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Slovo starosty Biotop předčil všechna očekávání
Slavnostní otevření biotopu na konci 

června splnilo sen několika generací 
radotínských občanů o koupališti 
v městské části. Během krátké doby si 
nové zařízení získalo fanoušky ve všech 
generacích. 

„Konečně jsem se po 50 letech do-
čkala a doufám, že si to ještě užiju,“ 
sdělila s úsměvem členka místního 
Sokola s dovětkem, že musí koupaliště 
obejít, protože potkala spoustu zná-
mých, co dlouho neviděla. 

„V posledním školním týdnu se 
uzavřela dlouhá, více jak šestiletá ces-
ta přeměny bezpečnostně problema-
tické lokality v blízkosti radotínské 
základní školy, kde stávala nefunkční 
čistička odpadních vod, na místo, kte-
ré se naopak stává vyhledávaným cí-
lem návštěv rodin s dětmi. Jsme rádi, 
že podle ohlasů drtivá většina občanů 
přijala biotop kladně. Koupaliště tak 
zapadlo do koncepce rozvoje Radotí-

na jako spokojeného místa k životu, 
se širokou škálou možností volnoča-
sového vyžití,“ říká starosta městské 
části Mgr. Karel Hanzlík. 

Biotop je zatím otevřen v režimu 

předčasného užívání z důvodu dokon-
čování zázemí koupaliště. To by mělo 
být zcela hotovo v druhé půli srpna. 
Městská část má prozatím koupaliště 
propůjčené od hl. m. Prahy a provo-
zuje ho prostřednictvím obecně pro-
spěšné společnosti Radotínská, která 

Opravy ve školách i na hřištích
Další úpravy areálu radotínské zá-

kladní školy se rozběhly od poloviny 
července. A nemalé. Ve stavbu se změ-
nil i suterén Základní umělecké školy 
Klementa Slavického. Souběžně s tím 
dostala dvě veřejná hřiště nový povrch.
Základní škola – školní dvůr, skříň-
ky v šatnách

Nejrozsáhlejší stavební činnost 
zasáhne venkovní prostory školního 

areálu. Poté, co byl stržen betonový 
povrch starého přístupového schodiš-
tě k budově II. stupně základní školy, 
začaly se budovat schody nové. Ty 
budou mít standardní sklon i délku 

schodnice (nebude třeba na nich pro-
tahovat krok) a v polovině je rozdělí 
podesta. Polovina schodů směrem ke 
školní jídelně se změní na dřevěné 
amfi teátrové sezení.

„Jde o dlouhodobější záměr, který 
se daří realizovat díky narychlo zís-
kané dotaci od Hlavního města Prahy 
z programu, který byl především za-
měřen na zvyšování kapacit školních 

a předškolních zařízení 
v pražských městských 
částech. Rekonstrukci, 
jež začínala být velice po-
třebná z důvodu reálného 
stavu schodiště a pocho-
zích cest, tak nemusíme 
hradit z prostředků měst-
ské části. Získali jsme cel-
kem čtyři miliony, které 
výrazně změní prostředí 
pro radotínské školáky,“ 
uvedl Mgr. Karel Hanz-
lík, starosta Městské části 
Praha 16. 

„ Nové  n e bu d e  j e n 
vstupní schodiště, které 

bude rozdělené na vstupní část a plo-
chy k sezení, ale také bezbariérový 
přístup, stání pro kontejnery, školní 
dvůr s dvěma hřišti na street basket, Ing. Milan Bouzek

2. zástupce starosty MČ Praha 16

Investiční činnost 
v Radotíně

Vedle stavebních akcí probíhajících 
ve školských zařízeních a na hřištích 
je letošní léto v Radotíně rušné i na 
dalších místech – pokračuje výstavba 
inženýrských sítí, zatepluje se plášť 
radnice, dokončeny již byly stavební 
zpomalovací práh u sokolovny a provi-
zorní zajištění lávky přes Berounku. 

Práce pod lávkou pro pěší začaly 
ještě před koncem školního roku 
přesunem naplavenin v Berounce

J a k  j s m e  j i ž 
informovali veřej-
nost v NP16 v čísle 
7-8/2013, rozhodlo 
Zastupitelstvo hl. m. 
Prahy dne 20.6.2013 
o  p o ř í z e n í  n o v é 
z mě ny ú z e m n í ho 
plá nu lok a l i t y na 
soutoku Vltavy a Be-
rounky na základě 

podnětu radotínské radnice a petice místních 
a lahovických občanů. Z podnětu Institutu 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy vznikla 
v listopadu pracovní skupina složená ze zá-
stupců tohoto subjektu, MČ Praha – Zbraslav 
a MČ Praha 16. Za naši MČ jsem byl z po-
věření Rady městské části delegován do 
pracovní skupiny osobně já. Bylo rozhod-
nuto, že rekreační oblast na soutoku Vltavy 
a Berounky bude řešena ve dvou studiích. 
První studie bude řešit pouze oblast na levém 
břehu Berounky tj. radotínskou část mezi 
ulicí Výpadovou a řekou Berounkou, a bude ji 
zadávat a projednávat naše městská část. Dru-
hou studii, která bude zahrnovat celý soutok 
Vltavy a Berounky, včetně zbraslavské strany 
Berounky, bude zpracovávat Institut plánová-
ní a rozvoje hl. m. Prahy. Na základě podnětů 
jednotlivých členů pracovní skupiny zpraco-
vala MČ Praha 16 materiál nazvaný „Zadávací 
dokumentace podkladové studie - Sportovně 
rekreační areál Radotín“, který obsahuje zása-
dy a požadavky na vypracování urbanistické 
studie, včetně vyhodnocení proveditelnosti 
záměru jak z hlediska fi nančního, tak z hle-
diska majetkových poměrů. Základním pod-
kladem pro vyhotovení studie je alternativní 
návrh řešení tohoto území předložený na 
MHMP naší městskou částí, který zahrnuje 
ochranný přístav pro pražskou lodní fl otilu 
(vznikne zvětšením stávajícího přístavu) 
a sportovně přírodní park se systémem 
cyklo a in-line stezek. V současné době do-
chází k vyhodnocování podaných nabídek 
v rámci vypsaného výběrového řízení na 
zpracovatele urbanistické studie. Termín 
pro zpracování studie je stanoven do konce 
října letošního roku. Zájemci o spolupráci na 
projednávání této studie se mohou přihlásit 
u autora tohoto článku.

V čísle 3/2014 NP16 jsme informovali rado-
tínskou veřejnost o nutnosti provizorního po-
depření lávky přes Berounku z důvodu časově 
náročné přípravy a realizace opravy lávky či 
výstavby nové lávky. Provizorní podepření 
bylo realizováno specializovanou fi rmou JHP 
mosty v průběhu měsíce července. Po předání 
stavby byly částečně odstraněny betonové 
zábrany na obou koncích lávky a umožněn 
snadnější průchod pro cyklisty a maminky 
s kočárky. Na jednání s náměstkem primátora 
hl. m. Prahy Jiřím Vávrou bylo dohodnuto, že 
Magistrát hl. m. Prahy převezme do svojí ges-
ce jak přípravu, tak realizaci opravy či výstav-
by nové lávky, včetně zpracování projektové 
dokumentace, vyhlašování výběrových řízení 
i fi nancování stavby.

Léto a prázdniny se chýlí pomalu ke svému 
závěru. Rovněž čas dovolených. V mnoha 
případech se říká o tomto období, že se jedná 
o tzv. „okurkovou sezonu“ z důvodu, že se sni-
žuje intenzita různých aktivit oproti standardu 
zbytku roku. Ne tak to úplně koresponduje 
s investičními akcemi, které díky uvolněným 
prostředkům z rozpočtu a nebo získaným 
formou dotací uvolňují jednotlivé samosprávy 
na potřebné záměry plánované právě v době 
prázdnin, kdy provádět některé akce je tech-
nicky a organizačně podstatně jednodušší. 
Nejinak je tomu letos i v případě Městské 
části Praha 16, kde radotínská radnice reali-
zuje v průběhu července a srpna hned několik 
akcí. Významně pokračují i stavby, kde je 
investorem hl. m. Praha. Asi nejvýznamnější 
záležitostí je pokračování výstavby technické 
vybavenosti: po dokončení ulice Jelenovské 
začala fi rma Čermák a Hrachovec a.s. s reali-
zací splaškové a dešťové kanalizace v Otínské 
ulici. Výstavba infrastruktury se rovněž chýlí 
k závěru v ulici Javořické a Dehtínské. Ve 
spolupráci s hl. m. Prahou, které je investorem 
celého projektu, fi nišuje i dokončování vnitř-
ku objektu (sociálního zázemí) přírodního 
koupaliště. Dalším významným počinem je 
rekonstrukce schodiště a pochozích úseků, 
včetně vnitrobloku na II. stupni základní ško-
ly. Tato akce se realizuje díky narychlo získa-
né dotaci ve výši 4 milionů Kč od hl. m. Prahy 
z programu především zaměřeného na zvyšo-
vání kapacit školních a předškolních zařízení 
v městských částech. Rekonstrukci, jež začínala 
být velice potřebná, z důvodu problematického 
stavu schodiště a pochozích cest, tak radotínská 
radnice nemusí hradit ze svých prostředků. Ško-
láci při svém nástupu do nového školního roku 
1. září již půjdou po nových schodech, budou si 
moci zahrát na nových hřištích basketbal anebo 
v odpoledních hodinách využít dětské hřiště 
s herními prvky na rozšířené zeleni. Počátkem 
srpna byla zahájena další etapa zateplování 
objektů ve vlastnictví radotínské samosprávy 
v lokalitě Sídliště. Konkrétně se jedná o bytové 
domy čp. 1065 až 1068. Akce, jež je zohledněna 
v rozpočtu na letošní rok, by měla skončit v půli 
listopadu. Zateplení se provádí i na objektu rad-
nice v ulici Václava Balého, a to díky získaným 
státním prostředkům z Ministerstva životního 
prostředí. Na přelomu července a srpna byla 
modernizována dvě multifunkční hřiště pro 
míčové hry na Sídlišti a v Radkovské ulici. Byl 
dokončen bezpečnostní přechod v Prvomájové 
ulici pod sokolovnou. Vzhledem k tomu, že 
žákovské sportovní oddíly radotínského Sokola 
mají největší dětskou základnu, bylo to opravdu 
záhodno, především z důvodu velké frekvence 
malých sportovců. Dále se připravuje výběr 
zhotovitele na realizaci chodníku a veřejného 
osvětlení ke „statkovým“ domům ve Výpadové 
ulici. Zde by stavební činnost mohla být zahá-
jena koncem září. O celé řadě výše uvedených 
stavebních akcí a jiných zajímavostech se 
podrobněji dočtete v článcích tohoto vydání 
Novin Prahy 16. Krásný zbytek prázdnin přeje 
za redakční radu

Výsledky druhé elektronické aukce 
pro občany a podnikatele v regionu 
Prahy 16 uspořádané radotínskou 
radnicí ve spolupráci se společností 
eCENTRE opět příjemně překvapily.

Všichni přihlášení dosáhnou díky 
aukci úspory nákladů, a to u obou 
soutěžených komodit. V případě 
elektřiny dosahuje průměrná úspo-
ra 16,49 %, u plynu je to dokonce 
26,46 %. A na další snížení nákladů 
o desítky tisíc ročně se díky aukci těší 
i samotná radotínská radnice.  

Podrobnosti přineseme v příštím 
vydání NP16.

2. e-aukce pro občany
a podnikatele

informovali veřej-
nost v NP16 v čísle 
7-8/2013, rozhodlo 
Zastupitelstvo hl. m. 
Prahy dne 20.6.2013 
o  p o ř í z e n í  n o v é 
z mě ny ú z e m n í ho 
plá nu lok a l i t y na 
soutoku Vltavy a Be-
rounky na základě 

podnětu radotínské radnice a petice místních 



Nejčastější otázkyVolby do obecních zastupitelstev

Volby do Zastupitelstev městských částí 
Praha 16, Praha - Zbraslav, Praha - Velká 
Chuchle, Praha - Lipence, Praha -  Lochkov 
a volby do Zastupitelstva hlavního 
města Prahy.

Rozhodnutím prezidenta republiky 
publikovaným ve Sbírce zákonů pod 
č. 112/2014 Sb., která byla rozeslána 
20. června 2014, byly vyhlášeny 
volby do obecních zastupitelstev, tedy 
i Zastupitelstva hlavního města Prahy 
a zastupitelstev městských částí ve 
správním obvodu Prahy 16. 

Volby se budou konat v pátek 
10. října od 14.00 hod. do 22.00 hod. 
a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hod. 
do 14.00 hod. Do Zastupitelstva 
h lav n í ho města  Pra hy se  bude 
volit 65 členů, do zastupitelských 
sborů v Praze 16 a v Lipencích bude 
zvoleno shodně po 15 členech, na 
Zbraslavi budou volit 17 zástupců, 
ve Velké Chuchli a v Lochkově jich 
bude devět. 
Jak to bude v Praze 16, tedy v Radotíně? 

Právo volit má v těchto volbách, vedle 
státního občana České republiky, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let a který je v den voleb 
v Městské části Praha 16 přihlášen 
k trvalému pobytu, také státní občan 
členského státu Evropské unie, který 
splňuje rovněž obě tyto podmínky 
a současně požádá o zápis do dodatku 
stálého seznamu voličů vedeného 
každým úřadem. 

Voličské průkazy se při těchto volbách 
nevydávají. Kandidátní listiny pro 
volby do Zastupitelstva městské části 
Praha 16 mohou podávat registrované 
politické strany a politická hnutí, jejichž 
činnost nebyla pozastavena, a jejich 
koalice, nezávislí kandidáti, sdružení 
nezávislých kandidátů nebo sdružení 
politických stran nebo politických 
hnutí a nezávislých kandidátů (dále 
jen „volební strany“). 

Kandidátní listiny bylo třeba podat 
nejpozději do 5. srpna 2014 do 16.00 hod. 
V případě Městské části Praha 16 přijímal 
podání Odbor občansko správní 
Úřadu městské části Praha 16, náměstí 
Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín, 
kancelář č. 18 v patře budovy. 

Každá volební strana, jejíž kandidátní 
listina byla zaregistrována, může 
delegovat nejpozději do 10. září 2014 
do 16.00 hodin jednoho člena a jednoho 
náhradníka do okrskové volební komise 
v každém volebním okrsku. Nebude-li 
takto dosaženo nejnižšího stanoveného 
počtu členů okrskové volební komise, 
jmenuje členy na neobsazená místa 
starosta. Na území Městské části 
Praha 16 je vytvořeno 8 volebních 
okrsků (16001 až 16008). 

Žádáme občany, aby sledovali úřední 
desky a webové stránky příslušných 
úřadů, kde budou zveřejňovány další 
informace. Kompletní údaje k volbám 
přinesou zářijové Noviny Prahy 16.

Opilec strážníkům neujel
Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy zpozorovala 11. června v 3.12 hod. 
ráno při běžné hlídkové činnosti na křižovatce ulic Vrážská a Výpadová 
jedoucí osobní vozidlo zn. Škoda Felicia, které nemělo zapnuté předepsané 
osvětlení. Hlídka se vydala vozidlo sledovat a za použití zvláštního výstražného 
zařízení (ZVZ = maják) se pokusila vozidlo zastavit. Po zapnutí ZVZ vozidlo 
náhle změnilo rychlost své jízdy a prudce přidalo. Po krátkém pronásledování 
se strážníkům podařilo ujíždějící vozidlo zastavit. Řidič vozidla byl vyzván 
k předložení dokladů potřebných pro řízení motorového vozidla a na základě 
předchozího jednání i k provedení orientační dechové zkoušky na přítomnost 
alkoholu v dechu. Provedenou zkouškou byla u řidiče naměřena hodnota 
2,18 promile alkoholu v dechu. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu 
řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu byla na místo přivolána Policie 
ČR, která si celou záležitost převzala k dořešení.

Chtěl spáchat sebevraždu, skončil na psychiatrii
Oznámení od Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (ZZS) s žádostí 
o prověření lokality křižovatky ulic Ke Kamínce a Na Baních, odkud měl na 
linku 155 volat sebevrah, že požil větší množství léků a má v úmyslu skoncovat 
se životem, přijala autohlídka MP 15. června v 6.41 hodin. Bližší popis sebevraha 
nebyl upřesněn. Zjištěné informace byly předány hlídce Policie ČR v terénu 
a následně byla zahájena součinnostní akce v uvedené lokalitě s cílem vysledovat 
osobu, která se chce ohrozit na životě. Při pátrání po osobě autohlídka MP v ulici 
Jiřiny Štěpničkové spatřila na chodníku stát muže, který nápadně odpovídal 
profi lu sebevraha. Hlídka muže vyzvala k prokázání totožnosti a podání 
vysvětlení, při kterém uvedl, že telefonoval na linku 155 a hrozil sebevraždou. 
Dále uvedl, že po hádce s partnerem požil neurčené množství a druh léků. 
Přivolaní policisté si celou záležitost převzali k dořešení. Muž byl převezen 
ZZS na traumatologické oddělení Fakultní nemocnice v Motole s následným 
převozem do Psychiatrické léčebny v Bohnicích.

Incident před hotelovým domem
22. června kolem 21. hodiny prováděla autohlídka MP běžnou hlídkovou 
činnost v ulici Vrážská před tzv. Hotelovým domem, kde ke služebnímu 
vozidlu přistoupila vrávoravou chůzí dvojice zjevně podnapilých osob, která 
začala hlídku verbálním způsobem urážet, napadat a narážet do dveří a oken 
služebního vozidla. Na základě tohoto jednání byly osoby vyzvány od upuštění 
od svého jednání, k podání vysvětlení a prokázání totožnosti. Osoby nedokázaly 
hodnověrně prokázat svou totožnost ani po poskytnutí nezbytné součinnosti 
a svým agresivním chováním stále narušovaly veřejný pořádek. Na základě 
neustálého ignorování zákonných výzev a pokynů hlídky byl do akce zapojen 
služební pes jako podpůrný prostředek k předvedení na Policii ČR za účelem 
zjištění totožnosti a dokončení úkonu hlídky ke zjednání veřejného pořádku. Při 
předvedení jedna z osob upadla na chodník a způsobila si poranění hlavy, které si 
vyžádalo přivolání ZZS a ošetření na místě. Po tomto incidentu přiběhla k hlídce 
další osoba a začala hlídku verbálně napadat a mařit úkon směřující ke dvojici 
osob. Vzhledem k vyhrocující se situaci ze strany této trojice nepřizpůsobivých 
osob byla na místo přivolána hlídka Policie ČR a následně byla zjištěna totožnost 
všech osob. U osoby s poraněním hlavy byla provedena dechová zkouška na 
přítomnost alkoholu v dechu s pozitivním výsledkem 1,75 promile. Muž byl 
následně odvezen ZZS na traumatologické oddělení FN v Motole. Vzhledem 
k protiprávnímu jednání trojice osob byla celá záležitost předána příslušnému 
správnímu orgánu k dořešení.

Musím ohlásit úřadu změnu osob-
ních údajů jako je získání titulu?

V důsledku napojení institucí na 
základní registry zřízené zákonem 
č. 111/2009 Sb., o základních regist-
rech, přebírá živnostenský úřad údaje 
o fyzických osobách z registru obyva-
tel. Akademické tituly nejsou referenč-
ním údajem evidovaným v registru 
obyvatel (§ 16 a dále výše uvedeného 
zákona). Udělení některého z akade-
mických titulů, ať za jménem či před 
jménem, tedy v žádném případě ne-
znamená, že se akademický titul stává 
automaticky součástí jména a příjmení 
fyzické osoby. Naopak. 

Pouze sama 
f yzická osoba 
rozhoduje o tom, 
kdy a v jakých 
souv i s los tech 
bude akademic-
ký titul užívat, 
což  souč a sně 
v y lučuje ,  aby 
k jeho užívání 
b y l a  f y z i c k á 
osoba nucena, či bylo jeho uvádění 
vyžadováno. Pro informaci uvádíme, 
pokud požádáte živnostenský úřad 
o zápis akademického titulu do živ-
nostenského rejstříku a nemáte-li jej 
zapsaný v občanském průkazu, musíte 
doložit doklad o jeho přidělení a za-
platit správní poplatek 100 Kč.

Mobilní obchodní kancelář
Pražská plynárenská, a.s. ve spolu-

práci s dceřinou společností Měření 
dodávek plynu, a.s. a Městskou částí 
Praha 16 již několik let zajišťují tzv. 
mobilní obchodní kanceláře. 

Služba slouží stávajícím i potenciál-
ním zákazníkům Pražské plynárenské. 
V dodávkovém automobilu Fiat Duca-
to si mohou zájemci vyřídit záležitosti, 
aniž by navštívili kancelář v Praze 2 
a Praze 4 (zahájení, převod a ukončení 
odběru zemního plynu, změny smluv-
ního vztahu – způsobu placení, zasí-
lací adresy, jména, převzetí reklamace, 
výměna, kontrola a zaplombování 

plynoměru, informace k dodávkám 
zemního plynu či pouze vyzvednutí 
tiskopisů a informačních brožur).

Auto bude jako vždy přistavené na 
parkovišti před ÚMČ Praha 16 na ná-
městí Osvoboditelů 21/2a a označené 
logem Pražské plynárenské. Bližší 
informace získáte na telefonních čís-
lech 267 175 174 a 267 175 202 a na 
www.ppas.cz.

Nejbližšími termíny přistavení 
jsou úterý 16.9.2014 od 12.00 do 
14.30 hodin, pondělí 27.10.2014 od 
14.30 do 17.00 hodin a úterý 2.12.2014 
od 8.00 do 11.00 hodin.

Pozor na dárky zdarma k nákupům
Dostali jste k nákupu dárek a posléze 

odstupujete od koupě z důvodu vad? 
Odstoupení vás může vyjít pěkně dra-
ho, pokud už dárek nemáte. Obchodníci 
totiž vyžadují jejich vracení, a není-li to 
možné, srazí si z kupní ceny částku, za 
kterou darovanou věc běžně prodávají. 
Na to však nemají právo.   

Podnikatelé se v rámci konkurenč-
ního boje předhánějí ve slevových 
akcích a nápaditosti dárků 
a různých bonusů, jimiž od-
měňují své zákazníky. Slibo-
vané výhody a dárky nema-
lou měrou ovlivňují rozho-
dování spotřebitelů. Mnohdy 
je obchodníci dávají bez ptaní 
rovnou do tašky a pouze to 
spotřebiteli oznámí. Zákaz-
níci si nabízené dárky vzít 
mohou, ale nemusí. Žádný 
obchodník si nedovolí jim je 
vnucovat. „O to překvapivější 
je tvrzení prodejců, že při 
rušení kupní smlouvy musí 
spotřebitelé dárky vrátit. Ta-
kové požadavky jsou z hlediska 
zákona nepřípustné. Není možné, aby 
se počáteční výhoda změnila na sankci 
za odstoupení od smlouvy,“ upozor-
ňuje Lukáš Zelený, vedoucí právního 
oddělení dTestu.

Představte si, že si koupíte kávovar 
a jako dárek k němu dostanete balení 
kvalitní kávy. Během prvního roku 
používání výrobku se potýkáte se 
stále stejnou vadou, kterou se prodejci 
nedaří přes opakované pokusy odstra-
nit. Rozhodnete se proto využít práva 
na odstoupení od smlouvy a vadný 
kávovar vrátit. Prodejce se však i po 
tak dlouhé době začne dožadovat vrá-
cení daru, v opačném případě hrozí 

stržením jeho hodnoty z vracené kup-
ní ceny. Samozřejmě podotkne, že při 
výměně za nový kus vám tato starost 
odpadne. Požadavek na vrácení dárku 
při reklamaci řešené odstoupením 
od smlouvy působí zvlášť absurdně 
v případě reklamních předmětů jako 
je tričko s logem obchodu.

Ustanovení obchodních podmí-
nek hlásající povinnost vrátit dar 

po zrušení kupní smlouvy 
předs t av uje  nepř ípus t né 
omezování práv spotřebite-
lů ze záruky. Přinejmenším 
má za cíl odradit spotřebi-
tele od uplatňování práva 
na odstoupení od smlouvy. 
„K takovéto klauzuli se ne-
přihlíží, jako by vůbec neby-
la. Je-li právo spotřebitele od 
smlouvy odstoupit logickým 
důsledkem nedodržené kva-
lity a vlastností prodaného 
zboží, za což obchodník 
odpovídá, nemá tento právo 
se vrácení dárků dožadovat,“ 
říká Lukáš Zelený.  

Využijete-li právo na odstoupení 
od smlouvy do 14 dnů, typicky v pří-
padě nákupu po internetu, můžete se 
rovněž setkat s podmínkou vrácení 
dárků. Tady jsou však okolnosti 
odlišné. Neboť zde záleží na úvaze 
každého zákazníka, zda se rozhodne 
smlouvu zrušit nebo si zboží spolu 
s dárky ponechat. Podle toho by měl 
i s nabytými dárky zacházet. Nebylo 
by spravedlivé těžit z výhod, které 
s sebou nákup nese, pokud se spotře-
bitel z vlastní vůle z kupní smlouvy 
vyváže, aniž by obchodník jakkoliv 
porušil své povinnosti.

Radotín 40 let součástí hlavního města. 
1. července 1974 došlo k výraznému roz-
šíření Prahy. Z okresů Praha – východ 
a Praha – západ se k hlavnímu městu 
připojilo 30 obcí, mezi nimi i město 
Radotín (na město byl Radotín povýšen 
14.9.1967). Praha tak dosáhla rozlohy 
496,1 km2. I po připojení, po němž se 
Radotín stal součástí městského ob-
vodu Praha 5, si zachoval svůj znak 
schválený radotínským MNV čtyři roky 
poté, co byla obec roku 1967 povýšena 
na město. Od roku 1990 se stal samo-
správnou městskou částí Praha-Radotín, 
k 1. lednu 2002 městská část získala sou-
časný název Praha 16.
Doprava pro školáky se zlepší. Odjezdy 
linek 120 a 569 se s počátkem školního 
roku mění, lépe zajistí dopravu dětí do 
ZŠ Radotín z oblasti v okolí cemen-
tárny. Počínaje 1. zářím 2014 dojde 
ke změně odjezdů linky 120 (trasa: 
Na Knížecí přes Zlíchov, dále Polikli-
nika Barrandov, Lochkov, Cementárna 
Radotín – V Sudech – Safírová – Prvo-
májová a Nádraží Radotín) a školní linky 
569 (Otěšínská – Solná – Plánická – Pod 
Říhákem – U Kestřánků – Prvomájová –
Nádraží Radotín – Škola Radotín). Do-
sud byl stav takový, že školní linka 569 
přijela do zastávky „Nádraží Radotín“ 
v 7.40 hod., takže spoj k radotínské zá-
kladní škole ujel o 1 minutu spoji 120 
od Lochkova. Od prvního školního dne 
bude časově posunut spoj školní linky 
o +1 minutu tak, aby do zastávky „Nádra-
ží Radotín“ přijížděly obě linky ve stejný 
čas, tj. v 7.41 hod. Při případném zpoždě-
ní linky 120 bude autobus 569 směřující 
ke škole vyčkávat ještě další 4 minuty (do 
7.45 hod.). Přestup dětí zde bude bezpeč-
ný a komfortní, výstupní zastávka 120 
a nácestná zastávka 569 ve směru „Škola 
Radotín“ jsou na stejném nástupišti, a to 
na komunikační spojce mezi Věštínskou 
a Vrážskou. 
Jedete na biotop autem? Pak prosíme 
o ohleduplnost - respektujte při návštěvě 
Biotopu Radotín možnost parkování na 
záchytných parkovištích u sportovní haly 
a U Ondřeje (k nim vedou velké naváděcí 
informační tabule). Na začátku prázdnin 
byla situace v ulicích kolem radotínské 
základní školy špatná a v případě příjezdu 
sanitek a hasičů by zde došlo ke kolizním 
situacím. Městská část Praha 16 dále při-
pravila dílčí úpravy dopravního značení 
na příjezdové trase. 
Nově pojmenované ulice v Lipencích. 
Rada hl. města Prahy schválila návrh na 
pojmenování třinácti ulic v Lipencích. Ty 
byly dosud bez názvu, část adres tvořila 
pouze čísla popisná či evidenčních s do-
větkem Lipence nebo Kazín. Nové názvy 
jsou Za hrází, Nad Kazínem, U Kazína, 
Ke Kazínu, U Koloniálu, K Černošicím, 
Údolí hvězd, K Údolí hvězd, Nad Údolím 
hvězd, K Obsinám, Pešákova, Českého 
červeného kříže a Obsiny.
Doložení fi nanční způsobilosti. Odbor 
živnostenský ÚMČ Praha 16 upozor-
ňuje všechny dopravce, kteří musejí 
splňovat fi nanční způsobilost dle zákona 
č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve 
znění pozdějších předpisů a další souvi-
sející zákony, na blížící se konec termínu 
k doložení způsobilosti, tj. 31. července. 
Pokud podnikatel požádá příslušný do-
pravní úřad před uplynutím uvedené lhů-
ty, má možnost prokázat trvání fi nanční 
způsobilosti nejpozději do 31. srpna 2014.
Namalujte si tramvaj. Soutěž pro třídy 
druhých stupňů pražských základních 
škol a primy až kvarty víceletých gym-
názií vyhlásilo Hlavní město Praha. 
Přihláškou je vizuální ztvárnění praž-
ského tramvajového vozu dle šablony 
ve formátu A3, kterou lze stáhnout na 
adrese www.dpp.cz/soutez-namalujte
-svou-tramvaj. Návrhy v šabloně je třeba 
dodat na adresu Dopravního podniku hl. 
m. Prahy a.s., odbor marketingu a komu-
nikace, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 
do 12. září 2014. Vítězný návrh bude po-
užit jako šablona pro polep reálného vozu 
tramvaje typu T3, který bude jezdit po 
dobu jednoho roku na běžné lince měst-
ské hromadné dopravy. Před uvedením 
tramvaje do provozu proběhne slavnostní 
vyhlášení vítězů a křest tramvaje v Mu-
zeu MHD pro všech deset vyhodnoce-
ných tříd. Vítězná třída se v polepeném 
voze projede jako první během slavnostní 
jízdy Prahou. Soutěž je určena pouze pro 
celé třídy, nikoliv pro jednotlivce.



Biotop předčil všechna očekávání Opravy ve školách i na hřištích

spravuje i sportovní halu. Ve správní 
radě Radotínské, o.p.s. jsou zástupci 
vedení městské části a radotínských 
sportovních oddílů. „V režimu dočas-
ného provozu postupně odstraňujeme 
všechny nedostatky a problémy, které 
se objevují až za provozu. Je to přede-
vším otázka vstupního systému, par-
kovací kapacity, informovanosti řidičů 
o možnostech parkování na záchyt-
ných parkovištích atd. Ve spolupráci 
s hl. m. Prahou jednáme o odkupu 
pozemku v sousedství koupaliště pro 
účely rozšíření parkoviště,“ vysvětluje 
Mgr. Miroslav Knotek, zástupce sta-
rosty a koordinátor projektu Radotín-
ský biotop. „Od otevření koupaliště do 
konce července navštívilo biotop přes 
24 tisíc návštěvníků, což představuje 
přes 750 návštěvníků na den. Ekono-
mika provozu je dobrá a ukazuje se, že 
idea přírodního koupaliště byla správ-
ná,“ doplňuje Knotek. 

To, že vlastní provoz biotopu bude 
v první fázi o získání velké zkušenosti 
s provozováním podobného zařízení, 
bylo jasné. Proto, aby byl chod zcela 

bezproblémový i z hlediska nejbliž-
šího okolí, je přistupováno k dalším 
krokům a opatřením.

„V areálu školy dojde k rozšíření 
parkovacích stání v místě bývalého 
zařízení staveniště. Tato místa pak 
budou moci využívat učitelé, což by 
mělo mít i vliv na zlepšení dopravní 
situace v Loučanské ulici v době 
školního roku. Ve snaze o elimino-
vání negativních dopadů parkování 
návštěvníků z celé Prahy, kteří přes 
opakované výzvy nevyužívají záchyt-
ná parkoviště U Ondřeje a u spor-
tovní haly, bylo v červenci upraveno 
dopravní značení v celé oblast i 
a doplněna řada zákazů zastavení na 
nejproblematičtějších místech, to vše 
při zvýšení dozoru ze strany městské 
policie. Chtěl bych i touto cestou po-
žádat občany žijící v blízkosti biotopu 
o shovívavost. Na všech negativních 
věcech spojených s provozem kou-
paliště se pracuje a věřím, že budou 
postupně odstraněny. Letošní sezóna 
je velkou zatěžkávací zkouškou, která 
bude vodítkem do budoucího provo-
zu,“ uzavírá starosta Hanzlík. 

nové dětské hřiště při hranici pozemku 
s biotopem a hřbitovní zdí, rekonstru-
ované schodiště k nové přístavbě. Do-
jde i k rozšíření zeleně podél stávající 
opěrné zdi,“ pokračuje ve výčtu změn 
Mgr. Miroslav Knotek, 1. zástupce sta-
rosty, který má v gesci školství.

Ve svahu u přístupového schodiště 
bude vchod do školy s horní brá-
nou spojovat dlážděný bezbariérový 
chodník. V oplocení vedle brány 
bude i nový přístup do přestavěného 
kontejnerového stání, další vznikne za 
tělocvičnou. Na obou místech musely 
být proto vykáceny poléhavé jalovce, 
v ohybu chodníku je nahradí nově vy-
sazená lípa. Stejnou dlažbu jako zmí-
něné prostory dostane i celé nádvoří 
mezi budovou jídelny a tělocvičnou. 
Stávající pingpongové stoly, basket-
balové koše a venkovní umývárnu 
nahradí nové. Jeden z košů pro street 
basket se ocitne zády k oknům tělo-
cvičny, před kterými bude ochranná 
síť. V rohu pod přístupem do jídelny 
přistíní venkovní sezení krytá pergola, 
přibydou i zastřešené stojany na kola.

Místo stávající boudy na nářadí 
vyroste u zpevněné plochy altán, 
který bude z jedné třetiny uzavřený 
a uzamykatelný. Všechny herní prvky 
dětského hřiště budou nové a jejich 

Investiční činnost v Radotíně
na místo stavby. Následně se do dna 
řeky beranidlem zatloukaly štětovnice 
larsen a na ně byly betonovány zákla-
dy pro podpěrnou konstrukci. Ta vy-
rostla během července a jejím účelem 

je zajistit samotnou lávku pro případ 
dalšího případného pohybu konstruk-
ce (poklesu). Veškeré práce provedla 
společnost JHP – Mosty spol. s r.o. 
a náklady na akci jsou plně pokryty 
z účelové dotace vyjednané vedením 
Městské části Praha 16 s hlavním měs-
tem Prahou (viz NP16 č. 6/2014). 

„Díky tomuto kroku jsme získali 
dostatečný časový prostor pro po-
měrně složité a časově náročné zadání 
veřejné zakázky k vytvoření prováděcí 
dokumentace a opravu či vybudová-
ní nové lávky a především zajištění 
dostatečných fi nančních prostředků, 
které jsou dle zpracovaných studií nad 
reálné možnosti rozpočtu Městské 
části Praha 16,“ vysvětluje radotínský 
starosta Mgr. Karel Hanzlík.

Krátce po dokončení provizorní 
konstrukce také mohl být zmírněn 
režim na samotné lávce, vstupy z obou 
stran jsou již rozšířeny a bez kompli-
kací pro cyklisty či tělesně postižené.

Druhou, již téměř dokončenou inves-
tiční akcí - tentokráte plně hrazenou 

z rozpočtu městské části - je zvýšený 
přechod pro pěší v Prvomájové ulici 
mezi sokolovnou a vlakovým nádra-
žím. Stavební práce zde probíhaly 
celý červenec a do výkopu byly rovněž 
položeny kabely pro přisvětlení pře-
chodu. To bude napájeno nezávisle na 
síti veřejného osvětlení, takže ho bude 
možné časově ovládat podle potřeby. 
Půjde o první takové světlo ve správě 
městské části (ostatní jsou na hlavních 
komunikacích a jejich vlastníkem je 
hlavní město Praha). Rozpočet akce 
je 958 tis. Kč bez DPH, který v ote-
vřeném výběrovém řízení nabídla 

společnost EKIS, s.r.o. „Vybudovaný 
stavební zpomalovací práh nahradil 
původní montovaný a městská část 
si od něj slibuje zvýšení bezpečnosti 
chodců na tomto frekventovaném 
místě,“ říká starosta Hanzlík. 

Další stavební akcí, která probíhá 
celé léto, je zateplení hlavní budovy 
radnice v ulici Václava Balého. Inves-
tice se uskutečňuje díky krytí 90 % 
uznatelných nákladů ze Státního fon-
du pro životní prostředí ČR, celkový 
rozpočet činí 1,6 milionu Kč bez DPH. 
Zakázku realizuje vítěz výběrového 
řízení, fi rma K2S, s.r.o., která vloni 
zajišťovala i rekonstrukci střechy 
této budovy. V prvních srpnových 
dnech proběhla od pátku do pondělí 
(tedy tak, aby byl co nejméně narušen 

provoz úřadu a zajišťované služby pro 
veřejnost) demontáž starých a osazení 
nových oken. 

„Děkuji občanům za pochopení, při 
všech pracích jsme se se zhotovitelskou 
fi rmou snažili o co nejmenší narušení 
chodu úřadu, proto například výměna 
oken či malování prostor probíhalo 
výhradně mimo úřední hodiny,“ uvádí 
radotínský starosta.   

Poslední probíhající velkou in-
vestiční akcí je výstavba technické 
vybavenosti v oblasti Otínské ulice 
a Viniček. V polovině července byla 
dokončena ulice Jelenovská včetně 
fi nálního povrchu a práce se bez pro-
dlení přesunuly do navazujícího úse-
ku Otínské ulice nad urnový háj, kde 
bude stavba podle stanoveného har-
monogramu pokračovat do poloviny 
listopadu. V Javořické ulici se práce 
chýlí k závěru a podle plánu by měly 
být dokončeny ještě během srpna. 

Posledním rozpracovaným úsekem 
je ulice Dehtínská, na níž by podle 
harmonogramu měly práce skončit do 
konce října 2014.

Děti se na začátku školního 
roku dočkají opraveného 
vstupu do II. stupně i celého 
školního dvora

ZŠ Radotín, 9.7.2014

Zástupce starosty Knotek
a starosta Hanzlík na kontrole, 
25.7.2014

Dvůr se promění k nepoznání, 
5.8.2014

Schodiště se rýsuje, 5.8.2014

Nové sprchy před dokončením, 
5.8.2014

Hřiště na Sídlišti

Sportoviště v Radkovské
s novým umělým povrchem

Vestavba v ZUŠ
Klementa Slavického

Úpravy dětského dopravního 
hřiště, 5.8.2014

ZUŠ Klementa Slavického
Řemeslníci pracují i v budově Zá-

kladní umělecké školy K. Slavického. 
Zde se sklep mění v hudební učebnu. 
Tu současnou v domě U Koruny bude 
škola využívat pro výuku tance, díky 
čemuž se zlepší i využitelnost vedlej-
šího sálu, který byl doposud v době 
hodin bicích nástrojů kvůli hluku 
nevyužitelný. Stavební úpravy v bu-
dově ve Zderazské ulici zasáhly nejen 
nefunkční sklad uhlí, ale i přízemí, 
kde bylo nutné probourat podlahu pro 
nové schodiště (původně byl suterén 
přístupný pouze po žebříku pod po-
klopem). Kvůli akustice také schody 
oddělí nová příčka. 

Hřiště v Radkovské a na Sídlišti
V posledním červencovém týdnu 

se uzavřela víceúčelová hřiště v Rad-
kovské ulici a na starém sídlišti. 
Firma Linhart s.r.o. na obou místech 
pokládala povrch z umělé trávy. Starý 
koberec sejmutý v Radkovské byl po-
užit v rámci stávajících sportovních 
zařízení (například na biotopu). 

„Hřiště na Sídlišti se ještě vyrovná-
valo stěrkou a obnovovalo se i oplocení. 
Práce proběhly velmi rychle, takže děti 
dostaly hřiště už zpět. Obě místa již 
totiž mají nový povrch, který na Síd-
lišti umožní i tradiční zimní přeměnu 
na kluziště,“ doplnil zástupce starosty 
Knotek. Modernizace hřišť je realizo-
vána za významné fi nanční podpory 
společnosti Schäfer Menk s.r.o. Celková 
cena úprav je 533 067 Kč včetně DPH.

„Všechny stavby by měly být do-
končeny, pokud se nevyskytne něja-
ká neočekávaná komplikace, během 
prázdnin,“ dodává k nebývalému 
prázdninovému stavebnímu ruchu 
v Radotíně starosta Hanzlík.

počet se rozšíří. Renovace se dočká 
i „malé“ schodiště z nádvoří směrem 
k „novým“ šatnám družiny a pevný 
povrch dostanou chodníčky u dětské-
ho dopravního hřiště. Podle rozpočtu 
činí cena projektu 4,5 milionu korun 
včetně DPH. Ve výběrovém řízení 
vyhrála zakázku radotínská firma 
ALBET stavební, s.r.o., jež předložila 
v soutěži nejnižší cenovou nabídku. 

O poznání méně náročné stavební 
práce se dotk ly sprch u tělocv ič-
ny – stá le ničené ruční h lav ice 
nahradily pevně zabudované modely 
s podomítkovou instalací. Výměna se 
týkala všech sprch – tedy tří dívčích 
a tří chlapeckých. Dodavatelem je 
fi rma MIKU, vítěz výběrového řízení 
vyhlášeného základní školou. Rozsáh-
lou změnou prochází i stará budova 
I. stupně. Tam staré klecové šatny 
nahradí individuální šatní skřínky, 
stejné, jaké se již užívají na II. stupni. 
Nejvýhodnější nabídku na jejich dodá-

ní nabídla fi rma Quick Offi  ce s.r.o. Ob-
jednaných 283 skříněk bude stát školu 
421 310 Kč včetně DPH. „Jde o moder-
nější a uživatelsky vstřícný způsob 
uložení soukromých věcí ve škole pro 
naše žáky, který vychází z koncepce 
rozvoje naší školy,“ řekl Mgr. Miroslav 
Knotek. Skříňky budou rozmístěny 
na místech bývalých klecí i na chod-
bách. Před samotnou instalací, která 
proběhne v posledním srpnovém 
týdnu, však městská část ještě plánuje 
nahradit stávající luxferové přisvětlení 
prostorů šaten novými okny. Ta budou 
v prvním i druhém patře, takže se zde 
zlepší větrání. Pevné zasklení zůstane 
pouze v přízemí, kde není okenní 
otvor přístupný. Tyto práce přijdou 
městskou část na 184 042 Kč bez DPH, 
dodavatelem je fi rma Jiří Hudek. Rov-
něž bude nutné v šatnách položit nové 
podlahy (z PVC).



Koruna v září zazáří
Kulturistky a kulturisté z Kulturního 

střediska Radotín ve volných letních 
dnech kulturně nezahálí a navštěvují 
nejrůznější kulturní akce, divadelní 
i hudební festivaly, sbírají inspiraci 
a připravují pořádnou porci kulturních 
zážitků pro příští sezonu. 

Svou kulturní podzimní sezónu 
2014 zahájí 8. září, kdy vypukne již 
druhý ročník Týdne seniorů, který 
organizuje Městská část Praha 16 ve 
spolupráci s radotínským sdružením 
KAAN (Klub aktivních a nestárnou-
cích). Seniorky, senioři, ale i rodiče 
s dětmi a všichni aktivní a nestárnou-
cí se mohou těšit na týden plný zajíma-
vého programu: přednášky o zdraví, 
ukázky rehabilitačních cvičení, kino-
kavárnu, divadlo pro rodiče, prarodiče 
a děti, hudební i další kulturní vystou-
pení. Mnohé například potěší princ 
Radovan z Pyšné princezny, známý 
herec a zpěvák Josef Zíma. Že se bude 
opět podávat dobrá káva a dobré do-
mácí koláčky z rodinné pekárny Racio 
pana Mareše je již tradicí (více viz pro-
gram Týdne seniorů na straně 7).

Pro milovníky starého dobrého folku 
je přichystána velká lahůdka – ve čtvr-
tek 18. září vystoupí na Klubové scéně 
Milana Peroutky zpěvák, skladatel, 
fotograf a textař Vladimír Merta.

A pro velký úspěch se Koruna ještě 
jednou vrátí k zubařům a pro Tes-
tosteron: Kladenské divadlo V.A.D. má 
v Radotíně již mnoho příznivců. Jsou 
zárukou originálního humoru, skvělých 
hereckých výkonů a divadelních pře-

kvapení. S hrou Rozpaky zubaře Sva-
topluka Nováka byli v Radotíně před 
třemi lety a dlouho se o ní v kulturních 
kuloárech Radotína mluvilo. Nejeden 
divák či divačka toto představení pro-
žívali jako osobní terapii a podle ohlasů 
byli i tací, kteří díky představení zcela 
ztratili strach ze zubařů, někteří možná 
i zub. Ano, na podiu v Koruně se vrtalo, 
a to nejen do diváků. Sobota 4. října od 

19.00 je určena všem, co se bojí zubařů, 
ale také zubařkám, zubařům, sestřič-
kám i bratrům. 

Většina těch, kdo viděli jarní Tes-
tosteron polského autora A. Saramo-
nowitze v podání prostějovského diva-
dla POINT si vyžádali reprízu a mají již 
rezervaci na toto velmi drsné předsta-
vení pro otrlé a starší 15 let. Námět hry 
vznikl koncem 90. let jako reakce na 
vlnu ženských knih a časopisů. Muži 

o ženách a také sami o sobě v drsné 
komedii, která si ani na svatební hos-
tině nebere servítky. Jemnějším pova-
hám doporučujeme v sobotu 18. října 
v 19.00 určitě zůstat doma.
Pozdní podzim v Koruně: 

Pro věrné „abonenty“ se například 
chystá představení divadla Sklep, další 
talkshow DRINK se Simonou Babčá-
kovou, oblíbená Improshow, divadlo 
postavené na improvizaci a spolupráci 
s diváky, Křeslo pro hosta se spisova-
telem Vladimírem Páralem, v klubu vy-

stoupí kapela Neřež 
(7. 11. v 19.00), zpí-
vající právník Ivo Ja-
helka a Mirek Pale-
ček (20. 11. v 19.00), 
přijede i Travesti 
show a nový pořad 
Te c ht l e  Me c ht l e
(22 .  10.  v 19.00) 
a  d a l š í  k u l t u r n í 
lahůdky. Ďábelská 
diskotéka pro starší 
a pokročilé ovládne 
sobotu 6. 12. 

Pro rodiče a děti 
opět přijede skvělý 
jihočeský loutkář 

a šoumen moravského původu Víťa 
Marčík ( 15.10.v 9.00), charismatický 
a v Radotíně dobře známý Petr Pištěk 
s Petrpaslíkovým divadlem (18. 10. 
v 15.00) a bude i tradiční mikulášská 
nadílka s pohádkou v podání radotín-
ského souboru Gaudium (5. 12. v 17.00).

Vstupenky je možné rezervovat 
s předstihem na:
rezervacekskoruna@centrum.cz

Plavaly necky plavaly
V sobotu 21. června se na start 

6. Radotínské neckyády dostavilo dva-
náct posádek s dvanácti plavidly. Všichni 
vyjeli a, ač se to při nedostatku vody zdá-
lo nemožné, všichni také dorazili do cíle. 

Tam je hodnotila odborná porota, kte-
rá měla za úkol sledovat nejen umělecké 
provedení plavidla, tedy jeho nápaditost, 
ale také technické provedení plavby, 
schopnost vylodit se na ostrově pirátů 
a dovést tam hasičskou stříkačkou na 
tři pokusy co nejvíce balónů do branky 
a v závěru plavby ještě čistý průjezd mezi 
tyčkami zavěšenými pod lávkou.

Pro první cenu si opět přišel Tomáš 
Hanzl, tentokrát největší Angry Bird, 
který se na plavidle nacházel (z přede-
šlých ročníků se jistě každému vybaví 
i coby kapitán letadla ČSA nebo Shrek). 
Zúročil tak pečlivou výrobu ostatních 
naštvaných ptáčat, casting opičí tlupy 
i její oblékání a hlavně několikahodino-
vou výrobu plavidla přímo v lázních.

Těsně na paty mu ovšem šlapala 
Sněhurka se sedmi trpaslíky, která si 
s sebou kromě katafalku vzala i krále, 
a tak bez úskalí proplula všemi po-

žadovanými úkoly a nepřišla přitom 
ani o jediného trpaslíčka. I když jejich 
bezpečnost raději hlídal i doprovodný 
člun radotínských vodáků.

Tradiční a vždy úspěšný účastník 
Rosťa Hrych si s sebou vzal rovnou 
Nebe, peklo, ráj, Adama s Evou i strom 
rajský a všichni společně vybojovali 
bronzovou medaili.

Os t at n í  plav id la  z a 
medailisty co do nápadů 
ovšem ani trochu nepokul-
hávala, do vln Berounky 
vyrazily i dvě rakve s mrt-
volami, Don Quijote na 
svém oři, Pivor, který ne-
měl nic společného s pivem 
(název je prý zkratkou pi-
tomého voru), vlečný cyk-
loskútr starosty Hanzlíka 
i s taženým surfařem, 
hasičská mašinka Lízinka, plovoucí hos-
půdka a hned troje necky.

A přitom toto plavidlo, které je v sa-
mém názvu plavby, tu mělo tentokrát 
premiéru. Skvělou. Jedny velké necky si 
postavili sokolové na svůj tradiční plovák, 

další obsadila dětská posádka v tréninku 
vodáků a ani ty poslední, přespolní, ne-
dělaly hanbu svému jménu – Lochkovská 
ponorka šla skutečně okamžitě po nalo-
dění jediného člena celá pod hladinu, kde 
ovšem stabilně proplula až do cíle před 
ústím Radotínského potoka.

Předtím, než se začaly předávat di-
plomy a ceny, zněla lázněmi ještě hud-
ba uskupení Qjeten. Po předání všech 
pivních a vinných cen (padl závazek 
uschovat je nezletilým posádkám až 

do dovršení osmnáctého roku) už byl 
čas jen a jen pro podvečerní poslech 
hudby skupiny Tó víš. 

A další neckyáda je minulostí. Nastal 
čas přemýšlet, s čím vyplout příště.

Městská část Praha 16 ve spolupráci 
s Klubem aktivních a nestárnoucích 
KAAN již podruhé pozve své seniorky 
a seniory, ale také rodiče s dětmi a vů-
bec všechny aktivní občany z Radotína, 
které zajímá veřejný a společenský ži-
vot, na týden plný kultury, vzdělávání, 
povídání a potkávání se.

I letos bude Týden ve znamení kul-
turních pořadů. Zazpívat přijede le-
gendární zpěvák a herec Pepíček Zíma, 
vzpomínat na svého manžela Karla 
Högera bude herečka Zdenka Procház-
ková. Babičky a dědečkové můžou vzít 
svá vnoučata na pohádky staré Prahy 
(přijít ale mohou i rodiče na rodičovské 
dovolené se svými dětmi).

Opět je nachystáno odpolední poví-
dání s farářem České církve evangelic-
ké Petrem Špirkem o hledání hodnot 
v naší společnosti, o víře, ale i o zdra-
vém životním stylu. Jak zapojit do své-
ho života rehabilitační jógové cvičení 
předvede a zájemce naučí lektorka 
Hanka Hladovcová. Káva bude určitě 
dobře chutnat při skvělém českém fi l-
mu, natočeném podle předlohy Josefa 
Škvoreckého, Farářův konec.

Chystá se i tvůrčí dílna, kde si každý 
může vyrobit nějaké zajímavé deko-
rativní a ozdobné předměty, beseda 
Geologické a jiné zajímavosti Radotína 
a okolí s letopisci Mgr. Štěpánem Ra-
kem, promovaným geologem, a Ing. Pe-
trem Binhackem, nebo neformální 
podvečerní popovídání se starostou 

Karlem Hanzlíkem. To vše a mnohem 
více v týdnu od 8. do 12. září.

O dobrou náladu, kávičku a poho-
du se budou starat zakládající členky 
a členové KAAN: Alena Ferrová, 
Zdenka Šeborová, Dana Radová, Ja-
roslav Hájek a Petr Špirko. O dobré 
koláčky se postará rodinná pekárna 
pana Mareše Racia.

Celý program v rámci Týdne 
seniorů je pod zášt itou starosty 
Mgr. Karla Hanzlíka.

2. ročník týdne radotínských seniorek a seniorů

P.S.: Co je KAAN? 
Letos v září oslaví radotínský 

Klub aktivních a nestárnoucích rok 
od svého vzniku. Vznikl z iniciativy 
starosty Karla Hanzlíka a několika 
nadšených aktivních a nestárnou-
cích radotínských seniorek a seni-
orů, kteří se chtějí potkávat nejen 
na čajích a zájezdech pro seniory. 
Takže spolu jezdí na další společ-
né a dobrodružné výlety, chodí na 
vycházky do blízkého i vzdáleněj-
šího okolí, navštěvují společně ga-
lerie, koncerty, a nebo se vzdělávají 
v různých kursech, tvoří v dílnách, 
malují a vůbec se potkávají a pořád 
něco vymýšlejí.

Radotínské Burčákobraní chystá 
i divadla pro děti

Středa 15. října Jindřichův Hradec, Čer-
vená Lhota a gobelíny (prohlídka zámku 
Jindřichův Hradec, exkurze do výroby 
gobelínů v Jindřichově Hradci, prohlídka 
zámku Červená Lhota) 
Středa 29. října Klášter Kladruby, Stříbro 
a mýdlárna (prohlídka kláštera Kladruby, 
prohlídka města Stříbra, exkurze do výro-
by mýdla a kvalitní kosmetiky Boemi)

Městská část Praha 16 připravila ve 
spolupráci s CK2 i na tento podzim sérii 
dotovaných zájezdů pro radotínské senior-
ky a seniory.

Předprodej se koná v pondělí 8. září od 
8.00 do 10.00 hodin v Kulturním středisku 
Radotín v domě U Koruny, tentokrát na 
Klubové scéně Milana Peroutky. Pro ra-
dotínské seniorky a seniory platí dotovaná 
zvýhodněná cena 200  Kč za osobu.
Tady jsou termíny a trasy zájezdů:
Středa 17. září Zvíkov a Orlík s plavbou 
(prohlídka hradu Zvíkov, plavba parníkem 
ze Zvíkova na zámek Orlík, prohlídka 
zámku Orlík, exkurze do tělesa hráze a do 
elektrárny Orlík) 
Středa 1. října Lednicko-Valtický areál 
(prohlídka zámku Lednice, plavba lodičkou 
zámeckým parkem k minaretu, exkurze 
do zámeckého sklepa Valtice s degustací 3 
vzorků vína) 

Podzimní zájezdy pro radotínské seniory

Pošesté Radotínem zavoní šumivý mok z ja-
kostních hroznů. Zase zahraje hudba a poprvé 
je přichystán i divadelní stan pro děti.

Kulturně společenský podnik pod tak-
tovkou Městské části Praha 16 a Českého 
archivu vín připravuje útok na všechny 
smysly návštěvníků v sobotu 13. září, 
kdy Burčákobraní ovládne prostor před 
lávkou přes Berounku – tedy celé náměstí 
Sv. Petra a Pavla.

A co by bylo víno bez zpěvu, proto ani 
tentokrát nebude chybět hudební program 
(viz Program dne).

Kvůli menším návštěvníkům je letos 
(kromě nekvašeného moštu) přichystána 
jedna velká novinka. Hlavně pro ně bude 
nachystán divadelní stan, v němž Petr Piš-
těk se svým dobře známým Petrpaslíkovým 
divadlem předvede od půl třetí pohádku 
Jak si čerti hráli na divadlo a od půl čtvrté 

známý kus Dlouhý Široký a Bystrozraký.
…a rodiče budou moci v klidu degusto-

vat. Pokud je tedy principálovo charisma 
nepřiková v hledišti. Pak by ovšem měli 
sklenky odložit, aby je dětem nevyklopi-
li za krk – to až se budou smíchy lámat 
v pase!

Program dne:
14.00-17.00 Réva - cimbálovka
                    z Hodonína
14.30          Jak si čerti hráli na
                    divadlo (divadelní stan)
16.30          Dlouhý Široký a Bystrozraký
                    (divadelní stan)
17.30-18.30  Ivan Hlas Trio
18.30-19.00  Vyhlášení vítězů ankety
                     o nejlepší burčák
19.30-21.00  Abba world revival 
21.30-23.00  Harry Band

by mýdla a kvalitní kosmetiky Boemi)

Pravidla pro předprodej:
Jedna osoba může koupit na kaž-
dý zájezd maximálně 2 místenky; 
jedna osoba může do pořadníku 
zapsat maximálně dvě osoby (tzn. 
sebe a někoho dalšího); není mož-
né si místo na zájezdu rezervovat 
před předprodejem telefonicky či 
e-mailem.
Informace: CK2, Ing. Jan Uhlíř, 
telefon: 224 313 161, 731 170 029

Městská část Praha 16 již tradičně po-
řádá velkou akci pro nejmenší i odrostlejší 
děti jako jeden velký svátek, na který při-
pravují své programy, soutěžní disciplíny 
či různé ukázky jednotlivé organizace, 
spolky, kluby či bezpečnostní složky pů-
sobící v Radotíně a nejbližším okolí. Letos 
se konal v sobotu 7. června a přes 30stup-
ňové horko neváhalo přijít na tuto akci do 
radotínských Říčních lázní několik stovek 
především místních dětí.

A všichni ti, co přišli, si užili několik 
hodin plných zábavy i herních klání. Po 
slavnostním uvítání starostou Městské 
části Praha 16 Mgr. Karlem Hanzlíkem 
si taktovku na téměř celé odpoledne 
převzal Kašpárek v rohlíku, který bavil, 
hrál, připravil pro děti tvůrčí (hovínko-
vou) dílnu a při koncertu pořádně roz-
parádil všechny děti milující „tvrdší“ 
hudbu nazývanou „bejbypank“. 

Pak se všechny děti rozprchly a sna-
žily se co nejdříve nasbírat razítka za 
úspěšné absolvování jednotlivých sou-
těžních disciplín. A pak šup pro hod-
notné ceny, limonádu, zmrzlinu a lístek 

do osudí, z něhož Kašpárek, starosta 
Hanzlík a jeho zástupce Mgr. Miroslav 
Knotek po celý čas vytahovali šťastné 
výherce hodnotnějších cen, kterých se 
rozdalo několik desítek.

Poklidný běh narušil jen jeden pobu-
da. Tedy fi gurant, jinak strážník Městské 
policie hlavního města Prahy, který si 
zahrál na útočníka a jehož musel „zpa-
cifi kovat“ služební pes strážců zákona. 
Nutno ale dodat, že při tomto zásahu 
se tajil dech nejen dětem, ale i organizá-
torům, neboť zvíře svou roli bralo zcela 
vážně a šel z něj strach. Na ostrou akci 
připraven na 100 %!

Odpoledne všichni přežili, nikdo 
(snad) – i díky pitnému režimu zajišťova-
nému radnicí – nedostal úpal a všichni se 
po skončení akce ve večerních hodinách 
vydali zpět ke svým domovům s pocitem 
pěkně stráveného odpoledne se známý-
mi a kamarády, se spokojenými ratolest-
mi a také vyhranými cenami.  

Velké poděkování patří všem spo-
lupracujícím organizacím, tedy Rado-
tínskému turistickému klubu, Mateřské 
škole Praha - Radotín, Školnímu klu-
bu KLÍČ při ZŠ Praha - Radotín, 
spolku Petrklíč, Vodáckému oddílu 

Radotín, místnímu 
Junáku, Městské poli-
cii hl. m. Prahy, Sboru 
dobrovolných hasičů 
Radotín, Hasičskému 
záchrannému sboru 
hl. m. Prahy, spolku 
P rox i m a  S o c i a l e ,
CK Robinson, Ski 
a Bike centru Rado-
tín, Kulturnímu stře-
disku Radotín a všem 
ostatním.

Když slavily děti
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 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

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

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

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

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00
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MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907
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J + J
NÁJEMNÍKOVI

s.r.o.
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dámská
a pánská

móda 

především
od českých

výrobcůNOVĚ OTEVŘENÝ TEXTIL

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

halenky
tuniky
košile

spodní prádlo 
kabelky

Oděvy
od velikosti

S po XL

INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,

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

153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868
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» podzimní semestr začíná
   15. 9. 2014 a končí 30. 1. 2015
» jazykové kurzy pro dospělé
   pouze 2 900,- Kč
» max. 8 studentů ve skupině,
   mini kurzy - pouze 4 studenti
» kurzy konverzace s rodilým
   mluvčím
» příprava na zkoušky FCE, CAE
   a státní maturitu

JS ANGLIČTINA RADOTÍN
Nabízí
Semestrální kurzy angličtiny a dalších cizích 

jazyků pro dospělé i děti

» dětské kurzy s vyzvednutím dětí ve škole
» fi remní a individuální výuka angličtiny, francouzštiny a němčiny
» Nově: kurz angličtiny pro 2. - 3. třídu ZŠ s rodilým mluvčímkurz angličtiny pro 2. - 3. třídu ZŠ s rodilým 

Příměstský jazykový tábor pro děti
v termínu: 25. – 29. 8. 2014
Jazykové studio Angličtina Radotín

          Nám. Osvoboditelů 69, Praha 16 – Radotín          
www.anglictina-radotin.cz

tel.: 777 057 013             e-mail: verakunt@yahoo.com

PRO 80TILETOU MAMINKU 
KOUPÍME MALÝ BYT

V RADOTÍNĚ –
NÁM. OSVOBODITELŮ

606 736 879

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory 

 
 

klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, populární zpěv, 
rychlokurz klavíru pro dospělé 

Ø učíme se hrát pro vlastní potěšení 
Ø koncertujeme 3x ročně 
Ø hrajeme písničky, které si vybíráte 

Ø můžeme docházet k Vám domů 
Ø první 2 hodiny výuky nezávazné 
Ø žádné stupnice, žádné etudy

HRAJEME NAPŘ.: SKÁKAL PES, NENÍ NUTNO, MACH A ŠEBESTOVÁ, CESTA, 
SEVERNÍ VÍTR, MY HEART WILL GO ON, PRACHOVSKÉ SKÁLY, DÍVÁM SE DÍVÁM. 
MÍSTA VÝUKY: Radotín, Velká Chuchle, Zbraslav, Lipence, Černošice, Lety, 
Všenory, Dobřichovice, Řevnice, Jesenice, Rudná a další obce v okolí Prahy. 
INFORMACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ: e-mail: info@pavelhokr.cz, tel.: 608 745 262  

 w ww. pa ve l h okr. cz   
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Vychází 15.8.2014. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 10.9.2014.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 29.8.2014. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

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

a fotografie se nevracejí. 

Informační měsíční periodikum pro 

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

777 171 206
Petr Kučeratel:

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací

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

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

!!! Vyklízení - Stěhování !!! 

Vyklízení bytů,
sklepů, pozůstalostí.

Odvoz starého
nábytku k likvidaci.

Stěhování všeho druhu.

Odvoz nepotřebných
věcí k likvidaci.

Telefon: 773 484 056

•

•
•

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

AUTODOPRAVA-KONTEJNERY 
LIKVIDACE STAVEBNÍHO ODPADU,
DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

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

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

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

R Á J   P R O   C Y K L I S T Y

KOLOBĚŽKY
TŘÍKOLKY

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

OBLEČENÍ
DOPLŇKY BBB
MOTORIZACE KOL
A TŘÍKOLEK

(OD R. 2001)

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

So   9.30 - 12.30 (možno až 13.30)

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

Made in Germany

Praha 5 – Radotín
Prodám 

stavebnípozemek
729m2 – přípojky na pozemku

www.pozemky-praha5-radotin.cz
777 253 923, noviss@centrum.cz



Kino Radotín, Na Výšince 875/4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.praha16.eu/kino

15. 8. 17.30 Strážci galaxie   USA   3D 155/135 Kč
  Odvážný dobrodruh se stává středem zájmu nájemných zabijáků poté,
  co mocnému padouchovi ukradne tajemnou kouli, jež může zničit svět
 20.00 Lucy   USA 110 Kč

 Průměrný člověk využívá 10 % své mozkové kapacity, ona se dostane 
 na 100 %. Co vše dokáže?

16. 8. 17.30 Tři bratři   ČR 130/110* Kč
 Tři bratři (Vojta Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydali do světa 
                  na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství

 20.00 V oku tornáda   USA 100 Kč
 Město uprostřed větrných smrští očima a objektivy profesionálních 
 lovců tornád, amatérů hledajících vzrušení a odvážných obyvatel města

19. 8. 17.30 Tři bratři   ČR 130/110* Kč
 20.00 2001: Vesmírná odysea   GB/USA 80 Kč
  Jeden z největších mýtů fi lmové historie, po němž už fi lmové sci-fi 
  nikdy nebylo jako dříve. Cesta za hranice prostoru a času
20. 8. 17.30 Strážci galaxie   USA   3D 155/135* Kč
 20.00 Expendables: Postradatelní 3   USA 110 Kč

 Tým Expendables bude tentokrát čelit přímo jednomu ze svých
 zakladatelů a bývalých šéfů – Mel Gibson, Sylvester Stallone

21. 8.  17.30 Parádně pokecal   ČR 100/80* Kč
  Štěpánovi je 25 let a tápe, co si v životě vlastně počít. Hledaný impulz
  se ale dostaví nečekaně a má podobu dívčího hlasu v telefonu...
 20.00 Kouzlo měsíčního svitu   USA 100 Kč
  Nádherné vily na pobřeží jižní Francie roku 1920 - jazz kluby a módní
  místa pro bohaté a k tomu Colin Firth v režii Woody Allena
22. 8.  17.30 Strážci galaxie   USA   3D 155/135* Kč
 20.00 Chlapectví   USA 110 Kč
  Příběh obyčejného kluka, který se natáčel celých 12 let a vypráví o 
  velmi známých věcech života – režie: Richard Linklater
23. 8. 17.30 Strážci galaxie   USA 120/100 Kč
 20.00 Kouzlo měsíčního svitu   USA 100 Kč
26. 8. 17.30 Tři bratři   ČR 130/110* Kč
 20.00 Chlapectví   USA 110 Kč
27. 8.  17.30 Želvy Ninja   USA 3D 150/130ºº  Kč

 Populární Želvy Ninja se vrací na fi lmové plátno spolu se zvědavou
                  reportérkou April, kterou si zahrála Megan Fox 

 20.00 Kouzlo měsíčního svitu   USA 100 Kč
28. 8. 17.30 Želvy Ninja   USA   3D 150/130ºº  Kč
 20.00 Fakjů pane učiteli   SRN 120 Kč
  Někdo postavil školní tělocvičnu přímo nad jeho ukrytými ukradenými
  penězi, a tak se musí vydávat za suplujícího učitele gymnázia...
29. 8.  17.30 Letadla 2: Hasiči a záchranáři   USA   3D 130 Kč

 Světově proslulý kreslený letecký závodník Prášek se vrhá do světa
 vzdušného boje s požáry

 20.00 Expendables: Postradatelní 3   USA 110 Kč
30. 8. 17.30 Želvy Ninja   USA 120/100ºº  Kč
 20.00 Monty Python – záznam přenosu GB (více viz str. 8) 200 Kč
  2. 9. 17.30 Útěk z planety Země   USA/Kanada   3D 130 Kč

 Slyšeli jste už o planetě Baab? A věděli jste, že tam žijí zábavní modří 
 ufoni, kteří mají dokonce svého národního hrdinu?

 20.00 Fakjů pane učiteli   SRN 120 Kč
  3. 9.  17.30 Parádně pokecal   ČR 100/80* Kč
 20.00 Sex tape   USA 120 Kč

 Aby obnovili svou vášeň, rozhodnou se natočit si video, ve kterém
                    během tříhodinového natáčení vyzkoušejí všechny pozice z knihy o sexu

  4. 9. 17.30 Mikulášovy patálie na prázdninách   Francie 90 Kč
  Je tu konec školního roku a prázdniny jsou konečně tady!
 20.00 Nejhledanější muž   GB/USA 120 Kč
  Protiteroristická skupina má v hledáčku záhadného čečenského
  utečence Issu Karpova – je teroristou, nebo obětí?
  5. 9. 17.30 Útěk z planety země   USA/Kanada   3D 130 Kč
 20.00 Sin city: Ženská, pro kterou bych vraždil   USA   3D 130 Kč

 Pokračování kultovního snímku Sin City podle komiksové předlohy
 Franka Millera – Mickey Rourke, Eva Green

  6. 9. 17.30 Želvy Ninja   USA   3D 150/130ºº  Kč
 20.00 Láska na kari   USA 110 Kč

 Schyluje se k souboji dvou odlišných kultur a zcela odlišné skladby
 koření. Dobré jídlo ale hory přenáší – Helen Mirren

  9. 9. 17.30 Let ś dance: All in   USA 110 Kč
  Páté pokračování hudebního dramatu s trochou romantiky
 20.00 Bezvadný den   Itálie 90 Kč
  Dva manželské páry řeší své vztahy – vyloží karty na stůl...
10. 9. 17.30 Jak vycvičit draka 2   USA   3D 120 Kč
 20.00 Fakjů pane učiteli   SRN 120 Kč
11. 9. 17.30 Láska na kari   USA 110 Kč
 20.00 Sex tape   USA 120 Kč
12. 9. 17.30 Pošťák Pat   GB 110 Kč
 20.00 Dárce   USA 110 Kč

 Lidé neznají utrpení, války, násilí, strach ani bolest. Základem světa
                  je jednotvárnost: stejné domovy, stejné oblečení, stejné rodiny

13. 9. 17.30 Jump street 22   USA    80 Kč
  Poté, co si prošli nástrahami střední školy, čekají na policejní důstojní-
  ky velké změny – jsou pověřeni prací v utajení na místní vysoké škole 
 20.00 Sin city: Ženská, pro kterou bych vraždil   USA   3D 130 Kč
16. 9.  17.30 Letadla 2: Hasiči a záchranáři   USA   3D 130 Kč
 20.00 Zázraky   Itálie/SRN 80 Kč

 Jistoty idealistického a poněkud despotického otce jsou zviklány
 poznáním, že milovaná dospívající dcerka se možná vydá jinam

17. 9. 17.30 Zejtra napořád   ČR 80 Kč
  Každou noc miliony lidí usínají s tím, že změní svůj život a že zítra
  udělají něco konečně jinak, on je jedním z nich
 20.00 Dárce   USA 110 Kč
18. 9. 17.30 Jump street 22   USA 80 Kč
 20.00 Labyrint: Útěk   USA 110 Kč

 Jednoho dne se  omas probudí bez jakýkoliv vzpomínek v černém
 výtahu, pak najde další se ztrátou paměti, každou noc jeden přibude 

19. 9. 17.30 Pošťák Pat   GB 110 Kč
  Kreslený miláček dětí ve velkém fi lmu
 20.00 Zůstaň se mnou   USA 120 Kč

 Milují se, rozcházejí, smiřují, dělají si naschvály... Má vůbec první
 láska šanci stát se tou pravou?

20. 9. 17.30 Let ś dance: All in   USA  110 Kč
 20.00 Tři mušketýři   ČR   Divadelní záznam (více viz str. 8) 150 Kč
130/110* slevu pro děti lze uplatnit pouze na pokladně kina
150/130ºº - rodinné vstupné - dospělí + sleva pro děti na pokladně kina

ANGLIČTINA 
výuka, konverzace, doučování, překlady,
příprava ke zkouškám pro jednotlivce, 

skupiny i firmy
Certifikát C1 City and Guilds

Příjemné ceny
724 860 030

Nabízím k dlouhodobému
pronájmu

GARÁŽOVÉ STÁNÍ
v Radotíně – Tachovská ul.

774 624 607

23. srpna
Koncert kapely JaDrZel

country, folk či trampské písničky
a „countryovky“ rockových kapel

Říční lázně Radotín od 18.00 hodin

4. srpna
Srpen v Provence

pro nepřízeň počasí opakovaný turnaj 
v pétanque ze seriálu otevřeného

2. mistrovství Radotína v boulo/koulo
boulodrom v areálu Beach arény
v ulici  K Lázním od 13.30 hodin

Městská část Praha 16 zve ve 
spolupráci s Klubem aktivních

a nestárnoucích (KAAN) všechny 
občany, které zajímá veřejný 

a společenský život do velkého sálu 
Kulturního střediska Radotín v domě 
U Koruny v týdnu od 8. do 13. září na

2. ROČNÍK TÝDNE 
RADOTÍNSKÝCH

SENIOREK A SENIORŮ

8. září
Předprodej zájezdů pro seniory 

podzim 2014 s CK2
Klubová scéna (vchod ze dvora domu

U Koruny) od 8.00 hodin
Geologické a jiné zajímavosti 

Radotína a okolí
s Mgr. Štěpánem Rakem, 
promovaným geologem
a Ing. Petr Binhackem

velký sál Kulturního střediska 
Radotín v domě U Koruny

od 16.00 hodin

9. září
Tvůrčí dílna 

výroba drobných dárků a ozdob
10.00 hodin
Čaj o třetí

koncert legendárního herce
a zpěváka Josefa Zímy

velký sál Kulturního střediska 
Radotín v domě U Koruny

od 15.00 hodin

10. září
Aby duše ani tělo nebolelo

ukázky rehabilitačního cvičení
s lektorkou Hankou Hladovcovou

a povídání s farářem Petrem Špirkem
o zdravém životním stylu, ale také
o hledání hodnot v naší společnosti

Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 14.00 hodin

Film pro pamětníky – kinokavárna: 
Farářův konec

fi lm natočený podle předlohy
Josefa Škvoreckého

Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 15.30 hodin

11. září
Divadlo matky Vackové:

Pohádky staré Prahy
pro rodiče, babičky, dědečky a děti

velký sál Kulturního střediska 
Radotín v domě U Koruny

od 10.00 hodin
Kultura o třetí:

Paličkovaná krajka z tónů a slov
herečka Zdenka Procházková bude 
vzpomínat na svého manžela, herce 
Karla Högera, ale i na S. Rašilova…

velký sál Kulturního střediska 
Radotín v domě U Koruny

od 15.00 hodin

12. září
Tvůrčí dílna – trénink paměti

a další bohatý program s překvapením
velký sál Kulturního střediska 

Radotín v domě U Koruny
od 10.00 hodin

13. září
Radotínské Burčákobraní

kulturně společenský podnik
pod taktovkou Městské části Praha 16 

a Českého archivu vín, vystoupí
Ivan Hlas, ABBA revival a další

před radnicí Městské části Praha 16 
a na náměstí Sv. Petra a Pavla - jinými 

slovy všude v prostoru
před lávkou přes Berounku

více na www.praha16.eu

15. srpna
Cizí oběd

vtipná, elegantní a pozitivně laděná 
romance, zasazená 

do současné Bombaje
Letní kino Kamínka od 21.30 hodin

20. srpna
Okresní přebor: Poslední zápas 

Pepika Hnátka
česká komedie J. Prušinovského

Letní kino Kamínka od 21.30 hodin

22. srpna
Hanebný pancharti

americko-německý fi lm
Quentina Tarantina z II. světové války
Letní kino Kamínka od 21.30 hodin

27. srpna
Revival

hudební komedie Alice Nellis
Letní kino Kamínka od 21.30 hodin

29. srpna
Vejška

Česká komedie T. Vorla
Letní kino Kamínka od 21.30 hodin

6. září
Zbraslav – Jíloviště

47. ročník jízdy historických vozidel 
do vrchu – dopoledne výstava 

automobilů na Zbraslavském náměstí, 
odpolední jízda do vrchu startuje

ve 13.10 hodin

Změna programu vyhrazena!
Informace: kulturní oddělení

Úřadu městské části 
Praha – Zbraslav

U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801
e-mail: kultura@mc-zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz/kultura

Milan Syruček  – Záhady brdských lesů
Jaká tajemna se skrývají

v desítkách jezer a studánek,
ve vrcholcích a hlubokých hvozdech 

Brd a jejich podhůří? Kniha se 
zabývá především novodobými 

záhadami brdských lesů, je prvním 
souhrnným svědectvím o místech 
a skutečnostech, o nichž jsme ani 
nevěděli. Prvorepublikoví vojáci

z nich učinili střelnice, stavěli zde 
obranný pás Prahy, wehrmacht odtud 

střežil nebe nad Evropou. Po válce 
zde byly v nepřístupných bunkrech 

sovětské zbraně.
nakladatelství Epocha

Hana Whitton –
Toulky literární Anglií

Česká autorka historických
i humorných románů žijící poblíž 

Oxfordu přibližuje historii anglické 
literatury v poutavých příbězích, 

které se dotýkají literárních památek 
od legendárního eposu Beowulf

až po detektivky Agathy Christie.
nakladatelství XYZ

Michail Gorbačov –
Vzpomínky a zamyšlení

Vzpomínková kniha bývalého 
sovětského prezidenta dokumentuje 

dobu jeho politických začátků
i přelomová mezinárodní jednání. 

Gorbačov se rovněž věnuje soukromí, 
vrací se do dětství, vzpomíná

na rodiče i na milovanou manželku.
nakladatelství Ikar

Elsie Altmann-Loos –
Můj život a Adolf Loos
Ve svých velmi osobních 
vzpomínkách vykresluje

Elsie Altmann-Loos s jemnými 
nuancemi obraz Adolfa Loose, jak ho 
poznala v soukromí, ale i obraz celé 

tehdejší doby a společnosti.
K jejich každodennímu životu 

patřili významní současníci jako 
Peter Altenberg, Karl Kraus a Oskar 
Kokoschka. Tento necenzurovaný 

životopis přináší i dosud nezveřejněné 
fotografi e a dokumenty 
ze soukromých archivů.
nakladatelství Pragma

PRO DĚTI
Zuzana Pospíšilová – Lesní pohádky
Dvacet pohádek o tom, jak se při cestě 
na Borůvkový vrch záhadně ztrácejí 
podrážky, jak strašidelný lesní dům 

ožije zázračnou hudbou nebo jak 
vděčný ptáček se zlomeným křídlem 
přičaruje vítr do mlýna... A tak vám 

možná příště při procházce lesem 
sklouznou oči na dubové listy, abyste 

se přesvědčili, jestli na nich nejsou 
vepsané básničky, a budete se mít 

na pozoru, aby se vám na paty snad 
nepřilepil smolný panáček. 

Knížka, ilustrovaná Drahomírem 
Trsťanem, je určená dětem od 5 let.

nakladatelství Grada

Roald Dahl – Danny, mistr světa
Dannyho tatínek se dostane

do potíží – zdá se, že porušil zákon! 
Ale protože je to hodný a laskavý 

člověk, Danny to tak nemůže nechat, 
a vymyslí neuvěřitelně odvážný

a nebezpečný plán!
nakladatelství Knižní klub

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3

Praha-Zbraslav
tel.: 257 111 802-5

e-mail: knihovna@mc-zbraslav.cz
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Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

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

V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu 
nebo telefonní číslo a přiložte lehčí 
i těžší variantu sudoku s vyplněným 
jménem, adresou a tel. spojením. 
Do slosová ní budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé. Výherci si svoji výhru 
mohou převzít na adrese redakce. 
Správná řešení zasílejte do redakce 
nejpozději do 26. 8. 2014.

Řešení z minulého čísla

Jaroslav Bláha
Výpadová 215/9

Radotín

Karla Suchopárková
Felberova 4/268

Radotín

Naďa Tylečková
Neumannova 1477/11

                Zbraslav
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Divadelní léto pod plzeňským nebem

POSLEDNÍ NOC
MONTY PYTHONŮ

netrpělivě očekávaný návrat je jednou z nej-
větších divadelních událostí roku 2014.

Společné vystoupení pěti žijících členů 
skupiny Monty Python, jejich první od roku 
1982 a údajně poslední vůbec, bylo 20. čer-
vence živě přenášeno do 1500 kin na světě 

včetně České republiky. 
„Díky úžasnému vyná-
lezu pohyblivých ob-
rázků přichází Poslední 
noc Monty Pythonů do 
kina blízko vás. Vytáh-
něte své zauzlované ka-
pesníky a zahřejte ještě 
jednou svůj mozek při 
posledním uplakaném, 
legračním, bouřlivém 
a skandálním sbohem 
pěti zbývajícím Py-
thonům, jejichž vtipy 
se chystají odejít do 
důchodu. Na velkém 
plátně, v HD,“ vzkázali 
fanouškům členové 

Monty Python, kteří již dříve předeslali, že 
poslední show bude obsahovat „trochu hu-
moru, hodně patosu, hudbu a špetku staro-
věkého sexu.“ Přímý přenos do českých kin 
zajistí distribuční společnost Aerofi lms.

Ředitel Aerofi lms Ivo Andrle připomíná, 
že distribuční společnost pojí se skupinou 
Monty Python speciální vztah: „Terry Jones 

Po více než třiceti letech se na pódiu 
znovu sejdou členové legendární komedi-
ální skupiny Monty Python: v souhrnném 

věku pouhých 358 let se John Cleese, Terry 
Gilliam, Eric Idle, Terry Jones a Michael Pa-
linov chystají znovu zahrát některé ze svých 
nejlepších skečů, a to s moderním, aktuálním, 
Pythonovským švihem. Monty Python jsou 
po právu považováni za jedny z největších 
komiků všech dob. Ovlivnili celou genera-
ci a způsobili revoluci ve světě komedie. Jejich 

Záznam představení, které bylo vy-
síláno přímým přenosem v neděli 
20. července, uvidíte v kině Radotín 
v sobotu 30. srpna 2014 ve 20.00 ho-
din. Délka cca 180 minut, vstupné 
200 Kč.

i Terry Gilliam několikrát navštívili naše 
oblíbené kino Aero a Gilliam se dokonce 
stal kmotrem našeho fi lmového obchodu 
Terryho ponožky. Jsme velmi rádi, že jako 
distributor nyní můžeme zprostředkovat 
českým a slovenským divákům v kinech 
poslední společnou show Monty Python. 
Určitě to bude bžunda,“ těší se Andrle na 
show, která podle členů skupiny prolomí 
veškerý moderní strach z urážek a neko-
rektnosti. Pythoni slibují, že do programu 
zařadí převážně své nejpopulárnější scénky 
„v naději, že už je lidé zapomněli.“ „Ne-
bude chybět ani slavná scéna s mrtvým 
papouškem, naopak diváci se nedočkají 
Ministerstva švihlé chůze. John Cleese má 
totiž protézu kolena a kyčle,“ říká k progra-
mu Jan Noháč z Aerofi lms. K návratu byli 
Pythoni podle vlastních slov vedeni snahou 
pomoci Terrymu Jonesovi splatit hypotéku. 
„Mohla by to být poslední šance,“ uvedl 
Eric Idle. Podle Terryho Gilliama se není 
třeba obávat, že by náročný komediální vý-
stup skupiny sedmdesátníků mohl skončit 
tragédií: „U pódia budou připraveny týmy 
zdravotníků.“

Diváci se nemusí bát, že by skečům v an-
gličtině neporozuměli, záznam je opatřen 
českými titulky.

   Aktovky, cvičky, nový penál i sešity jste již nakou-
pili, teď je nejvyšší čas postarat se o Váš jazyk. Ra-
dotínská pobočka jazykové školy Channel Crossings 
přináší kromě tradičních kurzů celou řadu novinek 
pro všechny.
Tip na konec prázdnin
V posledním srpnovém týdnu máte možnost přihlá-
sit děti od 6 do 15 let na příměstský tábor s angličti-
nou. Děti jsou rozděleny do tří kategorií a program 
je maximálně přizpůsoben jejich věku a jazykovým 
znalostem.   
Až do konce srpna máte možnost zakoupit si individuální výuku na míru se slevou 
21 %. Tato cena platí pouze pro nové klienty a nelze ji sčítat s dalšími slevami. 
Nalejvárny v září
Od 1. do 11. září budou probíhat kurzy anglických a německých nalejváren. Tyto 
večerní kurzy zahrnují 16 lekcí a pomohou Vám oprášit znalosti z jarních kurzů 
nebo se rozmluvit před návratem do zaměstnání. 
Angličtinou nekončíme…
I přesto, že kurzy angličtiny v naší nabídce převažují, najdete v rozvrhu 
dalších 5 jazyků všech úrovní pokročilosti a zaměření. Konkrétně se jedná 
o němčinu, italštinu, francouzštinu, španělštinu a ruštinu. Maminky jistě 
ocení i možnost hlídání dětí v dětském koutku, které lze doobjednat k ně-
kterým kurzům.  
   Jazykové kurzy jsou určeny jak pro děti (již od 1. tříd), tak pro dospělé. Za-
měřují se jak na klasickou všeobecnou výuku podle učebnic, tak na konver-
zaci nebo přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky. Většina kurzů probíhá 

1x týdně, v rozsahu 60 nebo 90 mi-
nut. Pro ranní ptáčata jsou určeny 
kurzy, které začínají již v 7:00.
 Škála poskytovaných služeb je 

mnohem širší, nezaměřujeme se jen 
na jazykovou výuku. Rádi Vám za-
jistíme překlady veškerých osobních 
nebo firemních dokumentů nebo 
zprostředkujeme jazykový kurz 
v zahraničí. Většinu škol jsme viděli 
osobně, díky tomu Vám můžeme 
garantovat, že budete spokojeni. 

Neváhejte a navštivte nás osobně 
na adrese Vrážská 238 - Radotín 
nebo nás kontaktujte telefonicky 
na čísle 210 215 350 či e-mailem na 
adrese radotin@chc.cz. 

Přejeme Vám příjemný konec 
prázdnin a šťastný start do nového 
školního roku.

HURÁ DO jazykové ŠKOLY
Podzimní jazykové kurzy v Channel Crossings Radotín

Channel Crossings
Vaše jazyková škola

BOYHOOD s pamětí a osvětluje zapomenutelné 
okamžiky z našich životů. Mason je 
vnímavý, citlivý kluk, ale žádný gé-
nius ani lumen, prostě jen chlapec, 
který (se) hledá a klade otázky, nad 
nimiž si lámal hlavu každý teenager. 
Co je láska, jaký je smysl života, co 
by měl v životě dělat? Z vnímavého 
snílka roste tak trochu fotograf, tak 
trochu pozér s nesnesitelným hipster-
ským nánosem, kterému máte občas 
chuť dát pár facek a ptát se, jak je 
možné, že z toho vnímavého caparta 
vyrostlo „tohle“?

A tak je vlastně zajímavější evoluce 
jeho rodičů. V prvé řadě čítanková 
proměna otce (Ethan Hawke), který se 
z nezodpovědného aljašského rebela, 
který čte Jona Krakauera, jezdí ve ve-
teránovi a mlátí do kytary v amatérské 
kapele, mění v usedlého fotříka, který 
prodá i symbol svého rebelství, aby 
udělal to správné rozhodnutí pro svou 
rodinu. Nebo Masonova matka (Patri-
cia Arquette), chytrá ženská a obětavá 
máma, která si opakovaně vybírá ne-
vhodné typy mužů a motá se v depre-
sivním kruhu špatných vztahů, i když 
se ze všech sil snaží, aby ochránila jako 
kvočna svoje milované ratolesti.

Jak už to u Linklaterových fi lmů 
bývá zvykem, hudba není jen pod-
kresem, ale i vypravěčem a hybatelem, 
který z banálních okamžiků dělá neza-
pomenutelné chvíle. Koneckonců už 
otvírák fi lmu, kultovní balada Yellow 
od britských Coldplay, ukazuje, kam 
režisér se svým Chlapectvím směřu-
je. Do říše snílků, samorostů, tichých 
revolucionářů, kteří na to zkoušejí jít 
jinak než ti před nimi, aby se para-
doxně z outsiderů postupně stali tím, 
čím na začátku pohrdali, hlavní tváří 
masového proudu. 

Možná vám bude Chlapectví připa-
dat jako střípky té nejcennější mozaiky 
a fi lmový zážitek roku, možná jen jako 
experimentální  hromádka smetí, o ži-
votě, který je příliš obyčejný, aby si za-
sloužil 166 minut fi lmového prostoru. 
Ale zkuste mu dát šanci, protože právě 
v tom je kouzlo: Chlapectví je úplně 
obyčejný život v neobyčejném fi lmu. 

Divadelní léto pod plzeňským nebem 
vzniklo v roce 2008. Hned od počátku si zís-
kalo přízeň širokého spektra diváků. Známí 
herci, neotřelá místa, historické centrum 
města Plzně, zajímavé tituly světové dra-
matiky, humor, pozitivní značka, přátelská 
atmosféra a příjemný společný kulturní 
zážitek letního večera – to vše se v červenci 
spojilo a přilákalo tisíce diváků. 

Pořadatelem festivalu je občanské sdru-
žení PaNaMo, spolupořadatelem Statutární 
město Plzeň. 

Již od počátku jsme dostávali nabídky na 
klasické divadelní zájezdy. Jejich realizace se 
ovšem ukázala být technicky, časově a fi -

nančně náročná, navíc se značnými umě-
leckými ústupky. S rozšířením technologií 
internetu a videa a s příchodem 
fenoménu přímého přenosu se 
objevil nový způsob, jak našim 
potencionálním divákům je-
dinečný zážitek letní divadelní 
inscenace zprostředkovat. 
 Pro rok 2014 to budou Tři 
mušketýři (dle Alexandra Du-
mase) s Janem Přeučilem v roli 
Kardinála Richelieu, Kristýnou 
Leichtovou jako Milady a Petrem 
Konášem jako D´Artagnanem. 
Viktor Limr, Jan Teplý a Radek 
Valenta hrají mušketýry, kteří 

TŘI MUŠKETÝŘI

zároveň tvoří kapelu, zajišťující živou hudbu 
v inscenaci. 

Divadelní představení se odehrává v Plz-
ni na náměstí Republiky, kulisou je katedrála 
sv. Bartoloměje.

Richard Linklater je fascinován člo-
věkem v proměnách času. Ptá se, jak 
proudění času změní lidské vztahy, kam 
posune charaktery. To ostatně prokázal 
už ve fenomenální trilogii Před úsvi-
tem, Před soumrakem a Před půlnocí, 
v nichž sledujeme osudy jednoho páru 
vždy po devíti letech, v době, kdy je jim 
23, 32 a 41. Pro svůj experimentální 
fi kční snímek Boyhood (Chlapectví) 
si vybral časosběrný postup, kdy fi lm 
natáčel dvanáct let se stejnými herci 
- tedy podobný přístup, který vyznává 
v dokumentaristice Helena Třeštíko-
vá. V běžném fi lmu by se to vyřešilo 
tak, že by jednu postavu hráli tři herci 
různého věku. Jenže Linklater je znám 
jako tvůrce, který nechodí vyšlapanými 
cestičkami. Proto zariskoval, vybral si 
malého talentovaného kluka a doufal, 
že všichni vybraní herci budou chtít 
pokračovat v natáčení a každý rok si na-
jdou týden, kdy natočí další střípek mo-
zaiky v životě jedné americké rodiny. 

Chlapec jménem Mason (Ellar Col-
trane) je kluk jako vy: má nesnesitelnou 
starší sestru (talentovaná dcera režiséra 
Lorelei Linklater), která v sedm ráno 
neuměle napodobuje Britney Spears, 
rád jezdí s kamarády na kole a po-
hybuje se ve světě Xboxu, Harryho 
Pottera a  později i Obamománie. 
Vzhledem k milostným kotrmelcům 
své matky, která stihne vystřídat řadu 
mužů, žije na různých místech ve státě 
Texas, konzervativním republikánském 
koutu, kde se tradičně přísahá na Bibli 
a brokovnici, tedy škatulky, kam Maso-
nova rodina nezapadá. Prožívá tu první 
lásky, školní příhody, rodinné útrapy 
a spoustu běžných věcí, které už jsme 
všichni viděli: na plátně vlastního živo-
ta. Intimní rodinný portrét ale doplňuje 
větší měřítko. Linklater má dar vystih-
nout ducha doby, Zeitgeist, atmosféru 
maloměstského předměstí, tradičního 
texaského společenství i školní prostře-
dí. Tak věrně, až místy drama působí 
jako dokument, kdy režisér jen zapnul 
kameru, nechal promlouvat postavy 
a plynout čas.

Chlapectví popisuje obyčejné věci 
neobyčejným způsobem, pohrává si 



ském půlmaratonu. Den poté získala 
bronz na českém poháru v aquatlonu 
(jarní verze triatlonu – kombinace 

Prázdniny jsou v plném proudu, ale 
fotbalová sezóna už začíná. Novinek 
ve fotbalovém oddílu SC Radotín je 
opravdu mnoho. 

Šokem je zrušení nejúspěšnější-
ho mužstva minulé sezóny. Ano, 
B-mužstvo, které ve své skupině 1.B 
třídy skončilo na postupovém místě, 
již neexistuje. V nadcházejícím ob-
dobí tak bude Radotín reprezentovat 

pouze jeden kádr. Výbor fotbalového 
oddílu se k tomuto kroku rozhodl po 
zralé úvaze a gordický uzel rozsekl 
jako Alexandr Makedonský. Rezerva 
složená z radotínských odchovanců 
se těšila přízni diváků a za to se jim 
odvděčovala slušnou hrou i výsled-
ky, důsledkem čehož byl postup do 
vyšší soutěže. Naopak první tým 
nepřesvědčil, o setrvání v přeboru se 
nepopral tak, jak by se na radotínské 
tradice slušelo. Jeho záchrana byla 
souhrnem šťastných náhod a nechuti 
nejen pražských týmů startovat v di-

SC Radotín radikálně změnil strategii oddílu kopané
vizi. Za této situace byla ukončena 
veškerá hostování a zbylé radotínské 
hráče doplnilo právě „béčko“, ač jde 
o risk a velký skok. 

Dorost zatím není schopen muž-
stvo doplnit na patřičné úrovni a tak 
dostal další rok k přípravě a muži 
tak budou bojovat, co jim budou síly 
stačit. „Víme, že s největší pravdě-
podobností nás výsledky a výkony 

zpočátku nenadchnou, 
ale s novým trenérem 
Josefem Kontou, který 
v Radotíně již působil, 
máme záruku, že hráči 
nechají v radotínských 
barvách na hřišti srdce. 
Proto vás žádáme, ale-
spoň zpočátku, o sho-
vívavost i o zachování 
přízně,“ žádá fanoušky 
Jan Kořínek, vedoucí 
mužstva.

Jiskérka naděje vy-
skočila hned v prvních 
přípravných zápasech, 

kdy na turnaji v Žebráku radotínští 
podlehli Spartaku Příbram 1:2 a do-
mácím 1:3. „Jasně se ukázalo, kde 
nás bota tlačí a tak je zase jenom na 
nás, abychom byli do začátku sou-
těže řádně připraveni. I los soutěže 
si s námi zahrál hned od počátku,“ 
popisuje předseda SC Radotín Jan 
Klíma. V prvním mistrovském zápa-
se v předehrávaném 15. kole, které 
se hraje 17. srpna od 17 hodin přivítá 
Radotín na svém hřišti posledního 
vítěze z Královic. Hned následující 
týden pojede na hřiště nováčka do 

Cholupic, což bude o to pikantnější, 
že místní trenér působil ještě nedáv-
no u radotínských mužstev. 

Doba volna se krátí i mládežnic-
kým mužstvům, i když jejich soutěže 
začínají až po prázdninách. Ti mladší 
ještě nestihli vstřebat všechny zážitky 
ze zájezdu do Itálie, který fi nančně 
podpořila MČ Praha 16, a příprava na 
nový soutěžní ročník klepe na dveře. 
Dorost absolvuje týdenní soustředění 
na vlastním trávníku, mladší žáci vy-
rážejí na soustředění až na Moravu (do 
Svratky) a starší přípravka již tradičně 
zajíždí do Mšena. Nejmenší se začnou 
po prázdninách opět připravovat pod 
taktovkou Martina Eismana. K jedi-
né trenérské změně dojde u mladší 
přípravky, kde do realizačního týmu 
přibyl Benedikt Vlček. 

Stran trenérů se fotbalovému výboru 
daří plnit předsevzetí a v současnosti 
již není v Radotíně fotbalové mužstvo, 
které by nemělo trenéra s příslušným 
fotbalovým vzděláním a s patřičnou 
trenérskou licencí. „V žádném pří-
padě nejsou naše fotbalová mužstva 
uzavřené kolektivy. Do svých řad 
stále přijímáme budoucí hráče všech 
věkových kategorií i nové funkcionáře 
z řad rodičů a příznivců,“ vyzývá Jan 
Klíma, předseda SC Radotín.  

Před startem nového ročníku se 
uskuteční setkání s rodiči. Dozví se tu 
novinky, které pro ně klub připravil. 
„Domníváme se, že se mají nač těšit. 
Práce s fotbalovou mládeží v Radotí-
ně má v Praze a okolí již velmi dobrý 
zvuk a věříme, že ještě dlouho mít 
bude,“ dodal Jan Kořínek.

Po prvních loňských mezinárodních 
zkušenostech v Rakousku vyrazili nej-
mladší radotínští fotbalisté opět na za-
hraniční turnaj. S jídlem roste chuť, tak-
že tentokrát to nebylo nikam jinam než 
do země fotbalu zaslíbené – do Itálie.

Slunné Rimini přivítalo dopoledne 
30. května tři družstva radotínských 
fotbalových nadějí. Odměnou za neko-
nečnou cestu autobusem bylo koupání 
v teplém Jadranu a odpočinek na vy-
hřáté pláži. Všude bylo cítit, že Italové 
fotbalem žijí a těší se na nadcházející 
turnaj. Při večerní poradě vedoucích 
mužstev byly dopilovány poslední de-
taily a hned v sobotu ráno se boje na 
fotbalovém trávníku rozhořely naplno. 
Snad jediným nedostatkem za celou 
dobu pobytu bylo to, že se organizá-
torům z Eurosportringu nepodařilo 
zajistit dostatečný počet mužstev pro 
nejmladší kategorii U-9. Proto mladší 
přípravka startovala v turnaji starších 
přípravek v kategorii U-10 a ani tam se 
neztratila. Se soupeři z Francie a Itálie 
svedla vyrovnané boje, když dva zápasy 
vyhrála, jeden remízovala a jen jeden 
prohrála. Ve skupině tak obsadila třetí 
místo, když jí postup do fi nálové sku-
piny utekl při bodové rovnosti o skóre. 
Celkové páté místo však je dobrým od-
razovým můstkem do budoucna.

Družstva starší přípravky starto-
vala ve dvou kategoriích U-10 a U-11. 
V obou případech prokázala vysokou 
míru připravenosti a dostatek fotba-

obdivu k  mládežnické kopané. Bez 
nadsázky lze říci, že radotínský fotbal 
zanechal v Itálii nesmazatelnou stopu. 
Platí to však i obráceně, když chlapci 
spali s pohárem za druhé místo.

Přišlo pondělí ráno, rychlé balení, 
poslední rozloučení s mořem a přes 
1100 km dlouhá cesta zpět do všedních 
dnů a domů. Na hřišti SCR si rodiče 
vyzvedli své ratolesti krátce před půl-
nocí – unavené, ale šťastné a spokojené. 
Je pravdou, že někteří nebyli schopni 
vstát druhý den do školy, ale při jejich 
mládí je to pochopitelné a omluvitelné. 

Někteří se však i přes 
únavu do školy těšili, 
aby se okamžitě se svý-
mi spolužáky podělili 
o čerstvé zážitky. Ne-
být pochopení rodičů 
a každodenní mravenčí 
práce trenérů Janovce, 
Býmy, Veselého, Forej-
ta, nic shora uvedeného 
by se nestalo. I rodiče, 
kteří jeli společně s tý-
mem, měli velký díl na 
dobrém chodu celého 

zájezdu. Takový zážitek však i něco sto-
jí, a tak je místě poděkovat všem spon-
zorům a přispěvovatelům. V neposled-
ní řadě hlavně MČ Praha 16, která se 
spolupodílela na organizaci, propagaci 
a uskutečnění zájezdu. Ano – věříme, 
že to byla investice do budoucnosti, 
která se mnohonásobně vrátí.

Mládežnické fotbalové týmy sbíraly zkušenosti v Itálii
lového umění a po úspěšných účinko-
váních ve skupinách se kvalifi kovala 
do fi nálových bojů turnaje. V U-11 
mužstvo svedlo vyrovnaný boj s poz-
dějším vítězem turnaje AC Bovolone, 
když s ním remizovalo 2:2, ale na další 
soupeře však již nestačilo a obsadilo 
celkově čtvrté místo. Největšího úspě-
chu dosáhlo mužstvo starší přípravky 
v kategorii U-10, když sice postoupilo 
do fi nálové skupiny z druhého místa 
v kvalifi kaci, ale ve fi nále si kluci po-
čínali jako mazáci. Bez obdrženého 
gólu si poradili s oběma italskými 

mužstvy a padli pouze s vítězem celé-
ho turnaje – francouzským SO Rosny 
Sous Bois po velkém boji 3:4. Celkové 
druhé místo je však vynikajícím úspě-
chem radotínské mládežnické kopané. 
Po celou dobu turnaje i při závěreč-
ném vyhlašování vítězů byly vidět 
vztyčené palce našich soupeřů a slova 

Začínala s akvabelami a přes plavání 
se dostala až k triatlonu. Řeč je o talen-
tované triatlonistce Lindě Vítové, která 
letos, kromě běhu, cyklistiky a plavání 
stihla i dostudovat. 

Úspěšně složila maturitní zkoušky 
(v Belgii i v Čechách) a dostala se 
na právnickou univerzitu v belgické 
Lovani. „Všechny vrcholy letošního 
začátku sezóny byly úspěšně zdolány 
a mezi přípravou na zkoušky jsem 
zkrátka potřebovala studijní tlak 
kompenzovat sportem,“ tvrdí dvaceti-
letá radotínská rodačka, již podporuje 
Městská část Praha 16. V dubnu pře-
kvapila nejen sama sebe slibným ča-
sem 1:25:30 a osmým místem na praž-

Radotínská triatlonistka získal titul mistryně ČR
plavání v bazénu a běhu). Běžeckou 
formu doladila ještě 2. místem na ČP 
v běhu do vrchu.  Dále navázala něko-
lika medailovými i vítěznými skalpy 
na belgické půdě, z nichž nejvyda-
řenější byl výkon na mezinárodních 
závodech v Bruggách na konci června, 
kde obsadila 4. místo. „Po skončení 
všech maturitních zkoušek jsem se 
vrátila do rodných radotínských kra-
jů, kde mám skvělé podmínky pro 
přípravu na druhou polovinu sezóny,“ 
potvrdila Vítová. Jedním z posledních 
úspěchů bylo dosažení třetího místa 
na triatlonovém mistrovství ČR v Tel-
či, kde zároveň získala titul mistryně 
ČR v kategorii do 23 let.

Conseq Park Velká Chuchle je jedi-
ným dostihovým závodištěm na území 
hlavního města Prahy a právě v neděli 
31. srpna zahájí druhou polovinu le-
tošní sezóny. Aby konec prázdnin nebyl, 
zejména pro školáky, smutný, připravili 
pořadatelé ve spolupráci s Městskou čás-
tí Praha 5 kromě osmi napínavých do-
stihů také bohatý doprovodný program. 
Začátek bude tradičně ve 14 hodin.

Nejmladším návštěvníkům bu-
dou k dispozici krytý dětský koutek 
(uvnitř tribuny) Hříbátka i zbrusu 

nové venkovní dětské hřiště s houpač-
kami, skákadly, prolézačkou a dalšími 
atrakcemi. Chybět samozřejmě nebu-
dou ani tři populární chuchelští poníci 
Jupík, Vilík a Bajaja, kteří děti svezou 
zdarma (ale lze jim přinést i něco dob-
rého na zub, např. jablko nebo mrkev). 
Značnou oblibu si získal i malý zoo 
koutek, umístěný nedaleko jízdního 

prostoru poníků. Na trenažéru dosti-
hového koně si pak bude možno zku-
sit, že žokejové a žokejky to v dostihu 
vůbec nemají lehké. 

Infostánek (přízemí tribuny) nabízí 
celou škálu suvenýrů, omalovánky, 
knížky, či nové pexeso s dostihovou 
tématikou a zájemci si mohou nechat 
otisknout i pamětní razítko. Občer-
stvení je po celý den zajištěno jak 
stánkovou formou, tak i v restauraci 
se standardní nabídkou jídel.

Doprovodný program odpoledne 
představí řadu vystoupe-
ní především tanečních 
souborů, sídlících právě 
na Praze 5, a k vidění 
budou ukázky orientál-
ních tanců, pole dance, 
samby, či stepařského 
umění. Na své si při-
jdou i milovníci his-
torie a motoristické 
elegance, jelikož na 
závodišti budou vysta-
vena krásná auta členů 

1st Veteran US Car Club Praha.
K dostihové atmosféře neodmys-

litelně patří i vzrušení ze sázek 
a tipovat tentokrát bude možné 
v osmi dostizích, mezi nimiž tím 
hlavním bude supervytrvalecký, 
tzv. klasický test pro tříleté koně: 
69. St. Leger s Prahou 5.

Dostihové loučení s prázdninami

Termíny dalších dostihových dnů sezóny 2014: 
7. září - 8. Zlatý pohár EŽ Praha, a. s. (překážky)
14. září - Dostihový den společnosti CONSEQ Investment Management
21. září - Dostihový festival (36. VC Prahy CK Martin Tour, 36. VC českého   turfu)
28. září - 93. Svatováclavská cena, 78. Gerschův memoriál
5. října - 12. Memoriál Harryho Petrlíka (od 13 hod.)
19. října - 76. Cena zimního favorita (od 13 hod.)
26. října - 94. Cena prezidenta republiky (od 12 hod.)
Podrobné informace najdete na internetových stránkách www.velka-chuchle.cz

Radotínská beach volejbalistka Mar-
kéta Sluková prožívá se svým „dvoj-
četem“ Kristýnou Kolocovou životní 
sezónu. Na olympiádě v Londýně vy-
střelily do podvědomí českých fanoušků 
fantastickým 5. místem.

V loňské sezóně se jim nepodařilo 
prolomit prokletí pátých 
míst a radikální změna 
přišla letos. Nikdo už 
nepochybuje, že patří do 
absolutní světové špičky 
beach volejbalu. Začalo to 
koncem května v Praze, 
kde poprvé vyhrály turnaj 
kategorie Open. Nabu-
zené úspěchem přidaly 
ještě cennější tr iumfy: 
v Berlíně ovládly prestižní 
grandslamov ý podnik, 
v Gstaadu získaly bronz, 
v Haagu byly čtvrté. K+S konečně 
zúročily zkušenosti, které během let 
nasbíraly. Nesloží se ve chvílích, kdy 
se zápas nevyvíjí dobře. Pomáhá jim 
spolupráce s psychologem. Začaly 
s jógou, učí se meditovat. A stále si 

nemohou vynachválit rakouského tre-
néra Simona Nausche, který je záro-
veň snoubencem Slukové. Díky němu 
kloubí českou zarputilost s americkou 
vítěznou mentalitou, kterou Nausch 
během let na cestách nasbíral. Dokáže 
je povzbudit po porážkách. „A předá-

vá nám zkušenosti, jak se může člověk 
chovat, vystupovat, jednat... Je to 
úžasné, rosteme nejen jako hráčky, ale 
i jako lidi,“ pochvalují si. Hodně štěstí 
Kiki a Maki v další části sezóny.

 

Životní sezóna „Maki“

Ženskou kategorii prestižního závodu 
horských kol Author Král Šumavy 2014, 
který se jel poslední květnový den, ovládla 
na nejdelší 102 km měřící trati radotínská 
závodnice Jana Doležalová. Šárka Černá 
v červnu ovládla Genesis bike Prague.

Cyklistka, která se horským kolům 
vážněji věnuje teprve třetím rokem a 
jezdí za místní cyklistický tým Ski a 
Bike Centrum Radotín, těžila hned od 
startu ze zařazení do první, nejrychlejší 
vlny jezdců, které si zajistila třetím 
místem v loňském ročníku závodu. 
Na prvním bahnitém úseku náročné 
trati sice měla problémy s řetězem 
a přišla o průběžné vedení ženské 
části pelotonu, ale to si dokázala záhy 
vybojovat zpět a už je nepustila. Závod 
dokončila v čase 6 hodin 24 minut a 
50 vteřin s náskokem téměř sedmi 

minut na druhou Hanu Nenadálovou 
a více než čtyřiadvaceti minut na třetí 
Danielu Chlíbkovou.

„Vítězství si moc cením, i když mi 
pořád asi nedochází, jak velký úspěch 
to je. Všichni okolo mě o tom mluví, 
kamarádi volají a gratulují, ale já sama 
to tolik neprožívám. Každopádně 
příští rok budu muset jet zase,“ řekla 
Doležalová. Podobný úspěch zopakovala 
v červnovém závodě, který se jel i v okolí 
Radotína a jeho součástí byl i výjezd 
na Cukrák, další radotínská bikerka 
Šárka Černá. Na největší bikové akci 
v Praze byla první ženou na trati 68  km 
a 43. celkově z více než 500 borců.

Ženy Ski a Bike Centrum Radotín ovládly 
Krále Šumavy a Genesis bike Prague

Rozhovor s Janou Doležalovou
a Šárkou Černou si můžete přečíst 
na webové adrese:
http://www.mtb-blog.cz.



Odvykání kouření
až 90% úspěšnost

Závislosti: alkohol, drogy, léky
Telefonické objednávky

604 207 771
224 214 617

TRUHLÁŘSTVÍ
Plovoucí podlahy, skříně na míru,

ploty, pergoly, chatky,
drobné truhlářské práce

husaktruhlar@seznam.cz   
tel. 720 571 501

Nabídka zaměstnání

přijme zaměstnance na pozici
POKLADNÍ

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

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

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

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

Velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici Lipence, Praha 5

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

v 09.00 hod bohoslužbu.
Církev československá husitská

Prvomájová 909/7
mobil faráře: 739 018 594

Mistrovství Evropy ve sportovním ae-
robiku a fitness týmech se konalo ve dnech 
28. – 30. května v rakouském městě Schwechat. 

Třemi nominačními závody v České re-
publice prošly z Aerobic Teamu Chuchle na 
Mistrovství Evropy hned čtyři fitness týmy 
a Veronika Frantová, která u nás nenašla 
přemožitelku a ve své kategorii (kadet – ženy) 
se umístila třikrát na prvním místě. Třiceti-

členná výprava z Chuchle se vydala v úterý 
27. května bojovat o tituly na evropském 
aerobikovém poli.

Náročné tři dny, během nichž probíhala 
preliminary a semifinále v jednotlivých věko-
vých i soutěžních kategoriích, vrcholily páteč-
ním finále, v němž jako první nastupovaly na 
plochu Fitness týmy dle věkových kategorií. 
Chuchelské kadetky (kategorie 11-13 let) 

soutěžily se skladbou One Direction a strhují-
cím výkonem vybojovaly krásné druhé místo 
a titul Vicemistryň Evropy. Mezi kadety měli 
chuchelští ještě jedno zastoupení v podobě 
pětičlenného týmu. Šlo o nově založenou 
disciplínu, která měla na ME ve Schwechat 
premiéru. Chuchelská pětka ve své kategorii 
vybojovala zlato! 

Po kadetech nastupovali junioři (kategorie 
14-16 let). Chuchelské osmičlenné 
družstvo se skvělým výkonem 
umístilo na třetím místě. Senioři byli 
na programu jako poslední z fitness 
týmů. Zdravotně oslabený tým 
z Chuchle nepřestával bojovat do 
posledního kola, ovšem na medai-
lové pozice to nestačilo. Chuchelská 
děvčata se skladbou Fire se umístila 
na čtvrté pozici. Jako vyvrcholení 
Mistrovství Evropy v aerobiku byla 
na programu soutěž žen, která byla 
jako vždy nejobsazenější a nejpres-
tižnější kategorií, proto velké finále 
zakončovala. Kadetka Veronika 
Frantová svým strhujícím výko-
nem nadchla porotu a v konečném 

zúčtování obsadila fantastickou třetí příčku. 
Medailová bilance pro Aerobic Team Chuchle 
z letošního Mistrovství Evropy je 1-2-3-3-4.

Ve stejném složení – fitness tým kadetek, 
juniorek, seniorek a Veronika Frantová – bu-
dou závodníci Aerobic Teamu Chuchle re-
prezentovat Českou republiku na mistrov-
ství světa, které se koná letos na podzim 
v Moskvě.

Evropské medaile pro Aerobic Team Chuchle 
Taneční studio Fantasy DC zakončilo svoji 

úspěšnou sezónu tituly dvojnásobných mistrů 
a vicemistrů České republiky v hip hopu spolu 
s nominací na blížící se mistrovství světa 2014.

Název tohoto tanečního studia se 
v posledních měsících vyslovoval vždy ve 
spojitosti s výbornými výsledky, jak na 
soutěžích Taneční skupiny roku, tak Czech 
Dance Organization. Není se co divit, vždyť 
jen juniorská formace pod názvem „Hot 
pants“ prošla celou taneční tour s 5 zlatými 
medailemi. Titul dvojnásobných mistrů 

Fantasy DC se probojovalo na MS
ČR jim tak právem patří. Pozadu nezůstala 
ani další juniorská skupina s formací „e 
time is now….“, která obsadila na MČR 
krásné 3. místo. Obstát v konkurenci těch 
nejlepších z celé republiky není vůbec jed-
noduché. O to jsou tyto úspěchy cennější 
a radost všech zúčastněných větší. Fantasy 
DC se v posledních letech rozrůstá nejen 
o další členy, ale i skvělé lektory, kteří dosa-
hují výborných výsledků i s dětskými týmy.  
Pod vedením přední street tanečnice, chore-
ogray, lektorky a porotkyně v jedné osobě 

Zuzky Al Haboubi získal dětský závodní 
tým s choreografií „Robo hop“ – extraligový 
titul vícemistrů ČR. Pozadu nezůstaly ani ti 
nejmenší, děti od 6 – 9 let, kteří ve stejné tří-
dě vybojovali s choreografií „Game“ krásné 
5. místo. K těmto úspěchům se přidal ten nej-
větší. Fantasy DC bude reprezentovat Českou 
republiku na mistrovství světa 2014, které 
se bude konat v Praze. Náročnou nominací 
prošly oba juniorské týmy, které můžete přijít 
podpořit 28. října 2014.

Více informací o mistrovství světa, vý-
sledcích a činnosti klubu se můžete dočíst na 
www.fantasydc.cz a www.fantasydancecenter.cz 
a facebookových stránkách.

Radotínským nohejbalistům se podaři-
lo proklouznout mezi nejlepší čtyři týmy 
1.ligy, především díky vydařeným zápa-
sům v druhé polovině základní části ligy. 

Zlomové utkání proběhlo na horké půdě 
Přerova a bylo to jako na pověstné houpač-
ce. Domácí se nejprve dostali do brzkého 
vedení 3:0, na což musel zareagovat radotín-
ský lodivod Jan Voith dvojitým střídáním, 
a radotínští pěti zápasovými body v řadě 
otočili skóre na svou stranu 5:3. Bohužel 
v dramatickém závěru se domácímu Přero-
vu přeci jen podařilo remízovat na finálních 
5:5. Bod dovezený z Moravy docenili Rado-
tíňáci teprve v závěrečném zúčtování, kdy je 
tato plichta dostala do play off. V následných 
kolech přivezli plný bodový zisk z Brna, a to 
jednoznačnou výhrou 6:1. Vzrůstající formu 

Nohejbalisté RSK budou hrát finálovou část I. ligy
potvrdili i v dalších utkáních, tentokrát před 
domácími fanoušky. Nejprve zvítězili nad 
Žďárem, a o dalším víkendu deklasovali 

i loňského vicemistra, plzeňskou Zruč 6:2. 
Tyto výhry je posouvaly tabulkou vzhůru 
až na konečnou čtvrtou příčku, jež zajišťuje 
účast ve vyřazovacích bojích o postup do 
nejvyšší nohejbalové soutěže. Protivníka pro 
první kolo play off určí až srpnová dohráv-
ka, bude to buď vítěz základní části Čakovice 
nebo plzeňská Zruč/Senec. 

Co je ale v tuto chvíli již dané, že první 
zápasy začínají na hřišti soupeře 6. září. Ná-
sledná odveta pak o týden později 13. září 
na domácím hřišti K Lázním od 14 hodin. 
„Myslím, že o napínavé okamžiky nebude 
nouze. Chcete-li zažít trošku adrenalino-
vou sobotu, přijďte se podívat na líté boje 
o jediné postupové místo do extraligy,“ 
dodává s úsměvem vedoucí A mužstva Li-
bor Chytra.
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KOUPÍM BYT 
2+1 V RADOTÍNĚ

(spěchá)
Platím v hotovosti

724 745 630

DOPRAVA: PÍSKU               ODVOZ: SUŤ

                    

KONTEJNERY TÁBORSKÝ    

            ŠTĚRKU
          BETONU                   

ZEMINY

MONTÁŽNÍ PLOŠINA S JEŘÁBEM (dosah 32m,do 2000kg)

MARTIN TÁBORSKÝ
TEL: 603 285 083

EMAIL: kontejnerytaborsky@seznam.cz


