboru velkých zvířat přidá králík Judy 

Hopkavá, která řeší složitý případ i s pomocí mazaného lišáka Nicka…

Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
17. 2. 10.30 Padesátka   ČR 60 Kč
  Komedie Vojty Kotka podle scénáře Petra Kolečka. Děj se točí kolem
  rázovitých lidí ze zasněžených hřebenů, jednoho běžkařského závodu
                                a několika padesátek…
16. 3. 10.00 Muzikál, aneb Cesty ke štěstí   ČR 60 Kč

Třída pražské konzervatoře má nazkoušet Starce na chmelu, na výsledku 
závisí jejich budoucí kariérní život – Vica Kerekes, Roman Vojtek

Dětská představení
20. 2. 15.30 Robinson Crusoe   Belgie/Francie 120/100* Kč
27. 2. 15.30 Robinson Crusoe   Belgie/Francie 120/100* Kč
5. 3. 15.30 Robinson Crusoe   Belgie/Francie 100 Kč
12. 3. 15.30 Řachanda   ČR 120/100* Kč
120/100* u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

18. února
Koncert populární hudby

žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 18.00 hodin

19. – 21. února
Popad (Pražská oblastní přehlídka 

amatérského divadla)
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny
více viz str. 4

25. února
S KAAN do Malé Chuchle

pěší vycházka ke studánce s návštěvou 
lázní, zookoutku a chuchelského kostela 
s vyhlídkou. Sraz na autobusové stanici 

Radotín nádraží v 8.10 hodin
(odjezd v 8.13)

25. února
Zdenka Trvalcová a kapela Voila

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 19.00 hodin

vstupné 170 Kč
více viz minulé číslo novin

8. března
MDŽ: Jedna žába za druhou
slavnostní večer předání cen 

„Zlatá a Kyselá žába“ osobnostem
vědy, kultury a politiky –

korektně koketní večer s nekorektními 
výroky, scénkami i koncertem dua 
Mateřská.com-Laktační psychóza

moderovaný Míchou Bernardi
velký sál Kulturního střediska Radotín

v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 100 Kč

více viz str. 4

10. března
Degustace italských vín

v ceně vstupného  je 12 vzorků italských 
vín, italské 4chodové menu a sedmička 
bílého/červeného vína, kterou je možné 

odnést si po skončení akce
Kulturního střediska Radotín

v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 390 Kč, více viz str. 4

 
16. března
Čaj o třetí

tradiční setkání seniorek a seniorů
při čaji, dobrotách a hudbě –

muzikálové pásmo Mary Pickford
Anny Dushkina a Vladimíra Franty

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 15.00 hodin

více viz str. 4

16. března
Bára Hrzánová a Condurango 

dlouho slibovaný koncert skvělé kapely 
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 220 Kč, více viz str. 4

17. března
Žákovský koncert

žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 18.00 hodin

18. března
Rádl-Fest

festival mladé rockové hudby
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 90 Kč, více viz str. 4

22. března
Houslový koncert

modlitebna Čbratrské církve evangelické, 
Na Betonce 14
od 18.00 hodin

22. března
Blázinec

napínavá groteska o světě, ve kterém 
se vlády zmocní blázni z jednoho 

psychiatrického ústavu –
hlavní a všechny další role hraje populární 

herec Miroslav Táborský
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 270 Kč, více viz str. 4

30. března
Jana Koubková Quartet

koncert vynikající jazzové zpěvačky 
a tří multiinstrumentalistů 

Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin

vstupné 200 Kč, více viz str. 4

více na www.praha16.eu

17. února
Láska a rivalita mezi sourozenci 

přednáška o sourozeneckých vztazích 
a pozicích, možnostech řešení situací 

mezi nimi v rodině a o důležitosti této 
vazby na celý další život

17.30-19.00 hodin

22. února
Jak na daňové přiznání

seminář seznámí s typickými příjmy 
(a výdaji), které tvoří celkový základ 

daně z příjmů fyzických osob
a novinkami, které přinesly poslední 

novely zákona – výhodou bude, 
přinesou-li si účastníci formuláře

s sebou – podnikají-li
rezervace nutná, vstup zdarma, 

hlídání 50 Kč/dítě, 10.00-12.00 hodin

PEXOKLUBOVNA
každý pátek 13.00-16.00 hodin vstup 
zdarma pro každého od 6 do 15 let, 
kdo bude ctít a dodržovat pravidla 

klubu a respektovat ostatní

19.2 Pohádky o historii
českých zemí - promítání DVD

   
 26.2 Hry na rozvoj osobnosti - 

zážitkové sociální hry

více na www.pexeso.org

18. února
Gabriela Vermelho

koncert zpěvačky, houslistky, 
violistky a hráčky na kvinton

vstupné dobrovolné, rezervace míst 
na telefonu č.: 605 340 695

Kavárna u Stromečku od 19.00 hodin

20. února
Kašpárkův drak Pudivítr

marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

20. února – 24. března
Jazz World Photo 2015

výstava fotografií z druhého ročníku 
mezinárodní soutěže o nejlepší záběr 
z oblasti jazzu, blues a world music 

výstavní síň Městského domu
ve výpůjční době knihovny

21. února
Čtyři páry jedno eso

situační komedie v autorské režii
O. Vlčka hraje činoherní soubor ZKS 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

23. února
 Čtyři páry jedno eso

situační komedie v autorské režii
O. Vlčka hraje činoherní soubor ZKS 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

25. února
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu Zbraslav 
od 18.30 hodin

27. února
Ostrov splněných přání

Kašpárkovo mořské dobrodružství
v marionetové pohádce

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

5. března
O princezně Zubejdě Solimánské

marionetová pohádka
na motivy Karla Čapka

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

12. března
Sůl nad zlato

marionetová pohádka
na motivy Boženy Němcové

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

19. března
Kašpárkova strašidla

veselá marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

rezervace vstupenek na 
www.divadlozbraslav.cz

více k programu na
www.mc-zbraslav.cz

změna programu vyhrazena

Haruki Murakami –
Muži, kteří nemají ženy

Nejnovější autorova kniha vypráví
o vztazích, poznamenaných 

nedorozuměním, nevěrou, či proradností. 
Sedm povídek sbírky spojuje téma osamění 

mužů, kteří za různých okolností ztratili 
ženu, nebo o ni nenávratně přicházejí. 

Hrdinové se nacházejí v různých 
životních situacích, ale všichni jsou nějak 

poznamenaní duchem ztracených žen.
nakladatelství Odeon

Jean-Paul Didierlaurent –
 Čtenář z vlaku v 6.27

Guylainu Vignollesovi je třicet šest,
je osamělý a nenávidí svou práci. Je 

naprosto nenápadný, nikdo by si ho patrně 
ani nevšiml, kdyby spolucestujícím z vlaku 

každé ráno nepředčítal několik stránek, 
které se mu večer předtím podařilo 

zachránit před záhubou. Jeho přáteli jsou 
hlídač, který komunikuje téměř výlučně

ve verších, a bývalý kolega, který následkem 
nehody v práci ztratil svoje nohy a kousek 
po kousku je sbírá zpátky... Jednoho dne 

dostane Guylain ve vlaku nevšední nabídku 
a o něco později v něm také objeví

USB flash disk, které jeho šedivému životu 
znovu dodá barvy.

nakladatelství Knižní klub

Sarah McCoyová –
Pekařova dcera

Elsie, dcera pekaře v Garmischi, dospívá 
v nacistickém Německu, jehož porážka 
se nezadržitelně blíží. Ze stále tíživější 

reality ji vytrhne nečekaná žádost o ruku. 
O šedesát let později má mladá novinářka 
Reba napsat článek s vánoční tematikou. 

Objeví německé pekařství a jeho majitelku 
Elsie. Životní moudrost staré Němky Rebu 

magicky přitahuje a pomáhá
jí najít sebe sama…

nakladatelství Fortuna Libri

Luca di Fulvio –
Chlapec, který rozdával sny

Roku 1909 přijíždí z Itálie do New Yorku 
mladá matka s malým synkem,

aby si v Americe splnili svůj sen o lepším 
životě. Jenže ve zbídačelém ghettu 

v newyorské čtvrti, kde se ocitnou spolu 
s dalšími přistěhovalci z celého světa, 

diktují pravidla brutální gangsteři a jejich 
poskokové. Pokud tu chce člověk přežít, 

nesmí měnit zavedená pravidla.
Ledaže by měl charisma a neuvěřitelný 

dar fantazie. Román z prostředí rodícího 
se filmového průmyslu, rádia, Brodwaye, 

reklamy, mrakodrapů a luxusních 
automobilů, vypráví o velké lásce
a houževnatosti snu, který zvítězí

nad tvrdou realitou.
nakladatelství Knižní klub

PRO DĚTI
Kateřina Maňasová –
Muzikantské pohádky

Deset pohádek čtivým způsobem 
seznamuje mladé čtenáře od 6 let se světem 
orchestru a se základními charakteristikami 

jednotlivých hudebních nástrojů. 
nakladatelství Pavel Maňas – MBP

Jaroslav Perry –
Příběhy draka Balabána

Pohádky o hodném drakovi Balabánovi 
jsou skvělá knížka na čtení dětem před 

usnutím v postýlce – přečíst jeden 
pohádkový příběh trvá příjemných pět 
minut. Děti se chytlavý začátek každé 

pohádky naučí rychle nazpaměť,
takže ho pak vypravují s vámi a moc se těší 
na další drakovo dobrodružství. Ilustracemi 

doplnil Ludvík Pivoňka.
nakladatelství Mea via

Jiří Chalupa a Ladislav Spaček –
 Mistr E

Bylo jednou jedno Království Etikety,
kde každý věděl, jak se ve všech možných 

i nemožných situacích správně chovat
a dělat to, co se sluší. Jenomže pak je zlý 

černokněžník začaroval a všechno vědění 
zmizelo. Jedině poradce krále „Mistr E“ 

směl putovat po světě, aby království
ze zakletí vysvobodil. S ním se děti 

seznamují se základy etikety a pomocí 
malého testu si mohou bezprostředně 

ověřit své právě nabyté znalosti.
edice ČT České televize

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav

tel.: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@mc-zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz/knihovna

do 30. dubna
Výstava historických fotografií

Radotína z let 1899 – 1965
Místní knihovna Radotín 

po, st, čt 9.00-12.00 a 13.00-18.00
více viz str. 4



koncertu v kinech. Zažijte nebo zno-
vu prožijte skvělý koncert s jednou 
z nejpopulárnějších kapel součas-
nosti.  Nenechte si ujít téměř neu-
věřitelný zážitek, jen v jeden jediný 
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Nola,
ulema Hornina 1. DÍL
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Po tì�ké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. �Posly�te,
nevidìli jsme se u� nìkde? �Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!�

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 slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé. Výherci si svoji výhru 
mohou převzít na adrese redakce. 
Správná řešení zasílejte do redakce 
nejpozději do 29.2.2016

Řešení z minulého čísla

Ivana Hájková
Živcová 902/8

Radotín

Marie Frolišová
Žabovřeská 1034

Zbraslav
Miroslav Rut

Achátová 180/10
Radotín
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Poprvé v historii budete mít mož-
nost vidět na velkém plátně jednu 
z nejžhavějších kapel současnosti - 
Imagine Dragons. 

Celosvětově v jeden jediný večer, 
2. března 2016 uvidíte, a v perfekt-
ní zvukové kvalitě uslyšíte, záznam 
koncertu Smoke + Mirrors Live. 
Budete si připadat, jako byste byli 
přímo mezi fanoušky. Kapela ho na-
točila jako součást své aktuální tour 
a v kině se tak budete moct nechat 
unést hity jako Demons, It’s Time 
a peckou Radioactive z platinové 
desky Night Vision, se kterou vyhráli 
Imagine Dragons i cenu Grammy. 
Nové album Smoke + Mirrors se 
umístilo na první příčce žebříčků, 
a to včetně US Billboard a UK Of-
ficial Album Charts a obsahuje hity 
jako I Bet My Life nebo Gold a Shots, 
které všechny zazní i na záznamu 

Kino Radotín uvede ve středu
2. března 2016 ve 20.00 hodin 
záznam koncertu. Vstupné 200,- Kč.

večer v kinech, po celém světě.IMAGINE DRAGONS:
Smoke + Mirrors Live

Zveme vás do kina na epickou cestu 
za snem (Dream on), plnou sladkých 
emocí (Sweet Emotion).  Záznam je 
z června 2014, kdy Aerosmith jed-
noznačně dokázali, že pořád dokáží 
publikum při svém vystoupení na-
prosto ovládnout. Zahráli takové hity 
jako Livin’ on the Edge, Last Child, 
No More No More, Come Together 
a mnoho dalších. 

Seznam skladeb:
Train Kept A Rollin’, Eat e Rich, Love 
In an Elevator, Cryin’, Jaded, Livin’ on 
the Edge, Last Child, Freedom Fighter, 
Same Old Song And Dance, Janie’s Got 
a Gun, Toys in the Attic, I Don’t
Want to Miss a ing, No More No 
More, Come Together, Dude (Looks 
Like A Lady), and Walk
is Way. Encores: Dream On, Sweet 
Emotion a Mama Kin.

AEROSMITH
ROCKS DONINGTON

Kino Radotín uvede v pátek
19. února 2016 ve 20.00 hodin 
záznam koncertu z Donington Park 
v britském Leicestershire.
Vstupné 200 Kč

I když to tak venku nevypadá a děti 
si teprve přinesly pololetní vysvědčení, 
je nejvyšší čas myslet na jejich letní pro-
gram. Po novoročním shonu snadno zapo-
mínáme, že léto bude co by dup, a v dubnu 
s hrůzou zjišťujeme, že většina táborů už 
je obsazená a nám nezbývá než zapsat se 
na nejisté místo náhradníka. Doporuču-
jeme Vám předejít zklamání a zajímat se 
o možnosti již nyní. Můžete tak vybírat 
z široké škály pohádkových, sportovních, 
tanečních či skautských táborů nebo 
spojit příjemné s užitečným a zapsat děti 
na tábor jazykový. Určitě oceníte, když 
o děti bude dobře postaráno a nebudou se 
poflakovat doma u počítače nebo televize. 
A třeba navíc nenásilnou formou najdou 
cestu k tolik obávané angličtině nebo 
němčině. 

„Naše jazykové tábory jsou v podstatě 
taková letní škola hrou,” uvádí Vítězslav 

Bican, ředitel jazykové agentury Chan-
nel Crossings, která již sedmou sezónu 
přichází s letním programem v podobě 
příměstských táborů a jazykových poby-
tů v zahraničí. „Příměstské tábory, které 
kombinují výuku angličtiny a od letoška 
i němčiny s pestrým programem plným 
her a výletů, jsou oblíbenou alternativou 
klasického tábora. Rodiče oceňují hlavně 
to, že ráno mohou dítě přivézt, odpoledne 
vyzvednout, a noc už tráví doma v prostře-
dí, které zná,“ dodává. 

Rozpis termínů příměstských táborů s jazykovou školou Channel Crossings:

„Na táboře jsem letos měla dvě děti, loni 
jedno. Líbilo se mi, že se program téměř 
neopakoval – shodovala se snad jen pří-
prava vlastní pizzy a to byl bezkonkurenční 
nápad, stejně tak jako místní minigolf. Děti 
byly moc spokojené a určitě se i něco nau-
čily,“ hodnotí příměstský tábor s Channel 
Crossings paní Martina Kozická. „Velkým 
pozitivem je stálá komunikace v anglickém 
jazyce i úžasná vstřícnost pracovníků školy 
i lektorů,“ dodává Jana K. – maminka 11le-
tého Tomáše.

Oblíbeným letním programem jsou letní 
jazykové kurzy v zahraničí. Většina z nich 
je určena pro děti od 7 do 17 let, některé 
programy nabízí i speciální kurzy pro vě-
kovou kategorii 16 až 20 let. Menší děti jez-
dí ve skupinách s česky mluvícím delegá-
tem, starší pak už samostatně. Vybrat si lze 
z destinací jako jsou Velká Británie, Irsko, 
Malta, USA, Kanada, Německo, Rakousko, 
Švýcarsko, Francie nebo Španělsko. Kromě 
výuky jazyka se mohou studenti těšit i na 
doprovodné aktivity, výlety a zajímavé 
exkurze. Po výuce je čeká pestrý program, 
který probíhá v mezinárodních skupinách.

Kurzy angličtiny ve Velké Británii s doprovodem českého delegáta

“Mému synovi se jazykový pobyt 
v Plymouth velmi líbil, učitelé ve škole 
byli kvalitní a probíraná témata zajímavá, 
každý den odpoledne byl jiný program. 
Ubytování bylo super a náhradní rodiče 
přátelští a fajn. Kuba se vždy odevšad 
domů těší, ale tohle bylo poprvé, kdy říkal, 
že by v Plymouth klidně další týden nebo 
dva zůstal. I nyní si stále píše s účastníky 
kurzu z jiných zemí a Kubova angličtina 
se určitě o trochu zlepšila.” Popisuje do-
jmy ze zahraničního jazykového kurzu 
syna Lenka Smažíková.

Máte už program 
pro děti na léto?

La Traviata je považována za jednu 
z nejlepších Verdiho oper a tradiční 
nastudování Richarda Eyreho pro 
Royal Opera House v Londýně je zá-
roveň jednou z vůbec nejpopulárněj-

Osoby a obsazení: 
Violetta Valery: Venera Gimadieva 
Alfredo Germont: Sajmir Pirgu 
Giorgio Germont: Luca Salsi 
Flora Bervoix: Andrea Hill 
Gastone de Letoričres: Luis Gomes 
Annina: Sarah Pring 
Baron Douphol: Jurij Jurčuk

Kino Radotín uvede v neděli
6. března v 15.00 hodin záznam 
opery Giuseppe Verdiho
La Traviata z Royal Opera 
House v Londýně. Představení 
bude uváděno s českými titulky. 
Vstupné: 300 Kč (ZTP, senioři
a studenti 250 Kč).

Giuseppe Verdi: LA TRAVIATA  

Přijďte si i vy dopřát ve svém kině 
špičkový kulturní zážitek z představe-
ní Royal Opera House, jedné z nejpro-
slulejších operních scén světa.

ších produkcí Royal Opera House.
V roli pařížské kurtizány Violetty se 

ve slavném operním domě představí 
ruská sopranistka Venera Gimadieva, 
která v této roli slavila úspěchy už na 
festivalu v Glyndebourne.

Příběh hlavní hrdinky je inspiro-
vaný skutečnou kurtizánou Marií 
Duplessis, která zemřela v roce 1847 
v pouhých třiadvaceti letech. 

Pět přídavků a čtyřicetiminutový 
aplaus následoval po vystoupení Jo-
nase Kaufmanna v operním domě La 
Scala v polovině loňského června.

Vyprodaný koncert se stal jednou 
z nejsledovanějších událostí sezóny 
a tento neopakovatelný zážitek si teď 
mohou dopřát i diváci radotínského 
kina. Těšit se mohou na árie a scény 
z oper Turandot, Rosca, Manon Les-
caut, La Fanciulla delWest a dalších.

Světově proslulý pěvec představil 
nadšenému obecenstvu nejznámější 
melodie klasické hudby z Pucciniho 
oper, které oslovují zkušené operní 
diváky, ale dokážou přitáhnout i nové 
posluchače.

Jednou z takových skladeb je árie 
z opery Turandot „Nessundorma”, 
která má speciální místo i v srdci sa-
motného Jonase Kaufmanna. „Miluji 
tuhle árii. „Bylo mi jednadvacet, když 
se konal legendární koncert Tři tenoři 
a ještě dlouho potom jsem měl z Nessun-

dorma respekt. Dodnes se mi zrychlí tep 
kdykoli ji slyším nebo zpívám,” svěřil se 
umělec.

Kaufmannův hlas je oslavován 
pro neuvěřitelnou sílu, bezchybnou 
techniku a všestrannost. Pucciniho 
role zpíval známý tenor mnohokrát 
napříč celou svou kariérou a vždy za 
obrovského obdivu kritiků i publi-
ka. Ale není to jen hlas, který dělá 
operního pěvce hvězdou Kaufman-
nova formátu. Jonas Kaufmann má 
dar se do každé své role skutečně 
vcítit.

A výsledek? Jedny z nejúchvatněj-
ších a nejintenzivnějších operních 
vystoupení, jaké jste kdy viděli. Přesně 
takové teď můžete zažít přímo ve svém 
kině na večeru s Jonasem Kaufman-
nem a jeho milovaným Puccinim.

JONAS KAUFMANN –
Večer s Puccinim

K ino Radot ín uvede v pátek 
11. března ve 20. 00 hodin záznam 
koncertu světoznámého operního 
pěvce Jonase Kaufmanna z La Scaly. 
Vstupné 200 Kč
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S počátkem nového roku přišla 
příležitost bilancovat předchozí rok 
2015. Ten byl pro zbraslavské mlá-
dežnické judo velmi úspěšný: vítězství 
na mezinárodních závodech, titul na 
přeborech Prahy a výborně obsazený 
21. ročník Vánočního turnaje na Zbra-
slavi v prosinci 2015.

Závodní úspěchy začaly již v lednu, 
kdy na prestižní soutěži v Jihlavě zís-
kal Vojtěch Macura 2. místo a Zorka 
Matuštíková 4. místo. V lednu, únoru 

a březnu byli Zbraslaváci úspěšní také 
na tradičním turnaji v Neratovicích, 
odkud přivezli 4 první, 4 druhá 
a 4 třetí místa v různých kategoriích.

V podzimní sezóně patřil k vrcholu 
závodnické sezóny zejména přebor 
Prahy a kvalifikační turnaje. Anežka 

Tvrzová se stala přebornicí Prahy a Vít 
Horák vybojoval 3. místo, 5. místo 
vyválčila také Zorka Matuštíková, 
která přivezla i bramborovou medaili 
z Českého poháru v Teplicích. Na kva-
lifikaci na mistrovství republiky, Čes-
kém poháru v Jablonci, zvítězil Tomáš 
Pergner a Anežka Tvrzová vybojovala 
7. místo. Tomáš Pergner vyhrál svou 
kategorii i na Českém poháru v Cho-
mutově, a stal se tak nejúspěšnějším 
závodníkem oddílu.  

Tradičním vrcho-
lem sezóny se sta l 
v sobotu 12 .  pro-
since 2015 jubilejní 
20. ročník Vánoční-
ho turnaje, oblíbený 
z ávě r  s e z óny  pr o 
judisty od 4 do 15 let, 
kde se představily po-
prvé i nejmladší na-
děje oddílu. Turnaj 
probíhal v přátelské 
předvánoční atmo-

sféře. Na dvou tatami bojovalo více 
než 198 závodníků z 15 oddílů z celé 
republiky. Diváci tleskali atraktivním 
chvatům v postoji i na zemi, vítězové 
se radovali z krásných cen a medailí 
a nakonec byla připravena bohatá 
vánoční tombola pro všechny. Zbra-

slaváci v mezioddílovém bodování su-
verénně vyhráli a získali pohár vítězů 
pro nejlepší klub. 

„Díky grantové podpoře MČ Zbraslav 
a dobrovolné a nadšené práci trenérů 
máme možnost mít nejnižší roční od-
dílové příspěvky a udržet oddíl juda na 
Zbraslavi už více než 30 let,“ říká Václav 
Holub, předseda oddílu a hlavní trenér,  
a dodává, „v novém ruce 2016 pokra-
čujeme také s náborem nových členů. 
Rádi uvítáme chlapce i dívky od 6 let, 
ale i dospělé, protože s judem je možné 
začít v každém věku. Cvičíme v pondělí 
a ve čtvrtek od 18 do 20 hod. v tělocvičně 
ZŠ Nad Parkem. Judo je moderní bojový 
sport s prvky sebeobrany, která pomůže 
nejen v tělocvičně, ale i v životě. Díky 
cvikům z gymnastiky, jógy, atletiky 
a pohybovým hrám si naši členové zlepší 
svou obratnost, rychlost, sílu a mohou 
závodit v jednom z nejlepších mládež-
nických oddílů v Praze či získat nové 
kamarády. Kromě soutěží a tréninků 
mají děti každé léto možnost zúčastnit 
se judistického soustředění v jižních 
Čechách, každoročně tam jezdí několik 
dětí z našeho oddílu. Judo je finančně 
nenáročný sport. Ukázková hodina je 
zdarma a kimona levně zajistíme.“ 

Úspěchy zbraslavského oddílu juda

Bližší informace na tel. 257 922 323 
nebo 602 100 959 nebo emailem na 
judo.zbraslav@seznam.cz

Radotínští atleti se prezentovali 
v soutěžích jednotlivců jak v Praze, tak 
na celorepublikové úrovni. Rok s pat-
náctkou na konci byl ale pro ně zlomový 
hlavně v soutěžích družstev.

Kromě již tradičního družstva 
mladšího žactva letos do soutěží vysla-
li i družstva dorostenců, mužů a žen. 
Tolik družstev byla radotínská atletika 
schopná postavit jen na začátku své 
historie, což je více jak 50 let.

Nejprve k jednotlivcům: na přebor-
nických soutěžích získali celkem pět 
cenných kovů, dva bronzy a tři stříbra. 
V halové sezoně vybojoval bronz v běhu 
na 3000 m dorostenec Martin Olšanský. 
Pro stejný kov si na trati 800 m době-
hl junior Jakub Junek. Nejlépe se po-
dařily závody Petře Melicherové, která 
získala stříbro ve skoku vysokém doros-
tenek. Na mistrovství České republiky 
se jí už bohužel tolik nevedlo, zdolala jen 
základní výšku a skončila na 13. místě.

I závody pod otevřeným nebem 
přinesly několik zajímavých výkonů 
atletů v bíločerných dresech. Nejvíce 
se jim dařilo na Přeborech Prahy v ka-
tegorii juniorů, dva borci zůstali těsně 
pod nejvyšším stupínkem: Tomáš Vo-
dička skončil druhý v běhu na 400 m, 
stejně jako Jan Sirotek v hodu oště-
pem. Honza prokazoval formu i na 
dalších závodech, a to nejen v oštěpu, 
ale i v disku. Jeho výkony mu zajistily 

účast na mistrovství České republiky. 
To se konalo v Ostravě na stadionu 
ve Vítkovicích, který mimo jiné hostí 
i slavnou Zlatou tretru. Bohužel ani 
jemu se zde moc nedařilo a své finálo-

vé ambice nepotvrdil. V obou disciplí-
nách skončil shodně na 12. místě.

A výkony zmíněných čtyř družstev? 
Mladší žactvo složené z dívek a chlapců 
nejprve zápolilo v jarních kvalifikač-
ních kolech. Poslední soutěžní kolo se 
konalo na domácím stadionu. Závodilo 
zde přes 200 atletů v 9 disciplínách. 
Radotínské družstvo obsadilo v jedné 
ze tří skupin výborné 3. místo (z 9). 
Semifinále v září jim bohužel nevyšlo 
a zbylo pro ně jen finále B a v bojích 
o 9. až 21. místo obsadili 15. příčku.

O něco lépe se dařilo dorostencům. 
Ve dvoukolové soutěži konané na kon-

ci srpna a začátku září skončili dva-
krát na třetím místě. Bohužel postup 
na mistrovství Čech zajišťovala pouze 
první dvě místa.

Velký návrat se slavil v družstvech 
dospělých. Muži se mezi družstva 
vrátili po 7 letech, radotínské ženy 
závodily v družstvech dokonce poprvé 

od založení oddílu! 
Sestavy vycházely 
převážně z kategorií 
ž a c t v a ,  doro s t u 
a juniorů, přesto 
d o s á h l y  v ý b o r -
n ý c h  v ý s l e d k ů . 
Muži se museli utkat 
s velkou konkuren-
cí 12 družstev. Tento 
počet  z apř íč i n i l 
loňský pád hned 
3 družstev z 2. ligy. 
Přesto muži ob-
sad i l i  v ý bor nou 

3. příčku a porazili i například loni 
druholigovou Kotlářku. Ženy soupeřily 
také s velikou konkurencí 9 přihlášených 
týmů (mimo jiné z Dukly či Sparty). 
Děvčata se postupně zlepšovala, v po-
sledním kole skončila dokonce třetí. 
Celkově obsadila 4. místo.

Největší mimodráhovou akcí byla 
na podzim tradiční Velká Kunratic-
ká. V barvách radotínské atletiky se 
představilo dokonce 118 závodníků! 
Nejlepšího umístění dosáhl Lukáš Voj-
těch, získal 3. místo v kategorii mlad-
ších chlapců (ročníky 2008-2010), a to 
v konkurenci 273 závodníků.

Atletický rok 2015 - co přinesl

Již jedenáctý ročník florbalového 
turnaje, který pořádá Radotínský flor-
balový klub- FbC Buldoci Radotín se 
uskutečnil v sobotu 26. prosince 2015.

Za svou historii si turnaj udělal jmé-
no a pevné místo v kalendáři mnoha 

florbalových klubů v České republice. 
Každoročně se ho účastní hráči z naší 
nejvyšší soutěže a dokonce i současní 
a bývalí reprezentanti České republiky.

V letošním roce se přihlásilo jede-
náct družstev. Hrálo se, jak je již tra-
dicí, ve dvou halách: skupina A hrála 

ve Sportovní hale Radotín a skupina 
B v hale na Braníku. Od příštího 
roku  by se již turnaj měl konat v těsné 
sepětí s Radotínem, takže druhá sku-
pina bude hrát buď na Zbraslavi, nebo 
v Černošicích.

První zápas se odehrál v 9.00 v Bra-
níku, Radotínská hala měla startovací 
zápas na programu až v 10.00.  Zá-

pasy ve skupinách byli 
v y rov na né  a  d lou ho 
nebylo jasné, jaké týmy 
postoupí do play-off. Na-
konec „favorité“ splnili 
papírové předpok lady 
a do nejlepší osmičky 
turnaje postoupily. Asi 
největším překvapením 
turnaje bylo vypadnutí 
týmu Strážci Vesmíru, 
kde hráli víceméně hrá-
či extraligového týmu 
FBŠ Bohemians. Konec 
v turnaji jim připravil 

tým SSK Future, který svou obětavostí 
a nasazením udolal soupeře v koneč-
ném výsledku 7:5 a slavil postup do 
semifinále. Ale ani v Radotínské hale 
nebylo o překvapení nouze, domácí 
oddíl nakonec do play off nepostou-
pil a skončil na 9. místě. Tým IBK 

Vyhaslé stroje, složený z bývalých ex-
traligových hráčů, nakonec do nejlepší 
čtveřice nepostoupil.

Turnaj je hrán podobně jako fotba-
lové EURO bez zápasu o třetí místo 
a poražený semifinalista automaticky 
obdrží bronzové medaile. Navíc se 
letos hrálo o nový putovní pohár, 
pořízený díky dotaci od Městské části 
Praha 16.

Finále svedlo dohromady soupeře 
SSK Future a Hellmut. Zápas měl vy-
sokou úroveň a o góly nebyla nouze. 
Konečné vítězství týmu SSK Future 
poměrem 5:3 znamenalo obhajobu 
vítězství z loňského roku.

Letošní ročník proběhl bez problé-
mů, zápasy začínaly na čas a nebylo 
ani žádné zranění. Díky patří firmě 
CykloVAPE (www.cyklovape.cz), kte-
rá do turnaje věnovala věcné ceny pro 
nejlepší týmy.

Příští ročník se uskuteční opět 
26. prosince – 2016 – v Radotínské 
sportovní hale. Další akcí, kterou Ra-
dotínský oddíl pořádá, je Radotínský 
pohár, který se uskuteční v červnu 
tohoto roku.

Vánoční pohár 2015

Info na www.buldociturnaje.webnode.cz 
a na www. buldoci-radotin.cz.

Nové dětské florbalové družstvo
nebo Přípravka Poseidon hrají nejvyšší 
možný koš v Praze a Středočeském kra-
ji, a tudíž patří mezi nejlepší družstva 
v naší republice.

Pavel Piech k tomu dodává: „Snaží-
me se děti učit nejen florbal, ale také 
všeobecný pohybový rozvoj, lásku ke 
sportu a ctění zásad fair-play. Hlavní 
ale pro nás je, aby byl florbal pro děti 
zábavou a měly z něj radost. U mládež-
nických kategorií nám nejde o výsledky, 
protože nechceme vyhrávat za každou 
cenu. Chceme totiž u dětí zajistit in-
dividuální rozvoj florbalových, spor-
tovních a také i sociálních dovedností, 
protože vazby, které si v družstvech 
vytvoří, můžou vydržet i do pozdějších 
fází jejich života.“ V současné chvíli 
má klub 10 trenérů s licencí od ČFbU, 
a stejně jako hráčská základna, i tre-

nérský tým se postupně rozšiřuje.
„Kroužek v radotínské základní 

škole jsme založili v roce 2014 a oka-
mžitě o něj byl ohromný zájem, jak 
ze strany dětí, tak rodičů. V roce 2015 
jsme se kvůli tomuto zájmu rozhodli 
založit v Radotíně ve sportovní hale 
nové závodní družstvo, sdružující děti 
z Radotína a přilehlého okolí. Na za-
čátku jsme zde měli 19 dětí, ale jen půl 
roku poté máme již 45 dětí ve věku od 
7 do 14 let, rozdělených podle věku do 
dvou skupin. Tento obrovský zájem nás 
překvapil, takže bohužel další zájemce 
už musíme dočasně odmítat kvůli ka-
pacitě tréninkových prostor,“ vysvětluje 
Piech. Družstvo má 2 tréninky týdně ve 
sportovní hale Radotín a hned od září 
tohoto školního roku hrají o víkendech 
turnaje pořádané florbalovou unií.

Je jasné, že tým Olympu má před 
sebou světlou budoucnost. „Přestože 
začátky byly těžké a mnoho lidí z naše-
ho okolí nám nevěřilo, během několika 
málo let tu máme sportovní organizaci 
s početnou hráčskou základnou, která 
má do příštích let mnoho plánů nejen 
v Radotíně, ale i po celé Praze,“ uzavírá 
předseda klubu.

Od září tohoto školního roku fungují 
v Radotíně nová florbalová závodní 
družstva pro děti. Hned od začátku je 
o tyto tréninky enormní zájem. Florbal, 
jakožto mladý progresivní sport, děti 
okamžitě chytne a už nepustí. Navíc 
není finančně náročný a dá se velmi 
rychle naučit. I to jsou některé z důvo-
dů, proč je florbal druhým nejpočetněj-
ším sportem u nás, pokud se podíváme 
na počet registrovaných hráčů.

V Radotíně má nová f lorbalová 
družstva na starosti klub FbK Olymp 
Praha. Tento mladý florbalový klub 
z Prahy je i přes svou krátkou historii 
výborně stabilizovaný a ambiciózní. 
Pozice v klubu zastávají mladí lidé, 
kteří se tomuto sportu věnují od dět-
ství a o klub se tudíž starají svědomitě 
a posouvají ho stále dál a dál. Olymp 

je oddíl na vzestupu, který každý rok 
vytváří nové týmy a nabízí stále více 
dětem místa a příležitosti, jak smyslu-
plně trávit svůj volný čas.

Klub byl založen v roce 2008 a o rok 
později začal hrát mužskou soutěž. 
V roce 2010 začal pracovat s f lor-
balovou mládeží formou kroužků 
na základních školách. „K dnešní-
mu dni máme kroužky na 14 praž-
ských základních školách, mimo jiné 
na ZŠ Radotín, ZŠ Slivenec či ZŠ Velká 
Chuchle a plánujeme další expanzi. 
Nyní se staráme o sportovní vyžití 
necelých 500 dětí po celé Praze,“ říká 
Mgr. Pavel Piech, předseda klubu.

Další roky se nesly ve znamení rozši-
řování klubu o nová družstva a v tomto 
roce už má týmy ve všech mládežnic-
kých kategoriích, od přípravky až po 
juniory. V mladších dokonce hned 
několik, díky enormnímu zájmu dětí 
o florbal. „Pokud máme několik týmů 
v jedné věkové kategorii, neoznačujeme 
jako týmy A a B, jako to dělají v jiných 
týmech, nýbrž jim dáváme jména řec-
kých bohů, jednak aby to symbolizovalo 
tým Olympu a jednak aby některé děti 
nemusely smutnit, že nehrají za A tým,“ 
vysvětluje Pavel Piech. Elévové Zeus 

Už pouhý měsíc zbývá do konce 
základní části v druhé lize mužů a bas-
ketbalisté RSK drží stále první příčku ve 
své skupině. 

Naposledy (ještě loni) se jim poda-
řilo zdolat prvoligový Sokol Vyšehrad, 
který do zápasu nastoupil se třemi 
hráči z nejvyšší soutěže KNBL (kde 
hájí barvy USK Praha).

Výsledek je o to cennější, že rado-
tínský klub se v současnosti potýká 
s rozsáhlou marodkou. „Přežili jsme 
určitě nejtěžší zápas v sezóně. Prohrát, 
tak je konec s ambicemi, které tu máme. 
Byli jsme jasnými outsidery, téměř celý 
zápas prohrávali, ale ohromným nasaze-
ním utkání obrátili. Za druhou půli jsme 
dostali 25 bodů. V rotaci o defakto 5 až 
6 hráčích, proti týmu, který hrál s třemi 
hráči z NBL, je to neuvěřitelné. Chci 
poděkovat hráčům za sebeobětování 
a zvládnutí tlaku, který na ně byl.“ říká 
trenér Adam Peřinka. 

O následujícím víkendu 27. a 28. února 
basketbalisté hostí kluby ze spodních 
pater tabulky, kterými jsou jaroměř-
ský Sokol Josefov a Basket Poděbrady. 
„Oba celky bojují o záchranu, navíc na 
palubovce Poděbrad jsme letos dokonce 
utrpěli porážku, takže máme určitě co 
vracet. Navíc v současné situaci, kdy 

jde základní část do finiše, si nemůžeme 
dovolit zaváhání. Nebereme nic jiného 
než postup do play off z první pozice,“  
dodává Adam Peřinka. 

Sokol Josefov se představí v radotín-
ské hale v sobotu 27.2. od 20.00 a Po-
děbrady v neděli 28.2. od 17.00. 

Basketbalisté drží první příčku

Více informací pro fanoušky 
včetně videí, fotografií, rozhovorů 
a reportů ze všech utkání na 
www.facebook.com/BKRadotin.



Radotínský bál tančil 
mazurku – bez před-
chozího nácviku to 
všichni zvládly na 
jedničku. Tanců i dal-
ších částí programu 
bylo samozřejmě da-
leko více, ale o tom až 
v příštím čísle novin, 
tato fotografie je jen 
na ochutnávku; vlo-
žená hned po plese a těsně před odesláním novin do tisku.
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Koruna po italsku
Přátelé dobrého vína a jídla jsou ve 

čtvrtek 10. března od 19.00 hodin zváni 
na Klubovou scénu Milana Peroutky, 
kde se mohou seznámit s chutěmi ital-
ských vín i jídel.

Řízenou degustaci italských vín 
povede pan František Kabát ze spo-
lečnosti United Brands. Z bílých vín 

se bude ochutnávat například Pinot 
Grigio, Chardonnay, Sauvignon blanc 
a další, z červených třeba Merlot, Ca-
bernet Sauvignon či Primitivo.

Menu k italskému vínu zajistí re-
staurace Pod Lesem. Podávat se bude 
například vitello tonnato (telecí plátky 
v tuňákové omáčce), houbové rizoto, 
filet z mořského vlka i italské sýry.   

V ceně vstupného 390 Kč je 12 vzor-
ků italských vín, italské čtyřchodové 

menu a sedmička bílého/
červeného vína, kterou si 
každý gurmán odnese po 
skončení akce.

Rezervace není možná. 
Vstupenky je nutné zakou-
pit v Kulturním středisku 
Radotín v domě U Koruny 
vždy ve středu od 16.00 do 
18.00 do 24. února.

Za pořadatele zve samo-
zvaná předsedkyně Fanklu-
bu Dobrého Vína a Jídla 
Radotín

Předprodej jarních zájezdů
Městská část Praha 16 opět připravi-

la ve spolupráci s Kulturním střediskem 
Radotín a CK2 sérii jarních zájezdů pro 
radotínské seniorky a seniory.

Jejich předprodej se koná v pondě-
lí 7. března od 8.00 do 10.00 hodin 
v Kulturním středisku Radotín v do-
mě U Koruny. A kam a kdy se pojede 
tentokrát? Zde je přehled:
středa 20. 4. LOUNSKO A ŽATECKO
středa 4. 5. LITOMĚŘICE A ZÁMEK 
PLOSKOVICE
středa 25. 5. ZÁMEK RADÍČ, 
ZÁMEK JABLONNÁ 
A ROZHLEDNA DRAHOUŠEK
středa 8. 6. SVATÁ HORA 
V PŘÍBRAMI, HORNICKÉ 
MUZEUM A MUZEUM ANTONÍNA 
DVOŘÁKA
Předprodej má ovšem pravidla, která 
je nutno dodržet: 

1. Cena jednoho zájezdu pro radotín-
ské seniory je 200 Kč.
2. Jedna osoba může koupit na každý 
zájezd maximálně 2 místenky.
3. Není možné si místo na zájezdu 
rezervovat před předprodejem telefo-
nicky či e-mailem.

Info: CK2, Petr Pospíšil,
tel. 224 313 161 nebo 731 170 029

Sobota 20. 2. 2016
10.45 Divadlo Akorát Praha, R. Vyvadil: Ostrov divochů
Pohádka – Vesnický kluk Venda je ve snu osloven tajemnou bytostí – Lékurkou, 
která jej nabádá k plavbě na ostrov, kde najde léčivou větvičku pro svoji nemocnou 
maminku.
12.45 DS Verva, Kuan-chan-čching: Pavilon nad řekou
Staročínská hra z 13. století. Lyrický příběh o věrné lásce, která překoná všechny 
nástrahy.
14.20 DS Gaudium, K. Lužná: Hlavně nečaruj aneb Kniha kouzel fuč!
Pohádka o čtyřech čarodějnicích a dvou smrtelnících. Děj se odehrává
na pobořeném hradě, kde špatně plní čarodějnické řemeslo dvě mladé čarodějnice.
16.15 DS Maškara, J. B. Thomas: Charleyova teta
Studenti Charley a Jack chtějí požádat své vyvolené o ruku. Shodou okolností
má Charleyho navštívit bohatá tetička z Brazílie. Její příjezd se ale nečekaně opozdí, 
a tak studenti vezmou vše do svých rukou.
19.15 Divadlo KoMa, Moliére: LaKoMec
Známý text v úpravě divadla KoMa.

Neděle 21. 2. 2016
9.30 Ty-já-tr/CO?!, P. Kohout: Taková Láska
Jak daleko jsme schopni zajít, když někoho milujeme? A co všechno jsme ochotni 
obětovat? Změnili bychom vlastní jednání, kdybychom znali důsledek našich činů?
13.05 Divoch, J. Shirley: Vražda sexem
Situační komedie o jednom bláznivém dni v obyváku, přeměněném napůl na ateliér 
zoufalého Umělce a napůl na ordinaci pečlivé lékařky.
16.00 DS Kairos II, E. E. Schmitt: Hotel mezi dvěma světy
Tajemný hotel mezi bytím a nebytím. Místo, kde jsme si všichni rovni a kde člověk 
nalézá i ztrácí.
18.20 DS Sumus, E. E. Schmitt: Oskar a růžová paní
Oskar toho má za sebou málo a před sebou ještě mnohem méně. Desetiletý kluk 
umírá na rakovinu a s palčivou bolestí prožívá ani ne tak samotný fakt svého
blízkého konce, jako spíš způsob, jakým se k němu všichni chovají.
21.00 – vyhlášení výsledků
Vstupné dobrovolné

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

V režii občanského sdružení Žába na 
prameni se 8. března chystá korektně 
koketní večer s nekorektními výroky, 
scénkami, koncertem a předáváním cen 
veřejnosti osobnostem kultury, politiky, 
medií, sportu a vědy.

KYSELÁ ŽÁBA je cena za nefér 
výrok posouvající naši společnost do 
minulosti, ZLATÁ ŽÁBA je cena za 
výrok posouvající nás směrem k rov-
ným příležitostem žen a mužů. (Mezi 
nominovanými jsou například prezi-
dent nebo naštvaná matka.)

Večerem provede Mícha Bernardi. 
Těšit se lze mimo jiné na koncert dua 
Mateřská.com-Laktační psychóza, 
což je projekt zpěvaček Lenky Jan-
kovské (Lena Yellow) a Báry Vaculí-
kové. Jak již název napovídá, shrnuje 
jejich pocity a zkušenosti v rolích 

Jedna žába za druhou – 8. března
od 19.00 hodin v Kulturním středisku 
Radotín v domě U Koruny. Vstupné 
100 Kč, rezervace vstupenek na: 
rezervacekskoruna@centrum.cz, 
předprodej vstupenek každou 
středu od 16.00 do 18.00 hodin.

novopečených matek, které se snaží 
skloubit své hudební ambice s plín-
kami a kojením. Pomocí kontrastu, 
sebeironie a nadsázky odráží tabui-
zovaná témata fyzické a psychické 
únavy, které k začátku mateřství 
neoddělitelně patří. 

Mužný příspěvek k MDŽ v podání 
Pánská Sekce DS Křoví bude zase od-
vážným protipólem: otci a muži se po-
kusí skloubit kdeco pomocí čehokoli.

A další překvapení nejsou vylou-
čena…

MDŽ v Koruně ve velkém! 

Ve čtvrtek 28. ledna se vydal KAAN 
do Zbraslavi na Belveder, aby si prohlé-
dl jeho novou úpravu.

Vlahý den byl k vycházce jako stvo-
řený. Rekonstrukce Belvederu do po-
doby lesoparku se podařila a bylo co 
obdivovat. Cílem vycházky byla vila 
Maminka, kterou nechal na přelomu 
20. a 30. let 20. století postavit herec 
Saša Rašilov. (O tom, jak na Zbraslavi 
bydlel, se zachoval němý reklamní film 
„Co by za to dal, kdyby ji znal“ z roku 
1932.) Někteří si odtud vycházku ještě 
prodloužili obloukem přes náměstí do 
horní části Zbraslavi.

Další pěší vycházka KAAN namíří 
ve čtvrtek 25. února dopoledne k ma-
riánské studánce v Malé Chuchli. 

Během ní je naplánovaná i návštěva 
lázní, zookoutku a chuchelského 
kostela s vyhl ídkou. Sraz bude na 

autobusové stanici Rado-
tín nádraží v 8.10, odjezd 
v 8.13 hodin. Předpoklá-
daná délka v ycházky je 
3 - 4 hodiny.

Na sobotu 23. dubna 
se chystá celodenní výlet 
vlakem do jižních Čech, 
který byl loni kvůli ve-
drům odložen. Pojede se 
ráno vlakem z Radotína 
na společnou jízdenku do 
Soběslavi. Pěší výlet bude 
od nádraží k Muchomůr-
ce. Ti, kdo budou mít 
zájem o prohlídku města, 
půjdou samostatně. 

Po Belvederu KAAN chystá další výlety


