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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčané

Vážení čtenáři 
Novin Prahy 16, 
dnes se nebudu 
zabývat obecnými 
tématy hýbajícími 
světem, ale věnuji 
sloupek své měst-
ské část i . Máme 
za sebou první 

podzimní dny a bilance letošního léta 
je pro Lipence velice příznivá: sice jsme 
si mohli s kolegou místostarostou do-
volit jen několik málo prázdninových 
dní relaxace, ale útěchou nám bylo, 
že se několik let plánované investič-
ní akce konečně rozeběhly. Zahájili 
jsme, a se začátkem soutěžní sezony 
včas dokončili, rekonstrukci koupelny 
v zázemí fotbalového TJ Sokol, během 
pár týdnů bude dokončena stavba 
multifunkčního hřiště a kanalizace ve 
sportovním areálu, rozběhly se práce 
na rekonstrukci zák ladní budovy 
mateřské školy včetně zateplení, vysta-
věné v sedmdesátých letech v akci „Z“ 
našimi otci a dědy. Běží také pokládka 
živičných povrchů v chatové, a čím dál 
více nastálo osídlované osadě Kazín, 
prováděná radotínskou firmou EKIS. 
Velmi důležité bylo i dlouho očekáva-
né schválení zhotovitele rekonstrukcí 
ulic Na Lhotkách, K Průhonu a tzv. 
obratiště Jílovišťská radou pražské-
ho zastupitelstva. Po třech letech od 
vydání územního rozhodnutí máme 
konečně jistotu, že v jarních měsících 
příštího roku bude stavba významných 
místních komunikací zahájena. Díky 
intenzivnímu jednání s koordinátorem 
pražské hromadné dopravy se nám 
několik dní před prázdninami poved-
lo získat licenci na provoz linky 243 
minibusu mezi vzdálenými částmi 
Lipenců – Dolními Černošicemi a Ka-
zínem, odkud byly docházkové vzdá-
lenosti k MHD okolo dvou kilometrů. 
Na její trase jsme vybudovali zastávky 
vybavené lavičkami. Nejenže je au-
tobus praktickou pomocí pro místní 
obyvatele, ale i turistům zpřístupní 
spolu s výletní lodí na Berounce krásné 
kouty tohoto okraje hlavního města. 
Jediné, co mne jako starostu mrzí, 
je účelová blokace většiny záměrů 
opozicí v zastupitelstvu, schovaná za 
neopodstatněné přesvědčování voličů 
o špatném hospodaření vedení obce.  
Přesto mohu při pohledu zpět s čis-
tým svědomím, spolu s Vančurovým 
mistrem plavčím Antonínem Důrou, 
zvolat „léto budiž pochváleno!“.

Slavnostní odhalení památníku 
pohřebiště u Lahovic

V úterý 27. září byl na místě raně 
středověkého pohřebiště u Laho-
vic odhalen pamětní kámen. Nové 
poutní místo vzniklo pod záštitou 
Mgr. Karla Hanzlíka, starosty Měst-
ské části Praha 16, na křižovatce tří 
cest, u soutoku dvou pražských řek, 
Berounky a Vltavy. 

Událost si nenechalo ujít více než 
padesát lidí z řad veřejnosti, do-
razili sem i představitelé okolních 
obcí – Ing. Zuzana Vejvodová, sta-
rostka Zbraslavi, lochkovský starosta 
Ing. Jiří Rendl, dále pak zástupci spo-
lupracujících firem a osobnosti české 
archeologie – zejména prof. PhDr. Jan 
Klápště, CSc., archeolog, který se 
zaměřuje zejména na archeologii 
středověku.

„Zásluhou členů Letopisecké komise 
Radotín, která je jedním z orgánů Měst-
ské části Praha 16, vzniklo nedaleko 
přístavu nové poutní místo – kromě 
kamenného památníku s bronzovou 

deskou jsou zde instalovány tabule s fo-
tografiemi a popisy se zdejší historií,“ 
uvedl Ing. Petr Binhack, radní a předse-
da Letopisecké komise Radotín. 

Sedmitunový kamenný monolit 
(jde o legendární červený slivenecký 
mramor pocházející z lomu Špička 

u Zadní Kopaniny) byl instalován na 
místě raně středověkého pohřebiště 
nacházejícího se na křižovatce tří 
cest – z Velké Chuchle, nedalekých 
Lahovic a Radotína. Podle arche-

ologických průzkumů se tu začalo 
pohřbívat v polovině devátého století 
a během dvou set let bylo na ploše 
zhruba 135 krát 25 metrů pohřbeno 
přibližně čtyři sta lidí. 

„Nacházíme se na pietním místě, 

Investice do Sídliště 
V průběhu léta a podzimu proběhly na 

radotínském „starém“ Sídlišti čtyři po-
měrně rozsáhlé stavební úpravy, které dále 
přispěly ke zvýšení kvality života v bytech 
v majetku Městské části Praha 16.

V září bylo dokončeno zateplení 
posledních obecních bytových domů – 

Sídliště čp. 1074 a 1075, které probíhalo 
od konce dubna. Firma Alegra s.r.o., 

která práce prováděla, odevzdala 
stavbu zpět investorovi téměř o měsíc 
později. Z toho důvodu byla konečná 
platba snížena o smluvní penále.

Dům byl zateplen stejně jako všech-
ny předchozí – obkopal a odizoloval 
se suterén, stěny i střechy domů se 

zateplily polystyré-
nem, na přiléhající 
kom í nové  t ě l e s o 
byla použita mine-
rální vata. Konečný 
nov ý plá š ť  t voř í 
na střeše plech, na 
stěnách tenkovrstvá 
probarvená omítka. 
Po montáži dešťo-
vých svodů, para-
petů a hromosvodu 
se ještě dokončoval 
úklid okolí, rekul-
t i v a c e  z e l e n ý c h 
ploch a instalována 
byla nová osvětlení 
vstupních dveří.

Další práce pro-
běhly koncem léta 
před vchodem do 

domu čp. 1079. Vysoká podesta nad 

Památník se dočká 
důstojnějšího okolí

Pietní místo zbudované jako upo-
mínka radotínským padlým ve velké 
válce na náměstí Osvoboditelů bude 
zrestaurováno a zasazeno do rámu 
z žulových desek.

Pomní k v pa rku pod domem 
U Koruny je sice nepřehlédnutelnou 
dominantou tohoto místa, vedení 
Městské části Praha 16 však již delší 
dobu zvažovalo rekonstrukci jeho 
podesty, která není v příliš dobrém 
stavu. „V minulých letech jsme se

Obnoví se chodníky, 
opraví schodiště

Díky penězům, které se podařilo 
získat od Magistrátu hlavního města 
Prahy, dojde k výměně asfaltových 
povrchů cestiček v sídlišti na náměs-
tí Osvoboditelů v Radotíně, opravě 
schodišť, která je propojují, a obnově 
trávníků tam, kde budou odstraněny 
nepoužívané chodníky.

Městská část proto vyhlásila za-
dávací řízení na akci „Rekonstrukce 

Snad ještě lépe než zlátnoucí a padající 
listí ohlašuje příchod podzimu do Rado-
tína tradiční Havelské posvícení. Letos jej 
Městská část Praha 16 pořádala o víkendu 
8. a 9. října a i přes nepřízeň počasí se 
akce zúčastnilo obrovské množství nejen 
místních návštěvníků, ale i lidí z blízkého 
či vzdálenějšího okolí. Pravděpodobně 
z největší dálky dorazila dvanáctičlenná 
skupina zástupců partnerského měs-
ta radotínské radnice, z německého 
Burglengenfeldu. Vedle setkání s vedením 
radnice a návštěvy posvícení byla dalším 
cílem koordinace příprav oslav k 25. výročí 
existence partnerství mezi oběma městy, 
jež budou probíhat příští rok . 

Posvícení je organizováno radotínskou 
radnicí více jak půl roku před jeho koná-
ním. Do příprav je zapojeno mnoho lidí, 
místních spolků a organizací a svým roz-
sahem jde jednoznačně o největší lokální 
akci, která navazuje na bývalý církevní 
svátek oslavy úrody a ukončení země-
dělské sezóny. Císař Josef II. historicky 
ve svých reformátorských činech zasáhl 
i do náboženských poměrů. Kromě jiného 
snížil počet svátků a omezil počet procesí. 
Vesnická posvícení, tolik u lidí oblíbená 
a vítaná, byla úředním příkazem z roku 
1785 soustředěna pouze na druhou říjno-
vou neděli, tedy na svatohavelskou a zača-
lo se celostátně prosazovat jednotné, tzv. 
císařské posvícení. Tolik z historie.

Nápad uspořádat Havelské posvícení 
se zrodil v roce 1998. Znovu obnovená 
tradice se rychle ujala, a tak se letos 
uskutečnilo v Radotíně již 19. pokračo-
vání posvícení. Posláním této myšlenky 
je odpočinout si od všedních starostí, 
zastavit se v dnešním uspěchaném ži-
votě, pobavit se a v neposlední řadě si 
pochutnat na posvícenských specialitách 
jako jsou koláče, pečená husa, perník či 
medovina. Tím nejdůležitějším aspektem 
je však možnost setkat se se svými blíz-
kými a známými. Posvícení, to je totiž 
především sousedská zábava. Nic z toho 
v Radotíně nechybělo ani letos!

Tímto článkem bych rád poděkoval 
všem, kteří se větším či menším dílem 
podíleli na spolupráci a součinnosti při 
organizaci letošního ročníku Havelského 
posvícení. Rovněž bych rád poděkoval 
spoluobčanům bydlícím v blízkosti ko-
nání akce, která je logicky omezí a během 
dvou dnů více či méně zasáhne do jejich 
běžného života, za pochopení a trpěli-
vost. Díky této konstelaci je Havelské 
posvícení považováno za jednu z nejvy-
dařenějších akcí v Poberouní.

Věřím, že již nyní se všichni těšíme na 
jubilejní 20. ročník Havelského posvíce-
ní. Pohodový podzim.  
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Obvodní ředitelství tel.: 222 02 5360 / 5361
Praha 5, Kobrova 1366 fax: 222 02 5374

e-mail:operacni.p5@mppraha.cz
Mgr. Zdeněk Hejna tel.: 222 02 5351
ředitel e-mail:reditel.p5@mppraha.cz
přestupky tel.: 222 02 5355 / 5356

Okrskové služebny:
(Okrskové služebny nejsou v provozu 24 hodin denně. V případě,
že se nemůžete dovolat na okrskovou služebnu, kontaktujte přímo 
obvodní ředitelství na tel.: 222 025 360.)

Slivenec, K Lochkovu 6 tel.: 251 550 905
Lochkov, Cementářská 192 tel.: 257 912 851
Radotín, U Starého
stadionu 3/1379 tel.: 222 025 342

Zbraslav, Žabovřeská 1227 tel.: 257 213 233
Detašovaná pracoviště:

Barrandov, Krškova 807 tel.: 222 025 366
V. Chuchle, Radotínská 69 tel.: 721 329 184

Nové kontakty na Městskou policii 
hl. m. Prahy v Praze 5 a 16

S ohledem na opakující se dotazy 
týkající se povinností provozovatelů 
spalovacích stacionárních zdrojů (dále 
jen SSZ) znečišťování ovzduší podle 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, v platném znění (dále jen 
zákon o ochraně ovzduší) bylo vydáno 
MŽP sdělení, které se týká provozování 
a kontrol spalovacích stacionárních 
zdrojů znečišťování ovzduší o jme-
novitém tepelném příkonu 300 kW 
a nižším.

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) 
zákona je provozovatel SSZ na pevná 
paliva o jmenovitém tepelném pří-
konu od 10 do 300 kW včetně, který 
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní 
soustavu ústředního vytápění, povi-
nen provádět kontrolu jednou za dva 
kalendářní roky, prostřednictvím oso-
by, která byla proškolena výrobcem 
spalovacího stacionárního zdroje a má 
od něj udělené oprávnění k jeho insta-
laci, provozu a údržbě (dále jen odbor-
ně způsobilá osoba – OZO). O proško-
lení OZO by měl výrobce SSZ vystavit 
doklad, ve kterém uvede minimálně 
název a sídlo výrobce (příp. zmocně-
ného dodavatele výrobce), identifi-
kační údaje o oprávněné (proškolené) 
osobě, seznam typů spalovacích 
stacionárních zdrojů, na které se 
oprávnění vztahuje a dobu platnosti 
oprávnění. Právě tímto dokladem 
bude prokazovat OZO provozovateli 
stacionárního zdroje své oprávnění 
k požadované činnosti. Seznam od-
borně způsobilých osob proškolených 
pod dohledem Hospodářské komory 
ČR bude zveřejňován hospodářskou 
komorou ČR na jejích webových 
stránkách (www.hkcr.cz).

V případě SSZ, jejichž výrobce již 
zanikl nebo není zjistitelný, může 
kontrolu technického stavu, provozu 
a instalace provádět odborně způso-
bilá osoba proškolená jiným výrob-
cem stejného typu spalovacího zdroje 
(stejný způsob spalování, stejná nebo 
obdobná konstrukce SSZ).

Zákon o ochraně ovzduší neuvádí, 
jakou podobu má doklad o kontrole 
SSZ mít. Odborně způsobilým oso-
bám lze doporučit, aby respektovali 
podobu a základní údaje uvedené 
v příloze 3 sdělení MŽP. Stejně tak je 
doporučeno provozovateli SSZ vyža-
dovat tuto obdobu dokladu o kontrole 
od OZO. V dokladu o kontrole SSZ se 
v části „výsledek kontroly“ uvede, 
zda SSZ je nebo není instalován, 
provozován a udržován v souladu 
s pokyny výrobce a požadavky zákona 
o ochraně ovzduší. Dále se uvede, zda 
SSZ odpovídá či neodpovídá požadav-
kům přílohy č. 11 zákona o ochraně 
ovzduší, případně, zda je pro dosažení 
souladu nutná instalace akumulační 

nádoby nebo jiné úpravy. Jedním ze 
závěrů je i to, zda je či není indikováno 
spalování jiného paliva než určeného 
výrobcem SSZ, popř. spalování odpa-
du (přítomnost jiného než určeného 
paliva, nespalitelných zbytků v pope-
lu, které nemohou mít původ ve spa-
lovaném palivu, skladování odpadu 
společně či v bezprostřední blízkosti 
paliva apod.). 

Kvalitu spalovacího procesu zásad-
ně ovlivňuje technický stav zdroje, 
stav spalinových cest, kvalita paliva 
a způsob obsluhy zdroje. 

Cílem kontroly je nejen zajištění 
souladu provozu SSZ s požadavky zá-
kona o ochraně ovzduší a technickými 
pokyny výrobce zdroje, ale také další 
poradenská a konzultační činnost OZO, 
která by měla doporučit postupy k zajiš-
tění dalšího bezproblémového a hospo-
dárného provozu zdroje, případně do-
poručit modernizaci či doplnění otopné 
soustavy o regulační prvky, akumulační 
nádobu apod. V rámci kontroly by mělo 
být také zajištěno, že provozovatel je 
dostatečně obeznámen se správnou 
obsluhou zařízení, způsobem regulace 
jeho výkonu, významem kvality paliva 
a jejího zajištění (např. prostřednictvím 
měření vlhkosti palivového dřeva, 
správným uskladněním apod.), stejně 
tak jako s ekologickými, právními 
a technickými (např. koroze kotle) rizi-
ky nelegálního spalování odpadu. 

Provozovatelé mají povinnost pro-
vést první kontrolu technického stavu 
a provozu SSZ nejpozději do konce 
roku 2016. To znamená, že nejpozději 
po tomto datu by měl být každý provo-
zovatel schopen na vyžádání obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností 
tento doklad předložit. Provedením 
této kontroly stavu a provozu spalova-
cího stacionárního zdroje nejsou nijak 
dotčeny další povinnosti provozovate-
le vyplývající z jiných právních předpi-
sů, např. nařízení vlády č. 91/2010 Sb., 
o podmínkách požární bezpečnosti 
pro provozu komínů a kouřovodů, 
nebo vyhlášky č. 194/2013 Sb., o kon-
trole kotlů rozvodů tepelné energie, 
a z pokynů výrobce SSZ.

Orgánem ochrany ovzduší pří-
slušným ke kontrole dodržování po-
vinností stanovených provozovateli 
lokálních zdrojů anebo k ukládání 
nápravných opatření či pokut za jejich 
porušení jsou primárně místně pří-
slušné obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností.

Vzor dokladu o kontrole technické-
ho stavu a provozu SSZ je k dispozici 
na webu MČ Praha 16 www.praha16.eu 
nebo na MŽP www.mzp.cz, kde jsou 
k dispozici i další informace k této 
problematice.

Povinnosti v ochraně ovzduší

Jak na souseda potížistu
Spolu s nemovitostí získáváte zpravidla 

i sousedy. Ti dokáží někdy značně znepří-
jemnit život. Co vše soused dle zákona smí 
a co již ne, upravují právní předpisy. 

Bránit se proti jednání souseda mů-
žete dle povahy věci prostřednictvím 
obecního úřadu, policie, dalších správ-
ních orgánů nebo soudu. Soused může 
být potrestán pokutou, může mu být 
uloženo, aby zanechal svého jednání, 
nebo aby vám zaplatil finanční náhradu. 
Je-li soused nájemníkem bytu, může být 
pro své jednání z nájmu vypovězen.

Vlastník nemovitosti nesmí neo-
právněně zasahovat existencí nebo 
užíváním své nemovitosti do práv 
svého souseda. Občanský zákoník 
stanoví, že na pozemek souse-
da nesmí vnikat odpad, voda, 
kouř, prach, plyn, pach, světlo, 
stín, hluk, otřesy, zvířata a jiné 
podobné účinky. Jedná se o tzv. 
imise. „Rozlišuje se přitom mezi 
přímými a nepřímými imisemi. 
Přímé imise představují na-
příklad situace, kdy někdo na 
sousední pozemek svádí dešťo-
vou vodu, pouští zvířata nebo 
odváží odpad. Naproti tomu 
nepřímé imise jsou vedlejším 
účinkem jiné činnosti souseda. 
Lze mezi ně zařadit kouř vzni-
kající pálením listí nebo hluk z balkónu 
či zahrady,“ vysvětluje Lukáš Zelený, 
vedoucí právního oddělení dTestu.

Zatímco přímé imise jsou zaká-
zány vždy, nepřímé imise jen tehdy, 
pokud překračují míru přiměřenou 
poměrům v daném místě a souseda 
podstatně omezují v obvyklém užívá-
ní jeho nemovitosti. „Pokud tedy žijete 
na vesnici, budete se muset smířit s ko-
krháním sousedova kohouta, ledaže 
byste žili v zástavbě, kde by kohouta 

nikdo kromě souseda neměl,“ uvádí 
Zelený. Imise vznikající v důsledku 
úředně schváleného provozu, napří-
klad činnosti továrny, však budete 
muset snášet, ale za finanční náhradu. 
Činnost ovšem nesmí přesáhnout rá-
mec úředního povolení.

„Pokud vám k sousedovi zaběhne 
vaše zvíře, můžete si jej na pozemku 
souseda odchytit. Když váš roj včel 
vlétne do obsazeného úlu souseda, 
stanou se včely jeho majetkem, a to 
bez náhrady. Ovoce spadlé na váš po-
zemek ze stromu souseda smíte sníst, 
nesmíte je však ze stromu trhat, ale 
naopak umožnit sousedovi, aby si je 
očesal. Přerůstající větve nebo kořeny 

můžete odstranit, neučiní-li 
tak po vaší výzvě sám soused. 
Musíte ale řez provádět šetr-
ně a ve vhodné roční době,“ 
vyjmenovává zákonné řešení 
některých situací Zelený.

„Máte-li pocit, že soused za-
sahuje svou činností do vašich 
práv, nebo se s ním nemůžete 
dohodnout například na zří-
zení nezbytné cesty, můžete 
se obrátit na soud, aby ve věci 
rozhodl. Je-li jednání souseda 
přestupkem (například rušení 
nočního klidu), můžete se dle 

povahy věci obrátit na obecní úřad 
či policii. Některé sousedské spory 
související se stavbou či její opravou 
lze řešit přes stavební úřad. Česká in-
spekce životního prostředí může zase 
pomoci například při pálení odpadu 
na pozemku souseda. Za situace, kdy 
je problematickým sousedem nájem-
ník, se můžete také obrátit na prona-
jímatele, který ho může dle okolností 
za jeho jednání i vypovědět z nájmu,“ 
uzavírá Zelený.

Hasiči na Cikánce
V neděli 25. září proběhlo v Radotíně 

v oblasti na Cikánce velké cvičení orga-
nizované Hasičským záchranným sbo-
rem hlavního města Prahy, na němž se 
podílely i jednotky dobrovolných sborů 
ze správního obvodu Praha 16.

Cílem cvičení byla organizace záso-

bování zasahujících jednotek požární 
vodou, jednalo se o zásobování dvou 
úseků, na kterých se spotřeba vody 
pohybovala od 2500 do 5000  l/min. 
Byla zorganizována kyvadlová dopra-
va vody ke třem čerpacím místům, tak 
aby stačila pokrýt aktuální spotřebu. 

Po dobu cvičení byla vedena po-
drobná evidence o dojezdu jednotek 
na místo zásahu, o celkovém množ-
ství dodávané vody, o zásobě vody 
v cisternách na požářišti a o rychlosti 
kyvadlové dopravy. Po celou dobu do-
dávání vody na požářiště (1:50 hodin) 
nedošlo k přerušení dodávky vody, 
docházelo jen ke snižování tlaku 
dodávané vody a regulaci průtoku na 

proudnicích. Cvičení prověřilo vy-
datnost předurčené hydrantové sítě - 
v obou případech došlo ke znatelnému 
poklesu tlaku v síti a ke stržení kalů 
v potrubí. Vyhodnocování cvičení 
stále probíhá.

Praha prověřila
protipovodňovou ochranu

Městskou část Praha 7 obsadily 24. září 
složky Integrovaného záchranného systé-
mu a další organizace, aby se zde zúčast-
nily cvičení výstavby protipovodňových 
opatření hl. m. Prahy „Holešovice 2016“. 
Hlavní město Praha cvičením prověřova-
lo koordinaci všech složek, které se podí-
lejí na stavbě protipovodňových opatření, 
a také, zda jsou schopny při stavbě dodr-
žet dané časové lhůty. 

Cvičení Holešovice 2016 se uskuteč-
nilo na levém břehu Vltavy od Hláv-
kova mostu po budovu LightHouse 
u Libeňského mostu. Jde o etapu 0004 
Holešovice, Stromovka, která patří 
k nejdelším v Praze. Její vybudování 
bylo dokončeno v roce 2005 za cel-
kovou částku 691 milionů korun, při-
čemž celá její délka činí 2538,9 metrů. 
V rámci cvičení se postavilo v pěti 
úsecích celkem 1171,8 metrů proti-
povodňových zábran. Podílelo se na 
něm 350 cvičících a náklady se pohy-
bují okolo 1 100 000 Kč. Rozsahem šlo 
o cvičení, při němž byla realizována 

výstavba nejdelšího souvislého úseku 
mobilních protipovodňových hrazení 
za posledních deset let. 

Celková délka všech protipovodňo-
vých opatření (zemní valy, pevné beto-
nové stěny a mobilní hrazení) na území 
hlavního města Prahy je po dokončení 
všech etap cca 19,255  km, z toho mo-
bilní opatření 6,795  km. Pod všemi 
protipovodňovými opatřeními jsou 
vybudovány vodotěsné železobetonové, 
štětovnicové či jílocementové stěny do 
hloubky nepropustného podloží, v ně-
kterých místech až 12 metrů hluboké. 

Protipovodňová opatření hl. m. Pra-
hy jsou zařazena do 2., 3. a 4. kategorie 
vodních děl. Je na nich pravidelně pro-
váděn technickobezpečnostní dohled 
a jejich funkčnost je každoročně pro-
věřována cvičeními výstavby proti-
povodňových opatření v jednotlivých 
etapách. Celkové náklady na výstavbu 
protipovodňových opatření hlavního 
města Prahy přesáhly 3 miliardy Kč.

Přerušení dodávky elektřiny. Z důvodu 
provádění plánovaných prací na zařízení 
distribuční soustavy PRE distribuce a.s., 
bude dne 17. října od 8.00 do 16.30 hodin 
přerušena dodávka elektřiny v radotín-
ských ulicích Plánická a Chatová a části 
ulice Strážovská.
Volné místo. Úřad městské části Praha 16 
vyhlásil výběrové řízení na pracovní pozi-
ci referenta/referentky Odboru ekonomic-
kého, Úsek rozpočtových vztahů. Nástup 
nejpozději 2. ledna 2017 (možno i dříve). 
Podmínkou pro přijetí jsou minimálně 
2 roky praxe v oboru (finanční účetní, 
včetně znalosti účtování o majetku). 
Přihlášky je třeba doručit nejpozději do 
31. října 2016 do 12.00 hodin. Podrobnosti 
a přesné požadavky naleznete v Portálu 
práce na www.praha16.eu.
Oprava přechodu vlečky. Společnost 
Českomoravský cement oznamuje, že 
19. a 20. října proběhne oprava přechodu 
pro pěší na vlečce u Sídliště. Žádá proto 
občany, aby zde v této době pokud možno 
neprocházeli. Během opravy nebude mož-
né přes přechod kolejí přejet s kočárkem 
ani s invalidním vozíkem. Ze dne 19. na 
20. října bude přechod označen bezpeč-
nostní páskou. Při nutném přechodu přes 
tento pěší přechod dbejte zvýšené bezpeč-
nosti a pokynů zaměstnanců zhotovitelské 
firmy Firesta-Fišer.  
Dopravní omezení v Radotíně. V rámci 
pokládky kabelů NN jsou až do 11. listo-
padu realizovány výkopové práce v ulici 
Prvomájová (v úseku: Na Betonce – Jas-
pisová), dále v ulici Jaspisová (slepá část) 
a v ulici Na Betonce (před čp. 1360/1). 
Práce se dotknou zejména chodníků, 
pouze v ulici Na Betonce bude ve dnech 
24. a 25. října realizován překop vozovky, 
a to po polovinách. Doprava zůstane za-
chována jedním jízdním pruhem. Zhoto-
vitelem stavby je spol. Elektroštika, s.r.o.
Stavba vodovodních přípojek. Z důvodu 
stavby vodovodních přípojek v rámci akce 
„Revitalizace Centrum Radotín“ je až do 
23. října omezen jeden jízdní pruh v ulici 
Na Betonce, ve směru k ulici Prvomájová. 
Doprava je zachována v jednom jízdním 
pruhu. Po dokončení pokládky sítí technic-
kého vybavení se na konci října předpoklá-
dá provedení celoplošné opravy povrchu 
vozovky, při které může dojít ke krátkodo-
bé uzavírce této komunikace. Zhotovitelem 
stavby je společnost VCES a.s.
Komunikace čeká rekonstrukce. Ulice 
Na Lhotkách, K Průhonu a obratiště MHD 
Jílovišťská v Městské části Praha - Lipence 
čeká rekonstrukce. Rada hl. m. Prahy roz-
hodla 20. září o výběru nejlepší nabídky, 
kterou předložilo sdružení firem „Geosan 
+ Pohl – Lipence“ s cenou 20 890 680 Kč 
bez DPH. V ulici Na Lhotkách bude kom-
pletně rekonstruován její povrch včetně 
doplnění chybějících chodníků a veřej-
ného osvětlení. V ulici K Průhonu bude 
kromě kompletní rekonstrukce vozovky 
vyřešeno také její odvodnění, postaveny 
opěrné zdi a instalováno veřejné osvětlení. 
I obratiště MHD Jílovišťská čeká rekon-
strukce vozovky, dále bude upraveno ve-
řejné osvětlení a zvětšena kapacita místní 
retenční nádrže. 
Kontejnery na kovové obaly. Občané 
Radotína mohou nově využívat šedivé 
kontejnery na kovové obaly o objemu 
1100 l, kam je možné odkládat nejen ná-
pojové plechovky, ale i např. plechovky od 
potravin, víčka, kovové tuby, uzávěry nebo 
zvířecí konzervy. V Radotíně jsou tyto 
kontejnery umístěny na 3 stanovištích 
separovaného odpadu v ulici Zderazská 
u čp. 98 (u garáží), Věštínská x Výpadová 
(na parkovišti u Penny Marketu) a v ulici 
Strážovská u čp. 113. 
Omezení v ulici Na Baních. Z důvodu 
opravy dilatačních závěrů bude až do 
31. října realizována částečná uzavírka 
v ulici Na Baních – most Baně přes komu-
nikaci Strakonická. Doprava zůstane zacho-
vána po zbývající části komunikace, provoz 
bude kyvadlový, řízený pomocí provizorní 
světelné signalizace. Zhotovitelem akce je 
SIMO – stavební společnost s.r.o.
Ztráty a nálezy.  S novelou záko-
na č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, došlo 
ke změnám při ztrátě či nálezu věcí nebo 
zvířat. Ztratili jste nějakou věc jako třeba 
obraz, deštník, mobil či klíče, nebo naopak 
něco cenného našli? V Praze byla zřízena 
kancelář „Ztráty a nálezy“ v ulici Karoliny 
Světlé 5, Praha 1 - Staré Město, kterou pro-
vozuje magistrátní Odbor živnostenský 
a občanskosprávní. Více informací nalez-
nete na www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/
zivot_v_praze/sluzby/ztraty_a_nalezy.
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Fotografie v archivu Letopisecké komise Radotín vyhledal Ing. Jaroslav Šindelka,
současnou podobu nafotila a textem doprovodila Kateřina Drmlová

I ve druhém dílu nového seriálu zůstaneme v ulici Na Výšince, která se od roku 1828 až do roku 1974, kdy se Radotín stal součástí 
Prahy, jmenovala Přemyslova. Překročíme vlečku, která tu počátkem 20. století ani nebyla a sestoupíme k domu naproti kinu – 
k čp. 149  a k dalším dvěma u ústí ulice do náměstí.

Roku 1909 psal František Wacheta: „Slavný 
obecní úřade v Radotíně, V nejhlubší úctě 
podepsaný předkládá dvojmo zhotovené stavební 
plány na stavbu nové dílny na ražení písma a prosí 
uctivě o laskavé povolení této stavby.“ 
20. května 1910 bylo Fr. Wachetovi
a Josefu a Boženě Grimových povoleno obývání
a užívání nově vystavěného domu s tím, že:
novostavba provedena je přesně dle schválených 
plánů a má:
1./ v suterenu 5 odděl. sklepů s přísl. schodištěm.
2./ v přízemí vestibul se schodištěm do I. patra, 
2 kuchyně, 2 spíže, 2 záchody a 6 pokojů.
3./ v prvním patře chodbu se schodištěm
do podkroví, 3 kuchyně, 2 spíže, 2 záchody
a 6 pokojů.
4./ v podkroví půdu
Tak starý snímek se bohužel nezachoval, tento 
je z roku 1977. Kromě omšelé fasády však 
zvenku dům změn nedoznal, to jen ve dvoře pan 
Wacheta roku 1939 přistavil skladiště a v roce 
1958 tam byla zbourána strojovna a sazárna 
bývalé tiskárny.

29.4.1993 byla kolaudována nástavba 
a rekonstrukce domu, který se stal nestátním 
zdravotnickým zařízením

Dnes zde sídlí firma Inter clinic
Praha – Radotín spol. s r. o.

Na stejné straně ulice, ale čelem do náměstí 
stál na pozemcích Drchotova statku domek 
s holičstvím pana Lehkého. Na místě tohoto 
domku si nechal roku 1935 postavit vilu čp. 748 
MUDr. Bohumil Vodenka

MUDr. Bohumil Vodenka, který 
v Radotíně působil už od roku 
1906, s chotí a vnoučaty

V lékařově domě si pamětníci 
vybavují kadeřnictví – v druhé 
polovině padesátých let 
tam dámské vedla paní 
Lehká, pánské pan Mourek; 
provozovna je zachycena i na 
fotografii z roku 1978

Současná 
podoba vily – 
má jiná okna 

i barvu fasády, 
celkově

se však příliš 
nezměnila

Původní grunt Bydžovský 
(později Drchotů) zmiňovaný 
již roku 1611, se měnil 
mnohem více. V jeho staré 
budově v roce 1905 Adolf 
Matouš otevřel hostinec 
a Ladislav Šalla tu měl sklad 
lihovin 

Čp. 8 roku 1978, kdy zde byly umístěny jesle Dnešní podoba gruntu – sídlí zde Auto Cyprian

Slavnostní 
odhalení... 

Více o historii tohoto místa 
najdete pod odkazem 
www.letopisciradotin.cz/clanky/2016/
16pohrebiste.html

jehož historie je stará více než tisíc 
let, na místě, jemuž mnoho let svého 
bádání zasvětila doktorka Zdeňka 
Krumphanzlová ve své fenomenální 
monografii. Právě sem, v době, kdy 
teprve vznikal nedaleký Radotín, po-
hřbívali lidé z rybářské osady své mrt-
vé podle pohřebního rituálu – hlavou 
k západu, nohama k východu,“ sdělil 
promovaný geolog a člen radotínské 
Letopisecké komise Mgr. Štěpán Rak. 

Akce se dá le zúčastni l i např. 
Mgr. Miroslava Šmolíková, arche-
oložka, kurátorka archeologických 
sbírek v Muzeu hlavního města Pra-
hy, PhDr. Michal Lutovský, archeolog 
a historik specializující se na raně 
středověkou archeologii, archeoložka 
Mgr. Petra Zemanová, která provádí 
záchranné výzkumy převážně v Pra-
ze a okolí, nebo PhDr. Michal Tryml 
z Národního památkového ústavu. 

Poděkování patří Ing. Ladislavu Da-
maškovi, řediteli Českomoravského 
cementu, a.s., závodu Radotín, a dal-
ším zaměstnancům uvedené firmy, 
spol. Kámen Zbraslav, a.s., Ing. Radku 
Svobodovi, řediteli Odboru evidence, 
správy a využití majetku pražského 
magistrátu, a všem ostatním, kteří se 
na uvedené akci podíleli. 

zastávkou autobusu Sídliště Radotín 
potřebovala opravit sklon, izolace, 
odvodnění i povrch. Vzhledem k to-
mu, že doposud zde voda při dešti 
tekla směrem k domu, prostupovala 
vlhkost skrz dožité izolační vrstvy do 
suterénu přilehlého domu i do míst-
ností pod samotnou podestou.

Proto se po sejmutí nášlapné vrstvy 
obrátil sklon terasy, položily se nové 
izolace a k zábradlí byl vložen podélný 
odtokový žlab. Nakonec byla na celou 
podestu položena nová keramická 
dlažba. Půlmilionová investice šla 
z rozpočtu Městské části Praha 16, 

práce prováděla firma Novis.
Dokončena byla již i instalace odvět-

rávacích jednotek, které udržují na nor-
málu hladiny radonu v domech, které 
byly postaveny z nevhodného materiá-
lu. Ty ještě čeká kontrolní měření, které 
bude provádět Státní ústav radiační 

ochrany v druhé polovině října.
Ještě několik dní bude probíhat 

poslední z technických proměn – de-
centralizace vytápění. V září byly 
zahájeny práce na změně zásobování 
teplem a teplou vodou. Příprava vody 
pro jednotlivé objekty se posouvá až 
ke konečným uživatelům, místo jed-
noho centrálního výměníku bylo in-
stalováno 12 objektových předávacích 
stanic. Ty dokáží daleko lépe reagovat 
na kolísavé odběry v tom kterém domě 
a navíc odečty budou probíhat přímo 
na patě tohoto zařízení. Z toho plyne 
pro jednotlivé byty jak finanční úspo-
ra, tak i jistota kvality. Už by nemělo 

docházet k tomu, že by první 
odběratelé měli v kohoutku 
vodu přetlakovanou a vařící 
a ti poslední vlažnou a s ne-
dostatečným tlakem. Jednot-
livé stanice mají vlastní ne-
rezové svařované výměníky, 
které zvládnou bez problémů 
i provoz ve špičkách, a rov-
něž vlastní řídicí centrum.

Dodávka tepla se po-
stupně přepojuje na tato 
zařízení a ladí se systém 
(jednotlivé „mozky“ se učí 

pracovat se svými domy). Přepojení 
dodávek teplé vody je závislé na tom, 
kdy PVK vymění stávající vodoměry 
za kapacitnější, které budou zvládat 
násobné průtoky, do konce října by 
však i to mělo být hotové.

Investice do Sídliště Památník se dočká... 

Obnoví se chodníky... 

snažili na opravu pomníku získat 
finanční prostředky z grantů a progra-
mů, které vypisuje Ministerstvo obra-
ny ČR. Bohužel neúspěšně,“ sděluje 
starosta Prahy 16 Mgr. Karel Hanzlík. 
Nyní se podařilo vyčlenit peníze jak 
na očištění a restaurování samotného 
pomníku, tak i na výměnu povrchů 
v jeho okolí. Zvlněné zadláždění z be-
tonových dlaždic tak nahradí žulové 
desky, do kterých budou zasazeny pou-
ze stožáry pro vlajky. Zmizí i okolní 
neužívané asfaltové chodníčky, které 
nahradí zeleň.

Samotný památník se dočká také 
obnovy nápisů a po návratu zpět na své 
místo i vlastního spodního nasvětlení.  

Veškeré práce, které byly zahájeny 
počátkem tohoto měsíce, by měly být 
hotové do 25. října, aby se zde mohl 
připomenout Den vzniku samostat-

pěších komunikací nám. Osvobodi-
telů“, v jehož rámci byly osloveny tři 
radotínské firmy. 

Skoro třímilionová investice, kterou 
radotínská radnice získala v září for-
mou účelové dotace z nevyčerpaných 
prostředků na běžné výdaje magistrát-
ního Odboru technické vybavenosti, 
umožní i další úpravy klidové zóny 
sídliště. A o jaké úpravy se konkrétně 
jedná? „Centrální kruhové ńáměstíč-
ko´ dostane povrch z kamenné dlažby, 
obnoven bude mobiliář, dojde i na do-
plnění zeleně,“ upřesňuje radotínský 

starosta Mgr. Karel Hanzlík. „Hlavní 
však je, že bude možné kompletně 
zrekonstruovat obě schodiště z ulice 
Prvomájová, která jsou již ve velmi 
špatném stavu.“ Srovnání a přeasfalto-
vání všech ponechaných pěších propo-
jení celou stavební akci uzavře.

Práce by měly proběhnout ještě 
v tomto roce, jejich postup bude závi-
set na tom, kdy si dodavatelská firma 
staveniště převezme, a samozřejmě 
i na klimatických podmínkách. 

V návaznosti na tom, na kolik bude 
celá akce vyčíslena, by mohlo dojít 
i k opravám chodníků v parku pod 
domem U Koruny (viz článek Památ-
ník se dočká důstojnějšího okolí).

ného československého státu.
 K opravě zbytku cest – a rušení 
těch, které nejsou užívány – dojde 
buďto ještě v závěru tohoto roku, 
nebo na jaře 2017. Rozsah dalších 
prací bude záviset i na tom, kolik 
peněz zbyde po úpravách pěších 
spojení ve vnitrobloku sídliště. 
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Osmý ročník přehlídky amatérských 
divadel Radotínská radost bude mít 
podtitul „Usměvavá“. Hlavně proto, že 
ve výběru her pozvaných souborů vlád-
nou komedie.

Program přehlídky odstartuje v so-
botu 5. listopadu od 14.00 hodin  do-

mácí soubor Gaudium veselou původ-
ní pohádkou Kašpárkův svět.

Poté přijde v 15.00 hodin soubor Tři 
boty z Třebotova coby gratulant k de-
sátému výročí Gaudia a s sebou vezme 
představení Jak se Trivoj smrskl.

V 17.00 hodin zahájí blok pro dospě-
lé divadlo Blaník z Načeradce 
detektivní komedií Monsiuer 
Hamed.

A po přestávce na přestavbu 
přiveze ve 20.00 hodin svou 
Skupinovou  nostalgii Divadelní 
spolek Davinci z Dolních Břežan.

Nedělní program 6. listo-
padu otevře ve 14.00 hodin po-
hádka Perníková chaloupka 
v podání divadla Máj z Prahy.
Od 17.00 hodin budou násle-

dovat dvě jednoaktové hry, nejprve 
v podání divadla Refektář z Jinonic, 
Tu myš ti ukopnu u huby, a po pře-
stávce předvede divadlo ŽUMPA 
z Nučic jednoaktovku Čtyři... 

Celou přehlídku uzavře ve 20.00 ho-
din soubor Rachtámiblatník z Prahy 
hrou Právo na hřích.

Samozřejmě zveme všechny příznivce 
amatérského divadla, přijďte podpořit 
ty, kteří hrají hlavně srdcem a pro radost 
svou i pro radost věrných diváků.

Odpolední časy pro dospělé jsou 
voleny s ohledem na starší zájemce 
o divadlo, kterým nevyhovují večerní 
termíny.

Čeká nás Usměvavá Radost

Radotínská radost,  přehlídka ama-
térských divadel 5. a 6. listopadu ve 
velkém sále Kulturního střediska 
Radotín v domě U Koruny
od 14.00 hodin

Řízená degustace vín moravského 
Vinařství Šoman proběhne ve čtvrtek 
3. listopadu od 19.00 hodin v Klubové 
scéně Milana Peroutky. 

Degustaci povede Marek Šoman, 
enolog a spolumajitel vinařství Šo-
man. Vinařství produkuje přírodní, 
vysoce kvalitní přívlastková vína 
s typickým odrůdovým charakterem 
a svěžestí vín mikulovské vinařské 
podoblasti.
Degustovat se bude:     
Frizzante Zweigeltrebe Rose, 2015 suché
Műller urgau, kabinet 2015 suché
Veltlínské zelené, kabinet 2015 suché 

Ryzlink Vlašský, pozdní sběr 2015 
suché
Sauvignon, pozdní sběr 2015 
suché
Neuburské, pozdní sběr 2015
polosuché
Ryzlink vlašský, pozdní sběr 2015 
polosuché
Chardonnay, pozdní sběr 2015 suché
Rulandské šedé, výběr z hroznů 
2015 polosladké
Pálava, výběr z hroznů 2015 po-
losladké
Zweigeltrebe, pozdní sběr 2015 suché

Vstupné na akci činí 350 Kč, v ceně 
je zahrnuto občerstvení a slevy na 
degustovaná vína. Na akci je nutné si 
předem zajistit rezervaci, počet míst 
je omezen.

Zkuste degustaci

Řízená degustace vín moravského 
Vinařství Šoman – čtvrtek
3. listopadu od 19.00 hodin v Klubové 
scéně Milana Peroutky, rezervace na 
rezervacekskoruna@centrum.cz

Tip kulturistek? Veselý, absurdně 
groteskní, dramatický záznam z puto-
vání členů divadla do dějiště Verneova 
románu Tajemný hrad v Karpatech! 

Kladenské, v Radotíně oblíbené 

Divadlo V.A.D. ( Rozpaky zubaře S. 
Nováka, Upokojenkyně…), rozjede 
další ze svých divadelních kreací za-
čátkem listopadu. Na své si přijdou 
jak milovníci verneovek, tak divadla. 

I amatéský soubor může 
mít tvůrčí krizi. A jak to 
řeší divadlo V.A.D.? Od-
jede do rumunských hor 
hledat inspiraci, ale…

Odehrál se skutečně výlet 
divadla do rumunských hor?

Nakolik odpovídají cha-
raktery členů divadla vy-
kreslené v inscenaci? Jsou 
promluvy slovutného pro-
fesora a teatrologa Císaře 
opravdové, nebo parodie? 

Tajemný vad v Karpatech, divadlo 
V.A.D. (www.divadlo-vad.cz) – 
10.  listopadu v Kulturním středisku 
Radotín v domě U Koruny, vstupné 150  Kč

Tajemný vad V Karpatech Existuje i v reálu členění souboru 
na „mladé“ a „staré“? Tyto a další 
otázky vám poběží hlavou, ale asi je 
v záchvatech smíchu necháte odejít 
tak, jak přišly…

Příběh výpravy divadelního spolku 
do Rumunska se postupně propoju-
je s příběhem verneovky, až skončí 
velkým finále – kde amatéři splynou 
s postavami verneovky. 

O čem že to vlastně je podle V.A.D.: 
„O hledání přitažlivého v literatuře 
bezmála brakové s jedinou jistotou 
v kráse karpatského horstva, zvláště za 
starých časů, které ostatně leckde trvají 
dodnes.“ 

naruby. Vedením firmy je povýšen 
z dolu do kanceláře, aby se staral 

Kino Radotín uvede v pátek 21. října 
v 19.00 hodin slavnostní premiéru filmu 
Ostravak ostravski, po níž bude následovat 
beseda s režisérem, producentem a herci.

Nová česká filmová komedie, na-
vazující na nejlepší tituly z této ob-
lasti naší filmové tvorby, „Ostravak 
Ostravski“, byla volně vytvořena dle 
námětu legendárního blogera a jeho 
sedmi knižních bestsellerů s názvem 
Deniky Ostravaka.

Jarek Ostravsk i je horník jako 
každý jiný. Když ale v dole bouchne 
jedna ze štol a on zachrání spoustu 
svých kamarádů ze závalu, stane se 
hrdinou a rázem se mu život obrátí 

Tvůrci Ostravaka přijedou do Radotína

Ostravak ostravski, slavnostní 
premiéra s besedou – 21. 10.
od 19.00 hodin, vstupné 120 Kč 
(hrají: Igor Chmela, Dušan Sitek,
Jitka Smutná, Pavel Kikinčuk,
Jan Vondráček, Michal Čapka, 
Vladimír Polák, Filip Čapka)

o horníky, dostane se do zorného 
úhlu médií, rodiny, přátel, ale pře-
devším se znásobí jeho kredit u žen. 
Kdo by ale mohl tušit, jak to celé je 
vlastně doopravdy… 

Promítání v Kině Radotín začne 
v 19.00 hodin, přibližně od 20.30 na 
něj naváže beseda s tvůrci filmu. Účast 
potvrdili scénárista Vladislav Kučík, 
režisér David Kočár, producent Viktor 
Krištof a celá řada herců. 

Jazykovka běhala s medvídkem
Zářijový charitativní běh Teribear 

Nadace Terezy Maxové dětem podpo-
řilo rekordních 9400 účastníků, včetně 
jazykové agentury Channel Crossings. 
Ta uběhla 1252,5 km a umístila se tak 
na skvělém 12. místě v kategorii společ-
ných týmů.

Dohromady vyběhlo za tým CHC 75 
zaměstnanců, lektorů, překladatelů, 
tlumočníků a zástupců významných 
klientů jako je např. Česká národní 
banka, Schaffer & Partner, Česká Miss 
nebo rádio Svobodná Evropa. „Akce 
Teribear jsem se účastnila již minulý 
rok, tehdy ještě sama za sebe, a letos už 
běžela celá naše firma, která je hrdým 
partnerem Teribear a Nadace Terezy 
Maxové dětem,“ dodává marketingová 

manažerka CHC Eva Sommerová.  
Za každý kilometr bylo věnová-

no Nadaci 50 Kč 
a celkový výtě-
žek z akce čini l 
neuvěř i t e l ných 
7 967 438 Kč!

Agentura získala  
také ocenění za 
nejoriginá lnější 
př íjezd prav ým 
londýnským dou-
bledeckerem, jenž 
upoutal pozornost 
na trase z Karlína 
do  L e t en s k ýc h 
sadů, kde běh pro-
bíhal. Unikátním 

dvoupatrovým autobusem se za po-
slední dva týdny měla možnost svézt 
veřejnost nejen v Karlíně, ale také 
v Radotíně v rámci jejich kampaně 
před začátkem podzimních kurzů. 

Podzimní čaj stál za to! Ač bylo od-
poledne 20. září zalité sluncem nefalšo-
vaného Babího léta, byla Koruna plná, 
protože šou Jiřího Helekala si nikdo 
nechtěl nechat ujít.

A poměrně čerstvý radotíňák udělal 
vše proto, aby své sousedy nezklamal. 
Bavil a spolu se svou dcerou Kateřinou 
zpíval tak, že byli opět všichni nadše-
ní. Helekal je opravdu dovede potěšit! 

Odpolední čaje přádané Městskou 
částí Praha 16 jsou také příležitostí 
pro setkání se starostou, Mgr. Karlem 
Hanzlíkem. Ten je nezapomíná nejen 
uvést, ale také doplnit nejčerstvějšími 
informacemi o dění v Radotíně – 
o tom, co bylo, co právě probíhá, i co 

se chystá. Zároveň si sem chodí pro 
zpětnou vazbu – pro reakce na práci 
radnice.

Čaj pod taktovkou Jiřího Helekala

S nezaměnitelným vančurovým tex-
tem si ve skvělé režii Jaroslava Kodeše 
v sobotu večer s úctou, lehkostí i obrov-
skou chutí hráli Eva Kodešová, Ladislav 
Valeš, Pavel Macák, František Zborník 
a další z Rádobydivadla Klapý. 

Poetické, hravé, kouzelné i komické 
na fungující, krásně nasvícené scéně 
s působivou a výborně padnoucí 
hudbou zarámováno nádherným 
ještě letním večerem! Takové bylo 
Rozmarné léto.

Ani občasné diskorytmy z okolí, 
vlak či jiné zvuky naštěstí nedokázaly 
ovlivnit krásný, divadelní zážitek. 

Ukázalo se, že tento způsob divadla 
na Biotopu zdá se (při menších pro-
vozních úpravách pro příště) poměrně 
štasným. 

Jaký byl první divadelní večer na Biotopu?

Divadlo Toy Machine už v Radotíně 
párkrát bylo. Tentokrát přijede s novou 
pohádkou. Přiveze Pinocchia.

Pinocchio je v repertoáru divadla 
čerstvou novinkou. Jeho zapletený 
příběh, plný neuvěřitelností, se po-

vedlo dostat na malé loutkové jeviště – 
a co může dělat loutkáři větší radost, 
než hrát loutkové divadlo o loutce?

Příběh dřevěného panáčka, který 
obživl, hraný loutkami ze samorostů, 
jaké se například objevily v Pověstech 
/pamatuje si Horymíra?) se v Koruně 
objeví v listopadu. Přijďte se na něj 
podívat, bude stát za to!

Samorost Pinocchio

Pinocchio, divadelní představení 
pro děti v podání divadla 
Toy Machine – 12. listopadu
od 15.00 hodin na Klubové scéně 
Milana Peroutky (vchod ze dvora 
domu U Koruny), vstupné 60 Kč

STALO SE

Publikum bylo v radotínském „Řecku“ očividně spokojené

V sobotu 1. října se břehy Berounky 
přenesly do Řecka. Tento obrat způ-
sobilo legendární duo sester Marthy 
a Teny Eleeriadu, které vystoupilo na 
„Babím létě“ – hned po dechové „Malé 
kapele“ a pohádkovém představení 
pro děti „Bleší cirkus“.

Řecký konec
radotínského léta

Havelské posvícení plné hudby – a deště
Ačkoli se nad Radotínem honily těžké dešťové mraky, které se chvílemi velké 
části svého nákladu zbavovaly právě tady, posvícení si na nezájem návštěvníků 
nemohlo stěžovat. Sice bylo o něco obtížnější se proplétat lesem deštníků, na 
zážitku z akce plné zábavy a hlavně muziky, to ubrat nemohlo.

Sobotnímu programu 
na velkém pódiu večer 
kraloval Kamil Střihavka

V neděli bylo na náměstí
Sv. Petra a Pavla také plno – 

vystupovala totiž
Petra Janů!



ČÍSLO 10/2016                                                                                  INZERCE                                                                                          STRANA 5

�������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������

�����������������������������������

��������������
���������������������������

�������������������
��������������������

��������������
����������������
������������������

��������������������������
�����������������
��������������

������������������

������������������� ������������������
������ ��� ���� �������� ������ ������ ���
�������������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
���� ����������������������������������
��������������������������������������

 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce
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strana 
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 1/32  50 x 60 610.00 519.00
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OPRAVY
CHLADNIČEK A MRAZNIČEK

ROZENSKÝ ALEŠ
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

E-mail: A.Rozensky@seznam.cz

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907
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Věra Peroutková
tel.: 257 225 946

Roman Blahník
Realitní makléř

+420 725 293 050
roman.blahnik@re-max.cz
www.re-max.cz/andel
www.remaxandel.cz
Mandatář kanceláře
IČO: 18596339

Ostrovského 253/3
150 00 Praha-Smíchov

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě
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dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf   1   16.08.16   11:28

Podzimnístepa�ský pohár

PODZIMNÍ
STEPA�SKÝ

POHÁR

19. listopadu 2016
v 10.00 hodin

Sportovní hala Radotín
U Starého stadionu 1585/9

Praha 5 - Radotín

Více informací na:
www.tsandrea.cz

Po�adatel sout��e:
Tap Dance Prague s.r.o.

Pohar_PSP_160x125_tisk.indd   1 29.09.16   15:41

Cukrárna
Fregatta

přijme
cukrářku/pekařku

informace tel.  
777 209 012

www.fregatta.cz

MěchenicePVC, KOBERCE,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
DŘEVĚNÉ PODLAHY,
ODBORNÁ MONTÁŽ
KARLICKÁ 10 
PRAHA 16 RADOTÍN
WWW.AR-PODLAHY.CZ
info@ar-podlahy.cz
Tel.: 257912736
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Hanka_Bohacova_inzerce_2.pdf   1   30.09.16   14:21

BA přijme pracovníky
(i v důchodu)

pro ostrahu staveb a objektů v Praze.
HPP i brigáda. Mzda dle zařazení 

až 20.000,-Kč
Nástup ihned. Čistý TR.

tel.: 602 464 240
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MČ Velká Chuchle Pavel Kováč. 
Vychází 17.10.2016. 

Náklad 10 000 výtisků. 
Výtisk a distribuce ZDARMA. 

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

 Další číslo vyjde 15.11.2016.
Uzávěrka pro inzerci: do 3.11.2016.

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

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

a fotografie se nevracejí. 

Instalace,
dodávky, opravy.

Zajištění HD příjmu
Skylink, CS Link.

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

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

ODVOZ a LIKVIDACE
ODPADNÍCH VOD a FEKÁLIÍ

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

AUTODOPRAVA - KONTEJNERY
LIKVIDACE STAVEBNÍHO ODPADU, 

DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU,
ZEMNÍ PRÁCE BAGREM 

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

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

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506
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7,30 - 12 a 12,30 - 14 h

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

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

prodejna Radotín:
Vinohrady 62
Po - Pá
7.30 - 12 a 12.30 - 14 hod.

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

tel./fax: 257 741 069
mobil: 602 224 419
e-mail: hasic.servis@drofa.cz
www.drofa.cz



Kino Radotín, Na Výšince 875/4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.kinoradotin.cz
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18. 10. 17.30 Krycí jméno Holec   ČR/Rakousko 120 Kč 
                                Špionážní drama s milostnými motivy, jehož hlavní hrdinové jsou v 

  dramatickém roce 1968 postaveni před zásadní volbu mezi kolaborací
  a hrdinstvím – Kryštof Hádek, Vica Kerekes

 20.00 Božská Florence   GB/Francie 100 Kč
 Fascinující pravdivý příběh nejhorší zpěvačky na světě – Meryl Streep

19. 10. 17.30 Bezva ženská na krku   ČR 120 Kč 
                               Eliška se po letech manželství s bohatým mužem musí vyrovnat
                               s rozvodem a rozhodne se pro nový život v malé vesnici… 
 20.00 Inferno   USA 120 Kč 
                               Harvardský symbolog Robert Langdon se ocitá v srdci Itálie,
                                aby pomohl vyřešit záhadu propojenou s Dantovým Peklem
20. 10. 17.30 Monsieur Chocolat   Francie 80 Kč

 Příběh prvního černošského klauna, který s elegancí sobě vlastní
                  dobyl Paříž, je působivým životopisným filmem – Omar Sy
20.00 Jack Reacher: Nevracej se   USA 120 Kč

Bývalý vojenský vyšetřovatel obviněný z vraždy na bývalé základně, 
rozběhne vlastní vyšetřování, aby očistil své jméno – Tom Cruise

21. 10. 16.30 Kubo a kouzelný meč 3D   USA 140/120* Kč
 Kubo je úplně normální teenager, který žije obyčejný život v rodné vesnici. 
 Jenže pak mu zaklepou na dveře temní démoni ze záhrobí...

Slavnostní premiéra s besedou a autogramiádou tvůrců a herců     

19:00 Ostravak Ostravski   ČR   (viz str. 4) 120 Kč
22. 10. 17.30 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti    USA 110 Kč 
                                Fantaskní výlet do světa kouzel a fantazie v režii geniálního Tima Burtona

20.00 Jack Reacher: Nevracej se   USA 120 Kč
23. 10. 15.00 Takové jsou všechny (W. A. Mozart)   GB  (viz str. 8) 300/250* Kč
25. 10. 17.30 Monsieur Chocolat   Francie 80 Kč
 20.00 KISS ROCKY VEGAS   USA  (viz str. 8) 150/110* Kč
26. 10. 17.30 Ostravak Ostravski   ČR 120 Kč
 19.30 Toni Erdmann   SRN/Rakousko 90 Kč
  Svérázné pokusy otce obnovit kontakt s dcerou – Sandra Hüller
27. 10. 17.30 Akce Arktida   Norsko 90 Kč

 Tři sourozenci jsou zanecháni na neobydleném ostrově v arktické části
 Norska. Podaří se jim přežít tváří v tvář štiplavému mrazu, bouřím, 
 hladovění a volně žijícím zvířatům?
20.00 Krásné dny v Aranjuez 3D   SRN/Francie 120 Kč

Komorní příběh, souboj mezi mužem a ženou, který se skrývá
pod slupkou slovní hry na otázky a odpovědi, jež má jedno hlavní 
pravidlo, a to bezpodmínečnou poctivost

28. 10. 17.30 Lichožrouti   ČR 130/110* Kč
Malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu 
z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá!

 20.00 Tenkrát v ráji   ČR 110 Kč
 Příběh o Joskovi Smitkovi, není jen vyprávěním o přátelství na laně
                    v těžkých dobách německé okupace. Je především o víře v lepší budoucnost

29. 10. 17.30 Svatý Petr a papežské baziliky Říma 3D Itálie  (viz str. 8)  250/200* Kč
 20.00 Ostravak Ostravski   ČR 120 Kč
1. 11. 17.30 Doctor Strange 3D   USA 150/130* Kč

Život světoznámého neurochirurga se změnil po strašlivé dopravní 
nehodě, která mu znemožnila používat ruce – Benedict Cumberbatch

 20.00 24 týdnů   SRN 90 Kč
 Žena čeká dítě s Downovým syndromem a vážnou srdeční vadou.
                  Čelí rozhodnutí, zda si dítě ponechat, či ne – Julia Jentsch

2. 11. 17.30 Tenkrát v ráji   ČR 110 Kč
 20.00 Odvrácená strana Měsíce   SRN/Lucembursko 110 Kč

Civilizovaný právník se po experimentu s halucinogenními 
houbičkami promění v nevypočitatelného zabijáka…

3. 11. 17.30 Akce Arktida   Norsko 90 Kč
 20.00 Pohádky pro Emu   ČR 120 Kč
  Romantická komedie o dobrodružném hledání lásky – Ondřej Vetchý
4. 11. 17.30 Trollové 3D   USA 150/130* Kč

 Roztomilí a přátelští trollové si nejraději hrají všude, kde je to možné. 
Jednoho dne se ale objeví tajemný obr a zábavě je rázem konec.. nebo ne?

 20.00 Dítě Bridget Jonesové   GB 110 Kč
  To by nebyla Bridget, kdyby takový prostý akt, jakým je třeba početí,
   neprovázely znepokojivé otázky. Například ta, kdo je OTCEM….
5. 11. 17.30 Pohádky pro Emu   ČR 120 Kč
 20.00 Doctor Strange 3D   USA 150/130* Kč
6. 11. 15.00 ANASTASIA (Čajkovskij-Martinů)   GB  (viz str. 8)  250/200* Kč
8. 11. 17.30 Odvrácená strana Měsíce   SRN/Lucembursko 110 Kč
 20.00 Hitchcock/Truffaut   USA/Francie 100 Kč

 Dokument rozebírá a objasňuje Hitchcockovu tvorbu a je doplněn
 fotografiemi a magnetofonovými nahrávkami ze setkání dvou režisérů

9. 11. 17.30 Pohádky pro Emu   ČR 120 Kč
 20.00 Krásné dny v Aranjuez 3D   SRN/Francie 120 Kč
10. 11. 17.30 Muž jménem Ove   Švedsko 80 Kč
  Dojemná tragikomedie o stárnutí podle knihy Frederika Backmana
 20.00 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny   USA/Austrálie 120 Kč

 Pravdivý příběh z druhé světové války o dobytí nechvalně proslulé
 japonské pevnosti Hacksaw Ridge

11. 11. 17.30 Kubo a kouzelný meč 3D   USA 130/110* Kč
 20.00 Snowden   USA/SRN 90 Kč

 Životopisný film o informátorovi, který novinářům poskytl
                  dokumenty o sledovacích aktivitách americké NSA či britské GCH

12. 11. 17.30 Doctor Strange 3D   USA 150/130* Kč
 20.00 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny   USA/Austrálie 120 Kč
13. 11. 15:00 MISS SAIGON (muzikál)   GB  (viz str. 8)  200 Kč
15. 11. 17.30 Je to jen konec světa   CAN/Francie 80 Kč

 Louis se vrací po letech domů, aby oznámil, že brzy zemře. Spíš než
                    v rodině se ocitl v klubku zmijí, kde všichni mluví a nikdo neposlouchá

 20.00 Egon Schiele   Rakousko/Lucembursko 110 Kč
  Dokument o řivotě slavného expresionistického malíře 
16. 11. 17.30 Snowden   USA/SRN 90 Kč
 20.00 Muž jménem Ove   Švédsko 80 Kč
17. 11. 17.30 Fantastická zvířata a kde je najít   USA 130/110* Kč

                  Další magický příběh od autorky Harryho Pottera. Zajímá vás, jak
                  vypadá mantichora? Co umí takový bodloš nebo kluběnka? To zde zjistíte!

 20.00 Planetarium   Francie/Belgie 110 Kč
 Dvě sestry fungující jako média v komunikaci s mrtvými se setkají s
 filmovým producentem, který je chce na obrazovku

   
Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
9. 11. 9.30 – 10.30 líčení vizážistkami
 10.30 Sezn@mka   ČR 60 Kč

 Česká komedie vypráví o jednom z fenoménů současné doby,
 internetové seznamce – Jiří Langmajer, Adéla Gondíková

Dětská představení
22. 10. 15.30 Kubo a kouzelný meč    USA 125/100* Kč
29. 10. 15.30 Lichožrouti   ČR 130/110* Kč
5. 11. 15.30 Trollové   USA 130/110* Kč
12. 11. 15.30 Lichožrouti   ČR 120/100* Kč

140/120* Kč u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

Jitka Ludvíková – Devět let natvrdo
Úsměvné deníčkové zápisky tří členů 

jedné obyčejné čtyřčlenné rodiny během 
prvního školního roku starší dcery.

nakladatelství Brána

Clara Bensen – Nalehko
Clara, životní krizí trochu pošramocená 

mladá dáma, a Jeff, profesor, který si libuje 
v šílených oděvech a v rámci experimentu 
se například pokoušel bydlet v kontejneru, 

se poznali se na internetové seznamce. 
Teď vyrážejí na neuvěřitelnou cestu: 

jednadvacet dní, osm zemí, skoro pět tisíc 
kilometrů. Žádné plány, hotely, zavazadla, 

A nic na převlečení. Jen to, co se vejde
do kapes a do kabelky.
nakladatelství Metafora

Jiří Březina – Polednice
Mrtvá dívka nalezená na sídlišti. Měl to 

být rutinní případ, při kterém se nováček 
Tomáš Volf a jeho nezkušená parťačka 

zaběhnou do práce. Jenže mezi paneláky 
obchází Polednice, vrah, který své oběti 

napadá za bílého dne. 
nakladatelství Motto

     Elizabeth Bard – Piknik v Provence 
Druhá autobiografická knížka o přesídlení 

do Provence obsahuje lákavé recepty
na jídla jako plněné cuketové květy,
fíkový koláč či medovo-tymiánová 

zmrzlina, ale především vypráví o všem, 
co se může stát, když se manželé z města 

přestěhují na venkov, když zakládají 
společný podnik či když se americké děvče 

učí francouzskému stylu rodičovství.
nakladatelství Motto

John Boyne – V tomto domě straší
Je rok 1867 a Eliza Cainová se ocitne

bez prostředků a přijme místo 
guvernantky na odlehlém norfolském sídle 

Gaudlin Hall. Řada neblahých zážitků
jí otřese už cestou tam, a na místě zjistí,

že jsou v celém domě jen dvě děti: 
Isabella a Eustace...
nakladatelství Plus

Frederick Forsyth – Vypravěč
„Během svého života jsem těsně unikl

hněvu obchodníka se zbraněmi 
v Hamburku, za občanské války v Nigérii 
na mě střílel MiG a ocitl jsem se uprostřed 

krvavého převratu v Guineji-Bissau. Zatkla 
mě Stasi, postarali se o mě Izraelci, IRA mě 

přiměla ke spěšnému přesunu
z Irska do Anglie a jistá přitažlivá agentka 
československé tajné policie – její počínání 

bylo zkrátka trochu intimnější. A to je 
jenom začátek,“ říká Frederick Forsyth, 
světoznámý autor špionážních románů.

nakladatelství Knižní klub

Hana Whitton  –
Z pamětí císařova antikváře

Na pražský dvůr císaře Rudolfa II.
na přelomu 16. a 17. stol. přijíždí Lorenzo 

de Strada, synovec antikváře Jacopa de 
Strady, správce bohaté umělecké sbírky 
císaře. Lorenzo se však brzy seznámí

i s odvrácenou stránkou rušné metropole 
a dvorskými intrikami, a netrvá dlouho, 

než se ocitne v nebezpečí...
nakladatelství Knižní klub

PRO DĚTI:
Zuzana Pospíšilová
Hasičské pohádky 

Hasiči se vždycky snaží,
aby i ten nejžhavější průšvih měl dobrý 
konec, a tak si svoje pohádky rozhodně 
zaslouží. Víte, že prvním hasičem byl 

vodník Vodička? Také proto mají
v pohádkách kromě hasičů svoje místo 

i vodníci, zvířátka a hasičská auta.
nakladatelství Grada

Kateřina Gančarčíková – Příběh vody: 
jak Honzík zjistil, odkud se dostane

               čistá voda do kohoutku   
Vtipně ilustrované seznámení s tím, 
odkud voda pochází, jak se čistí a jak 

se pak dostane až k nám domů.
nakladatelství Edika

Chris Colfer –
Země příběhů Kouzelné přání 

Dvojčata Alexe a Connera kouzelná kniha 
přenesla do země pohádkových příběhů. 

Čeká je napínavé dobrodružství plné 
překvapení, kouzel a setkání.

Ta ale nebudou jen milá a příjemná.
Boj dobra se zlem totiž nikdy nekončí.

nakladatelství Fragment

www.knihovna-radotin.cz

17. října
Zbraslavské jarmarky 

tentokrát se mimo jiné můžete těšit
 na  bublinářskou show
mistra Václava Strassera

Zbraslavské náměstí 9.00-13.00 hodin

17. října
Burza dětského oblečení a vybavení

„Vy přinesete - my prodáme“ 
prodej 9.00-12.00 hodin v ZŠ

Nad Parkem, příjem věcí v pátek
16. října 17.00 - 19.00 tamtéž
více info na www.pexeso.org

17. října
Povídání o pejskovi a kočičce

maňásková pohádka pro nejmenší 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

17. října
Havelská drakiáda –
létání s Uraganem

pouštění draků, hry, lanové aktivity, 
lukostřelba, výtvarno

vyhlášení výsledků soutěže
Zbraslav očima dětí

od 14.00 do 17.00 v Borovičkách

22. října
Brigita & Štěpán

koncert Brigity Cmuntové a Štěpána 
Kloučka –  mladých umělců, kteří se 
věnují jak vlastní, tak převzaté tvorbě 

rezervace míst na tel.: 605 340 695
vstupné dobrovolné 

Kavárna u Stromečku od 19.00 hodin

24. října
Zvířátka a loupežníci

maňásková pohádka pro nejmenší 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

24. října - 26. listopadu
Zbraslavský salon 2015

jubilejní 5. přehlídka současného 
výtvarného umění, které vzniká 

na Zbraslavi
Galerie Městského domu Zbraslav

31. října
Budulínek

Červená Karkulka
dvě maňáskové pohádky pro nejmenší 

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

31. října
Dušičkový koncert

sboru sv. Jiří z Vraného n/Vltavou 
Kostel sv. Havla od 17.00 hodin

5. listopadu
Lampionový průvod

ukončený světelnou show
začátek v 17.00 hodin
ve Slunečním parku

7. listopadu
Mach a Šebestová
činoherní pohádka

na motivy známého večerníčku
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

14. listopadu
Kocour v botách

veselá maňásková pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

aktuální program divadla
na www.divadlozbraslav.cz

více k programu
na www.mc-zbraslav.cz

změna programu vyhrazena

18. října
Uvolněné  rodičovství
přednáška s besedou

s Mgr. Pavlou Kouckou – psycholožkou 
a autorkou knihy

Zdravý rozum ve výchově
rezevace nutná, vstupné dobrovolné

17.30-19.00 hodin

22. října
Podzimní burza dětského oblečení

a sportovního vybavení

26 – 27. října
Podzimní příměstský tábor

na téma Bláznivá podzimní olympiáda

více na www.pexeso.org

20. října
Jablkoň

koncert svérázné, legendární skupiny, 
která se s nevšedním nadhledem pohybuje 

na hranicích
moderní vážné hudby a popu

Klubová scéna Milana Peroutky (vchod ze 
dvora domu U Koruny)

od 19.00 hodin, vstupné 150 Kč

22. října
Tři prasátka a my čtyři

pohádka o tom, jak si děti hrály na 
prasátka i na divadlo v podání dětské 
odnože Divadelní společnosti Křoví

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny

od 14.30 hodin, vstupné 60 Kč

22. října
Radotínské kolo Jardy Baráka
pochod pořádaný Radotínským 

turistickým klubem
trasy 15, 20, 37, 50 km pěší

20, 36, 67 km cyklo
starty od 8.00 do 10.00 hodin

od radotínské sokolovny

22. října
Hvězda

divadelní one woman show
s Evou Holubovou v hlavní roli komedie 

Patrika Hartla - Studio DVA
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny
od 19.00 hodin vstupné 480 Kč

3. listopadu
Řízená degustace vín 

vinařství Šoman – Dolní Dunajovice
Klubová scéna Milana Peroutky (vchod ze 

dvora domu U Koruny)
od 19.00 hodin vstupné 350 Kč

viz str. 4

5. a 6. listopadu
Radotínská radost

přehlídka amatérských divadel
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny
od 14.00 hodin

viz str. 4

9. listopadu
Pódiová zkušenost

koncert nejmladších žáků
Základní umělecké školy

Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny
od 18.00 hodin

10. listopadu
Koncert pěveckého oddělení
žáků Základní umělecké školy

Klementa Slavického
Modlitebna Českobratrské církve 

evangelické v ulici Na Betonce
od 18.00 hodin

10. listopadu
Tajemný VAD v Karpatech

dramatický záznam z putování členů 
divadla do dějiště Verneova románu 

Tajemný hrad v Karpatech v komediálním 
podání divadla V.A.D

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny

od 19.30 hodin vstupné 150 Kč
viz str. 4

12. listopadu
Pinocchio

divadelní představení pro děti v podání 
divadla Toy Machine

Klubová scéna Milana Peroutky
(vchod ze dvora domu U Koruny)

od 15.00 hodin, vstupné 60 Kč
viz str. 4

13. listopadu
Bowlingové kouloidní finále
turnaj v bowlingu – součást

4. mistrovství Radotína 2016 v boulo/
koulo disciplínách

bowlingová hala restaurace Amigos

13. – 19. listopadu
Kruh výtvarníků

výstava prací výtvarných umělců 
působících v Radotíně a okolí

vernisáž v sobotu 12. listopadu
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny
denně 10.00-18.00 hodin

viz str. 4

více na www.praha16.eu



Pomùcka:
Nola,
ulema Hornina 1. DÍL

TAJENKY
Ètvereèné

nerosty
Va�e
osoba

Jasná
hvìzda

Jedna
i druhá

SPZ okr.
Sokolov

Jméno
hereèky

Kaèírkové

Nìkdej�í
nájezdník

Tkalcovský
stroj Pøiná�et

Koupací
nádoby

Ohrazený
les

Spodek
nádoby

Bývalá
vládní

politická
strana

Obì
Dietlova
televizní
hrdinka

Latinská
spojka
Orvat

Vyrytá
tisková
deska

Osobní
zájmeno
Objednat
k výrobì

Hasnice

Souhlas
Býv. �véd.
hudební
skupina

Úspìch
Samec
ovce

Pokladna

Likérník
Pardu-
bická

rafinerie

2. DÍL
TAJENKY Nápor

Spojka
podøadící
úèelová

Malicherný
puntièkáø
Kloudná

Chemická
znaèka
rubidia

Pøísný
kritik

Bavlnìná
tkanina

Hazardní
karetní hra

Popìvek
Chemický

prvek

Noèní
dravý pták

Sarmat
Výzva

Úder
�iroèinou

Mìsto
v Itálii

Uzenina
Spojka
(toliko)
Koupì

Usazený
nános

neèistoty

Primáti

Kvìtenství
petrklíèe

Citoslovce
bolesti

�emlovka

Islámský
vykladaè
vìrouky
a práva

Citoslovce
pobídky

Stavební
dílec

Po tì�ké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. �Posly�te,
nevidìli jsme se u� nìkde? �Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!�

Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

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

V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu 
nebo telefonní číslo a přiložte lehčí 
i těžší variantu sudoku s vyplněným 
jménem, adresou a tel. spojením. 
Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé. Výherci si svoji výhru 
mohou převzít na adrese redakce. 
Správná řešení zasílejte do redakce 
nejpozději do 31.10.2016

Řešení z minulého čísla

Pavel Fousek
Na Říháku 26

Radotín

Tomáš Potůček
Vykoukových 648/5

Radotín
Kateřina Kubátová

Zderazská 1293
Radotín
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Celovečerní balet Kennetha Mac Millana 
je přesvědčivým průzkumem společnosti 
po převratných událostech ruské revoluce. 
Mladou velkovévodkyni Anastasii Roma-
novou a její rodinu dostihla historie: Byla 

vyhlášena první světová válka a pak ruská 
revoluce ukončila jejich privilegia a přepy-
chový život. Žena, která věří, že je Anastasia, 
duše přeživší masakr Romanovců, je uvěz-
něná v blázinci. Paměť a fantazie se prolínají, 
vzpomíná svou záchranu, smrt jejího man-
žela, zmizení dětí a pokus o sebevraždu. Ale 
navzdory nočním můrám, její víra ve vlastní 
identitu nemůže být otřesena.

Hudba: P. I. Čajkovskij - B. Martinů
Choreografie: Kenneth Mac Millan

ANASTASIA

Kino Radotín uvede v neděli 6. listopadu 
2016 v 15.00 hodin živý přenos baletu 
z Royal Opera House v Londýně. Vstupné 
250 Kč (ZTP, senioři a studenti 200 Kč).

Anastasia: Natalia Osipova
Mathilde Kschessinska: Marianela Nuńez
Kshchessinské partner: Federico Bonelli
manžel: Edward Watson
Rasputin: iago Soares
Alexandra Feodorovna: Christina Arestis
car Nicholas II: Christopher Saunders

OSOBY A OBSAZENÍ: 

Mozartova v pořadí třetí spolupráce s lib-
retistou Lorenzem da Ponte, ze které vzešly 
i opery Figarova svatba a Don Giovanni.

Semyon Bychkov diriguje v této opeře 
talentovanou Corinne Winters a další 
hvězdy ROH.

Ferrando miluje Dorabellu a Guglielmo 
miluje Fiordiligi, ale jejich přítel Don Alfon-
so je vůči těmto vztahům skeptický. Nabízí 
svým kamarádům sázku, že za méně než 
jeden den najde důkazy o tom, že je jejich 
milované podvádějí s jinými. Ferrando 
i Gugliemo jsou přesvědčení o věrnosti 
svých přítelkyň a sázku přijímají. Oba muži 
předstírají, že byli povoláni do války, a vrací 
se v přestrojení a začnou usilovat o milou 
toho druhého. Velmi brzy je jasné, že city 
všech čtyř jsou mnohem komplikovanější, 
než si kdokoli z nich myslel. Don Alfonso 
sleduje, jak se mladí muži a ženy chovají při 
svém zkoumání všech zákoutí lásky.

Přijďte si i vy dopřát ve svém kině 
špičkový kulturní zážitek z představení 
Royal Opera House, jedné z nejproslulej-
ších operních scén světa.

OSOBY A OBSAZENÍ:
Ferrando: Daniel Behle
Guglielmo: Alessio Arduini
Don Alfonso: Johannes Martin Kränzle
Despina: Sabina Puértolas

W A M
COSI FAN TUTTE

(T  )

Kino Radotín uvede v neděli 23. října 
2016 v 15.00 hodin živý přenos opery
z Royal Opera House v Londýně. Vstupné 
300 Kč (ZTP, senioři a studenti 250 Kč).

Jedné bláznivé noci v Las Vegas, na stře-
še Hard Rock Hotelu, přistála helikoptéra 
s kapelou KISS, která město zabrala pro své 
legendární show. Nyní, pouze v jeden večer, 
25. října, máš možnost i TY tuhle show zažít 
v některém ze sta 
kin v ČR. Zažiješ 
pověstné výbuchy 
o h ň ů ,  p o t o k y 
krve a uši drásající 
zvuk KISS. To vše 
s detaily, které mů-
žeš vidět jenom 
v kině. Nenech si 
ujít tohle unikátní 
představení! Při-
dej se ke svým 
přátelům z KISS 
ARMY v celé ČR, 
zazpívej si hity 
jako „Rock & Roll 
All Nite“ a klidně 
si ve svém kině 
zatancuj.

KISS
ROCKS VEGAS

Kino Radotín uvede v úterý 25. října 2016 
ve 20.00 hodin záznam koncertu z Las 
Vegas. Vstupné: v předprodeji 110,- Kč; 
v den projekce 150 Kč, nebo 110 Kč pro 
členy KISS ARMY, ostatní s make-upem 
KISS, nebo v triku KISS.

Zažij KISS ROCKS VEGAS.

Navštívit všechna zajímavá místa světa 
není v silách jednoho člověka. Nyní je to 

přece jen o něco jed-
nodušší. Díky moderní 
technologii si můžete 
v kině vychutnat uni-
kátní dokumenty z těch 
nejznámějších umě-
leckých galerií, muzeí 
a měst. V říjnu se můžete 
ve svém kině vypravit 
do historického Říma 
a prohlédnout si fasci-
nující místa, na kterých 
se utvářely dějiny. Načer-
pejte energii sakrálních 
památek a vychutnejte 
si jedinečnou atmosfé-
ru a genia loci těchto 
nenapodobitelných míst 
přímo z pohodlí svého 
kina.

SVATÝ PETR
 P B Ř 

Kino Radotín uvede fascinující dokument 
v sobotu 29. října 2016 v 17.30 hodin. 
Vstupné 250 Kč (ZTP, senioři a studenti 
200 Kč).

Tohle pozoruhodné a vyprodané výroční 
gala vystoupení celosvětové známé Miss 
Saigon nabízí dokonalou podívanou 
v obsazení hvězd, jakými bezpochyby 
jsou Jonathan Pryce a Lea Salonga. Nové 
oceňované nastudování Miss Saigon popsali 
v Daily Telegraph jako nejvíce vzrušující 
a emocionální koktejl dechberoucího 
muzikálového představení a v deníku 

Daily Mail jako nejlepší muzikál všech dob. 
Miss Saigon slaví 25 let od prvního uvedení 
v londýnském West Endu a diváci si můžou 
tohle výroční užít v dokonalém zpracování 
záznamu v kinech po celém světě. Tragický 
milostný příběh vypráví o mladé servírce 
Kim, sirotkovi z války, která se zamiluje do 
Američana Chrise. Jejich milostné pouto je 
ale pádem Saigonu přetrháno.

C-M S
 A B

MISS SAIGON

Kino Radotín uvede v neděli 13. listopadu 
2016 v 15.00 hodin záznam muzikálu 
z West Endu. Vstupné 190 Kč.

Znalost cizích jazyků se stává čím dál 
tím větším předpokladem úspěchu, ze-
jména při hledání nového zaměstnání. 
Pro mnohé je ale stále velkou překáž-
kou. Své o tom ví i jazyková agentura 
Channel Crossings, která se denně po-
týká s novými zájemci o výuku cizích 
jazyků a pomáhá svým studentům 
překonat bariéry na cestě k sebezdoko-
nalování. Zeptali jsme se proto marke-
tingové manažerky Evy Sommerové, jak 
najít odhodlání a začít s cizími jazyky.
1.  Motivace, základ úspěchu
„Často k nám přicházejí lidé se zá-
jmem o individuální hodiny, které je 
připraví na pracovní pohovor nebo 
jim pomohou s prezentacemi či ob-
chodním jednáním. Šance na získání 
nového místa nebo přesun na novou 
pozici ve stávající firmě motivuje 
i zarputilé nestudenty. Každý z nás 
zažil tu situaci, kdy jsme před pohovo-
rem nervózní, a když se komunikace 
s personalistou přesune do cizího 
jazyka, máme krůpěje potu na čele. 
Znalost jazyka na pokročilé úrovni 
je ze strany zaměstnavatelů samozřej-
mým požadavkem, ale naše průzkumy 
mezi uchazeči o zaměstnání ukazují, 
že 51 % z nás jazykem na této úrovni 
nevládne. Přitom minimálně na po-
hovor nebo jednoduchou konverzaci 
s nadřízeným se dokážeme připravit 
během několika hodin. Stačí se jen 
rozmluvit, zbavit ostychu a oprášit za-
pomenuté fráze,“ uvádí marketingová 
manažerka.   
2. Najděte si parťáka
Ve dvou nebo rovnou třech či čtyřech 
lidech se to lépe táhne. Najděte si par-
ťáka, se kterým se budete podporovat 
a vzájemně si pomáhat. Přihlásit se 
můžete na veřejné kurzy v Radotíně 
a Karlíně nebo na individuální kurzy. 
Cena za hodinu se rozdělí mezi maxi-
málně 4 účastníky, lekce tak jednoho 
vyjde na cenu od 125 korun. V pří-

3 tipy, jak se snadno a rychle
naučit cizí jazyky

padě, že se mezi přáteli nedohodnete, 
lze využít na stránkách www.chc.cz/
partak fórum „Najdi si parťáka“, kde 
se zájemci o výuku vzájemně domlou-
vají na společných lekcích dle svých 
znalostí a představ o výuce. Pro děti 
jsou připraveny kurzy pro nejmenší 
a příměstské tábory, které se staly ve-
lice populární, především díky prak-
tickému zaměření na využívání cizích 
jazyků v běžných situacích.
3.  Obklopte se jazyky a vycestujte
Oblíbeným způsobem, jak si cizí jazyk 
osvojit, je forma zábavy, během které 
si odpočinete. Nejčastěji se jedná o sle-
dování filmů, seriálů nebo televizních 
pořadů v původním znění s titulky, 
čtení oblíbených knížek nebo setká-
vání se s lidmi, kteří hovoří pouze da-
ným jazykem. „Jakmile nemáte jinou 
možnost, rozmluvíte se nakonec sami 
a spadne z vás počáteční tréma. To 
je také důvod, proč nabízíme kromě 
hodin s rodilým mluvčím i jazykové 
kurzy v zahraničí. Lákavé poznávání 
USA nebo mnoha evropských měst je 
spojené s denní výukou, která je ote-
vřená nejen studentům, ale i dospělým 
s dětmi,“ dodává Eva Sommerová.

Veškeré informace najdete na 
www.chc.cz

Novinka! Příměstský tábor s rodi-
lým mluvčím v termínu podzimních 
prázdnin 26. a 27. října pro děti 8-12 let
»  program s rodilým mluvčím
    zaručuje, že se angličtina používá
    v průběhu celého dne
»  děti se přirozenou cestou učí
    reálný jazyk
»  používají angličtinu v praktických
    situacích
»  naučí se mnohem více než
    v klasickém kurzu

Více informací a přihláška na 
www.chc.cz/tabor8-12  
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Jak jsme již zmínili v zářijových novi-
nách, probíhá v současné chvíli na hřiš-
ti SC Radotín výměna umělé trávy. Pár 
otázek nám zodpověděl místopředseda 
SC Radotín z.s. Jan Kořínek, který je 
jedním z těch, kdo stojí za tímto úspě-
chem v grantových řízeních.
Odkud a kolik peněz se Vám poda-
řilo získat?
Je to 11 milionů, dotaci jsme získali 
od Magistrátu hlavního města Praha 
a z Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR.
Určené jsou na…
Kromě výměny stávajícího umělého 
povrchu a poničených ochranných 

sítí získá náš sportovní areál i nové 
multifunkční hřiště. To bude umístě-
né v atletickém oválu – tam, kde kdysi 
býval koulařský sektor. Hrací plocha 
bude mít vlastní osvětlení a i na ní 
bude umělý povrch. 

Použije se ten z velkého hřiště?
Ne, přijde sem stejný materiál, jaký 
bude položen na velkou umělku. 
Umělá tráva je z roku 2006, vydržela 
nám tak dlouho díky neustálé péči, 
kterou jsme jí věnovali – dosypávali 
jsme granulát z černé gumy, kterého je 
ročně třeba 3-4 tuny, koberec se také 
musí vyčesávat, aerifikovat a co dva 
týdny kartáčovat. 
Proč tedy bylo nutné povrch vyměnit?
Na některých místech už byla umě-
lá tráva méně kvalitní. Využívala se 
intenzivně 10 let, po takové době už 
nesplňovala požadavky, které jsou na 
hrací plochy kladeny. Nyní pokládáme 
nejmodernější umělou trávu, která je 
výrazně jinde – jak po kvalitativní, tak 
i po estetické stránce.
Takže teď probíhají jaké práce?
Rozřezané sejmuté koberce se nejprve 
vyklepaly, aby se z nich dostal granu-
lát. Teď právě se válcuje a s pomocí 
laseru rovná podklad, na který přijde 
nový povrch, který se ještě nalajnuje, 
zasype a dokartáčuje. 
A do kdy by mělo být hřiště hotové?
Do konce října – dodržení termínu je pro 
nás důležité, protože teď veškeré trénin-
ky i zápasy probíhají na trávě. Vzhledem 
k tomu, že tu máme šest mládežnických 
družstev, které trénují třikrát týdně, 
není to jednoduché. V neposlední řadě 
probíhají tréninky a mistrovská utkání 

i dvou dospělých týmů. Minihřiště se 
začne budovat hned poté.
S tím máte jaké plány?
Znamená pro nás rozšíření hrací a tré-
ninkové plochy, jak pro oddíl, tak i pro 
veřejnost.
Takže jsou hrací plochy veřejnosti 
otevřené?
Ano. Hřiště jsou samozřejmě primárně 
určené pro SC Radotín, ale užívají je 
i školy, ostatní radotínské sportovní 
celky jako Sokol nebo RSK a v určitých 
dnech a hodinách jsou volně přístupné 
veřejnosti. Vzhledem k tomu, že se 
areál zamyká, je třeba si užití hřiště 
předem domluvit – telefonicky nebo 
osobně. A také je třeba dodržet určitá 
pravidla – na umělou trávu se napří-
klad nesmí s vyměnitelnými kolíky – 
ocelové hroty by koberec potrhaly.
A další plány?
Teď v nejbližší budoucnosti bychom 
rádi získali finance na úpravu a rozší-
ření cesty na lemovacím valu, který se 
používá jako spojnice mezi parkoviš-
těm u haly a Biotopem. Chtěli bychom 
tak i získat místo pro diváky, které 
nyní u umělky chybí. Ani to nejsou 
poslední plány, areál neustále zvele-
bujeme – za posledních sedm let jsme 
tu udělali novou kanalizaci, vyměnili 
okna, vstupní dveře, několikrát se 
upravovala tráva včetně zavlažování, 
postavili jsme tartanový ovál…
Děkuji za rozhovor

Nová „umělka“ i minihřiště pro SC

loučení s létem (v závorce body, které 
získal každý člen týmu do mistrovství 
Radotína v bouo/koulo) je: 1. PCP 
(T. Klír, B. Bubeníková, M. Čížek), 
25 bodů, 2 . JAJAPE (J. Hladík, 
P. Holoubek, J. Procházka), 22 b., 
3. KSŘ „A“ (J. Pastorek, E. Pastorko-
vá, J. Gazdíková), 19 b., Šárka, 16 b., 
5. Kuličkáři, 13 b., 6. Radotínské kou-
le, 10 b., 7. Hallo Kitty, 7 b., 8. Jino-
čany Stars, 4 b., 9. Ohnivý koule, 1 b., 
10. LBC, 1 b. Cenu pro nejmladšího 
účastníka si odnesl Tomáš Szitányi 
z týmu Jinočany Stars.

Olympijská disciplína Vrh koulí 
s poněkud upravenými pravidly je pra-
videlnou součástí mistrovství Radotína 
v boulo/koulo od samého začátku.

Letos se na startu sešlo 15 borců 
a borkyň, kteří se v soutěži s jedním 
soutěžním hodem utkali o prvenství. 
Všechny šokovala dvanáctiletá Klár-
ka Kostelecká, která výkonem 11,33 m 

V neděli 11. září byly v rámci 4. mis-
trovství Radotína v boulo/kolo sehrány 
hned dva turnaje.

Oblíbené Pétanque-ové loučení 
s létem mělo tradičně silné obsazení. 
Pozornost budila zejména „exotická“ 
mladá trojka z renomovaného PCP 
(Petank Club Praha), který se v Rado-
tíně objevil vůbec poprvé.

Tři kola, hraná tzv. „švýcarským 
systémem“, určila základní pořadí 
zúčastněných deseti tříčlenných týmů, 
které celkem odpovídalo papírovým 
předpokladům s tím, že PCP se usadil 
na místě prvním.      

O výsledné pořadí se pak střetli 
„sousedé“ v tabulce. Zajímavá utkání 
až na jednu výjimku potvrdila pořadí 
dané předchozím „švýcarem“. V boji 
mezi týmy Hallo Kitty a Jinočany 
Stars zvítězila prvně jmenovaná trojka 
a byla právě tou výjimkou! 

Konečné pořadí Pétanque-ového 

vyhrála! Pravda, házela pétanque-
ovou koulí, ale prokázala báječnou 
zručnost a stylovost! Na pomyslné 
„bedně“ s ní stanuli M. Čížek (7,90 m) 
a F. Pauk (6,95 m).

Výsledky Vrhu koulí (v závor-
ce body do mistrovství Radotína 
v bouo/koulo) jsou: 1. K. Kostelecká, 
11,33 m (15 bodů), 2. M. Čížek, 7,90 m 
(14 b.), 3. F. Pauk, 6,95 m (13 b.), 
4. P. Jirásek, 6,88 m (12 b.), 5. J. Pauk, 
6,85 m (11 b.), 6. J. Kopáč st., 6,62 m 
(10 b.), atd. 

Před závěrečným turnajem, kte-
rým je Bowlingové finále v neděli 
13. listopadu, má vedoucí J. Kopáč st. 
se 62 body slušný sedmibodový ná-
skok před druhým P. Jiráskem (55 b.), 
ale takřka určitě se bowlingového 
klání nezúčastní! A za P. Jiráskem 
jsou s minimálními odstupy seřazení 
další „vlčáci“ v pořadí 3. M. Michalík 
(54 b.), 4. R. Pauk (53 b.), 5. J. Kopáč 
ml. (51 b.), 6. S. Ryvola (48 b.) atd. 
Máme se tedy na co těšit!

Dva turnaje v jenom dni

Patnáctiletá radotínská rodačka, stu-
dentka Gymnázia Oty Pavla a svěřenkyně 
Slavíček Golf Academy se na začátku prázd-
nin stala mistryní republiky do 16 let. 

Turnaj Národní mistrovství žáků 
a kadetů se odehrál o prvním prázd-
ninovém víkendu na hřišti Plzeň 
Dýšina. Hrálo se na tři kola. První 
kolo (76 ran) nedopadlo tak, jak Pa-
trice očekávala, to druhé se povedlo 
nejlépe (72 ran) a třetí kolo (73 ran) 

už bylo velkým bojem se soupeřkou 
a zároveň kamarádkou Gabrielou 
Vítů. Golfistky Patricie a Gabriela se 
o vítězství začaly přetahovat krátce 
po začátku posledního kola a vydrželo 
jim to až na poslední jamku. Na odpa-
liště osmnácté jamky přišly se stejným 
průběžným výsledkem. Na greenu ale 
kralovala Patricie, která před zraky 
mnoha účastníků mistrovství i rodičů 
proměnila sedmimetrový putt do bir-
die a mohla slavit vítězství. Patricie si 
ho užila, byl to zatím největší úspěch 
jejího sportovního života.

Ne všechny turnaje se vydařily, ale 
můžeme ještě zmínit zimní zisk stří-
brné medaile v Mistrovství republiky 
žen na FSG simulátorech nebo dubno-
vé první místo českého týmu na turna-
ji Olympic Hope Trophy na Slovensku, 
jehož byla Patricie hrdou členkou. Me-
zinárodním úspěchem bylo třetí místo 
na turnaji GGL Open v Itálii.

Golfová sezóna pomalu končí, Patri-
cie drží tzv. „plusový handicap“, tak jí 
budeme držet palce, aby přibyly další, 
nejen sportovní úspěchy.

Golfistka Patricie Macková mistryní ČR

Vzhledem k tomu, že cvalová sezóna se 
pomalu uzavírá, zve Conseq Park Velká 
Chuchle o nadcházejících víkendech přede-
vším na závody klusáků:
sobota 20. října – Klusácké dostihy

neděle 23. října – 96. Mercedes-Benz 
Cena prezidenta od 13.00 hodin (areál 

závodiště otevřen již od 11.00 hodin)
Závěrečný dostihový den letošní se-
zóny v Conseq Parku Velká Chuchle 
s tradiční supervytrvaleckou 96. Mer-
cedes Benz Cenou prezidenta (3200 m, 
400 tis. Kč) a dalšími dostihy; závěrečné 
kapitoly pražských seriálů FITMIN 
Cup pro dvouleté koně českého chovu, 
Pohár EŽ Praha překážkových dostihů, 
Hippospol Cup pro žákovské jezdce, 

Pozvánka na dostihy

Basketbalisté zvládli vstup do 2. ligy
Vstup do nového ročníku 2. Národní 

ligy vyšel na výbornou. 
Wolves zvládli oba úvodní zápasy. 

Proti BK Vysoká nad Labem rozhodli 
utkání až v poslední čtvrtině, v ne-
dělním zápase proti exprvoligistovi 
BK Loko Trutnov už bylo o vítězství 
rozhodnuto v poločase.

„Jsem rád, že jsme zvládli úvodní 
dva zápasy sezóny, kde bylo nutné vy-
hrát a dostat se ihned do čela tabulky. 
V příštích dvou kolech jedeme do Chru-

dimi a Přelouče, kde nás už čekají těžší 
soupeři. V příštích domácích utkáních 
proti Brandýsu a Boleslavi připravuje-
me speciální překvapení pro fanouš-
ky, které bude naprostým unikátem 
na palubovkách v ČR. Tímto bych rád 
všechny pozval, aby nás do sportovní 
haly přišli poslední říjnový víkend pod-
pořit,“ dodává předseda klubu Adam 
Peřinka. 

Své devadesáté narozeniny oslavil 
SK Čechoslovan Chuchle stylově na 
hřišti u Vltavy. 

Členové klubu uspořádali v sobotu 
3. září další ročník žákovského tur-

naje pod názvem „Memoriál Míly 
Marka“. Slavnostního zahájení se ujal 
starosta Městské části Praha - Velká 
Chuchle Stanislav Fresl. Byla přítomná 
i manželka Míly Marka paní Vlasta 
Marková, které chuchelský starosta 
Fresl spolu s předsedou klubu Janem 
Šafářem předal květinu. Na trávníku 
zanedlouho o vítězný pohár soupeřilo 
šest týmů – z Mostu, Benešova, z Pra-
hy pak mladí fotbalisté z fotbalové aka-
demie, z Aritmy, z Vyšehradu a nechy-
běli ani kluci s dresy Čechoslovanu, 

kteří se nakonec umístili na 5. místě. 
V klubovně byla navíc po celý den 

přístupná zajímavá výstava histo-
rických materiálů z let 1926 – 2003, 
které do unikátní komplexní podoby 

připravil před lety právě 
d louholetý zaslouži lý 
č l e n  k lu bu ,  b r a n k á ř 
a archivář Míla Marek. 
K výročí klubu byla 
vydána sada propagač-
ních předmětů, které si 
mohou zájemci na hřišti 
zakoupit. Je na nich pů-
vodní logo Čechoslovanu 
z doby vzniku oddílu. 

90 let SK Čechoslovan Chuchle

V současné době hraje „A“ mužstvo II. 
A třídu pražské soutěže. Chuchelské 
fotbalisty můžete přijít podpořit na 
hřiště u Vltavy v těchto termínech 
(domácí zápasy):
29. října od 14.30 hodin – Sportovní 
klub Čechoslovan Chuchle – 
Tělovýchovná jednota Sokol Bílá Hora
19. listopadu od 13.30 hodin – 
Sportovní klub Čechoslovan 
Chuchle –Sportovní klub Modřany

V hale na Podvinném Mlýně se konalo 
od 30. září do 2. října Mistrovství České 
republiky ve sportovním aerobiku a fit-
ness týmech. Z Aerobic Team Chuchle 
bylo přihlášeno celkem sedm fitness týmů 
a pět závodníků ve sportovním aerobiku.

V nejmladší kategorii 8-10 let se ve 
sportovním aerobiku jednotlivkyň 
žen na skvělém 7. místě umístila Kris-
tina Straková, v kategorii fitness týmů 

obsadila nejmladší chuchelská děvčata 
výborné 3. místo.

Nejnabitější kategorií co do počtu 
účastníků je každoročně kategorie 
kadetů (11 – 13 let). V kategorii jed-
notlivkyň žen měla Chuchle trojí 
zastoupení. Lucie Pospíchalová se 
umístila na 25. místě, Natálie Smíš-
ková se probojovala do semifinále, kde 
obsadila 8. místo. Tereza Miková – le-

Tři tituly mistrů ČR pro chuchelský aerobic
tošní mistryně Evropy – opět předved-
la famózní bezchybný výkon ve všech 
třech kolech soutěže a vybojovala pro 
Aerobic Team Chuchle titul mistryně 
ČR. V kategorii Fitness aerobic Gran-
de měl chuchelský aerobik dva týmy: 
fitness tým CHER obsadil skvělé 
5. místo, fitness tým FIRE předvedl 
strhující výkon – a byl tu další titul 
mistrů ČR.

V kategorii juniorů (14-16 let) vybo-
jovala v jednotlivcích loňská kadetská 
mistryně světa Veronika Frantová 
titul vicemistryně ČR. A fitness tým 
petite Euphoria vybojoval pro Chuchli 
třetí mistrovský titul!

V kategorii dospělých Fitness tým 
petite přidal do své sbírky po titulu 
vicemistryň Evropy také titul vice-
mistryň ČR. 

Aerobic Team Chuchle se stal se 
ziskem tří titulů mistrů České repub-
liky druhým nejúspěšnějším klubem 
celého mistrovství! V celorepubliko-
vém hodnocení drží třetí místo mezi 
70 kluby.

či 10. ročník populární Ceny běloušů 
CK Martin Tour. Součástí programu 
bude vystoupení špičkového hudebního 
tělesa Ústřední hudby Armády České 
republiky.
sobota 29. října – Klusácké dostihy

sobota 12. listopadu – Klusácké dostihy

sobota 19. listopadu – Klusácké dostihy

1. ročník poháru Franka Menschnera

2. národní liga basketbal
BK Wolves Radotín ve sportovní 
hale Radotín
sobota 29.10. od 19.00 hodin
BK Brandýs nad Labem
neděle 30.10. od 17.00 hodin
AŠ Mladá Boleslav
sobota 12.11. od 19.00 hodin
BK Lions Jindřichův Hradec B
neděle 13.11. od 18.30 hodin
Sršni Písek
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REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER
obklady a dlažby • instalatérské práce
elektroinstalace • sádrokartony
likvidace odpadů • grafické návrhy

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

zkušenosti od roku 1997

WWW.REKO24.CZ

Bytové jádro za 5 dnů
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Kompletní
rekonstrukce 
střech

- Pokrývačské práce
- Klempířské práce
- Tesařské práce

Jan Kubát, U Sanatoria 39
Praha 5 - Radotín
Tel.: 728 11 70 90

WWW.STRECHYPRAHA.CZ

Mezinárodní festival outdoorových filmů v kině RADOTÍN
se koná ve dnech 22 . 11. – 25. 11. 2016 za finanční podpory Městské části Praha 16

předprodej vstupenek:  Pokladna Kino Radotín, Na Výšince 875, Praha–Radotín; kinoradotin@email.cz,
online –  http://www.kinoradotin.cz, vstupné: slavnostní zahájení 100 Kč, ostatní projekce 70 Kč 

oficiální stránky festivalu: http://www.outdoorfilms.cz/program/?mesto=84PROGRAM  FESTIVALU
Úterý 22. 11. – 18.00 hodin

Zahájení Slavnostní zahájení v Kině Radotín 
Po úvodním slovu starosty Městské části Praha 16 vystoupí taneční soubor  Fantasy Dance 
Center Praha (street dance děti – „ Bodyheat“, break dance děti –  „ Break dance battle“). 

Beseda Jiří Kráčalík – Himalaya Expedition Treking Langtang – Armagedon – Jiří Kráčalík –
Himalaya Expedition Treking Langtang – Armagedon – atraktivní komponovaný pořad 
(film, foto, hudba, slovo), který vás zavede na třetí nejkrásnější trek v Himaláji.
Budeme mj. svědky zemětřesení v Nepálu, při kterém osada Langtang zmizela z mapy. 
Účastníci obdrží bonus v podobě poukazu 1+1 vstupenka zdarma na jeden promítací blok 
Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. 

Číslo filmu  

80 Film oceněný hlavní cenou Grand Prix MFOF
The Elements – země, voda, vzduch. Tři živly, tři extrémní sporty, 
tři neobyčejní lidé. Čtvrtý živel hoří v každém z nich. 

CZE, 75 min. 

Středa 23. 11. – 17.30 hodin

Číslo filmu  
50 Tiger Beach – trátký snímek zobrazující krásu a majestátnost žraloků tygřích. AUS, 3 min. 

52 Komodo – tento klip popisuje potápění, které je možné provádět v oblasti 
Komodo a také rozmanitost zdejšího mořského světa. 

AUS, 3 min. 

55 Objekt – kreativní a abstraktní film o podvodním průzkumu. Příběh je 
vyprávěn z pohledu potápěče. 

POL, 14 min. 

57 Amerika – Únorová propast – proplavání Únorové propasti v Českém krasu. CZE, 16 min. 

65 SRDCAŘI: Marek Audy – Objevitel a a speleolog – Marek Audy, uznávaný 
fotograf, spisovatel a znalec podzemí Moravského krasu, podnikl řadu výprav 
na Balkán nebo do solných jeskyní... 

CZE, 6 min.
 

69 Říše zkamenělého času – dokumentární film Říše zkamenělého času nahlíží
do koloběhu života Moravského krasu během čtyř ročních období. 

CZE, 25 min. 

83 Avaatara – David Lama se vydává k rokli Baartara v Libanonu, nedotčenému 
horskému útvaru jako z filmu Avatar. 

CZE, 6 min. 

86 Orlando Dugue: Chorvatská cesta – Cliff-divder Orlando Duque vydává na 
cestu do Chorvatska a objevuje Modrou jeskyni. 

CZE, 7 min. 

87 Tanec s Aurorou – Horacio Llorens se nechal okouzlit přírodním úkazem 
zvaným Aurora Borealis. 

CZE, 3 min. 

Středa 23. 11. – 20.00 hodin

Číslo filmu  

18 Operation Moffat –film inspirovaný pestrým lezeckým životem první
britské horské průvodkyně Gwen Moffatové. 

GBR, 20min. 

23 Nanga Dream – Marek Klonowski se jako první člověk v historii pokusil 
o zimní výstup na Nanga Parbat. 

IRL, 25 min. 

35 Tamara – expedice Tamary Lunger a alpinisty Nikolause Grubera na K2 v roce 2014. DEU, 18 min. 

38 Citadel – cílem je prvovýstup extrémního, 1200 metrů dlouhého
severozápadního hřebene na Aljašskou Citadelu. 

GBR, 8 min. 

Čtvrtek 24. 11. – 17.30 hodin

Číslo filmu        

9 One For The River: The Vjosa Story – za řeky se musí bojovat. Dokumentární film
o poslední přírodní řece v Evropě. 

SVN, 9 min. 

15 Wale und wilde Inseln – škuner Maple Leaf proplouvá úžasným Velkým medvědím     
pralesem. Cesta skrz pravý ráj. 

26 Pura Vida – od And k Atlantskému oceánu: během 20 měsíců urazil Hervé Neukomm 
7500 kilometrů na 26 různých řekách. 

 

Čtvrtek 24. 11. – 20.00 hodin

Číslo filmu        

49 The Way of the kayak – The Way of the kayak je krátkým dokumentem o jízdě na kajaku.                  USA, 5 min. 

53 K Pacifiku přes Coast Mountains – jedinečný pokus české vodácké expedice              CZE, 26 min. 
o překonání pásma mezi Britskou Kolumbií a Aljaškou. 

70 The McNamara Surf Trip – sedm regionů, dvojí soustroví, skvělé jídlo, neobyčejná     PRT, 52 min.  
pohostinnost, vlna na každém rohu – jedinečný sufr trip. 

91 Divočinou Aljašky – film o expedici na Aljašku, s cílem překročit kontinentální            CZE, 25 min.
rozvodí a splout řeku Alatnu, daleko od civilizace.  

Pátek 25. 11. – 17.30 hodin

Číslo filmu  

19 Suri – splav neznámé africké řeky zavede slovenské filmaře k unikátnímu 
přírodnímu kmenu Suri, který bojuje o přežití.    SVK, 65 min. 

21 Madagaskar osobně a zblízka – film, který málem nebyl – Autorovým záměrem bylo 
přispět k zachování místních tradic a zbytků původní přírody, které na Madagaskaru zbyly.  CZE, 61 min. 

Pátek 25. 11. – 20.00 hodin

Číslo filmu  

5 Degrees North – při sledování akčních záběrů s předními freeridery 
člověku vstávají vlasy na hlavě.                            CHE, 54 min. 

6 When the Mountains Were Wild – hledání pravé divočiny v horách Evropy.
Skupina pěti snowboardistů, lyžařů a filmařů jede na Balkánský poloostrov. 

AUT, 19 min. 

34 Felix Brunner – sitski racer – Felix Brunner, zachycen během tréninku na sitski.           DEU, 2 min.  

61 Eva Holka z hor – HELICAMP 2015: Robin Kaleta a jeho výprava se vydali na            CZE, 11 min.  
šestidenní cestu za kanadským prašanem. 

72 Bulharské Bílé Zlato – čeští freeridový amatéři se střetli s drsným bulharským            CZE, 32 min. 
pohořím Rila, prudkými kuloáry a lavinovým nebezpečím. 

AUT, 4 min.

DEU, 8 min

VETERINÁRNÍ ORDINACE RADOTÍN 
Nově otevřeno

Ordinační hodiny:
Po: 11.30-19
Út, ST: 9-17
Čt: 9-19
Pá: 11.30-18
So: na objednání
Adresa:
Náměstí Osvoboditelů 69
Praha 5 - Radotín
MVDr. Irina Lobová
MVDr. Zdeňka Bláhová

Kontakt recepce:
731 272 969

Po - Pá  9 - 19, So 9 - 13

Nabízíme:
»  vakcinace, čipování, pasy, odčervení
»  hematolog. a biochem. vyšetření krve
»   vyšetření krve během několika minut
»  standardně vyšetření krve před operací
»  vyšetření moči a trusu
»  dermatologické vyšetření
»  mikroskopické vyšetření
»  otoskopie-vyšetření uší
»  kastrace a menší chirurg. zákroky
»  ultrazvukové odstranění zubního kamene
»  poradenství a prodej veterinárních diet

Ordinace nově vybavena ANALYZÁTORY KRVE
(hematologie a biochemie)

MLADÁ RODINA HLEDÁ 
PRONÁJEM 

DOMU NEBO BYTU 3-4+KK 
SE ZAHRÁDKOU 

ZBRASLAV, LIPENCE – BANĚ
KONTAKT: 702 467 090

ŘEZ DŘEVIN,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

certifi kát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

Tel: 728 217 957


