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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčané
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Vážení spolu-
občané! Za pár 
d n í  p ů j d e m e 
k volbám. K na-
šim volbám. Ty 
německé máme 

těsně za sebou. Sousedi nedo-
padli špatně. Měli účast kolem 
75 %  -  o dp ově d ný  n á r o d .  
Je si jistý sám sebou, ví, co chce 
a kam míří. Kancléřka zvolená 
počtvrté za sebou. Celá Evropa 
jim může závidět. A to to tam 
určitě nemají vše růžové. Přesto 
nepanikaří a vypadá to, že věří 
ve svou zemi a sami v sebe. No 
jo, Němci.

Taky máme volby. A ukážeme 
světu, jak to tu chodí. Že si taky 
věříme a nebojíme se. A proč 
taky? Pan Okamura nás ochrá-
ní před všemi dvaceti přítom-
nými migranty. Pan Chovanec 
nás vyzbrojí proti budoucím 
migrantům. Pan Fiala a pan 
Filip nás ochrání proti Evrop-
ské unii. Pan Filip navíc i proti 
NATO. Pan Kalousek proti 
panu Babišovi. Pan Babiš nás 
všechny zaměstná v Agrofertu 
(pokud vezme i pana Kalouska, 
bude nezaměstnanost nula). 
A pan a paní X… ze všech 
těch ostatních stran jim v tom 
jistě pomohou. Pan prezident 
spravedlivě rozdělí volební vý-
sledek. Vždyť i my dovedeme 
světu ukázat, že tu táhneme 
za jeden provaz. Ten česko-
moravsko-slezský. A Evropa 
bude koukat. Protože my to tu 
růžové mít chceme. Necinkali 
jsme přece klíči proto, aby to 
tu bylo nějaké šedé. Protože 
pokud by mělo, tak to ať nám 
volby trhnou...
Tak Českokracii zdar.

Sen o bazénu se stane skutečností
Již v době, kdy se začaly kreslit plány 

biotopu, připravovala radotínská rad-
nice souběžně také projekt krytého ba-
zénu v areálu základní školy. Vzhledem 
k potřebným finančním prostředkům 
bylo jasné, že není možné realizovat 
obojí najednou. V letošním roce se ale 
podařilo peníze získat a nyní se pře-
dává staveniště firmě, která vyhrála 
výběrové řízení.

O stavbu plaveckého bazénu proje-
vily zájem dvě firmy, výběrové řízení 
vyhrála ALBET stavební, s.r.o., nabíd-
la totiž o téměř dva miliony nižší cenu 
(konkrétně 70  989 155 Kč bez DPH). 
Ta bude rovněž provádět přemístění 
hradidlové komory, která je nyní 
v ploše budoucího staveniště. Vzhle-
dem k tomu, že kromě budování nové 
komory za závorami ve vjezdu do 
areálu školy a k budoucímu bazénu je 
nutné vytvořit novou větev kanaliza-

ce a napojit ji na trať procházející pod 
areálem Beach arény, nepůjde ani tady 
o malou částku, cena je stanovena na 
5 680 656 Kč bez DPH. 

Obálky obou výběrových řízení se 

otevíraly v září, nyní v říjnu si po pod-
pisu firma přebírá obě staveniště. Nej-
prve bude potřeba zprovoznit novou 
hradidlovou komoru, aby bylo možné 
zrušit starou, přesto se předpokládá 
zahájení zemních prací pro bazénovou 
halu již koncem října. Dokončení sta-

veb je naplánováno na rok 2018, práce 
by se ale vedlejšího areálu přírodního 
koupaliště neměly příliš dotknout. 
V době zahájení další sezóny biotopu 
by již měla stát hrubá stavba a pracovat 
se bude uvnitř bazénové haly.

A jak to vše bude po dokončení 
vypadat? V hale bude pětadvaceti-

metrový bazén se čtyřmi klasickými 
dráhami a jednou širší relaxační, 
v níž bude i lavice s tryskami. Před 
nimi, blíže vchodu, budou dva kru-
hové bazénky – vířivka a brouzdaliště 
pro malé děti. V napojení na stávající

Obnova autoparku finišuje
27. září byly zástupcům Městské čás-

ti Praha 16 předány dvě zbrusu nové 
dodávky, které na základě otevřeného 
výběrového řízení dodala společnost 
PROFI AUTO CZ a.s. z Říčan, která 
předložila nejvýhodnější nabídku v cel-
kové hodnotě 997 tis. Kč (bez DPH).

„Výběrové řízení vyhlášené na 
konci března 2017 bylo připravováno 

delší dobu, aby oba dva vozy měly 
naprosto přesné specifikace podle 
našich potřeb,“ říká starosta Městské 
části Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík. 
Nejvýhodnější nabídku nakonec 
předložila společnost PROFI AUTO 
CZ a.s. z Říčan, která nabídla dodáv-
ky Fiat Talento v provedení Crew Cab 

pro Technické služby Praha – Rado-
tín a Van pro Pečovatelskou službu 
Praha – Radotín.

„Díky této posile v autoparku na-
šich pečovatelek a po dodání ještě 
jednoho osobního vozu na konci 
letošního roku pro potřeby místního 
úřadu bude po několika letech završe-
na nezbytná obnova autoparku měst-

ské části,“ upřesňuje 
Ing. Pavel Jirásek, ta-
jemník Úřadu městské 
části Praha 16. Přímo 
z rozpočtu radotínské 
radnice půjde letos 
jeden milion korun 
na nové vozy, dodávku 
pro Technické služby 
Praha – Radotín si 
tato organizace bude 
hradit ze svého inves-
tičního fondu.

„Při výběru vozu 
jsme upřednostnili 
komfort a bezpečnost 

posádek, takže noví pomocníci mají 
mj. centrální zamykání, klimatizaci, 
zadní parkovací senzory či vedle stan-
dardních bezpečnostních systémů též 
asistenta pro nouzové brzdění. Navíc 
si radnice vyjednala prodlouženou 
4letou záruku,“ dodává Jirásek. 

Rozšiřování 
cyklostezky začalo

Už v okamžiku, kdy se zahájila rekon-
strukce parkoviště a výstavba nových 
dětských hřišť U Ondřeje, se mluvilo 
o rozšíření zpevněných povrchů na břehu 
Berounky. Nyní, začátkem října se začalo 
pracovat na prvním úseku cyklostezky.

Předání staveniště investorem, 
tedy Technickou správou komunikací 
hl. m. Prahy, proběhlo již 27. září. Zho-
tovitelská firma Čermák a Hrachovec 
a. s. v následujícím týdnu začala čistit 
vytyčenou trasu „Rozšíření cyklostezky 

Ve dnech 20. a 21. října budou po čty-
řech letech probíhat volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky. 
Mnozí si zcela uvědomujeme jejich vážnost 
a důležitost. Můžete namítat, že důležité jsou 
každé podobné volby, ale troufám si říct, či 
v tomto případě přesněji napsat, že ty letošní 
volby jsou obzvlášť důležité. To proto, že se 
bude zásadním způsobem rozhodovat o osu-
du demokracie v našem státu a o tom, kam 
bude naše země směřovat v nejbližší době. 
Budeme rozhodovat o tom, zda se vrátíme 
skoro o třicet let zpět k podobně autokratic-
ké a nedemokratické společnosti, kde bude 
vládnout jednotlivec či vymezené skupiny 
osob, které nám díky ovládnutí státních or-
gánů a mediálního prostoru budou vnucovat 
a manipulovat s veřejným míněním a s na-
šimi svobodami, které jsme opět získali po 
listopadu 1989, nebo budeme pokračovat na 
cestě stabilní prodemokratické země, kde si 
lidé váží hodnot svobodné společnosti.  

Podle předběžných průzkumů mají letošní 
volby ještě před zahájením jeden rekord. Je 
to počet nerozhodnutých voličů, kterých 
je podle některých výsledků průzkumů 
až polovina. Záleží tedy na každém z nás, 
zodpovědném občanovi, který si uvědomu-
je a váží získaných svobod, aby působil na 
svoje okolí stran nutnosti jít volit, jelikož 
každý hlas má svoji váhu a může rozhodovat 
o naší demokratické budoucnosti. Je potřeba 
podpořit politické subjekty, které jasně pra-
cují na demokratických principech. Možná 
Vás některé z nich v minulosti zklamaly, ale 
když se soudně podíváte zpět, byla to selhání 
spíše jednotlivců než systému. Ti jednotlivci 
následně pod tlakem a kritikou spolustra-
níků odešli z politického dění. Jak vidíme 
v současné době, dochází díky exministrovi 
financí Babišovi, který se netají svými am-
bicemi na post nového premiéra, k zcela 
bezprecedentnímu prorůstání byznysu do 
politiky, které je servilně přehlíženo a vlast-
ně podporováno vrcholnými představiteli 
hnutí ANO. Nepřipomíná Vám to scénáře 
z let minulých či dávných? Nedělejme stejnou 
chybu, že ztrácíme víru a zájem o politiku 
a volby. Nevěřme dílčím průzkumům, které 
dostanou velký mediální prostor proto, aby 
nám vnutily, co si máme myslet. Věřme sami 
sobě! Demokratické strany potřebují naši 
podporu i navzdory propagandě autoritářů 
a populistů, kteří k dosažení svých cílů 
potřebují rozbít demokratický systém. Již 
řecký antický filosof, pedagog a matematik 
Platón řekl do dnešních dní stále pravdivý 
citát, který glosuje neochotu a nezájem lidí 
rozhodovat o svém osudu: „Nakonec Vám 
budou vládnout ti nejneschopnější z Vás. To 
je trestem za neochotu podílet se na politice.“ 
Tento citát by se dal parafrázovat i na to, že 
nám můžou vládnout ti všeho schopní. 

Je proto třeba vyzývat demokratickou část 
veřejnosti, aby se nenechala znejistět a zvik-
lat ve svém rozhodnutí bránit polistopadovou 
svobodnou společnost. Šťastnou volbu pro 
nás pro všechny.

Čtvrt století 
dobré praxe

Letošní rok je výjimečný. Je to totiž 
25 let od chvíle, kdy bylo uzavřeno 
partnerství mezi Radotínem a Burglen-
genfeldem. Oslavy jsou rozloženy do 
celého roku a jejich poslední součástí 
bude koncert pro přátelství konaný 
v Radotíně 4. listopadu.

Ještě předtím se však uskutečnilo 
několik dalších mimořádných událos-
tí. První již 1. dubna, kdy se v Měst-
ské hale v Burglengenfeldu konal 
slavnostní akt ke společné oslavě
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Prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím č. 135/2017 Sb.* volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volby se na území České 
republiky budou konat v pátek 20. října a v sobotu 21. října 2017.
Pro hlasování mimo území našeho státu jsou vytvořeny zvláštní volební okrsky při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou 

konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky. Území zvláštního volebního okrsku je vymezeno územním obvodem zastupitelského úřadu.
Hlasování první den voleb, tedy 20. října 2017 začíná ve 14 hodin a končí ve 22 hodin. Druhý den voleb 21. října 2017 začíná hlasování v 8 hodin a končí ve 14 hodin. Území správního 
obvodu Praha 16 je rozděleno na 23 volebních okrsků. Pro každý z nich bude zřízena volební místnost, ve které hlasování proběhne. Adresy volebních okrsků s vymezením daných oblastí, 
které pod ně spadají, jsou zveřejněny v oznámení starosty na webových stránkách a úředních deskách jednotlivých městských částí. Zároveň každý volič přesnou adresu svého volebního 
okrsku nalezne na obálce s hlasovacími lístky, které obdrží do své poštovní schránky. Souhnný přehled viz níže. 
Kdo může volit
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a nenastala u něho některá z překážek ve výkonu volebního práva uvedená v ustanovení 
§ 2 zákona o volbách do Parlamentu ČR. Překážkou ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti 
k výkonu volebního práva. Voliči jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů na základě údaje o místu trvalého pobytu. 
Hlasování
Každý volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, případně platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Prokázat svou totožnost může volič i předložením cestovního průkazu. Voliči, který neprokáže svou totožnost a státní 
občanství některým z výše uvedených platných osobních dokladů, nebude hlasování umožněno. 
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní 
mu hlasování. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi, která jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu. 
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Volič, který hlasuje 
s voličským průkazem, obdrží hlasovací lístky pro příslušný volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil. Za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky 
okrsková volební komise voliči na jeho žádost dodá jiné. 
Následně volič vstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, kde vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může být zakroužkováno pořadové číslo 
nejvýše u 4 kandidátů. V případě, že se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. V tomto prostoru nesmí být nikdo přítomen 
zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Nemůže-li volič sám upravit hlasovací lístek, a to z důvodu tělesné vady 
anebo, nemůže-li číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič (nikoliv však člen okrskové volební komise) a hlasovací lístek za občana upravit
a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. I v tomto případě platí, že za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem
do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise. 
Poté, co volič upraví hlasovací lístek, vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Způsob hlasování mimo volební místnost
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o možnost hlasovat mimo určenou volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.  
Neplatné hlasovací lístky
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a ty hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození ani 
přeložení hlasovacího lístku nezpochybňuje jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků, hlas voliče je neplatný.
Nebude-li se volič v době voleb zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo
ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí a to na voličský průkaz.
V souladu se zákonem o volbách do Parlamentu ČR je možno požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu osobně, po prokázání 
totožnosti, a to do doby uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16 hodin nebo podáním v listinné podobě doručeným příslušnému obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů 
přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017. Upozorňujeme občany, že podání v listinné podobě musí být opatřeno ověřeným podpisem voliče, který o vydání voličského průkazu žádá. Další 
možností je podání učiněné v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. 
Voličské průkazy jsou vydávány nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 5. října 2017. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se dostaví k převzetí na základě 
plné moci s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej zašle voliči na jím uvedenou adresu.
Vydání voličského průkazu nevylučuje možnost voliče dostavit se k hlasování do volební místnosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů.
Hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí
Fyzická osoba, která má právo volit, může při dlouhodobém pobytu v zahraničí požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo konzulárním 
úřadem ČR s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky v místě pobytu. Zvláštní seznam voličů vedou zastupitelské úřady na základě písemné žádosti 
o zápis, doložené originálem, případně ověřenou kopií dokladu potvrzujícího totožnost žadatele, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být 
zapsán do zvláštního seznamu. Je třeba voliče upozornit na skutečnost, že zápisem do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí dojde k automatickému 
vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem v místě jeho trvalého pobytu.
V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je možné při volbách do Poslanecké sněmovny v zahraničí volit na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který byl voliči vydán v místě 
jeho trvalého pobytu.
Hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v nemocnici nebo obdobném zařízení
Bude-li volič dlouhodobě hospitalizován v nemocnici, případně jiném obdobném zařízení, má možnost být zapsán do zvláštního seznamu voličů a následně pak uplatnit své volební právo. 
V tomto případě probíhá hlasování do přenosné volební schránky, s níž se za voličem dostaví členové okrskové volební komise.
V případě krátkodobé hospitalizace nebo v situaci, kdy voliči není zcela jasno, v jakém místě se přesně ve dny voleb bude nacházet, je nejvhodnější možností vyřízení voličského průkazu. 
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MČ Praha – Zbraslav
Volební okrsek č. 56001 – Základní škola, Hauptova 591, Praha-Zbraslav, tel.: 734 159 649. 
Volební okrsek č. 56002 – Hasičská zbrojnice, Žitavského 571, Praha-Zbraslav, tel.: 734 159 650.
Volební okrsek č. 56003 – Základní škola, Nad Parkem 1180, Praha- Zbraslav, tel.: 734 159 651.
Volební okrsek č. 56004 – Výz. ústav meliorací a ochr. půdy, Žabovřeská 250, Praha-Zbraslav, tel.: 734 159 652.
Volební okrsek č. 56005 – Výz. ústav meliorací a ochr. půdy, Žabovřeská 250, Praha-Zbraslav, tel.: 734 159 653.
Volební okrsek č. 56006 – Základní škola, Nad Parkem 1180, Praha-Zbraslav, tel.: 734 159 654. 
Volební okrsek č. 56007 – Základní škola, Nad Parkem 1180, Praha-Zbraslav, tel.: 734 159 655.
Volební okrsek č. 56008 – Základní škola, Nad Parkem 1180, Praha-Zbraslav, tel.: 734 159 656.
Volební okrsek č. 56009 – Základní škola, Nad Parkem 1180, Praha-Zbraslav, tel.: 734 159 657.
Volební okrsek č. 56010 – objekt č.p. 125, Lahovice – Strakonická ulice, Praha-Lahovice, tel.: 734 159 658.

MČ Praha – Velká Chuchle
Volební okrsek č. 54001 – Základní škola Charlotty Masarykové (učebna 3.A), v přízemí nové přístavby, Starochuchelská 240, Praha-Velká Chuchle, tel.: 602 200 832.
Volební okrsek č. 54002 – Základní škola Charlotty Masarykové (učebna 3.B), v přízemí nové přístavby, Starochuchelská 240, Praha-Velká Chuchle, tel.:774 648 951.
Volební okrsek č. 54003 v Malé Chuchli – učebna v 1. patře SAFINY, V Lázních 1, Malá Chuchle, tel.: 774 648 853.

MČ Praha – Lipence
Volební okrsek č. 39001 – Základní škola – Lipence, Černošická 168, Praha-Lipence, tel.: 724 189 008. 

MČ Praha – Lochkov
Volební okrsek č. 40001 – zasedací místnost Úřadu městské části, Za Ovčínem 1, Praha-Lochkov, tel.: 724 305 268. 

MČ Praha 16 (Radotín)
Volební okrsek č. 16001 – Dům s pečovatelskou službou, K Cementárně 1522/1c, 
pro voliče bydlící v oblasti Edenu na adrese: Častonická, Hadravská, Jarkovská, K Cementárně, Kejnická, Ledvická, Na Cikánce, Pod Klapicí, Pod Velkým hájem, Prvomájová – č. or. lichá 
čísla 1-9 (stará zástavba), Safírová, Slavičí, Slinková, Strážovská – č. or. 3-17 a 2-6, U Drážky, U Učiliště, V Edenu, V Sudech, Vápenná, Vinohrady, tel.: 725 524 914.
Volební okrsek č. 16002 – Kulturní středisko Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15,
pro voliče bydlící v oblasti Viniček na adrese: Dehtínská, Javořická, Jelenovská, Karlická, Kolová, Lošetická, Na Krupičárně, Na Viničkách, Na Výšince, nám. Osvoboditelů – stará zástavba
u parku, Nýrská, Otínská, Příbramská, Staňkovka, U Starého stadionu, U Viniček, Vojetická, Zderazská, Zdická, tel.: 725 524 879.
Volební okrsek č. 16003 – Sportovní hala Radotín, U Starého stadionu 1585/9,
pro voliče bydlící v oblasti starého Sídliště na adrese: Sídliště, Týřovická, tel.: 725 524 834.
Volební okrsek č. 16004 – Základní škola Radotín, přístavba u budovy jídelny, Loučanská 1112/3, 
pro voliče bydlící v oblasti od Horymírova náměstí po Rymáň na adrese: Horymírovo náměstí, Václava Balého, Felberova, Ježdíkova, K Berounce, K Lázním, Ke Zděři, Loučanská, 
Macháčkova, Na Rymáni, nám. Sv. Petra a Pavla, Stadionová, Zítkova, tel.: 725 524 820.
Volební okrsek č. 16005 – Jazyková škola Channel Crossings, Vrážská 238/8, 
pro voliče bydlící v oblasti Benátek na adrese: Josefa Kočího, K Přívozu, Kraslická, Matějovského, Na Benátkách, Nýřanská, Šárovo kolo, Tachovská, U Jankovky, V Parníku, Věštínská, 
Vrážská, Výpadová, Zbynická, tel.: 725 524 348.
Volební okrsek č. 16006 – Restaurace Pivní sanatorium, Štěrková 549/15, 
pro voliče bydlící v oblasti Lahovské na adrese: Chatová, Jarmily Novotné, K Višňovce, Kalabisova, Minerální, Otěšínská, Plánická, Pod Lahovskou, Radkovská, Sobětická, Solná, 
Strážovská - mezi č. or. 63-123 a 58-78 včetně č. p.  2141, Strunkovská, Topasová, U Sanatoria - č. or. 11-45 a 26-52, Živcová, tel.: 725 524 823.
Volební okrsek č. 16007 – Sokolovna TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622/2, 
pro voliče bydlící v oblasti Říháku na adrese: Achátová, Ametystová, Býšovská, Čedičová, Grafitová, Jaspisová, Na Betonce – mezi orient. č. 7-17, mezi orient. č. 2-24 včetně eviden. č. 2098 
(stará zástavba), Na Říháku, Prvomájová - mezi orient. č. 18-36 mezi orient. č. 11-47,  Strážovská -  mezi orient. č. 8-56  a mezi orient. č.19-61, Štěrková, U Sanatoria mezi orient. č. 1-9
a mezi orient. č. 6-22, U Vápenky, Vindyšova, Vykoukových, tel.: 725 524 703.
Volební okrsek č. 16008 – Kulturní středisko Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15, 
pro voliče bydlící v oblasti nového sídliště na adrese: Na Betonce (nová zástavba), Prvomájová – orient. č. sudá 2-16 (nová zástavba), náměstí Osvoboditelů (nová zástavba), tel.: 725 524 976.

* Prezident republiky volby vyhlásil podle čl. 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1996 Sb., o volbách do Parlamentu 
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb. (zákon „o volbách do Parlamentu ČR“).

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Uzavírka v ulici Chatová. Z důvodu 
obnovy vodovodního řadu bude až do 
20.12.2017 realizována úplná uzavírka 
v radotínské ulici Chatová (v úseku: Strá-
žovská - slepá část). Zhotovitelem stavby 
je společnost MANABAU s.r.o.
Rozšíření cyklostezky A 1. Z důvo-
du provádění výkopových prací v rámci 
rozšíření cyklostezky v Radotíně bude až 
do 30.11.2017 realizována úplná uzavírka 
cyklistické stezky A 1 na levém břehu Be-
rounky v úseku: K Přívozu – Šárovo kolo. 
Objízdná trasa pro cyklisty je vedena na 
lávku přes Berounku ulicí K Radotínu, 
dále po veřejně přístupné účelové komu-
nikaci NN 1254 a po zavěšené lávce pod 
Radotínským mostem zpět na cyklostez-
ku A 1. Zhotovitelem stavby je Čermák 
a Hrachovec a.s.
Uzavírka v ulici Plánická. V rámci stavby 
přípojky vodovodu a kanalizace pro po-
zemky parc. č. 2138/1 a 2137/17 v katast-
rálním území Radotín dojde v termínu od 
16.10.2017 do 19.10.2017 k úplné uzavírce 
v ulici Plánická (v úseku: čp. 1295 – slepá 
část). Práce bude realizovat podnikající 
fyzická osoba Rudolf Kříž.
Uzavírky Romana Blahníka a Podéšťova. 
V rámci  pokračování stavby č. 100 
TV Zbraslav, etapa 0013, rekonstrukce 
komunikací a nového odvodnění dojde 
v termínu od 20.10.2017 do 8.12.2017 
k úplné uzavírce další části ulice Romana 
Blahníka (v úseku: Pod Havlínem - Po-
déšťova) a dále ulice Podéšťova (v úseku: 
Romana Blahníka – Pod Urnovým há-
jem). Práce bude realizovat společnost 
Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o.
Novela živnostenského zákona. Dne
30. září 2017 nabyla účinnost novela živnos-
tenského zákona (zákon č. 289/2017 Sb.). 
Touto novelou dochází ke změnám ze-
jména v ustanovení § 8, které se týká pře-
kážek provozování živnosti. Změny jsou 
v ustanovení § 11, tj. provozování živnosti 
prostřednictvím odpovědného zástupce, 
dochází též ke změnám zápisů členů 
statutárních orgánů právnických osob. 
V ustanovení § 45b dochází k úpravě 
v předávání registračních údajů na žá-
dost podnikatele, další novinky se týkají 
ustanovení § 58, který se týká sankčního 
zrušení živnostenského oprávnění. Roz-
sáhlé změny jsou i v ustanovení § 60, tj. 
živnostenském rejstříku.
Komise pro prezidentské volby. Roz-
hodnutím předsedy Senátu Parlamentu 
České republiky publikovaným ve Sbírce 
zákonů pod č. 275/2017 Sb. byla ke dni 
28. srpna 2017 vyhlášena volba prezidenta 
republiky s datem konání 12. a 13. ledna 
2018. V případě, že není po uplynutí 
stanoveného termínu delegován ze strany 
politických stran, politických hnutí nebo 
koalic, které mají zastoupení v Poslanecké 
sněmovně nebo Senátu, dostatečný počet 
členů okrskové volební komise a tím není 
dosaženo nejnižšího stanoveného počtu 
členů okrskových volebních komisí, 
jmenuje před jejím prvním zasedáním 
členy na neobsazená místa starosta. Člen 
okrskové volební komise má nárok na 
zvláštní odměnu za výkon této funkce 
a dále, v případě, že se jedná o osobu 
v pracovním poměru, má nárok na pra-
covní volno v nezbytně nutném rozsahu 
a na náhradu mzdy ve výši průměrného 
výdělku od uvolňujícího zaměstnava-
tele. V případě zájmu o účast při volbě 
prezidenta republiky jako člen okrskové 
volební komise v Radotíně se mohou ob-
čané obracet na Odbor občansko správní 
ÚMČ Praha 16 (tel.: 234 128 240, e-mail: 
spravni@praha16.eu), kde budou zare-
gistrováni a kde zároveň získají všechny 
potřebné informace.
Body záchrany v lesích. Hlavní město 
zlepšilo ochranu návštěvníků pražských 
lesů a lesoparků. K jejich větší bezpečnos-
ti nyní přispěje nově vyznačený systém 
tzv. bodů záchrany neboli Rescue Point. 
Jedná se o přesně identifikované body, 
které jsou označeny jedinečným kódem 
s kombinací dvou písmen a třech číslic. 
Pod takto složeným kódem je bod zařa-
zen do jednotné databáze všech složek 
záchranného systému. Uvedení kódu při 
telefonátu na tísňovou linku umožní po-
licii, hasičům či zdravotnické záchranné 
službě rychlejší zásah a poskytnutí po-
moci. Tím je výrazně usnadněna lokali-
zace volajícího v situacích, které ohrožují 
život, zdraví, majetek či životní prostředí 
a vyžadují rychlý zásah.
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Radotínské vily, vilky, domy a domečky X.

Objektiv

 č
as

u

Po přerušení aktuálními tématy se opět vrátíme k rozběhnutému seriálu – opět v něm nahlédneme
do ulice Pod Klapicí.

Hálkova ulice v roce 1937, slepice uprostřed fotografie se popelila 
před podnikatelským projektem pánů Jelínka a Hamana – 
přízemkovými domky napravo

Ten samý pohled – a rok 1977

Č. p. 104 – původní plánek domku pro Jana
a Františku Jelínkovi  byl opatřen 30haléřovým 
kolkem z roku 1898, v půdorysu je tužkou 
dokreslený dřevník a záchod přistavěné
do dvora roku 1911, kdy z levého pokoje vznikl 
krám (podmínkou stavebního povolení byl 
„chodník dlážděný s bílých cihel a obrubnými 
kameny opatřený“)

Roku 1925 nechal tehdejší majitel, pan Rudolf 
Klepetář, přistavět první patro – se stavbou bylo 

započato 11. srpna 1925, dokončena a zkolaudována 
byla 10.10.1925

V průběhu let se obchod rozšířil do celého 
přízemku, poté co byl v padesátém roce
na základě příkazu ministerstva práce a sociální 
péče předán dům Sdruženému Komunálnímu 
podniku Zbraslav, se opět změnil v byty. Nyní má 
budova tuto podobu

9. března 1899 získali Jan Jelínek a Bohumil 
Haman povolení k výstavbě 4 přízemkových 

domků, jedním z nich bylo i č. p. 95, 
stavbu prováděl František Sklenář, úředně 

oprávněný mistr zednický V roce 2009 zde spolu s celkovou rekonstrukcí domu 
proběhla i jeho přístavba a nástavba, přesto si stále 
uchovává svůj původní půvab

Historické snímky poskytli Ing. Irena Farníková a z letopiseckého archivu Ing. Jaroslav Šindelka, současnou podobu nafotila a textem doprovodila Kateřina Drmlová

13.00 - 13.45 hod. 14.00 - 14.45 hod. 15.00 - 15.45 hod.  16.00 - 16.45 hod. 17.00 - 17.45 hod. 
17.00 - 17.45 hod. 13.00 - 13.45 hod. 14.00 - 14.45 hod.  15.00 - 15.45 hod. 16.00 - 16.45 hod. 

10.10.2017 úterý Macháčkova Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická Garáže Zderazská Šárovo kolo

12.10.2017 čtvrtek nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem

Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská Otěšínská x K Višňovce

17.10.2017 úterý Šárovo kolo Macháčkova Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická Garáže Zderazská

19.10.2017 čtvrtek Otěšínská x K Višňovce nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem

Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská

24.10.2017 úterý Garáže Zderazská Šárovo kolo Macháčkova Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická

26.10.2017 čtvrtek Strunkovská x Strážovská Otěšínská x K Višňovce nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem

Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová

31.10.2017 úterý Zdická x Vojetická Garáže Zderazská Šárovo kolo Macháčkova Na Rymáni x K Berounce

2.11.2017 čtvrtek Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská Otěšínská x K Višňovce nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem

Prvomájová x U Vápenky

7.11.2017 úterý Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická Garáže Zderazská Šárovo kolo Macháčkova

9.11.2017 čtvrtek Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská Otěšínská x K Višňovce nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem

14.11.2017 úterý Macháčkova Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická Garáže Zderazská Šárovo kolo

16.11.2017 čtvrtek nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem

Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská Otěšínská x K Višňovce

Čas přistavení
Tráva, listí
Větve

Svoz BIOodpadu PODZIM 2017
Čas přistavení Čas přistavení Čas přistavení Čas přistavení

Svoz BIOodpadu PODZIM 2017              Služba zajišťovaná Městskou částí Praha 16

budovu hygienického a technologic-
kého zázemí se navíc chystá pára. Stav-
ba se dotkne i zmíněného zázemí – 
na terase v prvním patře vyroste 
strojovna vzduchotechniky a vytá-
pění, vedle ní vznikne nově krytá 
restaurace.

V projektu se počítá se zázemím 
biotopu (který využívá dobudované 
vnější převlékárny, sprchy i toalety), 
pro bazén se tedy otevřou pánské 
a dámské šatny a sociální vybavení 
v přízemí pod budoucí restaurací. Ty 
budou napojeny přímo na bazénovou 
halu. Vzhledem k rozměrům chys-
tané stavby (40 na 21 m) zanikne na 
stávajícím parkovišti 24 míst k stání. 
S potřebou dalších parkovacích míst 
se počítalo již od chvíle, kdy se rodila 
první studie na rekultivaci bývalé čis-
tičky. Volba tehdy padla na neužívaný 
pozemek vedle beachvolejbalových 
kurtů. „Bohužel tehdejší majitel 
pozemku, na němž jsou dnes túje, 
potřeboval rychle finanční prostřed-
ky a nepočkal na naši nabídku. Od 
počátku jsme nové majitele upozor-
ňovali na nevhodnost jejich projektu 
pro tuto oblast. Autoři bludiště po-
čítali s návštěvností až 20 tisíc osob 
ročně, ale bez jakékoliv spoluúčasti 
na parkování a zázemí pro tuto část 
Radotína. Během výstavby biotopu 
jsme vedli jednání o odkupu pozem-

ků, vysvětluje Mgr. Miroslav Kno-
tek, zástupce starosty Městské části 
Praha 16. Majitelé nakonec souhlasili 
s prodejem v roce 2015 a na jaře 2016 
se stala majitelem pozemku městská 
část, která pro sezony 2016 a 2017 
bludiště ponechala v bezplatném 
pronájmu původním majitelům. Bě-
hem následujících měsíců by měla 
být projednána žádost městské části 
o územní rozhodnutí pro tento poze-
mek. Poté na něm vznikne odstavná 
plocha s přírodním povrchem (zpev-
něná štěrkem), přirozeně vsakující 
dešťovou vodu ohraničená stávajícími 
tújemi. Na ní by mělo být k dispozici 
dalších 75 míst k stání pro všechny 
zdejší sportovní areály. 

Krytý bazén by měl v prvé řadě 
sloužit školám: „Výuka plavání 
bude pro žáky místních školek, škol 
i gymnázia jednodušší, nebudou 
muset nikam složitě cestovat,“ jme-
nuje zásadní výhodu bazénu pro 
místní občany Mgr. Karel Hanzlík, 
radotínský starosta a dodává: „Ne-
znamená to ale, že by bazén neměl 
sloužit i ostatní veřejnosti. Počítá se 
s ranními a odpoledními hodinami 
a samozřejmě s víkendy.“

„Kombinací biotopu a bazénu 
vznikne unikátní areál, který v re-
publice nemá obdobu,“ uzavírá jeho 
zástupce Knotek.

Sen o bazénu se stane skutečností Rozšiřování... 
kolem Berounky – I. etapa“. Po skrývce 
zeminy se teď připravují spodní vrstvy 
nových zpevněných ploch. Proto byla 
cyklostezka A1 mezi bistrem U Ond-
řeje a Šárovým kolem 9. října uzavřena. 
Objízdná trasa je ve směru od Černošic 
vedena přes lávku u kostela sv. Petra 
a Pavla k velkotržnici Lipence, kde od-
bočuje vlevo na účelovou komunikaci 
vedoucí pod Radotínský most (Pražský 
okruh), kde se po zavěšené lávce pro 
cyklisty vrací zpět na radotínský břeh. 

„V první etapě by měl v úseku od 
rohu protipovodňové zdi za bistrem až 
po odbočku k přechodu do ulice Na Be-
nátkách vzniknout další dvoumetrový 

vyasfaltovaný pás pro cyklisty, který 
bude od stávajícího chodníku oddělen 
hmatovým pásem pro zrakově postiže-
né,“ sděluje pro Noviny Prahy 16 starosta 
Mgr. Karel Hanzlík. Toto řešení bylo 
zvoleno na základě požadavku radotín-
ské radnice, která se dlouhodobě snaží 
zajistit bezpečný provoz na stezce jak 
pro chodce, tak pro cyklisty. Malým par-
číkem pod obloukem zdi navíc povede 
další větev stezky, ta ale bude mlatová.

Práce postupují ve směru po toku 
řeky – to proto, aby již postavené dílo 
nebylo zatěžováno stavbou. „Další fáze, 
která bude končit napojením do ulice 
Šárovo kolo, pak bude zahájena v zá-
vislosti na klimatických podmínkách, 
tzn. pravděpodobně až na jaře, protože 
živičný povrch není možné klást při tep-

lotách kolem nuly,“ upřesňuje další po-
stup radotínský první zástupce starosty 
Mgr. Miroslav Knotek a dodává: „V této 
etapě vznikne kromě rozšíření i nový 
chodník směřující u bývalé čističky 
odpadních vod k přechodu přes Výpa-
dovou, kde dojde ke zkrácení svodidel 
tak, aby nebránila pohybu chodců.“

Celková cena obou etap bude při-
bližně 3,2 milionu bez DPH.

V nejbližších týdnech by také měla 
začít komplexní rekonstrukce ulice 
Šárovo kolo, jejíž součástí je výstavba 
opatření na zmírnění následků povod-
ní a nová splašková kanalizace. Výsled-
kem bude ulice s odděleným provozem 
motorových vozidel od pěších, resp. 
cyklistů (o projektu jsme podrobně in-
formovali v NP16 č. 2/2017).
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Deváté Radotínské burčákobraní se 
odehrálo pod zamračenou oblohou, 
ale přesto (nebo právě proto), přilákalo 
snad maximální počet návštěvníků, 
jaký je schopno náměstí Svatého Petra 
a Pavla pojmout. A ti si užili jak celou 
škálu chutí kvasícího moštu, tak i mi-
mořádně našlapaný hudební program.

V sobotu 16. září sice na Radotín pod-
le předpovědí pršet nemělo, ale přesto 
byly pro návštěvníky připravené stany 
i velké slunečníky, které se protentokrát 
změnily v hromadné deštníky – upro-
střed odpoledne je využil každý, kdo 
nechtěl mít burčák ředěný dešťovou 
vodou. A takových bylo hodně – pro-
tože jinak by třeba nedokázali správně 
určit, která odrůda a z kterého vinařství 
byla letos nejlahodnější. (To pro soutěž 
o nejlepší burčák roku 2017.)

A zatímco burčící vinná šťáva i víno 
tekly proudem, z pódia zněly křišťálově 
čisté tóny cimbálové kapely pana Ková-
če, který s sebou tentokrát vzal i velké 
překvapení, mladičký pěvecký septet 
nabitý energií a radostí z každého tónu.

Ty však ještě stihl předskočit radotín-

ský starosta Karel Hanzlík, který spolu 
s čestným hostem letošního ročníku Ja-
nem Rosákem připil na zdar celé akce.

Pak už se připíjelo méně oficiálně, 
ale o to intenzivněji – byla by přece 
škoda nechat tak dobrý mok odjet 
zpátky na Moravu. 

Děti si ještě v pohádkovém stanu 
užily mravenčí příběh. V půl sedmé 
se odehrálo vyhlášení nejlepšího bur-
čáku (opět to byl ten ze Bzence) a roz-
losování amatérských degustátorů, se 
kterým tentokrát pomáhala i starostka 
Prahy 2, Jana Černochová. A pak už se 
náměstí začalo plnit v očekávání kon-
certu Václava Neckáře se skupinou 
Bacily. Ti přišli – a okamžitě se na své 
publikum dokonale napojili. Takže vý-
sledný zážitek byl asi tak trochu dílem 
všech, kdo tu byli. Pro každého stál 
za to. Václav Neckář se prý v zákulisí 
dokonce nechal slyšet, že k takovému 
publiku se zase někdy rád vrátí. 

Šanzoniérka Zdeňka Trvalcová s ka-
pelou Voila však i na tak specifický zá-
žitek dokázala navázat s vskutku fran-
couzským espritem více než zdatně. 

Burčák s kapkou deště

Letopisecká komise Městské části 
Praha 16 zve na další vycházku s ge-
ologem Štěpánem Rakem. Akce se 
bude konat v sobotu 21. října, sraz je 
na zastávce MHD Nádraží Radotín 
v 10 hodin. Společný odjezd je napláno-
ván v 10.17 hodin autobusovou linkou 
120 do zastávky K Cikánce. 

Během výpravy navštívíte tři na-
leziště zkamenělin v okolí Radotína 

(Ortocerový lůmek u Lochkova, Čer-
nou rokli a Sudy pod Kosoří). 

Právě Radotín, Lochkov a Kosoř 
jsou světoznámá naleziště zkamenělin. 
Poznáte ale i Radotínské skály, sezná-
míte se s historií radotínské cementár-
ny a budete si moci nasbírat zkameně-
liny typické pro tyto oblasti. 

„Radotín a jeho geologická minulost 
a význam si zaslouží pozornost široké ve-

řejnosti. A právě osvěta je cílem 
mých výprav do pravěku,“ uvádí 
ve své pozvánce Štěpán Rak. 

První letošní výprava do 
pravěku se konala v dubnu 
a dorazilo na ni neuvěřitel-
ných 190 lidí, kteří si chtěli 
prohlédnout tyto geologické 
lokality včetně odborného 
výkladu od místního patri-
ota, promovaného geologa, 
paleontologa a člena rado-
tínské letopisecké komise 
Štěpána Raka.

Geologická vycházka se Štěpánem Rakem

Camino na kolečkách

Tento dokumentární film premiérově 
uvede Kino Radotín v úterý
2. listopadu od 17.30 hodin.

Unikátní počin 36letého Honzy Duš-
ka s diagnostikovanou roztroušenou 
sklerózou a odkázaného na invalidní 
vozík, který se rozhodl spolu se svým 
devítiletým synem Jendou, zkušeným 
poutníkem Petrem Hirschem a zbytkem 
týmu – Petrem Slavíkem, Vítem Kohou-
tem, Tomášem Lénárdem, Evou Toulo-
vou a Michalem Černým, absolvovat 
slavnou pouť z Logroňa do Santiaga de 
Compostela, je úspěšně završen.

Po 29 dnech putování dorazili stateč-
ní poutníci do Santiaga de Compostela. 
Mají za sebou více než 630 kilometrů 
cesty složitým terénem, zažili nejrůzněj-
ší rozmary počasí od lijáků po tropická 
vedra, přenášeli vozík přes skalnaté 
úseky. Překonali nejvýše položené mís-
to na španělské cestě – Cruz de Ferro, 
které se nachází v 1500 m.n.m. Na části 
cesty Honza prověřil odolnost a výdrž 
elektrického vozíku. Ovšem větší část 
cesty byl nucen pro náročnost terénu 
absolvovat na manuálním vozíku s pří-
davným předním kolečkem a taženým 
na lanech. Honza se podle dostupných 

informací stal prvním Čechem, který 
na invalidním vozíku překonal přes 
600 km svatojakubské cesty. Prožili vel-

mi náročné, ale krásné camino, poznali 
spoustu zajímavých lidí z různých koutů 
světa. Ve čtvrtek 8. června, po měsíční 
námaze, se účastníci putování dočkali 
odměny – stanuli v cíli camina, před 
katedrálou sv. Jakuba, patrona všech 
poutníků. Honzovi Duškovi se splnil 
jeho velký sen, doputoval do Santiaga, 
poděkoval za cestu, spolu s ostatními se 
zúčastnil poutní mše svaté a pomodlil 

se za příznivější průběh své nemoci. 
Při této příležitosti vzpomněl na lidi 
s tímto onemocněním.  „Děkuji pánu 
Ježíši Kristu a přátelům, že jsem mohl 
vykonat tuto pouť jako důkaz skutečnos-

ti, že na vozíku život 
nekončí.“ uvedl Honza 
Dušek.

Ve zbývajícím čase 
se celá výprava vyda-
la na Fisterru, která 
se nachází necelých 
90 km západně od 
Santiaga, na břeh At-
lantického oceánu, na 
místo, které bylo ve 
středověku považo-
váno za konec světa.

Režisérka Eva Toulová a kamera-
mani Tomáš Lénárd a Vít Kohout, 
kteří putovali spolu s Honzou Duš-
kem, natoči l i cestou velké množ-
stv í materiá lu, ze kterého vznik l 
dokumentární f i lm Camino na 
kolečkách.

Závěr burčákobraní pak hřměl Žlu-
tým psem, který doprovodil Ondřeje 
Hejmu všemi známými skladbami. 
S dozněním té poslední skončilo i le-
tošní Radotínské burčákobraní. Ale 
nebojte, Český archiv vín a Městská část 
Praha 16 už chystají další, jubilejní.

Podzimní Čaj o třetí, který pro ra-
dotínské seniory a seniorky v úterý 
19. září pořádala Městská část Praha 
16 opět v Kulturním středisku Radotín, 
přilákal tolik hostů, že se ani nevešli 
k připraveným stolům a bylo třeba se-
hnat další židle, aby poslední příchozí 
nemuseli stát. 

Čím to? O program se to odpoledne 
po úvodním slovu radotínského sta-
rosty Mgr. Karla Hanzlíka a vsuvce 
Aleny Ferrové z KAAN totiž staral Jiří 
Helekal v doprovodu své dcery Kateři-
ny Mikoškové. To, že je vedle hudeb-
níka i skvělým bavičem, už v Koruně 
předvedl opakovaně – a jeho původní 
publikum se se svým zážitkem proka-
zatelně netajilo.  

A protože jasná hvězda dne nejede 
jen na jistotu a snaží se pokaždé přijít 
s něčím novým, bylo čajové odpoledne 

opět jiné – a pořádně rozjeté. Tento-
krát se netančilo, ale zpívalo – společ-
ný song z dílny Johna Lennona Zkus 
nakreslit přání, kde sbor tvořil celý sál. 
A zpěv si nádherně prožil.

Tahací harmonika zakoupená prý za 
láhev rumu už byla jen třešničkou na 
dortu.  Snad bylo očividné nadšení pro 
Jiřího Helekala jasně čitelným poděko-
váním – i pozvánkou pro příště.

Rozezpívaný čaj

Příliš letně to v sobotu 7. října na 
náměstí Sv. Petra a Pavla nevypadalo. 
Ale Babí léto tu přesto vládlo.

Akce, kterou již pravidelně pořádá 
Městská část Praha 16 pro své dříve 
narozené obyvatele, se odehrála tý-
den před Havelským posvícením, ale 
ani to nezaručilo příliš hezké počasí. 
Naštěstí se rozpršelo jen jednou a míst 
u stolů pod dlouhým stanem bylo 
tolik, že vystačily téměř pro všechny 
posluchače. 

Pečovatelská služba Praha – Radotín 
se i tentokrát postarala o dostatečné 
množství čaje a kávy, úvodního slo-
va se ujal radotínský starosta Karel 
Hanzlík a zpěvu pak Vladimír Walda 
Nerušil. Proč Walda? Protože nejen, 

že vypadá jako Waldemar Matuška, 
ale především zpívá jeho písničky. 
Čímž není řečeno, že by je Matuška 
sám psal, i on byl jen interpretem, ale 

proslavil je svým podáním natolik, 
že dnes už jsou prostě Waldovy. Ale 
i o tom, kdo kterou píseň napsal, 
kdo otextoval a kdy ji začal Matuška 

zpívat, Vladimír Neužil 
mluvil – vždy jen krátce, 
aby co nejvíce času zbylo 
na hudbu. 

A ta lákala i kolem-
jdoucí (a kolemjedoucí), 
takže na náměstí bylo 
d o c e l a  ž i vo .  S t á ne k 
s občerstvením za mírně 
dotované ceny téměř ne-
stíhal obsluhovat. 

Snad se to podobně 
vyvede i napřesrok, jen 
počasí by si mohlo scho-
vat trochu toho babího 
léta právě pro odpoledne 
s Babím létem.

Babí léto s Waldou

Klub Radotín už tradičně ve svých 
prostorech přivítal širokou veřejnost 
a nabídl více jak třiceti lidem možnost 
vyzkoušet si spray art či vytvořit si 
vlastní placku.

Během dne se i přes nepřízeň počasí do 
připravených aktivit s nadšením zapojili 
menší i větší děti a klienti programu, 
které nejvíce zaujal spray art a informace 
o graffiti tvorbě. Rodiče dětí, pedagogové 
i zástupci radnice se dozvěděli více 
informací o poskytovaných sociálních 
službách, fungování zařízení a prohlédli 
si jeho prostor.

Den otevřených dveří se v Klubu 
Radotín bude konat zase za rok – a všichni 
se už teď těší na další návštěvníky.

Jaké byly otevřené dveře Klubu Radotín

Tchyně v domě
Divadelní spolek Gaudium chystá 

premiéru – a kde jinde, než v Koruně! 
Bude to komedie – o tom, že příliš 
mnoho myší v domě nemusí být zdale-
ka to nejhorší.

Po veřejné zkoušce, která úspěšně 
proběhla v červnu, se nová inscenace 
dočká svého prvního oficiálního uve-
dení. Hra Jakuba Kolára Tchyně v do-
mě v úpravě Ondřeje Potůčka si už 
prošla divokou, ale pro divadlo vlastně 

běžnou porodní cestou: představení 
zaznamenalo nejen výměnu hlavní 
představitelky, ale i změnu názvu. 
Z původního Pokoje s tchyněmi, na 
Tchyně v domě. V kreativitě přepiso-
vatelů informací lze vidět na plakátech 
i Tchyně v pokoji. Upozorňujeme ctě-
ného diváka, že se jedná stále o jednu 

a tutéž hru. Rozhodně 
platí místo a datum 
koná n í .  P ř i jď te  s e  
podívat, jak se titulní 
role Henriety zhos-
t i la Majda Bronč-
ková. Dále vystoupí 
Wellmin – Jakub Císař, 
Lukrécie – Hanka Ře-
hořová, Gvendolina – 
Zuzana Braburdová, 
Žonkyla – Dráža Gar-
baczewksa, Harry – 
Ondřej Potůček a paní 
Storryovou si zahraje 
Katka Angelisová.

Jakub Kolár: Tchyně v domě, hraje
DS Gaudium ve velkém sále 
Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin, 
vstupné 150 Kč

Čtvrt století dobré praxe
25 let partnerství místních nejen s Radotí-
nem, ale též s Johanngeorgenstadtem (leží-
cím na německé straně Krušných hor) – obě 
smlouvy byly uzavřeny prakticky ve stejný 
čas a měly symbolizovat otevírání Evropy 
po pádu železné opony. Vedle vedení Měst-
ské části Praha 16 a jejího úřadu naši stranu 
dále reprezentovali žáci a učitelé Základní 
umělecké školy Klementa Slavického.

Další krok ve společné cestě, výměně 
informací a tzv. představení příkladů dobré 
praxe přišel před pár dny: na 5. a 6. října byla 
dlouhé měsíce dopředu naplánována studij-
ní cesta vedení úřadu a dalších zaměstnanců 
radotínské radnice za poznáním a inspirací 
do partnerského města. Pamětníci uvádějí, 
že podobnou „spanilou jízdu“ naposledy 
Radotínští podnikli před dlouhými 18 lety.

A ukázalo se, že ani ti, co do Horní Falce 
jezdí v rámci pracovních návštěv, výstav či 
koncertů pravidelně, mnoho věcí nevěděli – 
protože jsou to „provozní“ záležitosti, které ne-

patří k řečnickému pultíku. 17 lidí z radnice 
(v čele se starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem 
a jeho 1. zástupcem Mgr. Miroslavem Knot-
kem) tak bylo starostou omasem Gesche 
a jeho kolegy provedeno po tamějším úřadu 
při jeho běžných otvíracích hodinách. Zajíma-
vým postřehem byl poněkud odlišný systém 
výkonu přenesené působnosti v Bavorsku i té 
samostatné – o některých menších stavbách ve 
městě rozhoduje, bez nutnosti další konzultace 
či schválení kolegy z městské rady, rovnou sta-
rosta (který je občany ve volbách volený přímo 
na 6leté funkční období).

Dalším zajímavým místem byla zastáv-
ka na tamějších Technických službách 
(„Stadtwerke“). Ty se podobně jako v Radotí-
ně starají o údržbu komunikací, zeleně, úklid 
města či správu hřbitovů, ale navíc mají své 
výrobní prostory (v době návštěvy probíhala 
výroba dřevěných stánků na vánoční trhy, 
zajímavá byla i informace, že z místní dílny 
pocházejí přístřešky na zastávky autobusů). 
V programu nemohlo chybět Bulmare, tedy 

místní vnitřní i venkovní bazén s rozsáhlými 
relaxačními a zábavnými zónami zejména 
pro děti. Vzorem pro Radotín, který právě 
začíná stavět bazén, však nebude – investiční 
náklady dosáhly téměř půl miliardy korun 
a vedle splácení úvěru tam město ročně do-
tuje provoz dalšími až 40 miliony Kč!

Závěrečnou tečku zajistili v pátek odpoled-
ne místní hasiči. Hasičská stanice Burglengen-
feld má zhruba dvojnásobnou rozlohu než ta 
radotínská pro profesionální hasiče v ulici 
V Sudech, přesto je zcela zaplněna technikou; 
a co víc – všichni tamější hasiči jsou dobrovol-
ní (aktivních je jich 88, z toho 10 žen)! Nejbliž-
ší profesionální sbor je až v Regensburgu, a tak 
požáry či technické zásahy v městě a okolí 
musí zvládnout místní, avšak s výjezdem prv-
ního vozidla do 5-6 minut od ohlášení!  

Koncert pro přátelství se v Radotíně 
uskuteční 4. listopadu od 17.00 hodin 
v kostele ČCE v ulici Na Betonce. 
Součástí završení oslav budou v tento 
den také další doprovodné akce. Více 
na www.praha16.eu a na facebookovém 
profilu MČ.
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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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Věra Peroutková
tel.: 257 225 946

VETERINÁRNÍ ORDINACE RADOTÍN 

Ordinační hodiny:
Po, Čt, Pá: 9.00 - 19.00 hodin
Út, St: 9.00 - 17.00 hodin
Sobota: zavřeno

Adresa:
Náměstí Osvoboditelů 69
Praha 5 - Radotín

Kontakt recepce,
obchod:

+420 731 272 969
www.vetradotin.cz

Nabízíme:
»  vakcinace, čipování, pasy, odčervení
»  hematolog. a biochemické vyšetření krve na počkání
»   vyšetření krve během několika minut
»  vyšetření moči a trusu
»  dermatologické vyšetření
»  kastrace a menší chirurgické zákroky
»  ultrazvukové odstranění zubního kamene
»  prodej veterinárních diet

MVDr. Irina Lobová
MVDr. Anna Fabianová

Veterinární  obchod:
Po - Pá: 9.00 - 19.00 hodin
Sobota: zavřeno

Malování, štukování, lakování 
a stěrkování stěn i stropů

+ návštěva zdarma!

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz
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ŘEZ DŘEVIN,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

certifi kát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

Tel: 728 217 957

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907
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PDF, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMPPožadujeme:
»   vyučení či praxe v oboru
»   strukturovaný životopis

NABÍZÍME PRÁCI
Kuchařky – kuchaře

Nabízíme:
»   práci na plný nebo částečný úvazek 
»   směnný provoz + So, Ne (1× za 3 týdny)
»   5 týdnů dovolené
»   nástup možný ihned

Nabídky s přiloženým životopisem zasílejte na mail: kuchyne@dostihovaskola.cz

Školní jídelna Střední školy dostihového sportu a jezdectví
Praha – Velká Chuchle

Informace na tel. čísle 775 474 782 p. Breburdová
Adresa: U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5 – Velká Chuchle

NÁBOR KARATE
Příjímáme nové členy 2017 

Karate, zábava, dobrá parta, fighting, zbraně, závody, 
soustředění, disciplína, semináře, kurzy, a další,… 

ZŠ Loučanská – Praha Radotín

Tel: 604 604 553 

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
částečný úvazek – 6 hodin denně

přijme na pozici:

Tel.: 777 66 1111, 608 777 977 
po 14. hodině

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
plný úvazek

- jedná se o jednosměnný provoz
pondělí-pátek

- sobota 6:30-13:00 1x za 3 týdny

ZUBNÍ ORDINACE 
MUDr. Kateřina Živná
Tachovská 609, Radotín

PŘIJÍMÁ 
NOVÉ PACIENTY 
VZP, OZP, CPZP, VoZP

objednání na tel.: 
737 727 973

Mgr. Ing. Jana Pekárková, advokátka
Advokátní kancelář poskytuje právní služby

ve všech oblastech práva, 
zejména práva souvisejícího s podnikatelskou

činností a práva občanského. 
Služby poskytujeme v českém, anglickém

a německém jazyce.

Kontakt: + 420 777 256 072; + 420 257 922 174
email: pekarkova@akpekarkova.cz

Pod spravedlností 934, 156 00 Praha 5
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Náklad 10 000 výtisků. 
Výtisk a distribuce ZDARMA. 

Tisk Grafotechna plus s.r.o., 
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.

 Další číslo vyjde 15.11.2017.
Uzávěrka pro inzerci: do 3.11.2017.

Distribuce do všech poštovních schrá-
nek ve správním obvodu zajištěna pro-

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

a fotografie se nevracejí. 

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

Vodnář s.r.o. - REKO24
MICHAL KAUCKÝ
tel.: 603 456 772
e-mail: mkaucky@gmail.com
Strážovská 24, P5 Radotín

zkušenosti od roku 1997

WWW.REKO24.CZ

Bytové jádro za 5 dnů

Pro Váš interiér:
- Horizontwální žaluzie všech typů
- Vertikální žaluzie (šikmé, oblouky)
- Dřevěné vertikální i horizontál. žaluzie
- Látkové žaluzie - plisse (různé atypické tvary)
- Látkové rolety
- Originální zastiňovací doplňky VELUX
- Badachýny - velkoplošné zastínění
- Garnyže a záclonové tyče na míru
- Ozdobné doplňky oken

Pro Váš exteriér:
- Markýzy
- Sítě proti hmyzu
- Venkovní žaluzie
- Venkovní rolety
- Rolovací garážová vrata

mobil: 602 294 754,
www.zaluzie-bendik.cz

Doprava v okolí 10  km ZDARMA

ŽALUZIE, ROLETY, MARKÝZY, SÍTĚ PROTI HMYZU,
ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA, GARNYŽE, 
ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE A TYČE NA MÍRU

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

7,30 - 12 a 12,30 - 14 h

-  instalatérské a topenářské práce
-  zednické a obkladačské práce
-  kompletní přestavby bytů a koupelen
-  rekonstrukce RD
-  interiérové dveře Sapeli
-  kompletní dodávky vybavení koupelen
-  prodej instalatérského a topenářského
   materiálu

kontakt:
777 266 238
kucma@atlas.cz
www.kucma.cz

provozovna Radotín:
Vinohrady 62
objednávky po tel. dohodě

Zemní práce minibagrem
Jan Kubát

U Sanatoria 39, Praha 5

tel.: 728 11 70 90
www.bagrovani.info

email:
bagrovani.info@seznam.cz
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dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf   1   16.08.16   11:28

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

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

MUDr.	Jana	Vaňková	
ordinace	výživového	poradenství	

Nová	poliklinika	Zbraslav	
Elišky Přemyslovny 1325, Praha 5 Zbraslav  

www.vyzivavezdraviinemoci.cz  tel: 602 242 153 
· dlouhodobá	pomoc	při	úpravě	váhy	
· léčba	obezity	
· výživa	při	diabetu,	dně,	poruchách	trávení	
· výživa	dětí	
· stanovení	množství	nitrobřišního	tuku	
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- na území ČR přichází revoluce v grilování právě v grilovací sezóně 
- dovoz patentovaných grilů přímo od výrobce z Kypru
- jedinečný systém samo funkčního grilování založený na rotačním    
osystému poháněným motorem – nový rozměr grilování
-  na grilech je možné si ugrilovat prakticky cokoliv: vlastní pravé
  Souvla, Souvlaki, ale i klasické malé a velké špízy, steaky, ryby,
  celou drůbež, grilovanou zeleninu, houby, sýry apod. (více na webu)

DOPRAVA ZDARMA OD 1500,- Kč
Podívejte se na naše Webové stránky/E-shop nebo nás kontaktujte na:

ZAVÁDĚCÍ SUPER 
CENY!!!

723 186 545
kyperskegrilovacisystemy@gmail.com

www.kyperskegrilovacisystemy.cz

www.facebook.com/kyperskegrilovacisystemy

www.kyperskegrilovacisystemy.cz

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
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Obchodní, občanské 
a rodinné právo

Převody nemovitostí
Sepisování smluv

Zakládání společností
Řešení sporů

Vymáhání pohledávek

tel: 737 473 278
raskovasim@gmail.com

advokátka 
JUDr. Simona Rašková
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Estetika Zbraslav 
Pracoviště estetické medicíny se zázemím 

dermatologické ordinace 
Poskytované služby: 

· Botox 
· Výplně vrásek 
· Laserové ošetření 
· Odstranění kožních výrůstků 

Mudr. Anna Kinkorová 
Tel.: 604 809 675, 257 922 484 

e-mail: objednavky@estetikazbraslav.cz 
www.estetikazbraslav.cz 
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Promítáme OSM dní v týdnu
od 23. do 31.10. 2017 -
Nabídka filmů i vín téměř z celého světa

Pondělí 23. 10. od 19.00 hodin
Projekt bothy (e Bothy Project) – Únik čtyř umělců do té úplně nejvzdálenější „bothy“ Skotska.
98 hodin brouka – Na kole a pěšky přes nejvyšší vrcholy všech 14 českých krajů: 1463 km.
Vyber si svou vlnu (Choose your wave) – příběhy lidí, pro které je surfing cesta, která jim změnila život.
Bouzov Balóny – Balóny na Bouzově očima Miloše Brunnera.

Úterý 24. 10. od 19.00 hodin
O matematice skoku (Die Mathematik des Sprungs) – Niklas má extrémní zálibu v seskocích
padákem z vysokých budov v Mnichově.
Cesty Marka Pola (e travels of Marco Polo) – Tento film mapuje život známého cestovatele.
Malishan – Canyoningová expedice na Taiwanu (Malishan – Taiwan Canyoning Expedition) –
Na jaře roku 2016 se na Taiwanu shromáždilo osm profesionálních canyonerů z celého světa,
aby nastavili novou laťku!

Středa 25. 10. od 19.00 hodin
(Ne)Posvátná Řeka (e (Un)Holy River) – Film o krásách a potížích posvátné řeky Gangy.
Země snů (Dreamland) – Přehlídka nejlepších lezeckých cest v oblasti Jižní Afriky.
Oči boha (e Eyes of God) – Cílem nejlepších kajakářských extrémistů světa je sjet řeku Saryjaz 
k dvojici obrovitých skalních jeskyní zvaných Oči boha.

Čtvrtek 26. 10. od 19.00 hodin
Mořští Cikání: Odvrácená strana světa (Sea Gypsies: e Far Side of the World) – Lehkomyslná 
expedice do Antarktidy uskutečněná bandou kočovných mizerů.
Společná cesta – Adéla z města a Mirek, filmař a dobrodruh, cestovatel a milovník dobrodružství.
Ohnivý kruh (Ring of Fire) – Mistr světa v MTB downhillu Stevie Smith přijíždí do Japonska zdolat 
sopku.
Afghánské odmítnutí – Markéta a Zdeněk vyrazili na nejvyšší horu Afghánistánu – Noshaq 7492 m.
TWP: Spojené arabské emiráty: Hatta – Tato epizoda je posledním dílem pouti po Spojených 
arabských emirátech se zaměřením na vodní sporty.
Vstupné děti, studenti senioři 50 Kč, dospělí 70 Kč, vstupenky bez rezervace 

Pátek 27. 10. – 19.00 hodin
K2 Dotknout se oblohy (K2 Touching the Sky) – V létě roku 1986 zemřelo na K2 třináct horolezců. 
Po třiceti letech se děti zemřelých horolezců vrací na místo.
Slavkovský Les – Slavkovský les byl natočen v tajuplné krajině rašelinišť a léčivých pramenů.
Hora Stream (Stream Mountain) – Elitní windsurfer se vydává do překrásné krajiny okolo Mt. Rishiri 
na stejnojmenném japonském ostrově.

Sobota 28. 10. od 17.00 hodin 
Pura Vida – Na hřebeni (Pura vida – e Ridge) – Dokument o čtyřdenní záchranné misi jednoho 
z nejrespektovanejších horolezců na světě.
Pád (e Fall) – První sestup P. Rawata a A. Singha po zmrzlých vodopádech v Indii.

Sobota 28. 10. od 19.00 hodin 
ODILE – Z Madagaskaru do moravské domácnosti  – Odile se poprvé dostává za hranice své vlasti 
a poznává život v moravské domácnosti. 
Kavkaz Gruzie Arménie – Skupinka studentů se vydala na putování do Arménie a Gruzie.
Staň se velkým, nebo jdi domů (Go big or Go home) – O hledání dokonalé vlny pro surfing.
Kruh života (Sphere Of Life) – Krásy prostředí v oblasti Tehuacán-Cuicatlán v Mexiku. 

Neděle 29. 10. od 17.00 hodin 
Trať ve sněhu – Grónsko (A line in the snow – Greenland) – Uchvatná podívaná z východního 
Grónska.
Baťův kanál – vzkříšení snu – Baťův kanál je unikátní moravskou vodní cestou. 
Martin Straka slovom a obrazom – Portrét motofotografa a komentátora Martina Straky.
Petrova divočina: Kilimandžáro – Dokument o latitudinálním gradientu biodiverzit.
Za Andreja – věnováno památce A. Beuce, který zahynul při smrtelném skoku v Bosně.

Neděle 29. 10. od 19.00 hodin 
Vávra Hradilek – 20 let v kajaku –Hradílkova kariéra je ověnčena mnoha úspěchy… 
Úchvatné Seychely (Stunning Seyshelles) – Záběry z ptačího pohledu. 
Měnící se sny (Shiing Dreams) – Co je třeba k vylezení na nejvyšší bod v Alpách? 
Velký problémy v malym stanu (Big trouble in a tiny tent) – Velký problémy v malym stanu je úplně 
jiný outdoorový film, než na které jste zvyklí! Připravte se na problémy! 
Volání moře (e Call from the Sea) – Kočovní mořští lidé a jejich způsob života v Indonésii.
Spradventure – Wide Boyz, nejznámější duo tradičních spárových lezců na světě.
Napříč Jižní Amerikou – Krátký a emotivní sestřih fotografa Pavla Svobody. 
Oslava narozenin boha Hanuman (Hanuman Jayanti) – Oslavy opičího boha v Indii.
Postřehy odjinud – Adrenalinové pobřeží – I v Austrálii prožijete svůj „americký“ parašutistický sen. 

Pondělí 30. 10. od 19.00 hodin 
Do dvojice galaxií – Grónsko (Into Twin Galaxies – A Greenland epic) – Šílená kajakářská expedice 
do Grónska. Nejseverněji položená řeka sjetá na kajaku! 
Kluci v Bugs (Boys In e Bugs) – Bugs chtějí konečně zdolat prstovou spáru… 
Lyžařská výprava: Čína (China: A Skier‘s Journey) – Lyžování je v Číně na začátku svého rozvoje. 
Tento sport tu však má prastaré kořeny. 
Tajemství hlubin Emine Bojir Chasar (e Secrets of Emine Bojir Chasar) – Výzkum jeskyně Emine 
Bojir Chasar s krystalickými formami provádějí výhradně čeští speleologové.

vstupné: děti 50 Kč, dospělí 70 Kč, víkendové vstupné platí na celý den
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+ఀကༀጀ-ऀጀԀ#ࠀԀကԀᜀကȀᨀ,ༀऀ$ࠀԀᨀ܀ഀᄀЀ Prodej pozemku s rodinným domem v centru Radotína
Nepropásněte nemovitost v Radotíně vhodnou k investici.

Nabízíme pozemek 325 m2 v ulici Pod Klapicí Radotíně, na kterém 
se nachází jednopodlažní rodinný dům s půdou a dispozičním řešením 
jako 2+1, s koupelnou, toaletou a zádveřím. Na dům navazují 
stavby o ploše cca 100 m2, které slouží jako dílny a sklady a jsou 
přístupné ze dvora. Jedna z vedlejších staveb je podsklepená. 
Tímto v Praze unikátním uspořádáním získal prostor úžasnou 
atmosféru a soukromí.

Neváhejte si zavolat o prohlídku na tel. 730 701 701
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130/110* Kč u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

Kino Radotín, Na Výšince 875/4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.kinoradotin.cz

17. 10. 17.30 Krotká   Francie/Holandsko 100 Kč
 Loznicův nejnovější film je alegorií o stavu ruské duše i o současné
 kultuře vězeňství jakožto dědictví Stalinova sociálního inženýrství

 20.00 Scorpions forever – dokument   SRN 130 Kč
  50 let historie rockové legendy, cesta na vrchol, těžké roky, zpověď
  okolí, zákulisí legendárního koncertu v Moskvě a současný život
18. 10. 17.30 Alibi na míru   Francie 110 Kč

 Bláznivá komedie o kanceláři, která poskytne alibi na cokoliv, co
 chcete. Hrdinové z Alibi na míru všechno zařídí a nikdo nemá ani páru

 20.00 Sněhulák   USA 120 Kč
  Elitní detektiv s elitní slabostí pro alkohol pátrá po sériovém vrahovi,
  jehož modus operandi jsou vraždy v čase, kdy napadne první sníh
19. 10. 17.30 Chlapi nepláčou   Bosna 90 Kč
  Na jednom místě se potká osm válečných veteránů, zastupujících 
  různá etnika bývalé Jugoslávie, aby podstoupili společnou terapii
 20.00 Matka!   USA 120 Kč
  Jennifer Lawrence a Javier Bardem hrají v thrilleru Matka! manželský
  pár, jehož soužití v domě v lůně přírody naruší nezvaní hosté
20. 10. 17.30 Mimoni   3D   USA 100/80* Kč
  Proč vlastně Mimoni dobrovolně slouží zrovna Gruovi, padouchovi
  s velkým P? Odpověď přináší animovaná komedie Mimoni
 20.00 Bajkeři   ČR 120 Kč
  Bajkeři slibují být rozvernou letní komedií ve stylu Snowboarďáků
  a Rafťáků – Adam Mišík, Hana Vagnerová, Jan Komínek
21. 10. 17.30 8 hlav šílenství   ČR 110 Kč
  Životopisný film o básnířce Anně Barkovové, která strávila v táborech 
  Gulagu a ve vyhnanství 22 let svého života – Aneta Langerová 
 20.00 Alibi na míru   Francie 110 Kč
24. 10. 17.30 Bajkeři   ČR 120 Kč
 20.00 Raffaello – lord umění   3D   (viz str. 10) 200/160* Kč
25. 10. 17.30 Noční život   Slovinsko 90 Kč
  Advokát je nalezen na lublaňské ulici nahý a pokousaný od psů.
  Podle okolností zranění souvisí se zvrácenými sexuálními praktikami
 20.00 Čtverec   Švédsko/Francie 110 Kč
  Cristian, kurátor muzea, chystá odvážnou výstavu. Její myšlenkou je
  čtverec 4x4 metry. Uvnitř něj platí pravidlo rovnosti a tolerance
26. 10. 17.30 Raffaello – lord umění   3D   (viz str. 10) 200/160* Kč
 20.00 or: Ragnarok   USA 130/110* Kč
  or je uvězněn na opačném konci vesmíru. Musí se vrátit do Asgardu
  a zastavit Ragnarok; konec světa a zánik bohů – Chris Hemsworth
27. 10. 17.30 Esa z pralesa   Francie 120/100* Kč
  Parta zvířecích přátel známá jako Esa z pralesa se vydává do boje proti
  koale Igor, který s armádou paviánů chce zničit celou džungli
 20.00 Matka!   USA 120 Kč
28. 10. 17.30 or: Ragnarok   3D   USA 150/130* Kč
 20.00 Bajkeři   ČR 120 Kč
31. 10. 17.30 Earth: Den na zázračné planetě   GB 90 Kč
  Během jediného dne putujeme od nejvyšších hor k těm nejvzdálenějším
  ostrovům, z hlubin džungle až do labyrintů velkoměst
 20.00 Navždy   Slovinsko 90 Kč
  Drama mladého manželského páru se odehrává během jediné noci
1. 11. 17.30 Absence blízkosti   ČR 100 Kč
  Komorní psychologické drama odehrávající se na západě Česka během
  jednoho ze zdejších zemětřesných rojů – Jana Plodková
 20.00 Čára   SR 110 Kč
  Kriminální thriller o pašerácích ze slovensko-ukrajinských hranic,
  který získal na MFF v Karlových Varech Cenu pro Nejlepší režii
2. 11. 17.30 Camino na kolečkách   ČR   PREMIÉRA!   (viz str. 4) 90 Kč
  Honza Dušek putuje 640 km na vozíku do Santiaga De Compostela
 20.00 Zabití posvátného jelena   GB/Irsko/USA 100 Kč
  Kubrickovský horor plný existenční úzkosti a bezvýchodnosti.
  Oko za oko, srdce za srdce – Colin Farrell, Nicole Kidman
3. 11. 17.30 Příšerákovi   3D   SRN/GB 150/130* Kč
  Rodina, kterou čarodějnice Yaga proměnila v monstra, se vydává
                                    po jejích stopách, aby je odčarovala a vrátila jim lidskou podobu
 20.00 Bajkeři   ČR 110 Kč
4. 11. 17.30 Earth: Den na zázračné planetě   GB 90 Kč
 20.00 or: Ragnarok   3D   USA 150/130* Kč
7. 11. 17.30 Milada   ČR 120 Kč
  Film inspirovaný osudem a životem JUDr. Milady Horákové, který se
  dotkl mnoha lidí – Ayelet Zurer, Robert Gant, Taťjana Medvecká
 20.00 Vincent Van Gogh: Nový způsob vidění   (viz str. 10) 200/150* Kč
8. 11. 17.30 Earth: Den na zázračné planetě   GB 90 Kč 
 20.00 Absence blízkosti   ČR 100 Kč
9. 11. 20.00 Vincent Van Gogh: Nový způsob vidění  200/150* Kč
 20.00 Vražda v Orient expresu   USA 120 Kč
  Nejnovější filmové zpracování příběhu Agathy Christie o cestujících
  podezřelých z vraždy a uvězněných v luxusním vlaku Orient Express
10. 11. 17.30 Maxinožka   Belgie/Francie 130/110* Kč
  Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil
  záhadu svého dávno ztraceného tatínka (Lesního muže)
 20.00 Suburbicon: Temné předměstí   USA/GB 120 Kč
  Život jedné navenek dokonalé rodinky obrátí naruby vloupání do jejich
  domu. To spustí řetězec podezírání, vydírání, pomsty a zrady
11. 11. 17.30 Bajkeři   ČR 110 Kč
 20.00 Vražda v Orient expresu   USA 120 Kč
12. 11. 15.00 Trubadúr – opera   (viz str. 10) 250/200* Kč
14. 11. 17.30 Tom of Finland   Finsko/Švédsko 90 Kč
  Filmový příběh o životě a díle jedné z nejvlivnějších a nejslavnějších
  osobností gay kultury 20. století. Touko Laaksonenovi
 20.00 Munch 150   (viz str. 10) 200/150* Kč
15. 11. 17.30 Milada   ČR 120 Kč
 20.00 Fantastická žena   Chile/SRN/USA/Španělsko 100 Kč
  Transžena Marina bojuje nejen s rodinou zesnulého manžela, ale i s
  předsudky okolí, jež její sexuální identitu vidí jako cosi nenormálního
16. 11. 20.00 Munch 150 200/150* Kč
 20.00 Zahradnictví: Nápadník   ČR 120 Kč
  Třetí film Zahradnictví s názvem Nápadník se odehrává na samém
  konci let padesátých. Je příběhem lásky, tentokrát lásky milenecké
17. 11. 17.30 Lajka   3D   ČR 130 Kč
  Animovaný sci-fi film o životě fenky Lajky a dalších zvířat, která jsou
  vypuštěna do vesmíru a obydlí vzdálenou planetu
 20.00 Dokud nás svatba nerozdělí   Francie 90 Kč
  Hektická svatební hostina, která se konala ve francouzském zámku
                                    z 18. století, přichází spolu s pomocí pracovníků ze zákulisí
18. 11. 17.30 Zahradnictví: Nápadník   ČR 120 Kč
 20.00 Suburbicon: Temné předměstí   USA/GB 120 Kč

Dětská představení:
21. 10. 15.30 Esa z pralesa   Francie 120/100* Kč
28. 10. 15.30 Hurvínek a kouzelné muzeum   ČR 120/100* Kč
  Legendární hrdinové přicházejí v animované komedii pro celou rodinu
  4. 11. 15.30 Příšerákovi   SRN/GB 130/110* Kč
11. 11. 15.30 Maxinožka   Belgie/Francie 130/110* Kč
18. 11. 15.30 Příšerákovi   SRN/GB 130/110* Kč

Babybio:
18. 10.   9.00 líčení vizážistkami
 10.00 film Bába z ledu   ČR 60 Kč
  Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi přináší
  naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku
15. 11. 10.00 Po strništi bos   ČR 60 Kč
  Film Po strništi bos čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil Zdeněk
  Svěrák za války na venkově – Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková

100/80* Kč u takto označených filmů lze slevu uplatnit pouze přímo na pokladně kina

Petr Motýl – Doktor Pilka si kope hrob
Text v nejlepší tradici české grotesky 
a absurdního humoru, hravý, vtipný, 

s přesahem – ze zdánlivě nezávazných 
historek se postupně vyjevuje tragické 

odcizení individua ve světě, který se zúžil 
na konzum a ztratil svůj metafyzický rozměr.

nakladatelství Volvox Globator

Jakuba Katalpa – Doupě
Mnohovrstevnatý románu ze současnosti 

líčí osudy tří protagonistů. Jakkoliv 
jsou jejich cesty zprvu mimoběžné, 

v jednom okamžiku se protnou v Praze, 
aby pak nadále pokračovaly vlastním 

směrem. Příběhy tak představují míjení, 
nedorozumění i paralelnost lidských osudů.

nakladatelství Host

Jiří Hanibal – Severská rapsodie
V druhé polovině padesátých let 

devatenáctého století se životem v Praze 
znechucený Bedřich Smetana vydává do 
Gotebörgu, kde naváže vztah s Fröjdou 

Beneckovou. Jejich vztah však stále naráží 
nejen na bouřlivou tvorbu génia, ale i na 
přízrak Smetanovy mrtvé ženy Kateřiny. 
Román ukazuje modlu české hudby jako 
člověka – vášnivého, milujícího, ale také 

chybujícího a trpícího.
nakladatelství Knižní klub

Marilynne Robinsonová – Domov
Samostatný literární protějšek k úspěšnému 
románu Gilead, ověnčenému Pulitzerovou 

cenou je součástí stejnojmenné volné 
trilogie završené knihou Lila. Jack – „černá 

ovce“ rodiny presbyteriánského pastora 
Boughtona – se po mnoha letech vrací 

k zestárlému, mrzoutskému otci…
nakladatelství Leda

Bodo Kirchhoff – Příhoda
Příběh o neslýchané cestě dvou lidí, kteří 

nemají cíl, ale pouze směr – jih Itálie. 
Vypráví o naší přítomnosti a o tom, jak dva 
melancholičtí hledači štěstí potkávají lidi, 
kteří se nyní vydávají na cestu opačným 

směrem z jihu na sever. Za novelu Příběh 
získal autor v roce 2016 německou knižní cenu.

nakladatelství Akropolis

PRO DĚTI
Marek Hladký a Jitka Hladká – 

Velká pohádka o malé víle
Mimi je ta nejdobrosrdečnější víla, jaká kdy 

tančila na louce u Hostavického potoka. 
Vypadá sice jako obyčejná holčička, ale 
rozhodně dokáže neobyčejné kousky. 

Nechte se unášet půvabnými příběhy, které 
víla během všech čtyř ročních období 

zažije se zvířátky a rostlinkami na louce 
u Hostavického potoka.

Grada Publishing

Lucie Seifertová –
Pohádka o lovcích mamutů

Další kniha z řady Dějin pro nejmenší 
čtenáře vypráví příběh určený dětem

od 5 do 10 let vtipnou obrázkovou formou 
s minimem textu.

nakladatelství Petr Prchal

Petra Svoboda – Střevíček Škrpálek
Na půdě se najde pokladů! Když malá 

Ráchel objeví u babičky staré zaprášené 
botky, vůbec netuší, že má tu čest 

s kouzelnými botičkami, které se umějí 
proměňovat tak, jak malá dobrodružka 
zrovna potřebuje. Staré škrpálky navíc 

střeží velké rodinné tajemství. Dobrodružný 
příběh doplňují originální tušové ilustrace 
výtvarnice a ilustrátorky Zuzany Osako.

Grada Publishing

Aleksandra Mizielińska a Daniel 
Mizieliński – Pod zemí, pod vodou

Velkoformátová kniha plná propracovaných 
ilustrací a detailních průřezů – postupně se 
noří pod zemský povrch nebo pod hladinu 
moří stále hlouběji až k zemskému jádru.

nakladatelství Host

Mária Lazárová – Tři koťátka tety Mily
Seznamte se s Herkulem, Jonášem 

a Lucinkou, s koťátky, která vyrůstají 
u laskavé tety Mily. Jejich velké 

dobrodružství začne v den, kdy malou 
Lucinku unese jestřáb. Herkules a Jonáš 
ani chvilku neváhají a rozběhnou se za 
ní. Cestou zažijí nejedno dobrodružství 

a potkají i nové přátele. Příběhy doprovázejí 
ilustrace Simony Čechovéé

nakladatelství Slovart

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

18. října
Stavovský odboj a Habsburkové 17. století

pokračování série přednášek o členech 
habsburského rodu

přednáší PhDr. Jaroslava Nováková
Městský dům od 18.00 hodin

více na www.mc-zbraslav.cz/knihovna

19. října
Alice

mírně erotická, intrikářská,
skoro detektivní komedie

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz

21. října
Mach a Šebestová

činoherní pohádka na motivy známého 
večerníčku

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin. rezervace 
na www.divadlozbraslav.cz

21. října
Poutní mše svatá

v kostele sv. Havla od 16.00 hodin

21. října
130 let Sokola Zbraslav

od 16.30 hodin výstava historických 
materiálů, vystoupení jednotlivých oddílů 

od 18.00 hodin
sokolovna Zbraslav

22. října
O Zbraslavskou loutku

taneční soutěž pro dětské, juniorské
a dospělé taneční páry

sokolovna Zbraslav 8.30-17.00 hodin

24. října
Sen noci svatojánské

Shakespearovu komedie v režii
O. Vlčka hraje soubor ZKS

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin rezervace 
na www.divadlozbraslav.cz

28. října
Zvířátka a loupežníci

maňásková pohádka pro nejmenší.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin rezervace 

na www.divadlozbraslav.cz

28. října
Dušičkový koncert

Sboru sv. Jiří z Vraného – při koncertu
si můžete zavzpomínat na ty, kdo už tady 

s námi nemohou být
kostel sv. Havla od 17.00 hodin

1. listopadu
Transasia

cestovatelská beseda Moniky
a Jiřího Vackových s promítáním

obřadní síň Městského domu od 18.00 hod.
více na www.mc-zbraslav.cz/knihovna

4. listopadu
Rusalka

loutková hra na libreto známé
Dvořákovy opery

Divadlo J. Kašky od 15.00 a 19.30 hod.
rezervace na www.divadlozbraslav.cz

10. listopadu
Budulínek. Červená Karkulka

dvě maňáskové pohádky pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin rezervace 

na www.divadlozbraslav.cz

19. října
Alice

mírně erotická, intrikářská,
skoro detektivní komedie

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz

změna programu vyhrazena podrobnosti 
na www.mc-zbraslav.cz

Rodinné centrum
Pexeso, z.s.

19. října
Sexem ke štěstí

Ochladly vaše vztahy? Obraťte se na 
odbornici! Zkuste sexcoaching!

účinkují: Vladimír Kratina, Martina
Hudečková, Miluše Bittnerová, Vilém 

Udatný, režie: Jakub Zindulka
velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 19.00 hodin

vstupné 390 Kč

21. října
Geologická vycházka
se Štěpánem Rakem

sraz na zastávce MHD Nádraží Radotín 
v 10.00 hodin
(více viz str. 4)

21. října
47. Radotínské kolo Jardy Baráka
turistický pochod cyklistické jízdy

(více viz str. 11)

23. října
KAAN: Náhradní program za přednášku 

o B. Němcové
se uskuteční z důvodu nemoci přednášející, 

paní Jaroslavy Janáčkové
Místní knihovna Radotín od 18.15 hod.

23. – 30. října
Festival outdoorových a cestopisných  

filmů - kinovinárna
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny 
vstupné 50 Kč děti a 70 Kč dospělí

(program viz str. 8)

26. – 29. října
S KAAN do Krumlova

třídenní výjezd s Klubem aktivních
a nestárnoucích do Chrobol s výletem

do Českého Krumlova
Vzhledem k omezené ubytovací kapacitě 

rekreačního zařízení v Chrobolech
je nutné se na zájezd co nejdřív přihlásit

na tel. 737 839 042

30. října
Charles Baudelaire

v hlavní roli Jan Potměšil
velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 13.00 hodin

zadáno

4. listopadu
Koncert přátelství

kostel ČCE v ul. Na Betonce od 17.00 hod.

4. listopadu
Jakub Kolár: Tchýně v bytě

komedie nejen o tchýních v podání 
divadelního spolku Gaudium

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

vstupné 150 Kč

11.-18. listopadu
Kruh výtvarníků

výstava prací výtvarných umělců
působících v Radotíně a okolí
vernisáž v sobotu 11. listopadu

od 17.00 hodin
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny
denně 10.00-18.00 hodin

12. listopadu
Bowlingové kouloidní finále
turnaj v bowlingu – součást
5. mistrovství Radotína 2017
v boulo/koulo disciplínách

bowlingová hala restaurace Amigos

23. listopadu
Jiří Hladovec: Konec Švandy
aneb Hvězda padá z Mostu
hraje divadelní soubor Křoví

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

vstupné 150 Kč
více na www.praha16.eu

17. října
Rodič není sluha

přednáška o tom, co dětem nesvědčí 
vstupné dobrovolné, hlídání dětí

75 Kč/dítě, 17.30-19.00 hodin
rezervace nutná

4. listopadu
Burza dětského

podzimního a zimního oblečení
restaurace U přístavu 9.00-12.00 hodin

PEXOKLUB
17. 10. Turnaj ve společenských hrách
20. 10. Promítání v Pexoklubu
24. 10. Světový den OSN - co to je
            a k čemu to slouží?
26. 10. Omaluj si svou klubovou
            skleničku/hrneček
27. 10. DISCO v Pexoklubu
30. 10. Workshop s Majdou - Hellowen
31. 10. Čajíčkujeme aneb bylinkami
            proti nachlazení

více na www.pexeso.org

 Program Klubu Radotín
(areál ZŠ Praha - Radotín – suterén 
přístavby školní jídelny)

nízkoprahový klub pro mladé ve věku 
12-19 let, kteří bydlí, nebo tráví svůj volný 

čas na Praze 16 je otevřen:
po, út, čt 14.00-19.00 a st 13.00-16.00 hod.
16. října „Neviditelné“ aktivity
24. října Výroba vlastních masek
26. října Strašidelná dekorace klubu
31. října Halloween party

více na www.proximasociale.cz
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Pomùcka:
Nola,
ulema Hornina 1. DÍL

TAJENKY
Ètvereèné

nerosty
Va�e
osoba

Jasná
hvìzda

Jedna
i druhá

SPZ okr.
Sokolov

Jméno
hereèky

Kaèírkové

Nìkdej�í
nájezdník

Tkalcovský
stroj Pøiná�et

Koupací
nádoby

Ohrazený
les

Spodek
nádoby

Bývalá
vládní

politická
strana

Obì
Dietlova
televizní
hrdinka

Latinská
spojka
Orvat

Vyrytá
tisková
deska

Osobní
zájmeno
Objednat
k výrobì

Hasnice

Souhlas
Býv. �véd.
hudební
skupina

Úspìch
Samec
ovce

Pokladna

Likérník
Pardu-
bická

rafinerie

2. DÍL
TAJENKY Nápor

Spojka
podøadící
úèelová

Malicherný
puntièkáø
Kloudná

Chemická
znaèka
rubidia

Pøísný
kritik

Bavlnìná
tkanina

Hazardní
karetní hra

Popìvek
Chemický

prvek

Noèní
dravý pták

Sarmat
Výzva

Úder
�iroèinou

Mìsto
v Itálii

Uzenina
Spojka
(toliko)
Koupì

Usazený
nános

neèistoty

Primáti

Kvìtenství
petrklíèe

Citoslovce
bolesti

�emlovka

Islámský
vykladaè
vìrouky
a práva

Citoslovce
pobídky

Stavební
dílec

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 31.10.2017

Řešení z minulého čísla

Pavla Škrabalová
Václava Rady 1470/5

Zbraslav

Jaroslav Bureš
Prvomájová 2

Radotín
Zdeněk Suchomel

Nýrská 881/7
Radotín
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Restaurant Gourmet
Pod Klapicí 188

Praha 5 - Radotín
www.restaurantgourmet.cz
Tel: 777 572 879

Otevírací doba:
Po - Pá 11:00 - 22:00
So - Ne 11:00 - 22:00
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Gourmet restaurant a Catering
Jednoduché sezónní suroviny, náročný proces přípravy a co nejchutnější 

zážitek pro vás, naše milé hosty. Náš cil byl vytvořit restauraci a catering, 
jehož kuchyně bude protkaná vůní čerstvých surovin a našich výrobků, jako 
jsou marmelády, uzeniny, právě dopečený chléb či bagety dle staré francouzské 
receptury.  Denně pro vás připravujeme nová kvalitní jídla s pomocí moderních 
technologií a láskou k vaření. Tudíž všechno, co najdete na našem lístku, 
jsme vyráběli sami, s péčí a nadšením. Ať už přijdete na polední menu nebo 
příjemnou večeři, jste vždy u nás vítáni. Připravujete rodinnou oslavu či firemní 
večírek? Zavolejte nám a náš cateringový team se postará, aby byl váš zážitek co 
největší.

Dušené hovězí v zelenině a červeném víně
• 3 lžíce olivového oleje
• 480 g hovězího žebra
• 1 cibule nahrubo nakrájená
• 1 stonek řapíkatého celeru
• 1 mrkev, nakrájená na větší kousky
• 4 stroužky česneku
• 1 lžička sušeného tymiánu
• 3 bobkové listy
• 250ml hovězího vývaru
• 350ml červeného vína
• 3 lžíce soli
• Černý pepř, dle chuti

Krémová bramborová kaše
•  800 g brambor typu „C“ nakrájených na kostky
•  2 lžíce másla
•  1 hrnek teplého mléka
•  Sůl

Hovězí maso, postup
•  Nakrájet hovězí na kostky, maso osolit 1 lžičkou soli, opepřit a vetřít do masa.
•  Rozehřát hrnec na co největší stupeň, přilít 2 lžíce olivového oleje,
   vložit maso  a opéct do hněda. 
•  Maso vyndat a dát do mísy pod alobal. 
•  Ztlumit teplotu, přidat 1 lžíci olivového oleje, vložit česnek, cibuli a mrkev.
   Restovat 3 minuty, přidat celer a restovat další 3 minuty. 
•  Vložit maso, červené víno a deset minut vařit
•  Nalít hovězí vývar a dusit do měkka cca 1h30m
•  Maso vyndat, omáčku přecedit přes cedník, zeleninu rozmixovat a vrátit zpět do omáčky.
•  Provařit, vrátit maso a prohřát.

Bramborová kaše, postup
•  Brambory vložit do vroucí osolené vody a vařit zcela do měkka, 10-15
•  Přecedit a brambory vrátit do hrnce
•  Rozšťouchat brambory, přidat máslo a horké mléko, nechat máslo
   na horkých bramborách chvíli rozpustit a pořádně vymíchat do hladka.
•  Osolit a v případě potřeby přilít více horkého mléka

Nakonec ozdobíme, například hráškovým luskem.

„Anna Netrebko – lepší než Maria 
Callas“ (Süddeutsche Zeitung) – Od 
jejího velkého úspěchu v La Traviata 
se sopranistka Anna Netrebko  pra-
videlně vrací do velké festivalové 
haly Salcburku. Tentokrát Netrebko 
září jako Leonora v tragické opeře 
Giuseppe Verdiho „Trubadúr“ s Plá-
cidem Domingem v roli hraběte Luny. 
Kritici málem zešíleli: „Triumpf!“, na-
psal New York Times, zatímco Neue 
Zürcher Zeitung chválí produkci za 
„skutečně božské zvuky“. Francesko 
Meli v roli trubadúra Manrica společ-
ně s Netrebkovou a Domingem zpívají 
„jasně a elegantně s neuvěřitelným 
hlasovým přednesem“ (Der Standard). 
Tagesspiegel pěl chválu na Plácida 
Dominga, který na trvalé scéně nikdy 
nezklame publikum. Je neuvěřitelné, 
jak Domingo na živo zpívá se svým 
scénickým přednesem a jak zpívá ba-
rytonové části, aniž by je zpíval odliš-
ně. Silné obsazení doplňuje Marie-Ni-
cole Lemieuxová, která jako cikánka 
Azucena dodává děsivé a dramatické 
momenty. Nejočekávanější podívaná 
na festivalu v Salcburku (Corriere 
della Sera) překonala všechna očeká-
vání. Alvis Hermanis režíruje scény 
s jeho vlastním dodržováním detailu 
a fantasticky osvětlené atmosféře 
nabízí mnohem vice než jen zdobný 
pohled pro bolavé oči  (Salzburger 
Nachrichten). Na stupínku Vídeňské 
filharmonie není nikdo jiný než Da-
niel Gatti, pod jehož vedením se linou 
neuvěřitelné kaskády zvuku orchestru. 
Zaměstnává ty nejkrásnější barvy not, 
které si Vídeňská filharmonie vychut-
ná skutečně impresionistním způso-
bem, pečlivě a něžně pohlíží na všechny 
charaktery a akordy s mistrovskou do-
vedností (Salzburger Nachrichten)..

G V - TRUBADÚR

Kino Radotín uvede v neděli 12. 
listopadu 2017 v 16.00 hodin zá-
znam opery z festivalu v Salzburku. 
Vstupné 250 Kč (ZTP, senioři
a studenti 200 Kč)

V tomto cyklu budete moci zhléd-
nout nejzajímavější výstavy z nejpres-
tižnějších světových galerií očima 
ceněného režiséra Phila Grabského.

Projekt umožňuje milovníkům 
výtvarného umění těšit se naplno těmi 
nejkrásnějšími obrazy všech dob na 
velkém filmovém plátně a doslova – 
díky moderním HD technologiím – se 
nechat vtáhnout do obrazu. KINO 
RADOTÍN uvede cyklus výstav od 
října do prosince 2017.

Zde jsou pozvánky na první tři 
výstavy a v příštím čísle novin Vám 
představíme další.

RAFFAELLO: L                
Intenzivní portrét jednoho z nej-

lepších renesančních umělců, který 
měl vliv na rozvoj celého světa umění 
a dodnes fascinuje nejednoho histori-

ka. Raffaello je dodnes považován za 
zázračné dítě, za které ho měli i jeho 
současníci a následovníci. Raffaello 
patří k takzvané tradiční triádě re-
nesančních mistrů, vedle Leonarda 
da Vinci a Michelangela je jednou 
z nejvýznamějších osobností této éry. 
Přesto nemnoho lidí jeho příběh do-
opravdy zná.

Dokument nazvaný Raffaello: Lord 

umění využívá nejmodernějších tech-
nologií, aby na velkém plátně ukázal 
záběry v nejlepší kvalitě, ať už 3D 
nebo 4K obrazu ve 2D. Oslovení kritici 
a historici umění odborně, ale přitom 
poutavě osvětlují život a neuvěřitelně 
nádherné dílo slavného umělce.

Dokument z dílny tvůrců překrás-
ných dokumentů jako Vatikánská 
muzea, Florencie a Galerie Uffizi 
nebo Svatý Petr a papežské baziliky 
Říma vás znovu dokáže pohltit a na-
dchnout.

Premiéra (3D) 24. 10. ve 20:00 ho-
din, repríza (2D) 26. 10. v 17:30 hodin

VINCENT VAN GOGH: N 
 

Snímek byl natočen ve spolupráci 
s odborníky z Van Goghova muzea, 
u příležitosti oslav 125. výročí Van 

G o g h o v y  s m r t i . 
Návštěvníci uv idí 
legendární mistrov-
ská díla na velkém 
plátně ve vysokém 
rozlišení. Speciálně 
pozvaní hosté, včet-
ně renomovaných 
světových kurátorů 
a historiků umění, 
nabízí své výklady 
a vysvětlení jeho 
práce.

Po rekonstrukci, 
která trvala sedm měsíců, se 1. květ-
na 2013 vytvořila dlouhá fronta lidí, 
kteří toužili navštívit nově otevřené 
Van Gogh Museum v Amsterdamu. 
Byla tak dokončena rekonstrukce tří 
hlavních amsterdamských muzeí. 
V dubnu 2013 bylo znovu otevřeno 
Rijksmuseum, v roce 2012 opět přiví-
talo návštěvníky i Stedelijk Museum. 
Van Gogh Museum připravilo ke 

svému znovuotevření výstavu Van 
Gogh aan het werk. Klade si za cíl co 
nejkompletněji představit Van Gogho-

vo dílo v průběhu jeho umělecké ka-
riéry. Kurátor výstavy Nienke Bakker, 
který výstavu připravil po soustavném 
osmiletém studiu umělcova života 
a tvorby, kromě jiného vyvrací zažitý 
názor, že Vincent van Gogh tvořil im-
pulzívně a spontánně. „Tvrzení, že van 
Gogh byl při tvorbě spontánní a im-
pulsivní, je naprostou fikci,“ prohlásil 
Nienke Bakker. ,,Mohu doložit, že byl 
naopak metodický a vždy mířil k cíli, 
který si vytyčil.“ Budova muzea nyní 
plně odpovídá nejpřísnějším poža-
davkům na požární bezpečnost, zcela 
obnoveny byly zdi a stropy, řemeslníci 
také položili nové podlahy a izolace. 
Za povšimnutí jistě stojí i to, že inte-
riér muzea, především zdi a příčky, 
jsou v modré a žluté barvě, které se 
tak často na obrazech Vincenta van 
Gogha objevují.

Premiéra 7. 11. ve 20:00 hodin, 
repríza 9. 11. v 17:30 hodin

MUNCH 
Výstava s názvem MUNCH 150 

z Munchova muzea v Oslu a Národní 
galerie v Londýně, představuje neo-
pakovatelnou příležitost zhlédnout 
největší soubornou expozici Muncho-
vých děl v historii Munchova muzea 
a Národního muzea v Oslu. 

V roce 2013 celé Norsko oslavovalo 
150. výročí narození Edvarda Muncha 
(1863–1944), jedné z nejvýznamněj-
ších postav moderního umění.

Světové malířství na plátnech kin Raffaello, V. van Gogh, 
Munch, Leonardo, Vermeer, Goya, Renoir, Rembrandt

Globální zájem byl obrovský – v ne-
poslední řadě i díky tomu, že jeden ze 
čtyř Výkřiků byl nedlouho předtím 

oceněn na ote-
vřené aukci na 
$ 120 milionů. 
M n o z í  z n a j í 
Mu nc h a  j a k o 
člověka, který 
maloval Výkřik, 
a le jeho sebra-
n á  d í l a  j s o u 
p oz or u ho d n á 
a zajišťují mu 
prestižní místo 
mezi největšími 

umělci, kteří kdy žili.
Výstavu Munch 150 uspořáda-

lo Národním muzeem ve spolupráci 
s Munchovým muzeem v Oslu. Vý-
stava obsahovala 220 obrazů, což 

byl největší počet umělcových děl na 
jednom místě.

Náš film Vám opět ukáže i zákulisí 
procesů uvedení výstavy, stejně jako 
poskytne hloubkovou biografii muže, 
který žil od poloviny 19. století až po 
německou okupaci Norska za druhé 
světové války.

Premiéra 14. 11. ve 20:00, repríza 
16. 11. v 17:30 hodin

Výherci sudoku obdrží poukázku

na občerstvení v hodnotě 500 Kč.
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Radotínští Custodi opět po roce 
vycestovali za Atlantik do malého in-
diánského městečka Nedrow v oblasti 
Onondaga ve státě New York, aby se 
zúčastnili druhého ročníku turnaje La-
xAllStars North American Invitational. 
Turnaje, jehož rozlosování proběhlo 
v Radotíně před finálovým zápasem 
Frank Menschner Cupu. 

Organizátoři turnaje Scott Neiss 
a Connor Wilcon se i tentokráte inspi-
rovali Memoriálem Aleše Hřebeského 

a použili naprosto stejný formát tur-
naje – i co do počtu účastníků turnaje, 
kterých bylo 21. 

Z loňského malého „turnájku“ 
o dvanácti týmech se vyklubal festival 
lakrosu, který byl i na poměry Severní 
Ameriky výjimečný. Aby se ve třech 
dnech zvládl tak velký počet zápasů, 
zprovoznili organizátoři vedle boxlak-
rosové haly Tsha’ oń’nhes i historic-
ké venkovní hřiště s přírodní trávou, 
což dalo veteránům vzpomenout na 
počátky boxlakrosu v Radotíně.

Prostoru mezi těmito dvěma arénami 
vévodil asi třicetimetrový stan – sym-
bolický dlouhý dům tak typický pro 
indiánské kmeny Irokézů z oblasti Vý-
chodních lesů, kteří sami sebe nazývají 
Haudenosaunee neboli „Lid dlouhého 
domu“. V něm pak po celou dobu tr-
vání turnaje probíhala setkání, vyprá-
vění indiánských pamětníků, ukázky 
tanců jednotlivých kmenů, promítaly 
se dobové snímky a filmy s lakrosovou 
tematikou. V okolí „domu“ byla v jed-
notlivých stáncích k vidění na různých 
artefaktech zručnost místních obyvatel 
a na velké travnaté ploše se odehrá-
valy kempy malých lakrosáků vedené 

hráči hrajícími na turnaji, především 
hvězdnými ompson Brothers. Míst-
ní komunita turnaj očividně vzala za 
svůj a vše působilo naprosto přirozeně 
a vlídně, Středoevropan si tam připadal 
jako na české vesnici při posvícení.

Vstup do turnaje se radotínským 
hráčům povedl, s týmem Music City 
z Nashvillu si poradili vcelku jedno-
duše 11:3. O hodinu později se Custo-
di ještě ve skupině utkali s pozdějším 
finalistou turnaje, indiánským týmem 

Frog Pond Maulers, 
pravidelným účast-
níkem Iroquois Na-
tions Cupu. V utká-
ní, které bylo velice 
vyrovnané, drželi 
Custodi ještě do 
25. minuty zejmé-
na díky brankám 
Domini ka Peška 
a Matěje Bará ka 
v y r o v n a n ý  s t a v 

7:7. Maulers však v posledních pěti 
minutách vstřelili dvě branky a pro-
měnili samostatný nájezd, a vítězství 
tak nakonec strhli na svoji stranu. 
Konečné druhé místo ve skupině tak 
radotínským hráčům přisoudilo velice 
těžkého čtvrtfinálového soupeře v po-
době domácích Onondaga Redhawks. 
I tento zápas byl velice vyrovnaný 

a domácí jej pro sebe rozhodli rov-
něž až v samotném závěru. Konečný 
výsledek 3:4 sice poslal Custody do 
boje o deváté místo, ale předvedený 
výkon vzbudil sympatie a zájem fa-
noušků o jediný čistě evropský tým 
na turnaji. 

Dalším soupeřem byli američtí La-
serSharks Neon, tým, který nebyl až 

tolik neznámý, protože jeho hráči An-
drew Wasik, Brandon Miller a další se 
pravidelně účastnili nebo účastní Me-
moriálu v týmu Megamen. Do utkání 
ve venkovní aréně nastoupili odhodlaní 
vrátit Custodům porážky z posledních 
let. Utkání hrané „pěkně od podlahy“, 
nad jehož tvrdostí souhlasně pokyvo-
vali hlavami místní stařešinové – bý-
valí hráči lakrosu, nakonec Custodi 
zvládli a po těsném vítězství 4:3 mohli 
vyhlížet dalšího soupeře na cestě 
vzhůru tabulkou. Tím byl nakonec 
kanadský tým Blue Goose LC. I přes 
rychlou branku obdrženou již v osmé 
vteřině utkání se radotínský tým nene-
chal znervóznit a po výtečném výkonu 
deklasoval soupeře 16:6. 

Poslední utkání Custodů, ve kte-
rém se hrálo o konečné deváté místo, 
mělo pro Radotínské zvláštní příchuť. 
V podstatě se totiž jednalo o reprízu 
letošního srpnového finále mistrovství 
Evropy ve finském Turku, kde proti 
sobě stanuly reprezentační celky Izra-
ele a České republiky. V tomto utkání 
česká reprezentace tvořená v naprosté 
většině hráči z Radotína podlehla 7:8 
izraelské reprezentaci tvořené převážně 
hráči týmu Goldstar Tel Aviv. Na LAS-
NAI se ale týmu Tel Avivu vedenému 
hvězdou a nejlepším střelcem a nejpro-
duktivnějším hráčem evropského mis-

trovství Jean-Lucem 
C he t n e r e m  z á-
s t upce  č e ského 
boxlakrosu znovu 
pokořit nepodařilo 
a Custodi po vítěz-
ství 5:2 obsadili na 
turnaji deváté místo 
s bilancí čtyř vítěz-
ství a dvou těsných 
porážek od iro-

kézských týmů, které obsadily konečné 
druhé a třetí místo. Turnaji dominovali 
stejně jako v loňském roce profesionálové 
ve službách týmu ompson Brothers 
Lacrosse.

Custodes v zámoří předvedli výborný lakros

Všechny zápasy hrané v hlavní hale 
jsou k vidění na YouTube kanále 
LaxAllStars.

Druhý zářijový víkend se hráčky LCC 
již tradičně vypravily na pohár mistrů 
nesoucí jméno Ken Galluccio Cup – 
opět do belgického Ghentu. 

V sobotu čekaly na radotínské hráč-
ky dva zápasy ve skupině. V prvním 
zápase české mistryně nastoupily proti 
irskému týmu UCD. Na letošním mis-

trovství světa v Anglii byly Irky velmi 
silné, což způsobilo lehkou nervozitu 
hráček LCC. Všechna nervozita opad-
la s prvním gólem, který po úvodních 
třiceti vteřinách vstřelila Míša Srcho-
vá. Zápas vyhrály 21:0. Ve druhém 
zápasu, proti nizozemským Domstad 
Devils, Anna Lottmann během prv-
ních čtyřech minut nastřílela hattrick 
a následně předala hattrickové žezlo 
Míše Srchové a po deseti minutách už 
české hráčky vedly 6:0. Zápas skončil 
10:1. Druhá sobotní výhra zajistila 
LCC Girlz první místo ve skupině 
a v posledním sobotním zápase se 
o semifinále utkaly se švédským tý-
mem Farsta Lacrosse.

Hladká výhra 19:0 posunula rado-
tínský tým do nedělního semifinále 
proti skotskému týmu Edinburgh 
University. Několik hráček patřilo do 
kádru celkově pátého celku z mistrov-
ství světa. Radotínské hráčky čekalo 
obtížné utkání, na které se zároveň 
moc těšily. Zápas otevřel v čase 0:30 
rychlým gólem Edinburgh. Po dvou 
minutách přidala ještě jeden gól 

stejná hráčka, Alisa Stott. Češky si 
dlouho vypracovávaly šanci a v šesté 
minutě se trefila Anna Lottmann. 
Radotínským hráčkám se nedařilo 
vyhrávat rozhozy a Skotky do konce 
první půlky přidaly další čtyři góly, 
na což dokázala zareagovat tři vteřiny 
před koncem Míša Srchová. Do druhé 

půlky vstupovaly hráčky 
LCC za nepříjemného, ale 
ne ještě nezvladatelného 
stavu 2:6. Věděly, že musí 
zapracovat na rozhozech, 
které budou pro zvrácení 
zápasu klíčové. Po dvou 
minutách se po dlouhé 
nahrávce od Katky Hlav-

sové trefila nejmladší hráčka Markéta 
Malinovská. Skotkám se přestalo dařit 
a v druhé půlce přidaly už jen jeden 
gól. Češky se dokázaly prosadit v ná-
sledujícím pořadí ‒ Tereza Laláková, 
Anna Lottmann a Míša Srchová. Bo-
hužel to však nestačilo na otočení skó-
re a ze semifinálového zápasu odešly 
hráčky LCC poražené.

Zápas o třetí místo s sebou nesl svá 
specifika. Oproti předchozím zápa-
sům, které trvaly pouze dvakrát dva-
cet minut, si poprvé za víkend mohly 
Češky zahrát plný, šedesátiminutový 

zápas. Poprvé si však zahrály novou 
formou 4x15 minut. Na letošním 
ročníku se testovala některá pravidla, 
která se v současné době hrají v zá-
mořských ligách a pravděpodobně se 
v budoucnu dostanou do mezinárod-
ních pravidel ženského lakrosu. Ome-
zený počet hráček na středovém kruhu 
při rozhozu nebo právě změněná délka 
a počet period jsou některými z nich.

V zápase o bronz čekal na rado-
tínské hráčky dobře známý tým 
z Mnichova, který německou ligu 
vyhrál v prodloužení o jeden gól nad 
Hannoverem. Vrcholové německé 
týmy znají velmi dobře, často proti 
nim hrají na turnajích a potkávají je 
v rámci reprezentačních zápasů. Od 
úvodního hvizdu se hodně dařilo 
středopolařkám LCC, které vybojovaly 
velké množství rozhozů, a po první 
čtvrtině tak hráčky LCC vedly už 5:0.  
Němky za celý zápas vstřelily pouze 
čtyři góly, z nichž tři dala výborně 
hrající Kim Dressendorfer. Na tak níz-
kém počtu gólů měla velkou zásluhu 
skvěle bránící obrana, která okamžitě 
napadala hráčky s balónem a nedala 
jim prostor k založení akce, stejně tak 

hostující brankářka Áňa Ničová, která 
nahradila zraněnou radotínskou jed-
ničku Katku Dvořákovou. Zápas Radotín 
ovládl 14:4 a mohl se tak těšit z bronzové 
medaile. 

Ken Galluccio Cup 2017 

Dva turnaje, čtyři vítězové … 
… a to vše v jednom dni!
V neděli 10. září poskočilo Mis-

trovství Radotína v boulo/koulo 2017 
o další dva turnaje a dostalo se do 
„cílové rovinky“: Na adepty celkového 
vítězství už čeká jen poslední turnaj 
v bowlingu, který celý pátý ročník to-
hoto pozoruhodného seriálu uzavře.

Vraťme se ale ke zmíněné neděli, kdy 
se fandové hravých her střetli v pétan-
que-u a také si to rozdali ve vrhu koulí!

V Pétanque-ovém loučení s létem 
se prosadili favorité, i když průběh 
turnaje šesti tříčlenných týmů byl 
vyrovnanější, než se čekalo. 1. místo 
získal při jedné porážce tým Jupiter 
„o fous“ před rovněž jednou pora-
ženými Řepáky: O prvním místě 
rozhodlo vzájemné utkání. 3. místo 
vyválčila parta zvaná Černošice, která 

se na Le Brusu předvedla poprvé. Tři 
porážky přisoudily 4. místo týmu 3M, 
poslední dvě místa pak patřila Čučo-
riedkám a Svítícím jahodám v uvede-
ném pořadí. I zde rozhodl o pořadí při 
jednom vítězství vzájemný zápas. 

Výsledky: 1. Jupiter (Ondřej Šťastný, 
Stanislav Ryvola, Jaroslav Pastorek), 

4 body., 2. Řepáci (Pavel 
Holoubek, Jaroslav Hla-
dík, Miroslav Ptáček), 
4 b., 3. Černošice (Jiří 
Jánoš, Marie Pinkasová, 
Karel Pinkas), 3 b., 4. 3M, 
2 b., 5. Čučoriedky, 1 b., 
6. Svítící jahody, 1 b.

V soutěži koulařů po-
myslnou „bednu“ obsadili 
muži: 1. Mikuláš Michalík 
7,90 m., 2. Vladimír Se-
manco 7,66 m., 3. Michal 

Palkovič 7,50 m., ale 4. a 5. místo pat-
řilo dámám (ty házely ženskou koulí!): 
4. Jana Mišková 6,46 m., 5. Markéta So-
domová 6,00 m., 6. až 8. místo za 5,55 m. 
dělili Standa Ryvola, Radek Pauk a Petr 
Chvátal, atd. 

Průběžné pořadí 5. mistrovství Rado-
tína v boulo/koulo po pěti disciplínách 
vypadá takto: 1. S. Ryvola, 66 bodů, 
2. M. Michalík, 59 b., 3. V. Semanco, 
49 b., 4. J. Mišková, 48 b., 5. O. Šťastný, 
42 b., 6. M. Švach, 39 b., atd.

47. Radotínské kolo Jardy Baráka

Pěší trasy: 12 - 20 - 37 - 50 km
Cyklotrasy: 20 - 58 - 67 km
Start: Radotínská sokolovna (od 6.00 do 14.00 hodin), cíl: Radotínská sokolovna 
(do 18 hodin), startovné: dospělí 20 Kč, mládež a držitelé platných turistických 
legitimací 15 Kč
Informace o odjezdech z Radotína budou k dispozici v cíli pochodu. Pochod
se koná za každého počasí, účast je na vlastní nebezpečí. Každý účastník obdrží
v cíli drobnou upomínku a občerstvení. 
Rozhodnout se můžete pro některou z těchto pěších tras:
12 km:  Radotín - Černošice - rozcestí pod Kulivou horou - Radotín
20 km:  Radotín  - Černošice - Vonoklasy - rozcestí Pod Kulivou horou - Radotín
37 km:    Radotín - Černošice - Vonoklasy - Roblín - Dub 7 Bratří - Karlštejn -
               Mořinka – Vonoklasy - Radotín
50 km:    Radotín – Zbraslav - Vrané nad Vltavou - Davle - Sloup - Řitka -
                rozcestí u Šraňku - Dobřichovice - Vonoklasy - Radotín
nebo cyklistických tras:
67,4 km SILNICE  
Radotín Sokolovna - Zadní Kopanina - Ořech, - Chýnice, - Tachlovice - Vysoký 
Újezd - Mezouň - Krahulov – Nučice -Loděnice - Hostím - Srbsko - Karlštejn - 
rest. Pod Dračí skálou - Mořina - lom Velká Amerika - Trněný Újezd - Roblín - 
Třebotov  - Kosoř -  Radotín  (převážně silnice II. A III. tř.)
58 km BIKE  
Radotín - Kalinův Mlýn - Choteč - Chýnice - Vysoký Újezd -Špičatý vrch -
U Lomu – Hostím - V Kozle – Srbsko - Pod Dračí skálou - Dub Sedmi Bratří - 
Malá Amerika - Velká Amerika - Mořina - Dolní Roblín - Roblín - Vonoklasy - 
Třebotov - Kulivá hora Radotín (asfaltky, polní a lesní cesty)
20 km CYKLOTRASA PRO RODINY S DĚTMI – podél Berounky - Radotín – 
Černošice - směr Lipence - po asi 1,5
km vlevo k řece - podél řeky do Lahovic - přes most - kolem Přístavu Radotín - 
podél řeky ke kostelu v Radotíně (cyklostezka, polní cesta, podle počasí možná 
změna trasy).
Zúčastněte se akce KČT Praha „Ukliďme si turistické stezky“.
Těšíme se na shledanou v Radotíně.

čuje dvakrát Vltavu. Všechny trasy 
najdete na mapě „Okolí Prahy - západ“ 
a vedeny jsou převážně po značených 
cestách. Cyklistické trasy vedou ob-
dobně a jejich zobrazení najdete na 
mapě KČT č. 36. Jejich podrobný popis 
obdržíte při prezentace na startu.

Radotínský turistický klub 21. října 
všechny zve na 47. ročník turistického 
pochodu a 12. ročník cyklistických jízd 
pod tímto názvem.

Trasy pochodu vedou krásnou pod-
zimní krajinou po břehu Berounky 
a okolními lesy, trasa 50 km překra-

Před uzávěrkou novin se uskutečnily i další sportovní akce. Přinášíme z nich 
alespoň fotografickou zprávu:

Další sportovní akce obrazem

Kryštof Kids Race pro malé 
a menší pořádal 22. září opět 
Biotop Radotín ve spolupráci 
s Anglickou školičkou Kryštof

Závod do vrchu Zbraslav - Jíloviště
se 9. září jel popadesáté!

Zbraslavská osma, závod na 
horských kolech pro děti i zdatné 
jezdce, se uskutečnil 8. října

4. Radotínský triatlon proběhl 
(proplaval a projel) 7. září -
v náhradním termínu
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Bronz na MČR a další úspěchy atletů

tože je bronz výborný výsledek, budou 
ho chtít v další sezoně ještě vylepšit.

Konec září přinesl i vrchol žákovské 
sezony, v Břeclavi, kam se sjeli všichni 

žáci z celé republiky, nechyběli ani zá-
vodníci z Radotína. V individuálních 
se představili: Jiří Matoušek ve výšce, 
Natálie Millerová na 1500 m, Robert 
Culliver na 1500 m překážek a Jáchym 
Oulický na 800 m; ten dosáhl nejlep-
šího výsledku, skončil na 15. místě. 
V krátkých sprinterských štafetách se 
představili jak chlapci, kteří skončili 
18., tak děvčata, která skončila 21. 

Nyní se již všichni začali připravovat 
na další sezonu, ve které by chtěli na 
tyto úspěchy navázat.

Konec sezony přinesl atletům z Ra-
dotína mnoho úspěchů. Ty posbírali 
jak v individuálních soutěžích, tak
v družstvech.

Ten největší úspěch přišel na Mis-
trovství České republiky mužů a žen 
do 22 let konaném 2. a 3. září v praž-

ském Edenu. V něm si kvartet ve 
složení Jakub Junek, Tomáš Vodička, 
Martin Hrdoušek a David Ploček do-
běhl pro bronzové medaile ve štafetě 
4x100 m. Je to první medaile z MČR za 
posledních 12 let, a tím pádem největší 
úspěch poslední doby!

Na stejné akci dosáhl dalšího vyni-
kajícího úspěchu Martin Hrdoušek, 
člen již výše zmíněné štafety. Postavil 
se na trať 400 m překážek. A ač je ješ-

tě junior, dokázal se prosadit i mezi 
o 3 roky staršími soupeři, když se ze 
sobotního rozběhu dostal díky času 
55,42 do nedělního finále. Tam se již 
projevila únava, ale přesto čas 56,21 
znamenal sedmé místo, což je pro 
mladého atleta výborný výsledek.

Zaskvěla se i družstva. 
Družstvo žáků a žákyň se 
díky výborným výsled-
kům na jaře probojovalo 
až do pražského finále. 
Lépe si vedli chlapci, 
kteří ve finálové osmičce 
obsadili 5. místo. Děv-
čatům se tolik nedaři-
lo a skončila na 8. mís-
tě, přesto to je v ýborný 
výsledek, 
v ž d y ť 
v  o b o u 
k a t e g o -

riích bylo přihlášeno 
20 družstev!

Úspěšné vystoupe-
ní družstev podtrhly 
výsledky mužů a žen 
v pražském přeboru. 
Zejména ženy se před-
ved ly  ve  v ý bor ném 
světle, když celou sou-
těž ovládly díky třem 
vítězstvím a jednomu 

druhému místu. Druž-
stvo bodově táhla ze-
jména Alice Boučková, 
která celkově přispěla 
72 body.

Muži na začát ku 
také pomýšleli vysoko 
a jejich cíl se splnil: 
celkové 3. místo za su-
verénním USK Praha, 
kdy se do posledního 
kola přetahova l i se 
Spartou, která nakonec 
skončila druhá. Přes-

Na startu nejdelšího a závěrečného 
klasického dostihu, 72. Nikon St Leger, 
se 1. října sešlo dvanáct tříletých hřeb-
ců, mezi nimi i prvních sedm z letošního 
Českého derby. Ale nakonec se, a to vel-
mi lehce, prosadil ten, jemuž červnový 
dostih „o modrou stuhu“ nevyšel.

Na čele sázkové nabídky stáli druhý, 
třetí a první z Derby Felix (2,7:1), George 
Boole (3:1) a Joseph (4:1). V prvních 
stovkách metrů se nikomu do čela 
nechtělo, nakonec se stupňovaného 
tempa musel ujmout Landaron, 
avšak ještě před závěrečným bojem 
se z dění vytratil. V rychlé koncovce 
nejvýbušněji akceleroval Nagano Gold, 

který v Derby patřil k favoritům, ale 
po nepříznivém průběhu se neumístil, 
kdežto zde jej žákovský jezdec David 
Liška dokázal schovat mezi soupeře 
a reprezentant stáje Syndikát V3J 
předvedl nechytatelný finiš, v cíli 
měl náskok velmi lehkých čtyř a půl 
délky! Druhé místo obsadil šestý 
z Českého, třetí ze Slovenského derby 
a čtvrtý ze Slovenského St Leger 
Aeneas s žokejem Lukáškem, dvě a půl 
délky za ním finišoval třetí z Českého 
derby i Slovenského St Leger, vítěz 
bratislavské Velké jarní ceny a sázkový 
druhý favorit George Boole s žokejem 
Zatloukalem. 

V nejdelší klasice zlatý Nagano

Lezecký kroužek hledá zájemce
Od pondělí 9. října začínají nové kurzy 

lezení určené pro děti a mládež od 5 do 
17 let. Konat se budou ve Sportovní hale 
Radotín, kde se lezecká stěna nachází. 

Důvodem nového náboru do lezeckého 
kroužku jsou změny ve vlastnictví stěny, 
modernizace vybavení, ale i snaha 
zajistit pokračování již zaběhnuté 
výuky lezení. Podle Viktora Krištofa, 
vedoucího kroužku lezení, by 
stěna měla do budoucna sloužit 
nejen dětem, ale i dospělým 
zájemcům. 

Kroužek se koná během 
š k o l n í h o  r o k u  j e d n o u 
týdně, vždy v ponděl í ve 
čtyřech časech: 15.30 hodin, 
16.40 hodin, 17.50 hodin a od 
19 hodin (jedna lekce trvá vždy 
60 minut) za cenu 3 400 Kč 
(jedno pololetí). Předpokládaný 
počet dětí ve skupince bude 4 až 6 s tím, 
že děti budou rozděleny podle věku 
v kategoriích do 9 let a 9+. Kroužek 
povede instruktor Jan Hampl. Hlavně 
u menších dětí je vhodné absolvovat 
hodinovou zkušební lekci za 350 Kč. 

Uvedená cena zahrnuje trenérské 

služby, vstupné na stěnu a zapůjčení 
lezeckého vybavení. Nutné je mít 
vlastní lezeckou obuv, kterou si lze 
po dohodě vypůjčit za 400 Kč na 
jedno pololetí. Zameškané hodiny lze 
nahradit po dohodě s instruktorem.

Cílem kroužku je naučit děti základní 
lezecké a především bezpečnostní 
návyky nenásilnou formou a připravit 

je na samostatné lezení za přítomnosti 
dospělé osoby.

Kontakt: Jan Hampl:
honza7260@gmail.com,
Viktor Krištof:
lezeni.radotin@gmail.com


