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Máte vůz starý 4 nebo více let? Chcete
ušetřit peníze při provedení opravy nebo
výměně opotřebovaných dílu? Pak je
právě Vám určena šeková knížka plná
slev, která obsahuje kupony s 20% slevou
na vybrané opravy a řadu dalších výhod
pro Vás. Pokud šekovou knížku ješte
nemáte, je pro Vás zdarma
připravena u Vašeho
autorizovaného servisního
partnera ŠKODA.

Elektronické služby ze šestnáctky jsou 
i letos špičkou: Praha16.eu letos ovládla 
pražské kolo Zlatého erbu, Chuchle.cz je 
třetím nejlepším webem obce v ČR a ra-
dotínská knihovna je v kategorii středně 
velkých obcí rovněž celorepublikově třetí.   

Radotínské webové stránky zabodo-
valy při vyhodnocení pražského kola 
14. ročníku soutěže Zlatý erb ve všech 
vyhlašovaných kategoriích, jichž se 
mohly zúčastnit. Ve čtvrtek 15. března 
na odpoledním slavnostním vyhlášení 
krajského kola v sále Zastupitelů hl. m. 
Prahy si zástupci Městské části Praha 16 
přišli převzít celkem tři ocenění: cenu 
veřejnosti, cenu za nejlepší elektronic-
kou službu a stříbro pro druhou nejlepší 
stránku města, udělovanou mezi větší-
mi městskými částmi Praha 1 až 22.

Po loňském třetím místě znamená 

letošní druhá příčka další potvrzení 
správného směru vývoje hlavního in-
formačního kanálu Radotína. Všich-
ni, kdo se na jeho tvorbě podílejí, se 
snaží, aby zde byly k nalezení co neju-
celenější informace jak pro místní, tak 
i pro návštěvníky. To ostatně ocenili 

i hodnotitelé, kteří před dvěma lety 
prozkoumali stránky 22 velkých 
městských částí podle metodiky od-
borníků z E-Governance Institute při 
Rutgers University v Newarku. Tehdy 
vyšla přístupnost webu Praha16.eu 

jako nejlepší v celé Praze.
Ne j lepš í  e lek t ron ickou s lu ž-

bou v Praze je lokální burza práce 
(www.praha16.eu/porta l-prace)– 
možnost bezplatně zveřejňovat na 
oficiálních stránkách městské části 
pracovní nabídky od všech zaměstna-
vatelů působících v regionu.

V kategorii „obcí“ opět zabodoval 
web Velké Chuchle a letos byl oceněn 
jako nejlepší z přihlášených malých 
pražských městských částí. Díky tomu 
postoupil do celostátního kola a při 
slavnostním ceremoniálu 2. dubna na 
konferenci Internet ve státní správě a sa-
mosprávě v Hradci Králové Chuchle.cz 
obsadila výborné třetí místo.

Stejného úspěchu dosáhla také 
Místní knihovna Radotín. V celostátní 
soutěži Biblioweb, tedy srovnání we-
bových stránek knihoven z celé země, 
obhájili Radotínští skvělé třetí loňské 

Ikony české rockové scény, amatérští 
hudebníci i světově uznávaný kytarový 
mág Štěpán Rak křtili nové CD na nové 
Klubové scéně v Radotíně.

Městská část Praha 16 vydala na 
dvou discích historicky první kom-
pilaci, která je průřezem současné 
bohaté a pestré radotínské hudební 
scény (viz Noviny Prahy 16 č. 3/2012). 
Jeho křest proběhl v úterý 3. dubna 
večer v nově vybudovaném klubu 
v podzemí Kulturního střediska 

U Koruny za účasti profesora Štěpána 
Raka, zpěváka Jana Kalouska, členů 
skupiny Olympic Milana Peroutky 
a Milana Brouma, sólisty Národního 
divadla Jaroslava Březiny a dalších 
hudebních es. 

„Vedle hudební kompilace se křtil 

i prostor, v němž vše probíhalo. Ten 
vznikl díky pětimilionové dotaci 
hl. m. Prahy v podzemí Kulturní-
ho střediska Radotín (KS) v domě 
U Koruny přestavbou pivních sklepů 
hostince z 19. století. Nevelké, ale 
přesto nesmírně působivé prostory 
využívají všechny půvaby staré prá-
ce zednických mistrů v kombinaci 
s moderním designem,“ říká starosta 
Karel Hanzlík. 

Nezůstává však jen u výtvarné-
ho pojetí (které 
stav í napřík lad 
i na prostorové 
insta laci „Rudé 
ságo“ darované 
a k a d e m i c k ý m 
ma l í řem Lu ká-
šem Bradáčkem), 
za nímž celkově 
stojí vedoucí KS 
Mgr. Dana Rado-
vá. Pro Klubovou 
scénu se připra-
v u j í  z a j í m a v é 
k o n c e r t y,  o r i -
giná lní divadla 
ma lýc h  forem, 

cestopisné pořady, netradiční módní 
přehlídky, talkshow se zajímavými 
osobnostmi, kulinářské večery, ve-
čery improvizace, různé umělecké 
workshopy a akce (aktuálně viz stra-
nu 9 těchto NP16).

Na starém sídlišti v Radotíně se ve 
všech objektech patřících Městské části 
Praha 16 již od 10. dubna osazují nové 
bytové vodoměry a především nové ka-
lorimetry (měřiče odebraného tepla). 
Zavádí se rovněž internetová síť, jež 
umožní okamžitý přístup k těmto úda-
jům – a to nejen správě obecních nemo-
vitostí, dokonce i jednotlivým uživate-
lům bytů a nebytových prostor. A tím 
investice radnice zdaleka nekončí.

Proč se mění stávající systém? 
A proč mají být data on-line? Poprvé 
začali zástupci Městské části Praha 16 
o změně uvažovat před více než dvě-

22. dubna – Jarní zelené koule 
(pétanque), Radotín 
22. dubna – Pašije, Zbraslav 
25.-28. dubna – Memoriál
Aleše Hřebeského, Radotín
28. dubna – Bezpečné jaro, 
Radotín
5. května – Velké radotínské 
rodeo o Senátorský pohár
11.-12. května – Radotínská radost
12. května – Zbraslavská osma

Vážení spolu-
občané, musím 
se na Vás dnes 
obrátit s téma-
tem, které je nad 
j i né  z áva ž né , 
byť pro mnohé 
přek v apuj í c í .  
Pří liv nových, 

v komunální politice naprosto ne-
zkušených lidí na pražskou radnici, 
vyústil v oprášení staronového ná-
padu, kterým je tzv. „rušení malých 
městských částí“. Říkám staronový 
proto, protože už tu párkrát za 
uplynulých 20 let byl. Historie se 
stále opakuje. Oficiálním důvo-
dem vždy byla a je i nyní úspora 
peněžních prostředků. Skutečným 
důvodem vždy bylo a obávám 
se, že také je i nyní, koncentrace 
moci, která zjednoduší manipulaci 
s vytěžením území těch zrušených 
městských částí formou úpravy 
územního plánu a následnému 
přidělení území k zainvestování 
těm pravým. Jedná se totiž vždy 
o území bývalých vesnic, které byly 
v roce 1974 připojeny k Praze a kte-
ré nyní již jako jediné poskytují 
ještě nezastavěná území na okraji 
Prahy pro další rozvoj. 

Uvědomme si, že územní plán 
Prahy, který je již více než deset let 
připravován, doposud nebyl schvá-
len a nikdo si netroufne odhadovat, 
kdy vlastně bude. Tak silné to je po-
litikum. V současnosti je nositelem 
této „myšlenky“ radní zvolený za 
‚TOP 09‘ Mgr. Lukáš Manhart. To, 
že zatím nikdo nemá představu, jak 
by byly tyto historicky samostatné 
vesnice spravovány z tzv. „nových 
center“, zřejmě nevadí. Zřejmě 
nevadí ani to, že se proti tomu 
staví zastupitelstva všech těchto 
částí, kterých by se to mohlo tý-
kat. Myšlenka zjednodušit si cestu 
k ovládnutí těchto území je zřejmě 
příliš silná. V minulosti se vždy 
našlo dost rozumných pražských 
zastupitelů, kteří tuto myšlenku 
zavrhli a tyto snahy zastavili dří-
ve, než došlo k jejich oficiálnímu 
projednávání. Doufejme, že i nyní 
se tací najdou a území okraje Prahy 
zůstane spravováno lidmi, kteří na 
něm žijí.

Přibližně před měsícem byla v mé-
diích podána zpráva o předražených 
zakázkách Odboru městského investora 
Magistrátu hl. m. Prahy a mezi třemi 
zmíněnými akcemi bylo i řízení na 
pokračování budování technické vyba-
venosti v Radotíně, konkrétně v ulicích 
Otínská, Jelenovská, Dehtínská a Javo-
řická, vysoutěžené koncem minulého 
roku. Snaha nového náměstka primá-
tora pro infrastrukturu ušetřit rozpočet 
Prahy od zbytečných a nadhodnocených 
výdajů je chvályhodná, ale v tomto přípa-
dě bohužel neopodstatněná. Rádoby od-
borný posudek od neautorizované firmy, 
o který se opíral, při škrtech v rozpočtu 
akce zcela opomenul problematiku dané 
lokality, a to především šířkové parame-
try uvedených komunikací, technické 
provedení stavby a geologii. Zpochybně-
ním odvozu vykopané zeminy a redukcí 
pažení výkopů by ve finální podobě 
došlo pro občany k znemožnění základní 
obslužnosti jejich objektů, jako je dostat 
se do své nemovitosti, k absenci odvozu 
komunálního odpadu a v případě závaž-
né situace ke stavu, že by se k domům 
nedostala vozidla a týmy integrovaného 
záchranného systému. Vše toto jde 
jednoznačně proti vydanému stavební-
mu povolení, proti stavebním normám 
a bezpečnosti práce. Zarážející je fakt, 
že se zhotovitelé oponentního posudku 
vůbec nekontaktovali se zpracovate-
lem projektové dokumentace a výka-
zu výměr – firmou DIPRO s.r.o., která 
pro hl. m. Prahu stavební dokumentaci 
pro budování technické vybavenosti 
v Radotíně vypracovává již více jak 
20 let. V médiích avizované předražení 
zakázky o 30 a více procent a jejich úspo-
ra by byla reálná v podmínkách, kdy by 
se zasíťování provádělo na zelené louce 
s jasnými majetkoprávními vztahy, kde 
se nemusí řešit výše uvedené. Vyhloubí 
se jeden velký výkop, vyrubaná a kva-
litní zemina (ne jako u výše uvedených 
lokalit, kde jsou vápencové a břidličnaté 
horniny absolutně se nehodící ve velké 
míře ke zpětnému zásypu) se dá na 
stranu a po uložení sítí se vše nahrne 
zpět a zhutní. Co to pro nás a radotínské 
občany znamená? Rozestavěnou akci na 
Viničkách, na kterou MČ Praha 16 z roz-
počtu hl. m. Prahy obdržela na dokonče-
ní v letošním roce 40 mil. Kč to neohrozí. 
Problém je ale s pokračováním v ulici 
Otínské a dalších s tím, že je z časového 
důvodu v ohrožení i dočerpání dotace 
z Ministerstva zemědělství, která je vá-
zána do března roku 2013. Snad zdravý 
rozum zvítězí a ze současné mediálně 
politické roviny se vše opět posune do 
té odborné.  



Změny v dopravě v Radotíně. 19. dubna 
bude po blokovém čištění komunikací spuš-
těn nový režim parkování na náměstí Osvo-
boditelů před OD Berounka – v pracovní 
dny mezi 8.00 a 16.00 hod. časově omezené 
stání na 2 hodiny na 2/3 parkoviště – a pod 
ním směrem k železniční trati otevřena 
nová plocha, na níž bude možné odstavit 
vozidlo (viz Noviny Prahy 16 č. 2/2012). 
V tomto týdnu by mělo rovněž dojít ke zjed-
nosměrnění ulic Radkovská – Topasová, 
a to z důvodu zajištění hladkého příjezdu 
složek Integrovaného záchranného systé-
mu ČR k radotínskému portálu Lochkov-
ského tunelu.
Den Země 2012. V rámci oslav Dne Země 
opět proběhne ve spolupráci se svozovou 
společností Pražské služby a.s. a kolektiv-
ními systémy (Eko-kom, Asekol) tradiční 
informační vzdělávací kampaň pro veřej-
nost zaměřená na nakládání s odpady. 
Stánky s prezentací budou umístěny ve 
čtvrtek 10. května 2012 v době od 10.00 
do 18.00 hod. v Radotíně na náměstí 
Osvoboditelů v prostoru pěší zóny před 
nákupním střediskem (u drogerie TETA). 
Informace o třídění odpadů, bioodpa-
dech, mobilním sběru nebezpečných 
odpadů a odpovědi na otázky budou po-
dávat zaměstnanci prezentovaných spo-
lečností a také zástupci Odboru ochrany 
prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.
Záchranná stanice pro zvířata. Od 
března zahájila provoz nová Záchranná 
stanice hlavního města Prahy provozova-
ná Lesy hl. m. Prahy v Praze-Jinonicích. 
Stanice přijímá zraněné a jinak postižené 
volně žijící živočichy nalezené na území 
Prahy. Pro příjem pacientů, ale i konzul-
taci je k dispozici 24 hodin denně telefon-
ní linka 773 772 771.
Uzavírka ulice Nad Kamínkou. Z důvo-
du konání veřejného závodu na horských 
kolech Zbraslavský MTB Marathon 
„Cukroušův mazec 2012“ bude 1. května 
v době od 10.30 do 16.30 hodin uzavřena 
ulice Nad Kamínkou na Zbraslavi. Pořa-
datelem akce je o.s. KT Tryskomyš.
Pokračuje úklid ulic. V Radotíně (vždy 
čtvrtek 7.30 až 15.00 hod.) 19. dubna 
(III.) – Sídliště – úsek od parkoviště před 
poliklinikou ke Karlické, parkoviště před 
Správou obecních nemovitostí, náměstí 
Osvoboditelů – parkoviště před OD Albert, 
26. dubna (IV.) – Sídliště – úsek od ul. Na 
Viničkách ke konečné BUS MHD a dále 
zpět k Týřovické, Týřovická, parkoviště 
za zdravotnickým zařízením vč. příjezdu, 
3. května (V.) – Věštínská, Matějovského, 
Kraslická, V Parníku, Na Benátkách, tzv. 
malá Výpadová (u DPS), U Jankovky 
a 10. května (VI.) – Pod Klapicí (slepá 
část), Slinková, Strážovská (po Ametys-
tovou), Ametystová, Jaspisová, Achátová, 
Vykoukových, Grafitová, U Vápenky, Bý-
šovská, Čedičová, Štěrková (po Ametys-
tovou). Ve Zbraslavi (vždy 7.00 až 15.00 
hod.) 17. dubna (V.) – Podéšťova, Pod 
Havlínem, Matjuchinova, Pod Urnovým 
hájem, 19. dubna (VI.) – Romana Bla-
hníka, Pod Špejcharem, Matjuchinova 
(Elišky Přemyslovny – Žabovřeská), 
24. dubna (VII.) – U Včely, Jaromíra 
Vejvody, Pirnerova, Pelzova, Jiřího Ma-
šína, Jaroslava Švehly, za Zbraslavankou, 
26. dubna (VIII.) – Žabovřeská, Karla 
Michala, Fuchsova, Tadrova, 2. května 
(IX.) – Šůrova, Ottova, K Belvederu, Bo-
ženy Hofmeisterové, Na Plácku, Pod Cha-
loupkami, Pod Kamínkou, Pod Studán-
kou, Rašilovova, V Hluboké, Spojařů, Ke 
Dračkám, Pod Spravedlností, U Loděnice, 
3. května (X.) – Tunelářů (Tadrova – Vi-
límkova), Vilímkova, 9. května (XI.) – Na 
Drahách, K Vejvoďáku, Kubínova, Šul-
cova, Staniční, Studniční, Lesáků, Pod 
Zatáčkou, Pod Vysílačkou, K Ubytovnám, 
Nad Dálnicí a 10. května (XII.) – K Vý-
topně, Tunelářů (Svépomoci – Paškova), 
Svépomoci, Sulova.
Brdský cyklobus podesáté. Zvláštní linka 
se speciálně upraveným autobusem vyráží 
od 7. dubna 2012 již desátým rokem v tra-
se Dobřichovice, nádraží – Mníšek pod 
Brdy, nám. – Kytín, náves. Pomáhá vyvézt 
cyklisty od vlaku v údolí Berounky do brd-
ských vrchů. Rozsah provozu je stejný jako 
v předchozích letech, tedy pět spojů každý 
nepracovní den z Dobřichovic a čtyři 
spoje v opačném směru. V Dobřichovi-
cích je zastávka cyklobusu umístěna na 
parkovišti vedle nádražní budovy. Linka je 
v provozu až do 7. října 2012. Díky zastáv-
ce Černolice je cyklobus atraktivní i pro 
necyklisty: pěší odtud mohou vyrazit pří-
mo do brdských lesů a horolezci na známé 
Černolické skály. Na lince cyklobusu platí 
Tarif PID a cena přepravy jízdního kola 
je 16 Kč bez ohledu na vzdálenost a také 
bez ohledu na předchozí použití nebo ne-
použití vlaku. Ve vlacích linky S7 je cena 
za přepravu jízdního kola dle Tarifu ČD 
25 Kč za jednu jízdu.

Finanční arbitr pomáhá bezplatně

Nejčastější otázky

DOMÁCÍ NÁSILÍ
Turistická sezóna se blíží.

Máte platný cestovní doklad?

V dalším dílu našeho seriálu o do-
mácím násilí se zaměříme na podstatné 
náležitosti trestního oznámení. 

Ve sdělení je nutno odpovědět na 
základní otázky typu kdo, kdy, kde, 
jak, co, čím a proč. Pokud oznamova-
tel na některou z výše uvedených otá-
zek nezná odpověď, je třeba, aby to do 
trestního oznámení výslovně uvedl. 
Například tímto způsobem: „Proč tak 
pachatel učinil, mi není známo.“

Nyní přistupme k jednotlivým 
„položkám“. Totožností účastní-
ků se rozumí pachatel, poškozený 
a svědci. Nezná-li ten, kdo ozna-
muje jejich totožnost, uvede co 
nejpodrobnější popis osoby a jejích 
vnějších projevů. Nutné je i uvedení 
doby, kdy k události došlo (okamžik 
nebo období, pokud je událostí více, 

chronologicky seřazené s uvedením 
souvislostí). Dobu je možno i od-
hadnout podle jiných souběžných 
události – politických, sportovních, 
kulturních včetně televizních pro-
gramů apod. Odpověď na otázku, 
kde označí místo nebo místa, kde 
k události nebo událostem došlo, 
případně kde trestný čin vyšel najevo 
nebo byl dokonán, případně jak lze 
místo vyhledat. Udejte též popis jed-
nání všech zúčastněných osob, ná-
sledky události, především škodu na 
zdraví a majetku, ale i další. Nesmí 
chybět ani informace o předmětech 
doličných – nástrojích, zbraních, 
ale obecně o veškerých důkazech, 
včetně těch listinných. Nezapomeňte 
udat motiv jednání pachatele. 

Mohou se kupující bránit, pokud 
cena označená u výrobku je účtovaná 
prodejcem v jiné výši?

Dle cenového předpisu zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, ustanovení § 13 odst. 2 se mimo 
jiné říká, že prodávající je povinen při 
nabídce a prodeji zboží poskytnout 
informaci spotřebiteli tak, aby měl mož-
nost seznámit se s cenou před jednáním 
o koupi zboží, pokud to tento zákon 
nestanoví jinak, a to a) označit zboží 
cenou, kterou uplatňuje v okamžiku na-
bídky a vztaženou k prodávanému jed-
notkovému zboží a určeným podmín-
kám, b) zpřístupnit na viditelném místě 
informaci o této ceně formou ceníků, 
c) zpřístupnit tuto cenu jiným přiměře-

ným způsobem, 
nelze-li označit 
zboží cenou způ-
soby uvedenými 
v  p í s m e n u  a ) 
nebo b). Cenou 
p o d l e  t o h o t o 
odstavce se ro-
zu mí konečná 
nabídková cena, 
která zahrnuje 
všechny daně, cla 
a poplatky.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro-
dejce je povinen prodat kupujícímu 
zboží či výrobek za cenu, která byla 
v danou chvíli uvedena u výrobku. 
Nelze kupujícího odbýt s tím, že 
cenu „někdo“ nezměnil nebo že se 
jedná o cenu z předešlého „akčního“ 
dne apod.

Agresivní opilec si stopnul strážníky 
Dvě hodiny před půlnocí v sobotu 25. února autohlídka městské policie zastavila 
v Žitavského ulici u muže, který na ni mával rukou. Na dotaz, co potřebuje, začal 
muž hlídce vulgárně nadávat a následně fyzicky zaútočil na služební vozidlo, do 
něhož několikrát silně udeřil pěstí. Agresivní opilec nereagoval na opakované 
výzvy strážníků a dále pokračoval ve svém protiprávním jednání. Nakonec 
proti němu musely být použity hmaty, chvaty a pouta, protože se odpor muže 
stupňoval. Na základě výše uvedených skutečností byl muž převezen na místní 
oddělení Policie ČR do Radotína, kde zjistili mužovu totožnost. Došlo i k doře-
šení přestupků, kterých se dopustil.
Feťáci se vloupali do domu
V pátek 16. března v 9.30 hod. při běžné hlídce zjistili městští strážníci, že v ulici 
Na Betonce u čísla 114 došlo k vypáčení vstupních dveří včetně okna v přízemí 
budovy. Policisté přes okno zahlédli několik osob, které v objektu spaly na zemi. 
Vzhledem k důvodnému podezření ze spáchání trestného činu byla na místo 
ihned přivolána policie. Následně byli pachatelé nacházející se uvnitř objektu 
zadrženi a převezeni na místní oddělení Policie ČR. Při kontrole všech tří nar-
komanů bylo zajištěno několik použitých injekčních stříkaček a jehel, které byly 
odvezeny k bezpečné likvidaci.
(Nejen) na čtyřkolce dojezdil 
V jedné ze zbraslavských ulic, Na Vrškách, zastavili strážníci řidiče motorové 
čtyřkolky podezřelého ze spáchání dopravního přestupku. Stalo se tak v pon-
dělí 20. března okolo druhé hodiny odpolední. Při kontrole dokladů byl v de-
chu řidiče cítit alkohol. Na dotaz hlídky, zda muž před jízdou „požil“, uvedl, že 
ano. Na místo byli přivoláni policisté ČR a u muže provedli dechovou zkoušku 
alkoholtesterem. Výsledek byl pozitivní – 1,5 promile. Záležitost byla předána 
Policii ČR k dořešení.

Platnost zápisů dětí v cestovních pa-
sech rodičů končí už 26. června. Od to-
hoto data musí mít každý občan České 
republiky svůj vlastní cestovní doklad 
v případě, když hodlá překročit české 
státní hranice. 

Tímto dokladem je platný cestovní 
pas, jímž může být cestovní pas se 
strojově čitelnými údaji, cestovní pas 
se strojově čitelnými údaji a s nosičem 
dat s biometrickými údaji (tzv. e-pas) 
nebo cestovní pas bez strojově čitel-
ných údajů. Do států Evropské unie 
lze ale cestovat s platným občanským 
průkazem (občanským průkazem se 
strojově čitelnými údaji, občanským 
průkazem se strojově čitelnými údaji 
a s kontaktním elektronickým čipem). 
V současné době je vydáván nový typ 
občanského průkazu (tzv. e-op). 

Občanský průkaz i cestovní pas lze 
vydat občanovi České republiky od 
jeho narození. Za ty, kteří jsou mladší 
15 let (děti), žádá rodič nebo zákonný 
zástupce – pěstoun, osoba, které byl 
svěřen do výchovy, ředitel zařízení pro 
výkon ústavní výchovy nebo zařízení 
pro děti, jež vyžadují okamžitou po-
moc, a které pečují na základě soud-
ního rozhodnutí o občana mladšího 
15 let. K vydání cestovního pasu pro 
občana staršího 15 let, ale mladšího 
18 let, je nutné předložit souhlas ro-
diče nebo zákonného zástupce s jeho 
ověřeným podpisem nebo se zákonný 
zástupce (rodič) dostaví osobně spolu 
se žadatelem.

K  p o d á n í  ž á d o s t i  o  v y d á n í  
e-op i e-pasu se musí dostavit jeho 
budoucí držitelé osobně, nezletilé děti 
s rodičem nebo zákonným zástupcem. 
Na místě je pořizována fotografie, 
podpis držitele dokladu od 7 let, otisky 
prstů do e-pasu od 12 let. Doporučuje 
se, aby si žadatelé vždy vzali s sebou 
rodný list dětí i rodičů. Stále se totiž 
aktualizují a kontrolují údaje v infor-
mačním systému evidence obyvatel 
a v případě rozporů mezi údaji vede-
nými v informačním systému evidence 

obyvatel s údaji v již vydaném dokladu 
má občan povinnost matriční doklady 
předložit. Pokud je tedy vezmete s se-
bou, vyhnete se případné opakované 
cestě na úřad. 

Kapacita pořizování žádostí o vy-
dání cestovních dokladů i občanských 
průkazů je omezená. Fotografování 
malých dětí je časově velmi náročné, 
dokud totiž není pořízen odpovídající 
obraz obličeje dítěte, nelze odeslat žá-
dost k výrobě požadovaného dokladu. 

V současné době nejsou obča-
ny hlášenými k trvalému pobytu 
ve správním obvodu Prahy 16 (k.ú. 
Lahovice, Lochkov, Radotín, Velká 
Chuchle, Malá Chuchle, Zbraslav) 
zcela v yužívány úřední hodiny 
Oddělení evidence obyvatel a osob-
ních dokladů. Fronty se tvoří hlavně 
v pondělí a ve středu odpoledne, mezi 
půl čtvrtou a šestou hodinou. Přitom 
Odbor občansko správní, Oddělení 
evidence obyvatel a osobních dokladů 
ÚMČ Praha 16, které sídlí v Radotíně 
na adrese náměstí Osvoboditelů 21/2a,  
má otevřeno celý týden, a to v pon-
dělí a ve středu od 8 do 12 hodin 
a od 13 do 18 hodin, v úterý a čtvrtek 
od 8 do 12 a od 12.30 do 14 hodin 
a v pátek od 8 do 12 hodin. 

O vydání občanského průkazu lze 
požádat i u kteréhokoliv obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností, 
v hlavním městě u úřadů městských 
částí Praha 1 až 22. Tam lze vyho-
tovený občanský průkaz i převzít. 
O vydání cestovního pasu lze požádat 
a cestovní pas i převzít pouze u pří-
slušného úřadu dle místa trvalého 
pobytu občana nebo u zastupitelského 
úřadu v zahraničí. 

Podrobné informace k vydávání 
občanských průkazů a cestovních 
dokladů naleznete na Praha16.eu 
(Úřad – Životní situace – Odbor 
občansko správní – Vydání občan-
ského průkazu / Vydávání cestov-
ních dokladů).

Dnešní moderní doba donutila prak-
ticky každého, aby využíval finančních 
produktů a služeb (bankovní účty, 
platební karty, spotřebitelské úvěry). To 
s sebou ale přináší narůstající počet spo-
rů s těmi, kdo je poskytuje – bankami, 
záložnami, investičními společnostmi.  

Mnoho spotřebitelů nemá dosta-
tečné informace o svých právech 
a možnostech jejich ochrany a prosa-
zování. Hlavním posláním finanční-
ho arbitra, a tedy i hlavním důvodem 
založení tohoto orgánu, je zajištění 
rychlého, bezplatného a efektivního 
vyřizování sporů mezi občany a fi-
nančními institucemi.

Arbitr je orgán příslušný k mimo-
soudnímu rozhodování sporů, pokud 
je jinak k rozhodování těchto sporů 
příslušný český soud, mezi posky-
tovateli platebních služeb a uživateli 
platebních služeb při poskytování 
platebních služeb – například spor 
zákazníka s bankou o správnost 
zaúčtované platby nebo při zneužití 
platební karty neoprávněnou osobou, 
vydavateli elektronických peněz a dr-
žiteli elektronických peněz při vydá-
vání a zpětné výměně elektronických 
peněz (spor držitele předplacené 
karty jízdného s některými provo-
zovateli veřejné dopravy). Rozhoduje 
i mezi věřiteli nebo zprostředkovateli 
a spotřebiteli při nabízení, poskyto-
vání nebo zprostředkování spotře-
bitelského úvěru (spor s věřitelem 
o odstoupení od úvěrové smlouvy 
nebo o výši poplatku za předčasné 
splacení úvěru). Řešen může být 
i rozkol mezi klientem a investiční 
společností o správnost účtovaných 
poplatků. Finanční arbitr usiluje ze-
jména o smírné vyřešení sporů.

Institut finančního arbitra jako 
mimosoudního orgánu pro řešení 
sporů byl zřízen již v roce 2003 pro 

spory z platebního styku. Od července 
loňského roku byla jeho příslušnost 
rozšířena na konflikty ze spotřebi-
telských úvěrů a kolektivního inves-
tování. Současně byla zřízena také 
Kancelář finančního arbitra. Za výkon 
své funkce je arbitr odpovědný vládě, 
která ho jmenuje na návrh ministra 
financí.

Řízení před arbitrem je bezplatné 
a zahajuje se na návrh spotřebitele. 
Návrh na zahájení řízení lze podat 

písemně poštou, v elektronické podo-
bě (e-mailem opatřeným zaručeným 
podpisem nebo prostřednictv ím 
datové schránky) nebo osobně, resp. 
ústně do protokolu v sídle Kanceláře 
finančního arbitra. K usnadnění po-
dání návrhu je na stránkách finanč-
ního arbitra k dispozici formulář – 
http://www.finarbitr.cz/cs/financni-
arbitr-formulare-ke-stazeni.html.

V řízení se postupuje podle zákona 
o finančním arbitrovi s přiměřeným 
použitím správního řádu. Ve věci se 
rozhoduje nálezem, přičemž proti 
němu lze uplatnit opravné prostřed-
ky – námitky. Pravomocný nález je 
soudně vykonatelný a má tedy účinky 
srovnatelné se soudním rozhodnutím. 
V případě nesouhlasu s konečným 
rozhodnutím arbitra je možné podat 
k obecnému soudu žalobu o přezkum 
rozhodnutí.

Kancelář finančního arbitra,
organizační složka státu
Praha 1, Legerova 1581/69,  110 00 
telefon: 257 042 094, fax 257 042 089 
e-mail: arbitr@finarbitr.cz,
web: www.financniarbitr.cz, 
www.facebook.com/FinArbitr

Žáci 1. a 2. třídy ze Základní školy 
Lipence se v polovině února vypravili 
do zasněžené krajiny nedaleko Jičína, 
kde na ně čekali pohádkoví obyvatelé 
hradu a zámku Staré Hrady.

Hodní a pracovití skřítkové děti 
přivítali a zavedli je do sklepení hra-
du, kde se mohly seznámit i s radostmi 
obra Zeliáše a jeho rodiny, s Meluzínou 
ze zimního království nebo s čertem 

Kazizoubkem. V tajemných zákoutích 
na ně ovšem číhali také skřítci ničem-
níci, kteří naopak zkazí, na co přijdou. 
Veškerým nebezpečím v podzemí 
zámku však malé návštěvníky proved-
la milá čarodějnice a nezapomněla jim 
představit ani místní hejno netopýrů. 
Dětem se nejvíc líbili zdejší draci, 
hodní i zlí, třeba zlatý drak Káráťák, 
který hodným dětem plní přání. Jako 
odměna je na konci dračí stezky čekal 
pytel pekelně dobrých bonbonů.

Cestou domů v autobuse si děti ještě 
ověřily své znalosti z českých pohádek 
v zábavné soutěži se sympatickým 
průvodcem Milošem z cestovní kan-
celář CK2, která výlet pro školu při-
pravila. Vracely se nabité a rozehřáté 
nevšedními zážitky (i když vládlo 
mrazivé počasí). 

S čarodějnicí na Starých Hradech
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Radotínská radost 2012

Kino duní muzikou 

Ty a my=Praha 16

Čaj o třetí - s milým překvapením

Jaro střídá podzim

Zdraví vás redakce nové rubriky Novin 
Prahy 16 s názvem Ty a my=Praha 16!

Jsme nově vzniklým individuem na 
poli Prahy 16, které si klade za cíl ana-
lyzovat a dále podporovat zájem o re-
gionální dění zejména v řadách stu-
dentů VŠ, jež mají bydliště na Praze 16, 
ale i mezi již pracujícími nestudenty 
ve stejné věkové kategorii. V současné 
době hledáme další „spiklence“ se zá-
jmem o komunální dění ve správním 
obvodu Prahy 16, jež mají chuť a vůli 
se do rubriky zapojit a ovlivňovat tak 
dění v místě jejich bydliště. 

NapišteJim.cz – 
kontaktuj zastupitele Prahy 16

V návaznosti na výše uvedené 
bychom vám rádi představili nezis-

kovou službu pro občany s názvem 
NapišteJim.cz. Projekt nabízí dobrou 
alternativu vůči posedávání na gauči 
a lamentování nad politicko-sociální 
situací nebo jiné až absurdní netečnos-
ti obyvatelstva ve vztahu ke komunál-
ní politice a regionálnímu dění.

NapišteJim.cz umí na základě zadání 
adresy vašeho bydliště vyhledat a pří-
mo kontaktovat konkrétního zastupi-
tele (komunálního politika, poslance 
i senátora) prostřednictvím e-mailu. 
Komunikace mezi občany a jejich za-
stupiteli je transparentní (máte však 
i možnost zaslat soukromou zprávu) 
a můžete tak sami posoudit prostřed-
nictvím pročítání již zodpovězených 
dotazů, jakým způsobem plní vaši 
zastupitelé svou práci. 

V současnosti pomáhá naše redakce 
s budováním databáze komunálních 
zastupitelů Prahy 16. K datu uzávěrky 
jsme vyzvali 47 zastupitelů správního 
obvodu Prahy 16 z celkového počtu 67, 
aby se do projektu zapojili. Doposud 
jsme obdrželi 5 odpovědí. 

Snižme společně bariéry mezi námi 
občany a našimi zastupiteli! Více 
o projektu se dozvíte na NapisteJim.cz

Zajímají tě společenské alternativ-
ní akce? Chceš se podílet na jejich 
tvorbě? Chceš dostat prostor pro 
vyjádření v Novinách Prahy 16, či 
při jiných společenských akcích po-
řádaných nejen městskou částí?
Máš pocit, že bys vymyslel lepší 
název rubriky nebo dokázal publi-
kovat zajímavější články s regionální 
tematikou? 
Máš zájem? Kontaktuj nás na e-mai-
lu: tyamypraha16@gmail.com

„Nikdy jsem o Radosti neslyšela…“
řekla mi nedávno známá a přidala 
pokrčení ramen. „Tak to musíme na-
pravit“ odpovídám já a začínám vypra-
vovat o zrození nápadu pořádat festival 
amatérských divadel v Radotíně.

Festival je nesoutěžní přehlídkou 
souborů z Prahy a okolí, a už i hostů 
odjinud – v loňském roce díky štěd-
rosti litevského sponzora vystoupilo 
divadélko Teatriukas z Vilniusu. 
A jazyková bariéra s prvními kroky 
a úsměvy herců zcela zmizela. Fes-
tival je možností ukázat své herecké 
dovednosti od nejmenších herců až 
po zkušené „matadory“ soutěžních 
přehlídek. Všichni se mohou zúčastnit 
a všichni mohou sledovat představe-
ní svých kolegů. A diváci mohou ve 
dvoudenním maratonu zhlédnout 
pohádky i pořady pro dospělé. Na-
bídka je stejně široká i v letošním 
roce. Zahajujeme v pátek 11. května 
v 18.00 hodin představením divadla 
Tate lyumni „Vlna“ a podíváme se na 
komedii Zdeňka Podskalského „Žena 
v trysku století“ v podání divadelního 
souboru Rachtámiblatník.

Sobotní maraton 12. května bude 
odstartován dopoledne již tradičně 
vystoupením nejmenších třebotov-
ských školáků i předškoláků „Žabka 

carevna“ v podání souboru Tři boty. 
Dramatický obor ZUŠ Kl. Slavického 
si připravil představení pod názvem 

„To nejlepší ze Saturnina“. V těsném 
sledu pohádkového času pojede příběh 
„Tajemný les Švabiňák“ divadla Koza 
z Kozojed a hra pro děti kladenského 
divadla V.A.D. Nebude chybět vystou-
pení pořádajícího souboru Gaudium 
a jejich premiérová pohádka „Kouzlo 
pro Fifínu“. Velkou pohádku připra-
vilo divadlo Rachtámiblatník – bude 
to „Čertův švagr“. Blok pro dospělé 
zahájí divadelní soubor Ryio, který 
se s představením „Večeře“ umístil 
na 1. místě letošní soutěžní divadelní 

Velikonoční dílny
Poosmé se v radotínské základní ško-

le vítalo jaro tvořivě. V sobotu 24. břez-
na se v devět ráno opět otevřely všechny 
třídy v přízemí a v nich 10 stanovišť 
připravených pro každého, kdo si sem 
přišel vyrobit nějakou drobnost s veli-
konočními nebo jarními nápady.

V kuchyňce se peklo (a vonělo) 
linecké pečivo různých tvarů s ba-
revným sypáním. O kus dál se vyrá-
běla chundelatá vlněná žlutá kuřátka 
a hnědí beránci, u protějšího stolu 
zase beránci z vaty, nechyběly ani roz-
tomilé kačenky a bílé ovečky s točený-
mi kudrnkami. Opatrnost vyžadovalo 
další stanoviště, kde se malovala fou-
kaná skleněná vejce, která si každý 
mohl zdobit podle své fantazie.

Také klub byl otevřený – zde se pod 
bedlivým dohledem (pracovalo se pře-
ce s ohněm!) zdobily kraslice tradiční 
voskovanou technikou.

Ve třídě „U labutí“ byla dvě stano-
viště – na jednom se vyráběly barevné 
papírové košíčky, do kterých se pak 
ozdobené kraslice mohly uložit, na 
druhém veselí jarní motýli.

Ani tentokrát nechybělo divadelní 
představení – děti z dramatického 

kroužku zahrály dvakrát „Kouzelnou 
pouť“, která se divákům moc líbila (ke 
zhlédnutí bude ještě v Koruně).

Dopoledne při jarním tvoření utek-
lo rychle a k sobotnímu obědu malí 
i velcí tvůrci odcházeli s plnou krabicí 
nebo košíčkem vlastnoručně vyrobe-
ných dárečků.

Za ně za všechny patří poděkování 
všem, kdo se na přípravě a organi-

zaci dílen podíleli, učitelkám, dětem 
2. stupně, panu školníkovi i paní uklí-
zečce. Všem, kteří v sobotu ráno brzy 
vstali, do školy přišli a dílny připravi-
li. A také MČ Praha 16 za grantovou 
podporu této akce.

přehlídky POPAD. Večer pak bude 
patřit divadlu V.A.D. z Kladna a je-
jich „Fe-érii o Kladně“. Kulturní dům 
U Koruny, kde se Radotínská radost 
bude konat už počtvrté, nabídne 
příjemné místo pro zhlédnutí všech 

představení a různorodé občerstvení. 
A budou nejen duchovní a kulinářské 
pochutiny. Je připravena výtvarná 
dílna pro nejmenší diváky a tentokrát 
překvapení ve formě „divadelní díl-
ničky“ pro nejmenší začínající herce.

Vy, kteří jste o Radosti ještě nikdy ne-
slyšeli, přijďte se podívat letos, kdy nese 
název „Vzhůru do oblak“. Na své si při-
jdou všichni účastníci, ať už malí nebo 
zcela dospělí. Nouze nebude o humor 
a pohodu času příjemně stráveného se 
svými blízkými.

Vavříny z POPADu pro Gaudium

Čaje o třetí jsou v Radotíně již zaběh-
nutou tradicí. Pro radotínské seniory se 
v Kulturním středisku Radotín v domě 
U Koruny pořádají několikrát za rok. 

Pod finanční záštitou Městské části 
Prahy 16 se kulturní středisko snaží vždy 
vykouzlit zajímavý kulturní program 
blízký srdcím těch, kterým je určen, do-
plněný, mimo samozřejmě čaje, i něčím 
dobrým na zub. O oblíbenosti těchto 
milých odpoledních posezení svědčí i to, 
že je sál pokaždé do posledního mís-
tečka zaplněn. A pokaždé si alespoň na 
chvíli udělá čas i pan starosta Mgr. Karel 
Hanzlik, aby přišel všechny pozdravit.

Na prvním letošním čaji, konaném 

19. března, čekalo milé překvapení. 
Vedoucí KS, Mgr. Daně Radové, se po-
vedlo záslužné dílo, dokázala pro tuto 

chvíli zajistit vynikající komorní in-
strumentální soubor Musica Festiva di 
Praga. Trio hudebníků, dámy Gabriela 
Plachá a Šárka Trávníčková a pan 
Pavel Kloub, dokázali nemožné.

Spolu s vynikající mladou sopranist-
kou Olgou Vít Krumpholzovou zvládli 
zaplněný sál tzv. „postavit do latě“. Jindy 
zábavnými pořady lehčího žánru rozdo-
vádění senioři tentokrát ani nedutali. 

Žánrově pestrý pořad nazvaný 
,,Slavné maličkosti velkých mistrů“ byl 
nabit populárními díly slavných mis-
trů, (J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Dvo-
řák, J. Strauss apod.). Jejich repertoár 
od děl umělých přes operu, operetu až 

k muzikálu byl poslu-
chači přijat s nadšením. 
Při krásných áriích 
paní Krumpholzové, 
obzvláště při dojemné 
Indiánské písni lásky, 
nebo po populární Vi-
lije bylo vidět i mnohou 
slzu dojetí v očích po-
sluchačů, kteří potles-
kem nikterak nešetřili. 
Za toto opravdu krásné 

odpoledne se sluší, alespoň touto 
cestou, pořadatelům vřele poděkovat! 
Děkujeme Vám, přátelé!

Jaro střídá Podzim. V tomto případě 
rozhodně nejde o nepřesnost v pravi-
delnosti střídání ročních období, ale 
o další z preventivních akcí pořáda-
ných radotínskou radnicí. Osvědčený 
program, který byl v uplynulých letech 
prověřen našimi nejmenšími spoluob-
čany, bude i letos ve znamení upozor-
ňování na správné chování v rámci 
silničního provozu. A kdo jiný by měl 
v tomto směru poskytnout nejvíce in-
formací, než spolupořadatel této akce, 
kterým je Policie České republiky. 
Dopravní hřiště v areálu ZŠ Radotín 
tak ožije malými policisty, kteří budou 
moci prokázat své schopnosti v rámci 
policejní školky. Každý kadet-absol-
vent této školky po jejím úspěšném 
ukončení obdrží samozřejmě „certifi-
kát“ prokazující vědomosti dotyčného 
v policejním výcviku. A když bude 
hlavním tématem bezpečnost silnič-

ního provozu, nemohou chybět ani 
pracovníci BESIPu a strážníci Městské 
policie hl. m. Prahy. Pracovníci Červe-
ného kříže budou malým zájemcům 
vysvětlovat, co dělat v okamžiku, kdy 
dojde k úrazu. Novinkou šestého roč-
níku bude možnost prohlédnout si vůz 
Rychlé záchranné služby včetně jeho 
vybavení. Klauni z Balónkova, kromě 
čarování s nafukovacími balónky, 
mají i tentokrát pro děti přichystánu 
pohádku s dopravní tématikou na-
zvanou Křižovatka plná zvířátek. Ná-
vštěvníci budou mít možnost vyhrát 
jednu z mnoha cen v losování. Vedle 
stanovišť jednotlivých účastníků bude 
samozřejmě v provozu i dopravní 
hřiště a trať zručnosti, kde si budou 
moci účastníci vyzkoušet svou do-
vednost v řízení svých kol, koloběžek, 
odstrkovadel či tříkolek. 

Proto každý, kdo má zájem se svý-

mi dětmi strávit příjemný den, nechť 
si označí ve svém kalendáři datum 
28. 4. 2012. Akce bude zahájena 
v 13.30 hodin. Přivezte si dobrou ná-
ladu. Těšíme se na vás.

Už od března se v Kině Radotín 
objevují koncerty britské kapely U2 
nasnímané speciální 3D technologií. Ti, 
kdo již některé představení navštívili, 
mohou potvrdit, že se jedná o zcela mi-
mořádný zážitek, na který stojí zato si 
vyšetřit chvíli času.

Práva na představení jsou totiž za-
koupena jen do konce června, takže, 
kdo zaváhá, může si zase leda tak 
pustit doma desku. Což určitě není 
špatné, ale...

Poté co, byl sestřih záznamů poprvé 
slavnostně promítnut, nešetřili chvá-
lou nejen filmový, ale dokonce ani 
hudební kritici, kteří jinak pochopitel-

ně dávají přednost živým koncertům. 
Jejich příjemné překvapení bylo znát 
ve slovech jednoho z nich, který v eu-
forii z právě prožitého prohlásil, že je 
to lepší, než naživo!

Co se týká technické stránky, mů-
žeme zopakovat to, co již bylo řečeno: 
U2 3D je vůbec první záznam živého 
vystoupení ve 3D. Pro natočení toho-
to záznamu byla využita ve své době 
nejnovější 3D digitální technologie 
a 5.1 Surround zvuk – společně utváří 
doslova pohlcující zážitek. Jde o digi-
tální 3D natočené multi-kamerou v re-
álném čase technologií 3ality Digital. 
Bylo pořízeno celkem 100 hodin zá-
znamu koncertů za použití největšího 
počtu v té době dostupných 3D kamer, 
finální sestřih má 85 minut. Pro film 

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

A hudba je to hlavní, obraz ji jen živě 
doplňuje. Proto se také při promítání 
v kině pouští zvuk podstatně hlasitěji, 
než u běžných filmových představení. 
Díky novému vybavení a akustickým 
úpravám sálu, ke kterým došlo loni, 
lze koncert prožít stejně fyzicky, jako 
v kotli kteréhokoliv ze snímaných 
hledišť.

Můžete to vidět, můžete to slyšet, 
můžete to cítit!

Letos podruhé se divadelní spolek 
Gaudium z Radotína zúčastnil POPADu, 
Postupové přehlídky amatérského diva-
dla, kterou pořádala ADA, Amatérská 
divadelní asociace, 3. až 5. března v di-
vadle v Horních Počernicích.

Do soutěže se Gaudium přihlásilo 
s inscenací Faustova svatba a krátkým 
ztvárněním veršů J. Kainara Tintili 
vantili.

Na Faustově svatbě se podílela vět-
šina souboru (14 členů). Mnozí ze zú-

častněných měli hrát v „opravdovém“ 
divadle poprvé. Užívali si velkou šatnu 
se židlí pro každého herce a velký 
prostor jeviště. Ke cti všem slouží, že 
se nikdo ve větším prostoru neztratil. 
V hledišti seděla pouze porota, což 
je situace pro divadelní vystoupení 
poněkud choulostivá. Po úvodu se na-
jednou ozvalo ze sálu zasmání. V ten 
okamžik bylo jasné, že porotu začala 

hra bavit. Však také hodnocení po 
odvedené hře bylo po všech stránkách 
pozitivní. Vlídně naladěná porota 
v podstatě radila, jak ještě některé věci 
dotáhnout. Pochvaly se dočkaly jak 
hlavní figury, tak i malé epizodní role, 
které v některých případech neměly 
ani text. Porota hlavně ocenila práci 
s davovými scénami. 

Druhým soutěžním představením 
Gaudia bylo Tintili vantili. Divácky 
odzkoušené představení se sešlo i na 

Popadu s velice přízni-
vým ohlasem. I v tomto 
případě bylo hodnocení 
více než kladné. Svůj roz-
bor začala porota se slovy: 
„Viděli jsme úkaz...“

Průběh hodnocení dával 
doufat v nějaké ocenění. To 
přišlo na závěr přehlídky 
v podobě čtyř ocenění za 
herecký výkon pro Mirku 
Stehlíkovou, Hanku Ře-

hořovu, Majdu Brončkovou a Antonise 
Arabadzise ve hře Faustova svatba.

Dále ceny za režii pro Mirku Steh-
líkovou a Antonise Arabadzise též za 
Faustovu svatbu.

Tintili vantili si odneslo 1. cenu za 
nejlepší dětské představení a také Cenu 
diváka spolu s udělovanou soškou.

Nechť je tento úspěch dobrou moti-
vací pro další práci!
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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

Poskytujeme tyto služby:

Provozní doba:
Po-Pá: 8:00-17:00
So: dle dohody

Kontakt:
Žabovřeská 1530,
Praha 5 - Zbraslav

Tel.:   257 220 152
Mob.: 776 315 825
E-mail: info@bendapneu.cz
www.bendapneu.cz

● přezutí
● vyvážení
● kontrola tlaku
● mytí pneumatik,
   alu a ocelových kol

● opravy pneu včetně průrazů
● uskladnění pneumatik
● dezinfekce a plnění klimatizací
● rychloservis
● čištění interiérů
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Kočárky, autosedačky a výbavička pro miminko.

Obchod 600 m2

Věštínská 17, Praha 5 - Radotín

Věrnostní karta
dáme vám věrnostní kartu

na trvalé slevy 
v našem obchodě

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA (AVIE 3,5 TUNY)
Prodej řeziva. Rizikové kácení. Komplexní služby v oboru lesnictví.

PRODEJ PALIVOVÉHO A KRBOVÉHO DŘEVA
Neštípané volně ložené - 30cm, 50cm
Štípané volně ložené - 30cm, 50cm
Skládané - 30 cm, 50 cm, 100 cm
Dubové masivní špalky
Třísky na podpal
Pytlované dřevo
www.drevo-dolezal.cz
tel.: 777 659 546



(staré) Sídliště 1082
153 00 Praha 5 - Radotín

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

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

Elektrokola CYCLESTAR
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Vychází 17.4.2012. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.5.2012.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 2.5.2012. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

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

a fotografie se nevracejí. 

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

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

INSTALATÉRSKÉ POTŘEBYINSTALATÉRSKÉ POTŘEBY
Vinohrady 62, Radotín, tel.: 733 543 453, kucma@atlas.cz, www.kucma.cz.

OTVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 8-12, 13-16 hodin

Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,
rekonstrukce bytů a domů, připojení plynových kotlů a spotřebičů.

OTVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 8-12, 13-16 hodin

Vinohrady 62, Radotín, tel.: 733 543 453, kucma@atlas.cz, www.kucma.cz.

Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,
rekonstrukce bytů a domů, připojení plynových kotlů a spotřebičů.

Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,

Firma KUCMA dále nabízíFirma KUCMA dále nabízí
výrobu kontejnerových stání
Firma KUCMA dále nabízí
výrobu kontejnerových stání

• příjem zakázek
• plastové rozvody
   vody
• měděné rozvody
• kanalizace
• PVC odpady
• instalační materiál

• bojlery
• keramika
• baterie
• koupelnové doplňky
• umyvadla
• vany a sprchové
  vaničky

• bojlery
• keramika
• baterie
• koupelnové doplňky
• umyvadla
• vany a sprchové
  vaničky

• příjem zakázek
• plastové rozvody
   vody
• měděné rozvody
• kanalizace
• PVC odpady
• instalační materiál

KUPON NA 20 % SLEVU NA JAKÉKOLIV JÍDLO PRO CELÝ STŮL

Platnost od 15.4. 2012 do 15.6. 2012

České a mexické speciality

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

možno telefon a internet.
Zbraslav - Elišky Přemyslovny 380

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

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



Aktuální nabídka
vozidel Hyundai

Podrobné informace o vozech jsou
na www.hyundai-nubocar.cz,
vozy bez čekání, skladové vozy.
Nabídka platí do vyprodání zásob.

i30 5HB 1,4i Trikolor Plus    88.890,-     245.000,-i30 5HB 1,4i Trikolor Plus    88.890,-     245.000,-
i30 kombi 1,4iTrikolor Plus  95.890,-     258.000,-
ix35 CRDi 1,7 4x2                100.000,-    479.990,-

vozidel Hyundai
Nová i30 již v prodeji
od 289 990,-

Zveme Vás na předváděcí jízdu!

 
 (Vrážská 1534, Praha 5 – Radotín, hned vedle vlakového nádraží) 

	!!!!		NEKALÉ		PRAKTIKY		NEVEDEME	!!!!	
N a b í z í m e 

oblečení a obuv pro turistiku, sport a volný čas, vybavení pro turistiku, kempování a stanování 
funkční prádlo i pro děti do zimy i tepla 

! ! ! ! NOVĚ  JSME PRO  VÁS  PŘIPRAVILI ! ! ! ! 
- BAZÁREK 

Je možno dát do komisního prodeje funkční prádlo po Vašich malých ratolestech 
                                                         - POTŘEBY PRO MYSLIVCE A RYBÁŘE 

(prádlo, ponožky, batohy a časem i více) 
Více informací v naší prodejně nebo na na nových internetových stránkách kde najdete aktuality 

www.turisticky-matros.cz 

TĚŠÍME  SE  NA  VAŠI  NÁVŠTĚVU 

 ELEKTRIKÁŘ
HODINOVÝ MANŽEL

byt, dům, chalupa, kancelář
Elektroinstalace:

servis, nové vedení, výměna jističů,
výměna světel, výměna zásuvek, 

vypínačů atd...
Drobné domácí práce

Zámečnické a instalatérské práce
Odvoz až šesti osob (třeba na letiště)
Pomoc při stěhování, vyklízení… 

Malování pokojů,
práce na zahradě…

tel: 737 555 667
e-mail: hodinovymanzel73@seznam.cz

Instalace,
dodávky, opravy.

Zajištění HD příjmu
Skylink, CS Link.

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

WWW.ANTENYHORSKY.CZ
ANTENY.HORSKY@ SEZNAM.CZ

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

Rádi bychom vám blíže představili přístroj, kterým je vybaveno 
naše estetické centrum He-Wa na Zbraslavi.

Zkratka LPG jsou iniciály francouzského autora a zakladatele Louise Paula Guitaye.
(Pozor, nedodáváme plyn pro pohon automobilů)

V čem je jeho jedinečnost? 
Přístroj LPG nabízí neinvazivní techniku pro intenzivní buněčnou aktivaci a stimulaci, tzv. Endermolift, což je tech-

nologie proti stárnutí pokožky. Stimuluje přirozené omlazení buněk (fibroblastů) a zpevňuje jemnou pokožku obličeje, 
krku a dekoltu. 

Mechanickou masáží v pokožce se aktivuje tvorba kolagenu a elastinu. Dochází ke zpevnění kontur obličeje, vrásky 
se zjemní a vaše tvář se celkově rozjasní. Tato metoda umožňuje zmírnit kruhy a otoky kolem očí. Je dokonalým 
specialistou na anti- aging.

Přestože cvičíte a jíte zdravě, postupně může docházet k ukládání tuků v problematických partiích těla, vzniku 
celulitidy a nedokonalostí postavy.

Přístroj LPG nabízí aktivaci biochemické reakce procesu spalování tuků, tzv. Lipomassage, což je mechanická 
stimulace buněk, která napomáhá zeštíhlit a vytvarovat tělo tam, kde zrovna potřebujete. Princip ošetření spočívá 
v podtlaku a rolování válečků. Masážní hlavice nasaje pokožku a rolující válečky velice příjemným a šetrným pohybem 
masírují vytvořenou kožní řasu. Typ ošetření závisí na domluvě s klientem a na dané problematice. Můžete využít jak 
zkrášlující, tak ale i pouze relaxační programy.

Z estetických programů je to například:
- odstraňování celulitidy    - oční lifting - vyhlazení očních vrásek, uvolnění nateklých očí 
- zeštíhlení                  a potlačení tmavých kruhů pod očima   
- ošetření jizev     - zhutnění pleti a zjemnění vrásek
- zpevnění bříška po porodu   - zpevnění kontur obličeje 
- rozjasnění pleti     - oživení okysličením unavenou a mdlou pleť (stres, kouření)

Ze sportovních programů:    Z relaxačních programů:
- vyrýsování svalů      - celková relaxace
- zahřátí svalů před tréninkem    - program pro unavené nohy
- rekonvalescence, strečink

Navštivte naše centrum vybavené LPG Systems, které je v Praze již několikáté a vyzkoušejte některou z nabízených 
a osvědčených ošetření.
Těšíme se na vás.



    VIDEOSTUDIO
                 PÁTEK

603 277 383, 257 811 063 / Radotín

PŘEPISY

SKENOVÁNÍ

SLUŽBY

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

 ●  diapozitivů, negativů a fotografií

 ●  kamera, foto, střih

www.studiopatek.cz

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

DIANETIKA
Moderní věda o duševním zdraví

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

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT, ABY SE VÁM PŘÁNÍ SPLNILA?

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

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

INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,

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

153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868

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

27030_Inzerce_160x125.indd   2 15.8.11   11:21
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Kino Radotín, Na Výšince 4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.praha16.eu/kino

Kultura
Velká Chuchle

17.4. 17.30 Kocour v botách 3D USA                                                         130 Kč
 Animovaný dobrodružný příběh kocoura, který časově předchází setkání 

se zlobrem Shrekem
 20.00 Královská aféra Dánsko                                             100(RFK 70) Kč
 Příběh lásky mezi lékařem pološíleného krále a mladičkou královnou
18.4. 17.30 Sněhurka USA                                                                           100 Kč
 Nová podoba známé pohádky – Lily Colins, Julia Roberts
 20.00 Slečna nebezpečná USA                                                             90 Kč
 Detektivní příběh plný humoru podle knihy Janet Evanovich o soukromém 

ženském detektivovi – Debbie Reynolds
19.4. 17.30 Knoflíková válka Francie                                                            90 Kč
 Kdo má víc knoflíků, ten vyhrává! Příběh dvou soupeřících part 
                                    ze sousedních vesnic na pozadí II. sv. války
 20.00 Vrtěti ženou GB/FR                                                                    90 Kč
  Pohodový, vtipný a decentní film zpracovávající hodně choulostivé 

téma z viktoriánské Anglie – Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy
20.4. 17.30 John Carter: Mezi dvěma světy 3D USA                                 130 Kč
  Sci-fi film podle románu Edgara Rice Burroughse (tvůrce Tarzana),
                                    o výpravě na Mars (tzv. červený Avatar) – Taylor Kitsch
 20.00 Bitevní loď USA                                                                        110 Kč
 Boj s mimozemskou civilizací – Taylor Kitsh, Liam Neeson
21.4. 17.30 Koupili jsme ZOO USA                                                            110 Kč
  Podle skutečných zážitků svobodného otce – M. Damon, S. Johansson
 20.00 Vrtěti ženou GB/FR                                                                    90 Kč
24.4. 17.30 U 2 – záznam koncertu 3D GB (viz str. 4)                              150 Kč
                                    Průřez tvorby rockové skupiny – zvuk 7.1.
 20.00 Báječný hotel Marigold USA                                                    110 Kč
 Indie, místo odpočinku – film o tom, že v každém věku je možné těšit 

 se na budoucnost – Judi Dench, Bill Nighy
25.4. 17.30 Hurá do Afriky 3D SRN                                                           140 Kč
  Animovaná pohádka – Afrika je pro divoká zvířata prostě ráj!
 20.00 Bitevní loď USA                                                                        110 Kč
26.4. 17.30 Knoflíková válka Francie                                                            90 Kč
 20.00 Můj vysvlečený deník ČR                                                         110 Kč

 Komediálně laděný příběh o vztazích mezi generacemi –
                   Igor Bareš, Simona Stašová, Veronika Kubařová, Veronika Žilková

27.4. 17.30 Hurá do Afriky 3D SRN                                                           140 Kč
 20.00 Havran USA/Španělsko                                                               90 Kč
 Kriminální thriller o vraždách vykonaných podle povídek Edgara 

Allana Poa – John Cusack, Alice Eve
28.4. 17.30 Můj vysvlečený deník ČR                                                         110 Kč
 20.00 Joe Satriani – Satchurated 2012 3D GB (viz str. 10)               250 Kč
                                                              ZTP, důchodci, studenti 200 Kč
1.5. 17.30 U 2 – záznam koncertu 3D GB (viz str. 4)                              150 Kč
 20.00 Můj vysvlečený deník ČR                                                         110 Kč
2.5. 17.30 Hurá do Afriky 3D SRN                                                           130 Kč
 20.00 Prci, prci, prcičky: Školní sraz USA                                        100 Kč
 Romantická pikantní komedie o partě bývalých studentů, setkávajících 

se po deseti letech – Alyson Hannigan, Sean William Scott
3.5. 17.30 Vrásky z lásky ČR                                                                      100 Kč
 Nejhorší, co může člověk udělat – je všechno vzdát a čekat na konec…
 Jiřina Bohdalová, Radoslav Brzobohatý, Ivan Trojan
 20.00 Konečná uprostřed cesty SRN                                                   70 Kč
  Optimistický příběh o rodině středního  věku, která musí čelit smrti
                                    a umírání – Steffí Kuhnert, Otto Mellies
4.5. 17.30 Hurá do Afriky 3D SRN                                                           130 Kč
 20.00 Báječný hotel Marigold USA                                                    110 Kč
5.5.            17.30 Ghost Rider 2 3D USA                                                              130 Kč
                                    Johnny neustále bojuje se svou kletbou lovce ďábla - Nicolas Cage
 20.00 Havran USA/Španělsko                                                             90 Kč
8.5. 19.00 Trainspotting – filmový klub GB (viz str. 10)         100 (RFK 70) Kč
9.5. 17.30 John Carter: Mezi dvěma světy 3D USA                                 130 Kč
 20.00 Vrásky z lásky ČR                                                                      100 Kč
10.5. 17.30 Hunger games USA                                                                     90 Kč
                                     Akční sci-fi, ve které bojují jeden chlapec a jedna dívka nedobrovolně
                                     o život v reality show
 20.00 Kluk na kole Belgie/Francie                                                        80 Kč
  Příběh o chlapci z dětského domova, který se i přes nepřízeň osudu 

postaví proti lidské lhostejnosti a vypočítavosti – omas Doret
11.5. 17.30 Lorax 3D USA                                                                           130 Kč
 Animovaná pohádka o Tedovi a chlupatém ochránci Loraxovi,
                                    kteří spolu zachrání svět a navrátí Zemi vše živé
 20.00 Temné stíny USA                                                                        90 Kč
  Mysteriózní komedie, plná záhad, o upírech a čarodějnicích
  Johny Depp, Eva Green
12.5. 17.30. Street Dance 2 3D USA                                                            150 Kč
 20.00 Vrásky z lásky ČR                                                                      100 Kč
15.5. 17.30 Vrásky z lásky ČR                                                                      100 Kč
 20.00 Rozchod Nadera a Simin Irán                                                    75 Kč
 Příběh manželského dramatu ze současného Iránu, ovlivněného
                                    společenskými předsudky a přísným právním systémem – L. Hatami
16.5. 17.30 Líbáš jako bůh ČR                                                                       50 Kč
  Příběh, který mohl prožít kdokoliv z nás – O. Kaiser, K. Magálová
 20.00 Street Dance 2 3D GB                                                               150 Kč
17.5. 17.30 Líbáš jako ďábel ČR                                                                  135 Kč
  Pokračování úspěšné komedie – K. Magálová, O. Kaiser
 20.00 Bůh masakru Francie/GB                                                           80 Kč
 Drama o dvou vysoce civilizovaných rodinách, které se z přátelských 

žertíků postupně mění v masakr – Režie: Roman Polanski

Dětské filmy:
21.4. 16.00 Rézi, Brok a ostatní ČR                                                              50 Kč
28.4. 16.00 Pikola a saxofon Francie                                                             60 Kč

                  Animovaný pohádka
5.5. 16.00 Kytice pohádek ČR                                                                     50 Kč
12.5. 16.00 Sammyho dobrodružství 3D Belgie                                          60 Kč

Baby bio:
25.4. 10.00 Probudím se včera ČR                                                                60 Kč
  Komedie o návratu do studentských let – Jiří Mádl, Eva Josefíková

18. dubna
Kytarový koncert

žáků Základní umělecké školy
Klementa Slavického

velký sál Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin

19. dubna
Pěvecký koncert

vystoupení žáků Základní umělecké školy 
Klementa Slavického v modlitebně ČCE 

v ulici Na Betonce
od 18.00 hodin

20. dubna
Frangula Chorus

výroční koncert ženského zbraslavského 
pěveckého sboru s hostem, anglickým 

lyristou Johnem Billingem ve velkém sále 
Kulturního střediska Radotín od 17.30 hodin 

21. dubna
Tři zlaté vlasy děda Vševěda

klasická činoherní pohádka o Plaváčkovi  
v podání divadelního spolku 

Rachtámiblatnik
velký sál Kulturního střediska Radotín 

od 15.00 hodin, vstupné 60 Kč

21. dubna
B. Hrabal, V. Nývlt: Taneční hodiny pro starší
Rádobydivadlo Klapý - příběh osamělého, 
ale strašně užvaněného člověka, který za 

účelem sblížit se s kýmkoli pořádá taneční 
hodiny, ač neumí tančit

velký sál Kulturního střediska Radotín 
od 19.00 hodin, vstupné 100 Kč

22. dubna
Jarní zelené koule

náborový turnaj v pétanque na 
radotínském boulodromu v ulici K Lázním

od 14.00 hodin (více str. 11)

25. dubna
Žákovský koncert

Základní umělecké školy
Klementa Slavického

velký sál Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin

28. dubna
Bezpečné jaro

zábavné odpoledne na dětském
dopravním hřišti
od 13.30 hodin

2. května
Kladrubští bělouši a česká svíčkárna

zájezd pro radotínské seniory

2. května
Absolventský koncert

vystoupení M. Šatylova ze Základní 
umělecké školy Klementa Slavického ve 

velkém sále Kulturního střediska Radotín 
od 18.00 hodin

5. května
Středověká vesnice Botanicus

zájezd pro radotínské rodiče s dětmi

RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ

5. května
Velké radotínské rodeo

akce Radotínského pábení 2012
v areálu radotínských říčních lázní

(více str. 11)

11. a 12. května
Radotínská Radost

divadelní festival v domě U Koruny
(více viz str. 4)

KLUBOVÁ SCÉNA
v suterénu domu U Koruny

(vchod ze dvora)

25. dubna
Tintili Vantili

pásmo poezie Josefa Kainara ve 
svébytném (a oceněném - viz str. 4)

zpracování Divadelního spolku 
Gaudium, vstupné 100 Kč

Klubová scéna od 19.00 hodin

3. května
Zadáno pro ženy: Skupinové bubnování
každá máme rytmus v sobě, jen máme 

někdy problém ho sladit s rytmem 
ostatních – relaxace, legrace, nový 

zážitek, lekce vede a bubínky zapůjčí 
zkušený lektor Petr Šušor

Klubová scéna od 19.00 hodin

16. května
Popelnice

Divadelní spolek Gaudium uvádí 
jednoaktovku Vlasty Pilařové

vstupné 100 Kč
Klubová scéna od 19.00 hodin

Kulturní středisko Radotín
Nám. Osvoboditelů 44/15

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

16. dubna – 9. května
Disbalance

malby, fotografie a kresby Jana Tesaře 
v galerie Městského domu
ve výpůjční době knihovny

16. dubna
Zlatá Bula ženská

situační komedie ze středověké knajpy
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

21. dubna
Kubula a Kuba Kubikula 

premiéra loutkové pohádky podle 
Vladislava Vančury

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

22. dubna
Pašije

aneb Zrcadlo umučení a vzkříšení pána 
našeho Ježíše Krista

Prostranství před kostelem sv. Jakuba od 
15.00 hodin

22. dubna
Zbraslavský žebříček

taneční soutěž pro páry všech kategorií
Sokolovna Zbraslav od 9.00 hodin

25. dubna
Promítání pro seniory –

Amerika 3. část
přednáší pan Zdeněk Beránek
Klub KLASu od 15.00 hodin

26. dubna
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu Zbraslav od 
18.30 hodin

3. května
Výročí aneb Řeknu, ale otoč se

situační komedie o manželství a o všem, 
co s ním souvisí

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

4. května
Svingový koncert

žákovského big bandu ZUŠ Zbraslav a ZUŠ 
Biskupská v Divadle J. Srnce od 18.30 

hodin, vstupné dobrovolné

12. května
Zbraslavská osma – jarní část

závod horských kol pro malé i velké
starty od 14.00 hodin v Borovičkách

Změna programu vyhrazena!

Informace, rezervace: kulturní odd. ÚMČ 
Praha - Zbraslav, U Malé řeky 3, tel.: 

257 111 801, kultura@zbraslav.cz
 www.mc-zbraslav.cz/kultura

Kateřina Tučková – Žítkovské bohyně
Vysoko v kopcích Bílých Karpat jsou 

řídce rozeseta přikrčená stavení. Říká se, 
že právě tam si některé ženy dokázaly 

uchovat vědomosti a intuici, předávané 
z generace na generaci. Říkali jim bohyně, 
protože dokázaly bohovat — prosit Boha 
o pomoc. Dora Idesová je poslední z nich. 
Brání se přijmout zastaralý způsob života. 

Na konci 90. let na ni v pardubickém 
archivu ministerstva vnitra čeká 

operativní svazek vedený StB na její 
tetu Surmenu. Dora nevěřícně rozplétá 

neznámé osudy své rodiny i dalších 
bohyní…

nakladatelství Host

Frederick Forsyth – Příběh Biafry 
Reportážní příběh z válečného konfliktu 
v africké Biafře – nigerijské provincii, na 
jejímž území se nacházejí bohaté zásoby 

ropy a která se na sklonku šedesátých 
let minulého století pokusila získat 

nezávislost.
nakladatelství Knižní klub

Tana Frenchová – Na věrnosti
Život Franka Mackeyho změnil 

v devatenácti letech jediný okamžik. 
Jeho dívka Rosie, s kterou měli v úmyslu 
utéct do Londýna, nepřišla na smluvené 
místo srazu v uličce Na věrnosti. Od té 
chvíle o ní Frank neslyšel. Po dvaceti 

letech Frank stále žije v Dublinu a pracuje 
u policie. Jednoho dne se najde Rosiin 

kufr…
nakladatelství Argo

omas Gordon – 
Výchova bez poražených

Kniha amerického psychologa 
srozumitelně a názorně popisuje postupy, 
jak řešit konflikty mezi rodiči a dětmi, jak 
posílit spolupráci v rodině a jak efektivně 

řešit problémy.
nakladatelství Malvern

Brian Selznick – 
Hugo a jeho velký objev

Hugo je sirotek, který se stará o nádražní 
hodiny a v půdním bytě ukrývá velké 
tajemství. Jeho součástí je i zápisník 

Hugova otce, klíček na krku jeho nové 
kamarádky Isabelle, záhadný majitel 

hračkářství Papa Georges a magie rodící 
se kinematografie.

nakladatelství Mladá  fronta

Richard Platt – 
Neštovice, mor a jiné pohromy

Strašlivý příběh smrtelných nemocí 
z pohledu špinavých bacilonosičů 

seznámí s významnými vědeckými objevy 
a osobnostmi, které přispěli ke vzniku 

účinných léků... Tato zábavná a poučná 
knížka nakazí znalostmi!

nakladatelství Mladá fronta

Markus Zusak – Posel
...jednoho dne vám začnou do dopisní 

schránky chodit hrací karty se 
zašifrovanými úkoly - máte vstoupit do 
života úplně cizím lidem a najít způsob, 

jak jim pomoci. Nevíte, kdo vám 
karty posílá, je ale jisté,

že ví o každém vašem kroku...
nakladatelství Argo

Elizabeth Rudnicková – Tweety s city
(román v tweetech, e-mailech a blozích)
Claire nemůže uvěřit, že si ji na Twitteru 

našel její vysněný kluk. Twittersmír je 
ale záhadné místo, kde se občas přátelé 

chovají jinak než v reálném světě...
nakladatelství CooBoo

19. dubna
Láska v hrobě

časozběrné dokudrama Davida 
Vondráčka – první film z pásma 

„Dokumenty s autory“
od 20.00 hodin

21. dubna
Blešák

aneb Věci od sklepů po půdu
chuchelský bleší trh
13.00-19.00 hodin

Obecní areál Kazínská 8
Velká Chuchle

18. dubna
Kurz líčení s Lenkou Peške

vstupné 200 Kč, rezervace nutná
17.00-18.30 hodin

20. dubna
Koňské odpoledne v Pexoklubovně

povídání a promítání o životě
a chovu koní se zkušenou chovatelkou

vstup zdarma
15.00-16.30 hodin

21. dubna
Víkendové cvičení pilates

pro rovnější páteř, vstupné 220 Kč
rezervace nutná, 17.00-19.00 hodin

22. dubna
Den dobrovolníků

cvičení, masáže, hooping, tvořivé dílny
a tak trochu divadla, vstup zdarma

25. dubna
Homeopatická a bylinná lékárnička

Přednáška RNDr. Jany Rejchrtové
vstup 80 Kč, rezervace nutná

17.00-18.15 hodin

27. dubna
Akce pro celou rodinu –

Cesta městem za čarodějnickým 
lektvarem

start s koštětem a v masce mezi 15.00-16.00 
hodinou před ZŠ Nad Parkem

od 16.00 hodin v Loděnici Zbraslav 
čarodějné vaření, kouzlení a tvoření

vstup 30 Kč/osoba nad 2 roky
15.00-19.00 hodin

Žitavského 497, Praha-Zbraslav 
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Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

V případě, že se chcete zúčastnit 
s losování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu nebo 
telefonní číslo a přiložte lehčí i těžší 
variantu sudoku s vyplněným jménem, 
adresou a tel. spojením. Do slosování 
budou zařazeni pouze úspěšní luštitelé. 
Výherci si svoji výhru mohou převzít na 
adrese redakce. Správná řešení zasílejte 
do redakce nejpozději do 26.4.2012.

Řešení z minulého čísla

Pravoslav Procházka
Na Rymáni 276

Radotín

Pavel Fousek
Na Říháku 26

Radotín
Karla Suchopárková

Felberova 4/268
Radotín
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Další, čemu se budeme u dětské 
výbavičky věnovat, je několik „vychy-
távek“ Jsou to věci, které nejsou nutné, 
ale mnoha maminkám život s malým 
miminkem hodně usnadňují…prostě 
takové „zbytné nezbytnosti“. 
Chůvičky
Co se týče chůviček, záleží na situaci. 
Jinak je na tom samozřejmě maminka 
s garsonkou, která má děťátko neustá-
le na očích, jiné je to u rodin, vlastnící 
dům velikosti hradu. Chůvička se Vám 
ale bude hodit i na dovolené, na chatě 
či u známých, pokud si chcete v klidu 
posedět a dítě nechat spát v odlehlejší 
místnosti. 
Monitor dechu
O SIDS (sudden death respiratory 
syndrom), tedy o syndromu náhlého 
úmrtí kojence ,toho bylo napsáno 
hodně, nebudeme toto téma podrobně 
rozvádět. Ze statistik nevychází, že by 
použití monitoru dechu statisticky vý-
znamně snižovalo SIDS. Když se nad 
tím ale zamyslíte, příliš Vás to neu-
klidní. Statistická významnost se totiž 
neměří jednotlivými případy. Monitor 
dechu si můžete klidně jen půjčit, na 
první půlrok.  Použití monitor dechu 
tedy všemi deseti doporučujeme. Bu-
dete mnohem klidnější. 
Šátek nebo nosítko
Nošení miminek a malých batolat je 
úžasná věc, a až ji objevíte, budete 
nosit miminko pokud možno po-
řád…tématu nošení dětí a typům jed-
notlivých nosítek se chystáme věnovat 
v samostatném seriálu.
Zavinovačka
V zavinovačce se miminko cítí podob-
ně jako v bříšku. V teple, v bezpečí, 
v klidu. V zavinovačce bude miminko 
lépe usínat a spát, netrpí tolik bolestmi 
bříška a nadýmáním a lépe se adaptu-
je na nové prostředí.  Navíc není ru-
šeno reflexními mimovolnými pohyby 
a záškuby, které jej mohou probudit 
a rozplakat.
Klasická babičkovská zavinovačka je 

krásná, ale přece jen náročná na údrž-
bu. Rychlozavinovačka  je velmi prak-
tická, ale umožňuje pouze takzvané 
„volné zavinutí“. Pokud chcete děťátko 
zklidnit, mohou jej rušit mimovolné 
pohyby a záškuby ručiček. Proto je 
vhodné zavinout děťátku i ručičky.  
Toto tzv. „těsnější zavinutí“ zvládnete 
i pomocí přeložené pleny cípem dolů. 
Naprosto jedinečně ale funguje tzv. 
kouzelná zavinovačka. Udělá veškerou 
práci za Vás. Jde o speciální zavinovač-
ku s kapsou na nožičky a dlouhými 
chlopněmi po stranách, které se děťát-
ku několikrát ovinou kolem těla.  Ta 
udělá veškerou práci za Vás. Miminko 
má nožičky v „kapse“, má tedy určitý 
prostor pro pohyb a skrčení nožek, 
zatímco ručičky jsou zavinuty u těla 
a tělíčko je pevně, ale měkce zabalené. 
Manipulace je velmi snadná a jedno-
duchá. I neklidní novorozenci takto 
velmi dobře spí.
Houpací lehátko 
Zcela jistě patří mezi věci zbytné. Mít ho 
nemusíte. Ale pokud ho budete vlastnit, 
a pořídíte si opravdu dobrý typ, s nej-
větší pravděpodobností ho, stejně jako 
já, zařadíte mezi věci nezbytné. 
Užitečnost houpacího lehátka a některá 
úskalí jeho použití ilustruje i známá epi-
zoda ze seriálu „Sex ve městě“. Určitě to 
znáte. Samantha hlídala Mirandina ma-
lého chlapečka. Jak to už v amerických 
reáliích bývá, americká houpací lehátka 
jsou na baterky. Houpat miminko rukou 
zřejmě neexistuje. Když došla baterka, 
lehátko se pochopitelně houpat přestalo 
a miminko začalo plakat-přesnější bude 
napsat, že brutálně řvalo. Nápaditá Sa-
mantha vložila do lehátka vibrátor a..byl 
klid.... Zkrátka americký sen.
Kočárek a autosedačka
Kočárek a autosedačku používá sa-
mozřejmě 99 maminek ze sta. Obojí 
zmiňujeme na závěr, a obojímu se bu-
deme věnovat v budoucnu mnohem 
podrobněji. 

Trainspotting

Pod záznam koncertu e Wormhole 
Tour na podporu Satrianiho alba „Black 
Swans and Wormhole wizards“ z Metro-
polis v Montrealu (Kanada) konaného 21. 
prosince 2010 se podepsali oceňovaní filma-
ři Pierre a Francois Lamoreux.

Novátor Joe Satriani se řadí mezi nej-
známější, všemi respektované kytaristy. Je 
hybnou silou rockové scény již od konce 
80. let, kdy zahájil svou kariéru. Šestkrát byl 
časopisem Guitarist zvolen nejlepším ky-
taristou všech dob a třikrát byl časopisem 
Guitar World Magazine zvolen nejlepším 
kytaristou roku. Skutečnost, že je nyní 
jedním z mála umělců v historii, jejichž 
koncert je zaznamenán ve 3D, je důkazem, 
že je stále platnou a důležitou postavou 
hudební scény posledních 30 let (pro 3D 
záznam dokonale vyprodaného koncertu 
bylo použito osm kamer).

Od roku 1980 vydal Satriani mnoho 
studiových nahrávek a záznamů koncertů, 
kterých se celosvětově prodalo více než 10 
milionů kopií, byl 15krát nominován na cenu 

Grammy a uspořádal několik celosvětových 
turné, aby tak uspokojil legii svých fanoušků. 
Během jeho kariéry navštívilo jeho koncerty 
více než 4 miliony lidí. Již několik let si užívá 
úspěšnou sólovou kariéru, spolupracoval také 
s nejznámějšími světovými umělci. V roce 
1998 byl sólovým kytaristou na vůbec prvním 

sólovém koncertním turné Micka Jaggera 
a od roku 1994 byl sólovým kytaristou Deep 
Purple. K jeho bývalým studentům patří Kirk 
Hammett (Metallica) a Steve Vai (Franks Zap-
pa, David Lee Roth, Whitesnake). 

Rok 2008 pro něj znamenal začátek no-
vého strhujícího projektu – založil skupinu 
„Chickenfoot“ společně s bývalými členy 
Van Hallen, kterými byli Sammy Hagar 
a Michael Anthony a bubeník Red Hot Chili 
Peppers Chad Smith. Na debutové album 
skupiny vydané v roce 2009, které bylo 
úspěšné jak komerčně, tak i ze strany kritiky, 
návázalo celosvětové turné.

Joe Satriani se objevil také ve filmu „Mo-
neyball“ nominovaném na Oscara s Bra-
dem Pittem v hlavní roli. Pierre a Francois 
Lamoureux se podepsali pod filmy, které 
získaly Grammy a Emmy, mnoho dalších fil-
mových cen a prodaly se v milionech kopií 
na Bluray a DVD. Tento tým také režíroval 
a produkoval koncertní filmy a hudební 
dokumenty pro řadu dalších, jako je Rihan-
na, Ben Harper, e Who, e Pretenders, 
Deep Purple, Willie Nelson, Rush, Harry 
Connick Jr, a mnoho dlaších.

Záznam z koncertu Joe Satriani - 
Satchurated uvede kino Radotín
v sobotu 28. dubna od 20 hodin. 
Délka záznamu je 90 minut. Verze 
3D s Dolby 7.1 surround audio. 

Radotínský filmový klub uvádí kultovní 
film Velké Británie Trainspotting. Režisér 
Danny Boyle a scénárista John Hodge v něm 
zpracovali působivý román Irwina Welshe. 

„Boyle si vybírá hrdiny, kteří se obyčejně 
zobrazují realisticky a politicky korektně, 
ať už jsou to feťáci nebo sirotci ze slumů, 
a dokáže jejich příběhy vyprávět tak, že 
jsou realistické, ale přitom i neuvěřitelně 

povznášející a radostné.“ Slova producenta 
Andrewa Macdonalda přesně vystihují Boy-
leův přístup ke kultovnímu románu Irvina 
Welshe, který popisuje mikrosvět drogově 
závislých v Edinburghu na konci 80. let.

Vzhledem k epizodičnosti a šíři Welshova 
vyprávění se Boyle se scénáristou Johnem 
Hodgem zaměřili nejen na zachování 
temně satirického ladění knihy, ale také na 
výběr epizod tak, aby vznikl koherentní 
a přehledný příběh. Soustředí se na skupinu 

(většinou na heroinu 
závislých) přátel: Renton 
(Ewan McGregor), Spud 
(Ewen Bremner), Sick 
Boy (Johny Lee Miller), 
Tommy (Kevin McKidd) 
a Begbie (Robert Carly-
le), kteří se poflakují po 
Edinburghu, dusícím se 
v hospodářské krizi kon-
ce 80. let, bez naděje, bez 
perspektivy – ale nijak 
tragicky.

Jejich hlavní starostí je sice sehnat další 
dávku a zbytek času jen tak zabít, ale jak říká 
v úvodu Renton, pro život na drogách se svo-
bodně rozhodl, protože opačná varianta, totiž 
žít spořádaně, mít děti a budovat kariéru, ho 
spíš odpuzuje. Osou filmu jsou sice Rentono-
vy opakované pokusy skoncovat s drogou, 
Boyle ovšem stejně pozorně sleduje i zákruty 
osudů ostatních postav a jejich vzájemných 
vztahů, v nichž temnou tragiku věrně dopro-
vází černý humor a satirický pohled na svět. 
Trainspotting se spolu s Boyleovým debutem 
Mělký hrob (1994) stal zjevením chřadnoucí 
britské kinematografie poloviny 90. let a od-
startoval režisérovu mezinárodní kariéru, 
která (zatím) kulminovala osmioscarovým 
Milionářem z chatrče (2008).

Film byl za nejlepší adaptovaný scénář 
nominován na Oscara v r. 1997 a oceněn 
cenou BAFTA. 
Trainspotting uvede Kino Radotín 
v rámci svého filmového klubu 8. května 
od 19.00 hodin, délka filmu 95 minut

Zlatý oscarový štempl za nejlepší 
zahraniční film roku 2011, pověst 
miláčka zhýčkaného festivalového 
publika, první film, který vyhrál tři 
Medvědy na festivalu v Berlíně, a exo-
tická íránská lokace, to všechno pro-
vází nečekaně civilní drama jménem 
Rozchod Nadera a Simin. Možná, že 
od návštěvy kinosálů vás odradily už 
první řádky. Není divu, vždyť na první 
přečtení zní jako politicky korektní in-
telektuální nuda, na jejíž ušlechtilosti 
se popase pouze snobské publikum 
a kritičtí fajnšmekři. Zdání ale klame, 
tohle totiž ani náhodou neaspiruje na 
další citově vyděračské melodrama 
trpících dětí. Před divákem se rozpro-
stírá zdánlivě prostý příběh jednoho 
manželství, v němž se manželka chce 
rozvést se svým mužem proto, že on od-
mítá opustit Írán, aby jeho dcera měla 
lepší budoucnost, a chce zůstat, aby se 
mohl starat o svého starého, Alzheime-
rem stiženého otce.

Snímek začíná před soudní stolicí, 
kde se oba manželé zpovídají soudci 
i publiku ze svých důvodů, proč jít 
a proč zůstat. Simin se od Nadera 
odstěhuje zpátky k matce, ale dcera 
Termeh odmítne jít s ní. Nader ale 
musí najít někoho, kdo se bude přes 
den, kdy on pracuje, starat o starého 
senilního otce. Přijme paní Razieh, 
která k němu dojíždí přes celé město 
i s malou dcerou Somayeh. Tím, že 
o svém novém zaměstnání nezpraví 
svého nezaměstnaného manžela, se 
ovšem rozjíždí kolotoč nedorozumění 
a nešťastných náhod, okořeněné odliš-
nými kulturními tradicemi.

Farhádí nehraje obvyklou hru na 
obžalobu a obhajobu, ale tím, že chytře 
střídá perspektivy postav, nechává na 
divákovi, aby sám rozhodl o „rozsud-
ku“ nad oběma hlavními hrdiny. Ak-
téry nevytrhává z íránských kořenů, 
ale ani na realitě Íránu nestaví, sní-

mek tak není další sociální kritikou 
poměrů ani politickým cestopisem, 
každodenní realita jen tak letmo, 
ale přesto citelně probleskuje mezi 
řádky. Vzhledem k politickým reá-
liím autokratického režimu v Íránu 
je pochopitelné, že režisér si nemohl 
dovolit překročit přes neviditelné, ale 
ostnaté dráty cenzury. Ostatně, už to, 
že hlavní hrdinka vidí Írán jako mrt-
vou zemi bez budoucnosti pro svou 
dceru, zatímco odchod je pro ni tak 
důležitý, že neváhá rozbít rodinu, 
je svébytné gesto politické odvahy, 
které divák z běžného demokratic-
kého prostředí dost možná ani plně 
nedocení. Filmování bylo dokonce 
jednou přerušeno, poté, co režisér 
Farhádí pronesl na sněmu projev na 
obhajobu vězněných filmařů. Většina 
filmu byla natočena z ruční kamery 
a Farhádí do svého autorského filmu 
investoval i ten nejcennější vklad, 
svou jedenácti letou dceru, která 
s kouzelnou samozřejmostí hraje 
potomka manželského páru.

Když se ale podíváme za exotická 
panoramata, pochopíme, že kouzlo 
Nadera a Simin spočívá v tom, že by 
se vlastně jejich příběh mohl odehrá-
vat kdekoli. Snímek má univerzální 
vyznění, a pro vcítění se do duší hr-
dinů je jedno, jestli bydlíte v haciendě 
Los Angeles nebo v chalupě na Dolní 
Lhotě. Důležité je, že cesty lidí, kteří 
se dlouhá léta milovali a chtěli spolu 
zestárnout, se najednou kvůli odliš-
nému náhledu na svět a další pouť 
životem rozdělí. A to se může stát, 
z nejrůznějších důvodů, nám všem. 
Pitva rozpadu jednoho manželství ale 
zároveň přináší jistou naději v bez-
naději, spoléhá mezi řádky na ono 
okřídlené Omnia vincit amor, láska 
všechno přemůže. Nesmíme jen zapo-
mínat, že láska má tisíce podob: part-
nerskou, rodičovskou, lásku k vlasti, 
k bohu, ke svobodě nebo k filmu. A je 
jen na vás, jakou si z Nadera a Simin 
vyberete.



Těsně před Velikonocemi skončila dlou-
hodobá základní část Národní boxlakrosové 
ligy. Před Memoriálem Aleše Hřebeského se 
odehrají čtvrtfinálová a semifinálová utká-
ní, na finálovou sérii dojde až po memoriálu. 
V letošním roce zasáhly do bojů v NBLL 
čtyři radotínské týmy.
   Elitní tým LCC Sokol Radotín je v letošní 
sezóně nedostižný a neztratil ani jeden bod. 
Situaci dokumentuje pohled na tabulku 
základní a nadstavbové části. Po deseti zá-

pasech se ziskem 30 bodů má LCC průměr 
18,6 vstřelených gólů na zápas a 5,1 obdrže-
ných. Taková statistika nemá v 25leté historii 
NBLL obdoby. V průběhu sezóny se dá říci, 
že jediným soupeřem bylo LCC samo sobě. 
Momentů, kdy zápasy vypadaly vyrovnaně, 
bylo velmi málo. Nejlepší výsledek s LCC se 
podařil týmu SK Lacrosse Jižní Město, které 

má letos paradoxně jednu z nejslabších se-
zón v historii. Výsledek 9:2 byl důsledkem 
nekoncentrované hry útočníků LCC a nao-
pak výborné hry obranné řady. Tým trenérů 
Patrika Procházky a Mirka Knotka,  kolem 
kapitána Petra Poupěte s průměrným věkem 
23 let, má všechny předpoklady vládnout 
NBLL ještě hodně dlouho.  

V útoku je jediný „starší“ hráč přes 
24 let Jirka Košťál (26), ostatní jsou v rozmezí 
17-24 let. Obrana je trochu „zkušenější“ s je-

diným veteránem Tomášem 
Říhou (35) a Mart inem 
Kostkou (29). Zbytek obrany 
se pohybuje ve věku do 25 let. 
Dlouhodobě mimo hru je 
druhý veterán Emil Moravec 
(35), který musel po zranění 
na MS v Praze na operaci a je 
v rekonvalescenci. 
   Stále lepší je další rado-
tínský tým ForFun. Ten 
rozbouřil tradiční uspořá-
dání a ovládl vyrovnanou 
skupinu týmů s ambicemi 
na 2. a 3. místo NBLL. 
Obsadil druhé místo, které 
zajišťuje v play off výhodu 

domácího prostředí. V průběhu soutěže 
s týmy ze silné trojky prohrál dvakrát jasně 
s LCC, ale stejně tak dvakrát dokázal pora-
zit TJ Malešice a jednou Jižní  Město a pak 
prohrál až v prodloužení. Výkony Forfanů se 
opíraly o skvělého brankáře Dominika Siku 
a hru plnou pohybu, s níž si nedokázaly Ma-
lešice a Jižní Město poradit. Velkou posilou 

a překvapením této sezóny bylo angažování 
bývalého generálního manažera reprezen-
tace Romana Pokorného na trenérský post. 
Pokud vydrží ForFunu nadšení a forma,  
může dojít k radotínskému finále NBLL.  
   Juniorský tým LCC Wolves pod taktovkou 
Jana Baráka dokázal potrápit zkušené sou-
peře a od začátku ligy udělal výkonnostní 
skok. Konečné 10. místo dává 17letým mla-
díkům dobrou výchozí pozici do budoucna. 
Mezi největší opory se řadí Jakub Mareš 
v bráně a lídr týmu Petr Novák. 
   Veteránský tým Falcon byl opět závislý 
na složení sestavy na jednotlivé zápasy. Na 
podzim potrápil ForFuny, které podržel 
výborný Sika v brance (8:6). S Jižním Měs-
tem hrálo mužstvo Falconů přes půl zápasu 
vyrovnanou partii, ale v závěru mu došly 
síly a prohrálo 18:11. To ale s přihlédnutím 
k průměrnému věku kolem 40 let není 
nic neobvyklého. Ke konci sezóny Falconi 
podcenili i juniory z Wolves (4:7), ale pora-
zili Bratislavu, Plzeň a Šumperk a zajistili si 
nakonec poslední místo v play off. 

Dominanci radotínských hráčů po zá-
kladní části dokumentuje pohled do indi-
viduálních statistik kanadského bodování. 
To, jestli radotínské týmy udrží nastoupený 
trend, budeme znát během května.

LCC kráčí k dalšímu titulu

Fotbalisté SK Zbraslav budou chtít v jar-
ních odvetách navázat na úspěšný podzim, 
kdy si vykopali skvělé druhé místo v I.A třídě! 
V polovině soutěže ztráceli na vedoucí Bílou 
Horu pouze tři body, a tak jejich příznivci ne-
trpělivě očekávají boj o postup do přeboru.
   Zbraslavští stihli přes zimu kromě kla-
sických tréninků i několik hodin spinnin-
gu a krátké soustředění v Josefově Dole. 
O dehr á l i  i  fo tb a lov ý 
turnaj Weber Cup 2012, 
pořádaný týmy SK Aritma 
Praha a SC Radotín. V pří-
pravných zápasech bylo 
k vidění ledasco. Poklidné 
zápasy i utkání, ve kterých 
se všem vařila krev. Během 
turnaje došlo na šarvátky 
na hřišti, červené karty, 
penalty, ale i fair play gesta 
nebo úsměvné momenty, 
jako byl pokus o kontaktní 
gól „boží rukou“. 
   Sestava týmu se často 
měnila, do hry se zapojili 
hráči, kteří kvůli zdravot-
ním indispozicím během 
podzimu moc nehráli, 
ale i nové posily. „Závěrečná část přípravy 
byla věnována rychlosti a práci s míčem, 
taky rehabilitaci a rekonvalescenci marodů 

a zraněných. Těšíme se na mistráky. Sázíme 
na dobrou partu, chceme vítězit, ale hlavně 
předvádět fotbal, který by kluky bavil a líbil 
se divákům. Uvidíme, zda to bude stačit na 
všechny soupeře.“ Takto střízlivě hovořil 
před prvními jarními koly kouč Zbraslavi 
Jaroslav Kudrna. 

On i jeho svěřenci si ovšem vstup do 
jarních bojů jistě představovali jinak. Tým, 

který se při pohledu do tabulky chlubil 
výbornou defenzívou (vždyť ve třinácti 
soutěžních utkáních obdržel jen 18 branek), 

nezastihlo jaro ještě tak úplně v pohodě. 
Ze dvou venkovních duelů si  Zbraslav 
přivezla celkem 8 gólů a žádný bod, dosud 
vždy shodně prohrála 2:4. V Cholupicích 
se sice blýskl dvěma zásahy Ondřej Bláha 
a ve Stodůlkách byl pak stejně úspěšný jeho 
parťák z útoku Miroslav Král. Obranná 
hra má po zimním spánku velké trhliny, 
a tak se mužstvo se zajímavými vyhlíd-
kami zatím pouze hledá. Sezóna je ovšem 
na samotném začátku a není důvod házet 
flintu nebo kopačky do žita, vždyť štěstěna 
je vrtkavá dáma. Hovořit by o tom aktuál-
ně mohli i hráči Prahy 1999, další z adeptů 
na postup, kterým po vysokém vítězství 
v úvodním kole vyprášily na jeho vlastním 
hřišti kožich právě Cholupice a uštědřily 
jim debakl 5:0! Z tohoto pohledu se nemusí 
brát výsledek SK Zbraslavi z Cholupic jako 
tragédie, zvláště když v zápase dokonce 
vedli. Prohra ve Stodůlkách už ale hořkou 
příchuť má. O reparát se zbraslavští hráči 
pokusili už na Velikonoční pondělí. 
Kádr A mužstva SK Zbraslav pro jaro 2012: 
Radek Činovec, Jakub, Machynek – Jiří Ka-
dlec, Zdeněk Trkovský, Tomáš Štengl, Jiří 
Dlouhý, Petr Praženka, Jakub Greguš, Petr 
Šimoníček – Jan Záhorec, Ladislav Kovacs, 
Jakub Mutina, Ondřej Sedláček, Martin 
Kudrna – Jan Strnad, František Kocourek, 
Ondřej Bláha, Miroslav Král
Trenéři: Jaroslav Kudrna, Stanislav Sádovský
Vedoucí mužstva: Antonín Rákosník

Na skvělou partu sází v jarní části 
soutěže fotbalisté SK Zbraslav

Více na: www.skzbraslav.cz
a www.jakub.muti.cz.

Radotínský pohár - 
soutěž mažoretek 2012

  Tak se jmenovala společensko-sportovní 
akce, která se konala 17. března v radotín-
ské sokolovně. Pořádaná byla pod záštitou 
starosty Městské části Praha 16 – Radotín. 
A byla víc než úspěšná po sportovní i po té 
estetické stránce. 

Prvního ročníku nepostupové soutěže 
mažoretek se zúčastnilo a své dovednosti 
předvedlo 62 soutěžících formací. To je 
téměř 800 dívek, slečen a žen z celé Čes-
ké republiky. Ale vlastně pozor, byl mezi 
nimi i jeden soutěžící muž – tříletý Vašík, 
nejmladší účastník soutěže.
   Od samého rána se scházeli a sjížděli diváci 
(přišlo jich bez mála 500) a soutěžící mažo-
retky k akreditaci na první 
ročník. Brzy všichni zaplni-
li nejenom sokolovnu, ale 
všechny venkovní prostory 
před ní a plno jich bylo 
po celém Radotíně. Všude 
se ještě zkoušelo, ladila se 
poslední souhra, nástupy, 
technika práce s hůlkou 
a také se zaháněla tréma.
   Místní restaurace všem 
venku připravila skvělé, 
grilované speciality jako na 
grilpárty. V restauraci byla 
k dispozici výborná hotová 
jídla a především spousty nápojů, protože 
počasí s teplotou přes dvacet stupňů a jasnou 
slunečnou oblohou bylo prostě nádherné. 
   V deset hodin vše vypuklo. Jako první 
nastupovaly nejmenší mažoretky a potom 
už jedna skupina střídala druhou až do po-

lední pauzy. Po obědě se kolotoč soutěžících 
roztočil opět na plné obrátky. Moderátoři 
lidsky a vtipně ohlašovali a představovali 
jednu formaci za druhou, porota hodnoti-
la a počítala výsledky bez přestávky. Před 
šestou hodinou vystoupila poslední skupina 
a potom přišlo to největší napětí - vyhlášení 
celkových vítězů.
   Není důležité, kdo vyhrál překrásný skle-
něný putovní pohár, které skupiny dostaly 
krásné medaile a které pěkný diplom. Byla 
to velká a úspěšná akce. Zejména pořada-
telé, sponzoři, radotínská radnice, místní 
učiliště i radotínská základní škola – ti 

všichni přispěli k nádhernému dni v Ra-
dotíně. Už dnes jsou dotazy na příští roč-
ník. Bude? Ano! Byla by škoda v započaté 
tradici nepokračovat. 
Více informací na:
www.mazoretky-radotinskypohar.cz.

   Takže především: Rodeo v Radotíně opět 
samozřejmě bud. A to už 5. května!
   Tradiční sportovně společenská akce, která 
je součástí seriálu o mistra České republiky, 
začne v 11.00 hodin dopoledne populární 
disciplínou Team Penning (Třídění do-
bytčat), ve které se utkají jak dospělí, tak 
junioři. 
  Všichni jezdci a jezdkyně budou divá-
kům představeni při slavnostním nástupu 
ve 13.30 hodin. A pak už to pojede jak po 
drátkách.
   Náročný Ranch Roping (Rančerské laso-
vání) dospělých, rychlostní disciplína Barrel 
Race (Barelový dostih) obou věkových 
kategorií, nový a již velice oblíbený Trail 
Loading (Nakládání dobytčete). 
   Lehká úleva od napínavé podívané přijde 
při volbě Miss Rodeo 2012. Pozor, dámy, vy-

bírat se bude ze stylově rodeově vyšňořených 
návštěvnic rodea. A pak ještě jedna „rychlost-
ka“ pro obě kategorie – Pole 
Bending (Slalom kolem tyčí). 
Program tradičně vyvrcholí 
„královskou“ disciplínou Steer 
Wrestling (Pokládání dobytče-
te), která bude pro vítěze 
oceněna nejen mimořádnou 
finanční premií, ale i zvláštní 
cenou. Ta pak bude překva-
pením nejen pro, diváky, ale 
i pro vítěze.
   Není třeba zdůrazňovat, že 
bohatý sportovní program 
bude doplněn neméně bo-
hatým stánkovým prodejem 
a občerstvením. Pořadatelé 
nezapomenou ani na nejmenší 

diváky, kteří dostanou již při vstupu u po-
kladny něco „na zub“. 

Tečkou za rodeem – parádně „dlouhou“ – 
bude jako vždy country bál pod širým 
nebem.

… a nevíte, kdy bude letos rodeo?

To není nic jiného, než poetický název 
prvního letošního pétanque-ového turnaje 
v Radotíně! 
   Tento sport, nesoucí výrazné prvky fran-
couzského šarmu a španělské vášnivosti, má 
řadu nesporných výhod. Mimo jiné to, že se 
dá hrát takřka všude a – což je ještě důleži-
tější – že jej může hrát doslova každý. 

Bez ohledu na věk, pohlaví či nábožen-
skou a politickou příslušnost. A nevadí ani, 
pokud snad ještě pétanque nikdy nehrál. 
Na Jarních zelených koulích budou k dis-
pozici zkušení borci, kteří všem začáteční-
kům rádi poradí. 
   Takže pozor, prvně se na příjemném 

radotínském boulodromu aneb koulovišti 
za novou základní školou koulí v neděli 

22. dubna ve dvě hodiny odpoledne. To, zda 
se sestaví soutěžní dvojice či trojice nebo 
uskuteční turnaj jednotlivců, záleží na tom, 
kolik se sejde hráčů. Kulisou bude, kromě 
nedaleké řeky, příjemná muzika, jak jinak 
než francouzská. A pozor, možná dojde 
i na tradiční pétanqueový nápoj pastis. Ten 
ovšem bude k dispozici pouze pro účastníky 
starší 18 let. 
   Tento první turnaj bude náborový. To 
znamená, že v případě zájmu příchozích 
vznikne v Radotíně pétanque-ový oddíl či 
klub.w Je totiž takřka neuvěřitelné, že v ši-
roké paletě radotínských sportů pétanque 
zatím chybí… 
   Takže nechť si všichni určitě přijdou 
zahrát!

Jarní zelené koule…

Kanadské bodování po základní části:
1. D. Pešek 98 bodů (60G+38A), 2. R. Skála 
75 (53+22), 3. P. Poupě 75 (35+40) všichni 
LCC, 4. M. Knotek 47 (25+22) LCC Falcon, 
5. J. Loskot 45 (24+21), 6. T. Procházka 42 
(15+27) oba LCC, 7. P. Došlý 40 (30+10) 
SKJM, 8. J. Jůza 40 (12+28) Pardubice, 
9. P. Procházka 39 (28+11) LCC Falcon, 
10. O. Sochna 38 (10+28) Slavia

Rodí se nová generace badmintonistů
   Badmintonový oddíl TJ Sokol Radotín má 
dlouholetou úspěšnou historii v žákovském 
a mládežnickém badmintonu. Pod vedením 
trenérů Mojmíra Hnilici, Halky Bitmanové, 
Václava Povolného, později pak i Michala 
Turoně a Pavla Drančáka st., hráči postup-
ně získali od roku 1994 desítky medailí jak 
v individuálních soutěžích, tak soutěžích 
smíšených družstev.
   Generace hráčů a odchovanců oddílu, za 
všechny jmenujme Evu Hnilicovou, Adama 
Hobzika, Adélu Tunturovovou, Báru Koso-
vou, Jakuba Bitmana a Pavla Drančáka ml., 
v letech 1999 – 2007 vybojovala celkem 
6 titulů ve smíšených družstvech a dalších 
několik stříbrných a bronzových medailí. 
V soutěžích jednotlivců pak Jakub Bitman, 
Eva Hnilicová a Adam Hobzik patří k nej-
úspěšnějším hráčům v historii českého 
mládežnického badmintonu vůbec. Celkem 
18 individuálních titulů v mládežnických 
kategoriích je dosud nepřekonaným rekor-
dem v historii mládežnického badmintonu.  
   Od té doby, kdy tito hráči postupně přešli 
do kategorie dospělých, však oddíl marně 
čeká na podobnou generaci hráčů a hráček 
schopných navázat na úspěchy svých jen 
o málo starších kolegů. (Někteří ale pokra-
čují ve sbírání titulů – Pavel Drančák ml. 
nebo Jakub Bitman.)
   V letošním roce se zdá, že se začalo opět 
blýskat na lepší časy. Dlouhodobá trenérská 
práce s mládeží pod vedením Evy Titěrové 
(Brožové) a ředitele školy A. Tellera ve vi-
nořské základně po 6 letech od vytvoření 
badmintonové přípravky v ZŠ Vinoř přinesla 
první úspěchy. Ve škole je badminton vyučo-
ván jako nepovinný předmět a žáci od 2. tříd 
se zde učí základům badmintonu. V součas-
nosti navštěvuje přípravku přes 70 dětí.
   Po několika letech stagnace, kdy se klub 
v rámci Prahy umisťoval spíše v druhé 
polovině tabulky, letos žákovské družstvo 
(Michal Hubáček, Jan Havlena, Matěj Hu-
báček, Jonatán Šercl, Adéla Vacková, Tereza 
Typltová, Tereza Holečková), vyhrálo kraj-

ský přebor smíšených týmů žáků. Porazilo 
favorizovaný tým z TJ ASTRA ZM PRAHA, 
které v několika posledních letech neměl 
v Praze konkurenci. Tím si oddíl vybojo-
valo právo účasti na květnovém mistrovství 
republiky smíšených družstev žáků v Be-
nátkách nad Jizerou. Navíc většina hráčů 
v této kategorii bude hrát ještě minimálně 
další dva roky. Všichni výše jmenovaní 
jsou talentovaní, a pokud na sobě budou 
ochotní i dále pracovat, tak mají šanci 
navázat na své předchůdce, z nichž většina 
z nich v současnosti působí minimálně 
v extraligových družstvech, někteří se stali 
úspěšnými reprezentanty.
   Radotínskou skupinu mladých badmin-
tonistů, s nimiž se začalo pracovat před 
třemi lety, v současnosti tvoří téměř 40 dětí 
ve věku od 6 do14 let. Naučit se hrát bad-
minton a stát se členem oddílu badminto-
nu sem jezdí dětí z Radotína a okolí. Vět-
šina z nich trénuje dvakrát týdně. Ti, kteří 
mají ambice hrát badminton na závodní 
úrovni, trénují třikrát týdně. Letos navíc 
došlo na rozhodnutí vytvořit výběr hráčů 
7 – 10 let – trénink v menší skupině hráčů 
umožní trenérům věnovat se individuálně 
talentovaných jedincům. 
   Cílem je v následujících letech vychovat 
hráče, kteří budou bojovat na mistrovstvích 
republiky o medaile pro radotínský bad-
minton a stánou se úspěšnými sokolskými 
sportovci, tak jako jejich předchůdci.

Badmintonový oddíl
TJ SOKOL RADOTÍN hledá dívky

Pro oddíl badmintonu TJ Sokol Ra-
dotín přijme děvčata narozená v letech 
2003, 2004 a 2005. Zájemci se mohou 
hlásit Ing. Hnilicovi, tel.: 603 261 981 nebo 
MUDr. Bitmanové, tel.: 604 138 311. Osob-
ně můžete přijít vždy v pondělí a ve středu 
od 16 do 17.30 hodin do městské sportov-
ní haly v Radotíně, kde zároveň je možné 
zhlédnout trénink této věkové skupiny.

  Zima ještě neřekla své poslední slovo 
a většina golfistů si jako každoročně začala 
připravovat své bagy. Někteří nedočkavci již 
využili prvních záchvěvů jara a okusili své 
první letošní údery pod širým nebem. 
   Na svoji čtvrtou jarní sezónu se náležitě 
připravil i lahovický Prague Diamond Golf 
Club. Po modernizaci vnitřních prostor 
indooru, s nimiž se hráči měli možnost se-
známit v zimních měsících, plynule navázala 

úprava venkovního driving range. A na co 
se mohou návštěvníci klubu těšit? 
   Hráči jistě přivítají hru na nově uprave-
ných greenech, na driving range přibyly 
bunkry, nová označení... Jednoduše celý 
venkovní areál dostal nový design. 
   V průběhu března se také začalo s realizací 
dlouho slibovaného zastřešení lavice, které 
umožní hráčům v pěti kójích trénink za 
deště i za prudkého poledního slunce. Vlíd-
něji se k návštěvníkům bude chovat i Golf 
Café, kde je nainstalována atraktivní clona 
proti slunci nad venkovním sezením a roz-
šířena nabídka občerstvení – třeba o pravé 
francouzské palačinky. 
   V golfovém resortu čeká na hráče i nové 
zájemce o golf částečně obměněná sestava 
zkušených trenérů a cvičitelů. Pod vedením 
trenéra Jakuba Kučery a pod názvem „Gol-
fová škola Jakuba Kučery“ bude probíhat již 
zavedená a oblíbená dětská a rodinná golfo-
vá akademie a také prázdninový příměstský 
golfový kemp. Škola má připravené zázemí 
i pro zkvalitnění hry pokročilých a závod-
ních hráčů. 

Jarní golfová sezóna začíná i v Lahovicích



Střední škola dostihového sportu a jezdectví v Praze - Velké Chuchli

                           přijme řidiče - údržbáře
Kvalifikační předpoklady:

> řidičské oprávnění skupin B +E a T
> osvědčení odborné způsobilosti pro přepravu živých zvířat
> praxe v oboru
> zručnost při výkonu náročných údržbářských prací strojního 

charakteru, při pracích truhlářských, malířských, sklenářských, 
natěračských, zednických, zámečnických a instalatérských

> během dostihové sezóny přesčasová práce v sobotu a neděli
Nástup: 16. 6. 2012 nebo dle dohody
Další informace na:
tel.: 257 941 094, 731 502 873
ekonom@sou-chuchle.cz
reditel@sou-chuchle.cz
nebo zasílejte písemně

Střední škola
dostihového sportu a jezdectví
U závodiště 325/1
Praha 5, 159 00

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907

Memoriál zná jednotlivé skupiny
Přímý televizní přenos losování Memoriá-

lu Aleše Hřebeského v box lakrosu určil čtyři 
skupiny. Nejmladší hráči LLC U 11 – Pavel 
Srch, Agáta Šámalíková, Šimon Kučera 
a Kateřina Mikelová vylosovali týmy z vý-
konnostních košů do jednotlivých skupin.
   Kromě novinky při losování doznal změn 
i samotný program memoriálu. Finále bylo 
posunuto na sobotní večer, což jistě vrchol 
turnaje zatraktivní. Maratón 48 zápasů od-
startuje slavnostní zahájení ve středu večer 
v 19 hodin. Diváky opět čeká bohatý pro-
gram, ve kterém se předvede na 250 hráčů 
z devíti zemí, 60 nejmladších adeptů lakrosu, 

ženská exhibice, divácká soutěž o ceny, pá-
teční galavečer a AllStar game od 19 hodin. 

Hymnu, která předchází zápasu mezi 
výběrem zahraničních týmů a české repre-
zentace, bude letos zpívat Tereza Černo-
chová. Sobotní semifinálové zápasy začnou 
v 16 hodin, večerní finále od 20 hodin – na 
pořadu je krátké vyhlášení prvních tří týmů, 
ohňostroj a aer party v sokolovně s vyhlá-
šením pořadí všech zúčastněných. Tradiční 
záležitostí je také přímý přenos všech zápasů 
internetové televize www.net-tv.cz. 
   Největším favoritem letošního turnaje je 
kanadský tým Green Gaels, dvojnásobný 

Více na:  www.ahmemorial.cz 
a www.lcc-radotin.cz.

A: SK Lacrosse Jižní Město (CZE), TJ Malešice (CZE), London Knights (ENG),
     Vienna  Cherokees (AUT)
B: LCC Radotín (CZE), Salt Shakerz (USA), Turku Titans (FIN), Bats Bratislava (SVK)
C: Green Gaels (CAN), LC Slavia Praha (CZE), Landsharks (USA), German Gents (GER)
D: Megamen Boston (USA), Dublin Riggers (IRL), Nova Scotia Privateers (CAN),
     Old Dogs Plzeň (CZE)

Čtyři svíčky na narozeninovém dortu 
sfoukne letos v červnu golfová akademie 
na Zbraslavi působící v Prague City Golf 
Club Lipence. 

Do projektu se zapojily čtyři ško-
ly, Gymnázium Oty Pavla v Radotíně, 
Anglo-německá obchodní akademie v praž-

ském Břevnově, dále lipenecká a radotínská 
základní škola. Hlavním cílem je totiž pro-
pojit školní docházku s golfem a hlavně – 
poskytnout možnost přípravy v akademii 
všem dětem bez rozdílu. Programy jsou za-
měřeny na děti ve věku od 5 do 18 let, jež se 
chtějí věnovat tomuto sportu na té nejvyšší 

sportovní úrovni, 
nebo jen pro ra-
dost. Kritérii, která 
se posuzují, jsou 
perspekt iva, pí le 
a výkonnost dětí. 
Hlavní podmínkou 
je a bude kvalitní 
vztah mezi školou, 
t renéry a rodiči . 
Řada studentů pro-
to navštěvuje právě 
tyto školy.
   Podmínky pro to 
škola má, zázemí 
tvoří 18 jamkové 
mistrovské hřiště, 

vítěz turnaje. Velkou otázkou bude složení 
týmu Megamen Boston. Tradiční účastník, 
také dvojnásobný vítěz, který v loňském 
strhujícím finále prohrál 7:6 s Love You to 
Death, bude opět spoléhat na hvězdu minu-
lých ročníků Briana Bendiga. Tým, který má 
na soupisce v USA přes 100 členů, se skládá 
z bývalých hráčů univerzit, NLL nebo MLL. 
Většině z nich je hodně přes 35 let, což se 
projevilo i v loňském finále. Neznámou 
bude i další mužstvo ze Spojených států – 
Salt Shakerz, největší osobností bude něko-
likanásobný účastník CJ Green. Z českých 
favoritů je jasnou jedničkou domácí LCC. 
Radotínský tým dominuje české lize a nemá 
letos konkurenci. V minulosti jej na turnaji 
překvapili pouze Malešice nebo hráči Jižního 
Města. Pokud zopakují výkony z ligy, budou 
vážným konkurentem zámořským týmům 
a mohou pomýšlet opět na finále. Zda se 
potvrdí tyto prognózy, uvidí návštěvníci 
memoriálu v sobotu 28.4. večer. 

Spolupráce golfové akademie na 
Zbraslavi se školami je úspěšná

Více informací na:
www.zbraslavgolfacademy.cz

9 jamek PAR 3, dva driving range a cvičné 
plochy. Výuka zahrnuje zimní přípravu 
v Indoor Erpet, letní pak probíhá i ve 
sportovní hale v Lipencích. Každoročně se 
uskutečňují výběrová soustředění v golfové 
akademii Ivana Lendla na Floridě, nebo ve 
Španělsku či v Itálii. Děti absolvují i letní 
soustředění v některém golfovém resortu 
v republice. Součástí tréninkového procesu 
je i kompenzační a kondiční trénink, pravi-
delné návštěvy u fyzioterapeuta a psycho-
loga, mentálního trenéra. 
   Golfové tréninky probíhají jednou až tři-
krát týdně vždy na 60 – 90 minut, studující 
jsou rozděleni do skupin podle věku a vý-
konnosti – přípravka, pokročilí a reprezen-
tace. Kompenzační cvičení se konají jednou 
až dvakrát týdně vždy 60 minut. 
   Golfová akademie začínala v roce 2008 
s dvaceti dětmi a dvěma trenéry, o dva 
roky později studuje 100 dětí, o něž se sta-
rá tým patnácti trenérů a cvičitelů včetně 
fyzioterapeuta, mentálního trenéra-psy-
chologa a kondičního trenéra. Letošní 
plány jsou smělé, ale dosažitelné – cílem je 
120 dětí v akademii. 

Po minulé sezóně, kdy se florbalistům 
z Prahy 16 podařil postup do pražské ligy, 
bylo sebevědomí týmu hodně vysoko. Hned 
si věřil na udržení, ne-li postup ještě výše. 
A právě to se stalo osudným. 
   Začátek se podařil vcelku dobře. Po třetině 
soutěže bylo mužstvo na sedmém místě ta-
bulky a v klidu si hlídalo příčky na udržení. 
Kromě družstva Tago Mago, který před 
sezónou přivedl několik posil s extraligo-

vými zkušenostmi, se s většinou ostatních 
soutěžících odehrály vyrovnané výsledky. 
I individuálně se hráčům celkem dařilo. 
Poté sice ještě Buldoci uhráli pár zápasů, 
kde bodovali, ovšem už od 16. kola na ně 
dolehla výsledková krize. Následujících osm 
zápasů prohráli a dvě kola před koncem 
jsou na předposledním místě. „Vzhledem 
k průběhu sezóny je to škoda. Na udržení 
jsme podle mého názoru měli, ale laxnost 
některých hráčů v týmu nás stála udržení,“ 
tvrdí kapitán týmu Ondřej Karnet.
   I tak byly zápasy v pražské a středočeské 
lize mužů přínosem a velkou zkušeností do 
dalších sezón. Do klubu by měl přijít nový 
strategický partner, což by mohlo finanční 
situaci Buldoků vylepšit. Samozřejmostí 
je i příchod nových hráčů a reorganizace 
týmu. „Pro příští rok máme již teď jediný cíl, 

a to rychlý postup zpět do pražské a středo-
české ligy. To bude prioritou. Plus se chystá-
me ještě na pohár České florbalové unie, kdy 
bychom rádi postoupili do druhého kola,“ 
potvrzuje Karnet. 

V letošní sezóně se v radotínské spor-
tovní hale uspořádaly dva neligové turnaje. 
Jeden v září pod názvem GOP CUP 2011 
a ten druhý v prosinci – šlo již o sedmý 
ročník Vánočního poháru. Obě dvě akce 

měly velký úspěch, kluby se již hlásily samy 
a kapacita se rychle naplnila. Na GOP CUPu 
se Buldokům podařilo skončit na druhém 
místě a tým Iloiset Ketut, v němž hráli také 
hráči z Radotína, byl třetí. Vánoční pohár 
měl hned několik novinek. Tou největší bylo, 
že se turnaj hrál poprvé ve dvou halách, 
v Radotíně a v areálu Hamr Braník. Klání 
se zúčastnilo 10 klubů, radotínští Buldoci 
skončili na 7. příčce a Iloiset Ketut obsadil 
třetí pozici. Oba dva podniky se budou opa-
kovat. A důležité info – vstup je zdarma!
   V příští sezóně oslaví Buldoci deset let od 
svého založení. Na tento den proto chystají 
velkou akci, které se zúčastní současní 
i bývalí hráči. Chybět nebudou ani soutěže 
pro diváky. 

Buldokům se nepodařilo udržet 
pražskou ligu pro 10. sezónu klubu   

Další info na: www.buldoci-radotin.cz


