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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčané

Nová aplikace 
Ztráty a nálezy
Na základě podnětů občanů byla pro 

webové stránky Praha16.eu vyvinuta 
nová aplikace – databáze nalezených 
i hledaných věcí. 

„Ztráty a nálezy“ jsou v prvé řadě 
platformou pro rychlé zprostředková-
ní kontaktu. Pokud někdo něco ztratí 
(nebo naopak nalezne) někde v Radotíně, 
může o tom dát vědět právě tady. Pro-
zatím se k tomuto účelu používal pře-
devším facebookový profil, kde ale není 
jednoduché starší informace dohledat.

Dotační řízení 
pro rok 2018

Rada městské části Praha 16 roz-
hodla na svém zasedání 24. ledna  
o vyhlášení Dotačního programu 
v oblasti volnočasových aktivit, sportu 
a kultury pro rok 2018. Rozděleno bude 
celkem 1,1 milionu Kč. 

Dotační pravidla se vztahují na po-
skytování příspěvků z rozpočtu Měst-
ské části Praha 16 výhradně nestátním 
obecně prospěšným organizacím, 
fyzickým i právnickým osobám a škol-
ním klubům pouze v případě, jsou-li 

FEMAT Radotín s.r.o., Výpadová 2313, 153 00  Praha
Tel.: 242 406 328, wwwfemat.cz
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kandidát\volební území ČR Praha Rado�n  Lipence Lochkov V. Chuchle Zbraslav 

první kolo voleb

 volební účast 61,92 % 67,56 % 71,17 % 74,82 % 70,47 % 73,99 % 73,40 %

Topolánek Mirek Ing. 4,3 % 6,32 % 6,07 % 7,54 % 5,76 % 6,19 % 6,29 %

Horáček Michal Mgr. Ph.D. 9,18 % 11,16 % 12,04 % 15,08 % 11,77 % 13,77 % 11,29 %

Fischer Pavel Mgr. 10,23 % 13,53 % 13,01 % 12,77 % 9,61 % 14,93 % 13,16 %

Hynek Jiří RNDr. 1,23 % 1,17 % 1,01 % 0,48 % 2.88 % 1,16 % 1,07 %

Hannig Petr Mgr. 0,56 % 0.45 % 0,36 % 0,13 % 0,72 % 0,69 % 0,60 %

Kulhánek Vra�slav Ing. Dr. h. c. 0,47 % 0,44 % 0,46 % 0,48 % 0,24 % 0,23 % 0,41 %

Zeman Miloš Ing. 38,56 % 22,43 % 22,41 % 19,90 % 23,79 % 19,42 % 19,66 %

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 8,83 % 9,42 % 8,73 % 8,37 % 9,13 % 8,51 % 10,94 %

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. 26,60 % 35,03 % 35,86 % 35,19 % 36,05 % 35,06 % 36,54 %

druhé kolo voleb

 volební účast 66,60 % 71.12% 75,12 % 77,81 % 74,70 % 74,45 % 76,07 %

Zeman Miloš Ing. 51,36 % 31,24 % 30,61 % 26,47 % 35,37 % 26,47 % 28,89 %

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. 48,63 % 68,75 % 69,38 % 73,52 % 64,62 % 73,52 % 71,10 %

Přehled výsledků prezidentských voleb 2018

Vážení spolu-
občané, uvítání 
n o v é h o  r o k u 
je již dávno za 
námi a každý se 
věnujeme svým 
p o v i n n o s t e m 
a zálibám. Pře-
sto mi dovolte, 

abych využil svého prvního letošního 
příspěvku do této tiskoviny a popřál 
Vám úspěchy a štěstí nejen za sebe, 
ale i za vedení městské části Lipence.                                                                                            
Konec roku a začátek dalšího pra-
videlně znamená pro místní samo-
správy největší nápor pracovních 
povinností. Dotahují se projekty, 
ladí se financování a rozpočet pro 
nové období. Připravují se nové 
zakázky, chystají výběrová řízení 
a k tomu všemu je třeba ještě zařa-
dit do programu společenské akce 
patřící k vánočnímu období. Každý 
z volených zástupců pro společnou 
věc jistě rád přiložil ruku k dílu, a tak 
veškeré tyto aktivity nezůstaly k pl-
nění jen starostovi a radním.  
   Tento rok je volební, a tak se, milí 
spoluobčané, zcela jistě dočkáte větší 
intenzity sebeprezentace zájemců 
o Vaši přízeň. Poštovní schránky se 
zaplní barevnými letáky s oduševně-
lými obličeji rádoby budoucích za-
stupitelů, čekají Vás stánky, koncerty 
a další společenské akce pořádané 
jednotlivými stranami a uskupení-
mi. Jak vidíme v nedávné minulosti, 
ne vždy se jako voliči shodneme na 
jednoznačném výsledku a tím, že se 
při volbě prezidenta jednalo oprav-
du o velmi malé procento rozdílu, 
bychom mohli usuzovat, že polovi-
na národa je nespokojena a zvažuje 
odchod do příznivějšího politického 
klimatu. Není tomu tak, to co se děje 
ve „vyšších“ politických patrech se 
nás víceméně nedotýká. Důležitější je 
pro nás místo našeho společného ži-
vota. A tak je důležité rozhlédnout se 
a zvážit, nakolik naše obec za posled-
ní roky pokročila, jak se rozvíjí a jak 
ji obhospodařují ti, kterým jsme da-
li v komunálních volbách minulých 
let důvěru. Výsledek pak porovnat 
s reálností a životaschopností růz-
ných novátorských slibů a postupů 
některých nastupujících uskupení 
a jednotlivců. Na rozhodování o tom, 
komu projevíme svou přízeň, je rela-
tivně ještě dost času, přesto již nyní 
přeji šťastnou ruku.

Závěry z diskuse k Centru
Veřejné projednání záměru výstav-

by Centra Radotín zaplnilo v pondělí 
22. ledna velký sál Kulturního stře-
diska Radotín. Diskuse, trvající téměř 
4 hodiny, byla velmi zajímavá a pro-
tnuly se v ní různorodé názory lidí na 
budoucí podobu této klíčové radotínské 
lokality, jakéhosi „srdce Radotína“. 

Za mimořádného zájmu více než 
130 občanů zahájil program úvodním 
slovem starosta Městské části Praha 16 
Mgr. Karel Hanzlík, který shrnul dlou-
hou historii záměru radnice: tedy po-
sunout tuto bývalou průmyslovou část 
města a dnes postupně chátrající objek-
ty a nevhodný stavební dvůr směrem do 
21. století; vytvořit zde místo, kam lidé 
budou rádi chodit nakupovat, kde na-
vštíví novou radnici, v níž si vše vyřídí 
na jednom místě, či kde bude vytvořena 
nová nabídka kvalitního bydlení, která 
v Radotíně zoufale chybí.

„Celý projekt je připravován delší 

dobu a místní úřad se snaží všechny 
nejasnosti a sporné body vyřešit. I to 
v diskusi opakovaně padlo a ukázalo 
se, že zapojení nezávislého odborníka 

Ing. arch. Petra Hlaváčka bylo výbor-
ným tahem,“ oceňuje práci bývalého 
ředitele Institutu plánování a rozvoje 
hl. m. Prahy radotínský starosta. Díky 
jeho několikaměsíčnímu působení, tr-
valému tlaku radnice na změnu původ-
ního projektu (poprvé prezentovaného 

v roce 2013) a též změně legislativy, se 
věci pohnuly a nový návrh zaznamenal 
řadu zásadních změn.

Moderovaný program, v jehož 
rámci vystupovali i další členové sa-
mosprávy (zejména 1. místostarosta 
Mgr. Miroslav Knotek), projektanti, 

zástupci investora a architekti, byl 
připravený pro radotínské občany 
a jejich diskusní příspěvky, názory 
a dotazy byly stěžejním jádrem celého 
večera. Přestože často šlo o příspěvky 
zcela protichůdné, zejména v oblasti 

Města - venkov 0:2 
Miloši Zemanovi nadále věří více než 

polovina voličů, a proto zahajuje své 
druhé funkční období v úřadu hlavy stá-
tu. Náš region to ale vidí zcela opačně.

Letošní lednové volby nakonec 
nepřinesly, pro mnohé vytouženou, 
změnu na pozici prezidenta České 
republiky. A z velké části to byly vol-
by vlastně naprosto totožné s těmi 

před pěti lety. Proč? V prvním kole se 
utkala devítka kandidátů, stejně jako 
v roce 2013. Jediným nemilým rozdí-
lem byla letošní neúčast žen (minule 
jich byla hned trojice). 

První kolo vyhrál v obou letech ce-

lorepublikově Miloš Zeman, ale jeho 
protikandidát na druhém místě (2013: 
Karel Schwarzenberg, 2018: Jiří Drahoš) 
ovládl Prahu. Přesto zde rozdíl byl. Při 
historicky první všelidové volbě prezi-
denta zvítězil Ing. Zeman v I. kole jen 
těsným rozdílem, letos přesvědčivě. 

Naopak II. kolo bylo dlouhé desít-
ky minut, v nichž v sobotu 27. ledna 
postupně volební komise sčítaly hlasy 
a odevzdávaly je Českému statistic-
kému úřadu, s nejistým konečným 

výsledkem. Přesto nakonec podruhé 
zvítězil Miloš Zeman – v roce 2013 se 
ziskem 54,8 %, letos těsněji: 51,36 %.

V NP16 č. 2/2013 jsme konstatovali, 
že venkov zvítězil nad metropolí, resp. 

Dobrý den, vážení spoluobčané, podle 
toho, kdy se k Vám dostalo toto číslo 
novin, je buďto právě před Radotínským 
bálem, nebo těsně po něm. Dlouho při-
pravovaná akce, pro jejíž úspěšný průběh 
spojuje síly mnoho lidí i firem dlouho před 
jejím uskutečněním, je jen jedním z bodů 
letošního rozpisu všech společenských, 
kulturních, naučných, sportovních – pros-
tě zábavných podniků, které opět pro Vás 
chystá Městská část Praha 16. Pokaždé 
netrpělivě očekávaný a s chutí užitý ples 
je jakýmsi „startovním výstřelem“, po 
němž už se za sebou řadí další a další – 
malé i větší, vlastní i sdílené akce. Hned 
ta následující, na kterou Vás všechny zvu 
společně s týmem nadšenců z Kulturní-
ho střediska Radotín, je do naší městské 
části na levém břehu Berounky pozvaná, 
a to už popáté. Jedná se o Pražskou ob-
lastní přehlídku amatérského divadla, 
jež nabídne širokou paletu různých pří-
stupů k dramatické tvorbě – na jediném 
místě – v Koruně.

Masopust bude náš vlastní, Horymírovu 
jízdu ale sdílíme s dalšími obcemi, na Vítá-
ní jara jsou zváni hudebníci i odjinud, Bez-
pečné jaro a Den s Integrovaným záchran-
ným systémem spolupořádáme s různými 
složkami pražského záchranného systému 
i s preventisty, na boxlakrosový Memo-
riál Aleše Hřebeského přijíždějí družstva 
i ze zámoří… Při rozhodování o tom, co 
by mohlo zaujmout a pobavit co nejvíce 
lidí z Radotína, jejich rodiny a přátele, se 
všichni řídíme svým vztahem k  místu, kde 
žijeme, ale zároveň se snažíme ho také co 
nejvíce otevírat novým podnětům. Některé 
se třeba nemusí ujmout, tak jako se to stalo 
v minulosti s farmářskými trhy, které tu 
nebyly natolik úspěšné, aby v nich prodejci 
chtěli pokračovat. Ale častěji se novinka 
pozvolna proměňuje v tradici.

Ke zdejším trvalkám, jakými jsou Vel-
ký dětský den, Královský průvod, Rado-
tínská neckyáda nebo Havelské posvícení 
přibylo Burčákobraní, bez něhož si už 
dnes leckdo závěr léta ani neumí předsta-
vit, Babí léto si naši starší spoluobčané už 
také „adoptovali“, vlastní okruh zájemců 
si našel i seriál „boulo-koulo“ turnajů. 

Přislíbit ale mohu i pravidelná setkání 
při Čajích o třetí, výstavu Kruhu radotín-
ských výtvarníků, mimořádně oblíbenou 
sérii adventních koncertů, stejně jako 
koncert Pražské zvonohry a svatoštěpán-
ský ohňostroj. Kalendář je už teď hodně 
nabitý, tak doufám, že se na některém 
z chystaných programů spolu setkáme.

A ať už si z nabídnutých akcí vyberete 
kteroukoli, přeji Vám, abyste si ji užili 
se stejnou chutí, s jakou jsme ji pro Vás 
připravovali.
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Systém svozu odpadu 

POSIL NAŠE ŘADY SDH + JSDH
Je ti 18 let a víc? Chceš se dostat mezi partu lidí ochotných pomáhat 

ostatním obyvatelům v nouzi? Přijď mezi nás a staň se členem Sboru 
dobrovolných hasičů Radotín. Naučíš se základům hasičiny při pravi-
delných školeních pořádaných jak na zbrojnici, tak i u profesionálních 
hasičů HZS.

Postupně budeš vycvičen na činnosti nutné pro hašení požárů, 
evakuaci a záchranu osob, poskytnutí předlékařské pomoci, ob-
sluhu požárních čerpadel, použití radiostanice, práci s nejmodernější 
technikou, obsluhu a údržbu požárních vozidel, obsluhu motorových 
pil, použití vzduchových dýchacích přístrojů atd.  

Pokud máš zájem nebo jakýkoliv dotaz, tak přijď mezi nás ve 
středu mezi 17.00 a 18.00 do hasičské zbrojnice na adrese náměstí Osvo-

bod ite lů 5,  Pra ha 16 
nebo nás kontaktuj na 
info@hasiciradotin.cz.

Rádi uvítáme každého 
zájemce o toto náročné po-
slání, neboť „hasič jde tam, 
odkud ostatní utíkají“.

I ty můžeš být tím,
kdo zachrání třeba 
lidský život nebo 
uchrání majetek
před přírodními živly.

Sbor dobrovolných hasičů Radotín
zal. 1886

Přistiženi při krádeži
Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy prověřovala 9. ledna ve 12.15 hod. 
telefonické oznámení, podle něhož v obchodním centru Berounka zadržel 
strážník městské policie mimo svou pracovní dobu dva pachatele krádeže. Hlídku 
po příjezdu na místo kontaktoval kolega společně s prodavačkou. Strážníci 
vyzvali pachatele krádeže (muže a ženu) k prokázání totožnosti a podání 
vysvětlení. Oba pachatelé se ke svému protiprávnímu jednání doznali a ze 
svého batohu vysypali velké množství pánských deodorantů. Způsobená škoda 
přesahovala částku 2.200 Kč. Při lustraci v databázi hledaných a pohřešovaných 
osob vedené Policií ČR vyšlo najevo, že na muže je vydán příkaz k zatčení – 
předmětný příkaz k zatčení byl vydán z důvodu spáchání zločinu loupeže ze 
strany pachatele. Proto byla na místo přivolána hlídka Policie ČR z místního 
oddělení Radotín, která si celou záležitost převzala k dořešení.
Opilec na skútru
Při běžné hl ídkové činnost i zpozorovala autohlídka Městské pol icie 
hl. m. Prahy 11. ledna ve 22.50 hod. v Cementářské ulici v Lochkově skútr jedoucí 
bez rozsvícených světel. Jízda řidiče byla značně nejistá. Pro zastavení skútru 
strážníci použili světelné a zvukové výstražné zařízení, na které řidič zpočátku 
nereagoval. Zastavit se ho podařilo až v ulici Za Ovčínem. Strážníci řidiče 
vyzvali k prokázání totožnosti a podání vysvětlení. Již na první pohled bylo 
patrné, že řidič je pod vlivem alkoholu; mluvil nesrozumitelně a z jeho dechu 
byl cítit alkohol. Muž se odmítl podrobit orientační dechové zkoušce ke zjištění 
alkoholu v dechu. Na základě všech skutečností strážníci řidiče řádně poučili 
a na místo přivolali hlídku Policie ČR z místního oddělení Radotín. Řidič 
dechovou zkoušku na zjištění alkoholu v dechu odmítl i Policii ČR, ta si ho 
následně převzala k přijetí vlastních opatření.

Mnozí obyvatelé Prahy se domnívají, 
že svozová společnost je povinna zajiš-
ťovat čistotu a úklid stálého stanoviště 
sběrných nádob na směsný odpad, 
pokud se v jeho okolí vyskytují další 
odpady. Což není pravda.

Svozová společnost je povinna uklidit 
pouze odpady nebo smetí, které z popel-
nice vypadne při manipulaci se sběrnými 
nádobami při zajišťování jejich výsypu.

Nicméně je možné si u svozové 
společnosti zaplatit nadstandard 
v podobě pravidelného udržování 
a zajišťování čistoty u svých popelnic. 
V případě zjištění nedostatečné kapa-
city přistavených popelnic je potřeba 
se obrátit na vlastníka nemovitosti, 
který u svozové společnosti zajistí ná-
pravu nevyhovujícího stavu.

Odkládání odpadu fyzickými osoba-
mi mimo určené sběrné nádoby (včet-
ně např. odložení plastových pytlů vedle 
sběrné nádoby) naplňuje skutkovou 
podstatu přestupku dle § 69 odst. 2 záko-
na č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změ-
ně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
Za uvedený přestupek 
lze u ložit pachatel i 
pokutu až do výše 
50 000 Kč.

Přestupku pod le
§ 33a odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., 
o hlavním městě Praze, ve znění poz-
dějších předpisů, se dopustí fyzická 
osoba, která neudržuje čistotu a po-
řádek na pozemku, který užívá nebo 
vlastní, a tím naruší vzhled městské 
části. Za tento přestupek lze uložit pa-
chateli pokutu až do výše 500 000 Kč. 
Je-li pozemek či jeho část užíván jinou 
osobou než jeho vlastníkem, bude za 
dané protiprávní jednání odpovídat 
primárně uživatel pozemku. Stejnou 
výši pokuty umožňuje zákon o hlav-
ním městě Praze uložit i v případě, 
kdy se popsaného protiprávního jed-
nání dopustí právnická nebo podnika-
jící fyzická osoba. Přestupek právnické 
a podnikající fyzické osoby je upraven 
v § 33a odst. 2 písm. b) citovaného 
zákona.

Úsek kontroly Odboru živnostenského 
ÚMČ Praha 16 prováděl v roce 2017 
kontrolu nad dodržováním povinností 
stanovených ustanoveními zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském pod-
nikání, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., 
o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

Dále byl vykonáván dozor podle zá-
kona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotře-
bitele, zákona 307/2013 Sb., o povinném 
značení lihu a dozor na dodržování záko-
na č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek. 

Kontroly byly zaměřeny dle Plánu 
kontrol pro rok 2017 především na ma-
sážní, kosmetické a kadeřnické služby, 
poskytovatele ubytovacích služeb, 
hostinskou činnost a prodej lihovin, 
prodej tabákových výrobků, označení 
provozoven a sídla podnikatelů.
Činnost úseku kontroly:                                         

V roce 2017 byla 107x provedena 
kontrola podnikatele (35x podnikate-
le-fyzické osoby a 72x podnikatele - 
právnické osoby). 

Z cel kového poč tu kont rol ve 
12 případech došlo k porušení, které 
se týkalo neohlášení zřízení nebo 
ukončení provozovny, v 10 případech 
byla provozovna nedostatečně nebo 

vůbec označena, 
v 24 př ípadech 
nebylo označeno 
sídlo podnikatele. 
Z celkového počtu 
107 provedených 
kontrol byly zjiš-
těné nedostatky 
46x vyřešeny ulo-
žením pokuty pří-
kazem uloženém 
na místě v celkové výši 83 000 Kč.  

Úsek kontroly uložil 1x pokutu za poru-
šení zákona 634/1992 Sb., o ochraně spo-
třebitele a 2 pokuty za neoprávněné podni-
kání v celkové výši 45 000 Kč. Byla uložena 
1 pořádková pokuta dle kontrolního řádu. 
10x byly uloženy pokuty v příkazním 
řízení v celkové výši 63 000 Kč. Úsek kon-
troly zrušil 4x živnostenské oprávnění 
na žádost majitele objektů z důvodu 
nedoložení právního vztahu k sídlu. Na 
podnět občanů nebo správních orgánů 
bylo provedeno 17 místních zjištění.

V roce 2017 probíhaly plánované 
kontroly ve spolupráci s ČOI, kterých 
se uskutečnilo celkem 12.

Úsek kontroly také prováděl výběr 
místních poplatků za tržní místa před 
prodejnou Albert a prováděl zde i pra-
videlnou kontrolu. 

Živnostenské kontroly v roce 2017Nová aplikace... 
Na stránce www.praha16.eu/ztraty-

nalezy je možné vyhledávat jak mezi tím, 
co kdo našel, tak i mezi tím, co kdo hledá. 

Všechny vložené informace prochá-
zejí před zveřejněním ještě kontrolou 
administrátora stránek, poté jsou 
vystaveny, dokud se majitel věci a její 
nálezce nezkontaktují.

V přeh ledu na lezených věcí 
se budou objevovat i ty, které ně-
kdo odevzdá Úřadu městské části 
Praha 16. V takovém případě se ovšem 
nálezy z podatelny úřadu předávají na 

Vedle užití přímé adresy 
www.praha16.eu/ztraty-nalezy lze 
portál nalézt i na úvodní straně 
oficiálních webových stránek 
www.praha16.eu – odkaz je umístěn 
vpravo dole nad zápatím stránky

pracoviště ztrát a nálezů Magistrátu 
hl. m. Prahy (Karoliny Světlé 1019, 
Praha 1), pouze osobní doklady si 
přebírá Oddělení evidence obyvatel 
a osobních dokladů (nám. Osvo-
boditelů 21/2a). Nalezená domácí 
zvířata jsou předávána Městské po-
licii hl. m. Prahy a jsou umístěna do 
útulku pro opuštěná zvířata (v Troji či 
v Měcholupech).

Dotační řízení... 
právnickými osobami s účetnictvím ve-
deným samostatně od účetnictví školy, 
působících na území Radotína v oblas-
tech volného času, sportu a kultury. 

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

Žádost o dotaci na předepsaném 
formuláři a zpracované projekty se 

přijímají prostřednictvím podatelny na 
Úřadu městské části Praha 16, Václava 
Balého 23, v termínu do 28.2.2018 do 
12.00 hod. pro akce konané od 1.1.2018 
do 31.12.2018. Obálka s materiály bude 
zřetelně označena heslem „Dotace“. 

Vypsání dotačních řízení nezis-
kovým organizacím ze strany rado-
tínské radnice je tradiční záležitostí, 
dotace jsou udělovány každoročně 
již od roku 2005, kdy byla rozdělena 
částka 300 tis. Kč. Letos je na projekty 
určeno 1,1 mil. Kč. 

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

Zóna placeného stání
Na základě rozhodnutí hl. m. Prahy, 

kterým byla přijata nová koncepce pro 
zóny placeného stání (ZPS), je nutné do 
nové koncepce transformovat stávající 
zóny placeného stání. To je i případ pro 
Městskou část Praha 16 v části místní 
komunikace Sídliště v již zpoplatněném 
úseku před zdravotním střediskem. 

V této mikrozóně došlo od 1. února 
k zavedení návštěvnického režimu 
parkování (oranžová barva), tzn. ča-
sově omezené parkování návštěvníků.

Z toho vyplývá, že základní forma re-
gulace dopravy v klidu – časově omezené 
placené parkování zůstává zachováno. 

Oranžová zóna je vyznačena oran-
žovým pruhem na svislé dopravní 
značce a je určena pro tzv. krátkodobé 
parkování. Všichni motoristé mohou 
na oranžové zóně parkovat v rámci 
stanovené provozní doby PO- PÁ 7.00-
17.00 hod. max. 3 hod., a to jen po 
platbě v parkovacím automatu nebo 
přes mobilní aplikaci (virtuální par-
kovací hodiny – mpla.cz/praha). 

Parkovací oprávnění vzniká na zákla-
dě parkovací relace (je možné platit min-
cemi a bezhotovostně pomocí běžných 
platebních karet), v jejímž důsledku do-
jde k odeslání informace o jejím zahájení 
z parkovacího automatu, nebo prostřed-
nictvím virtuálních parkovacích hodin 
do Centrálního informačního systému, 

kde je evidována formou záznamu v evi-
denci parkovacích oprávnění vázaných 
na registrační značku vozidla. Tento zá-
znam slouží jako základní informace pro 
ověření respektování pravidel v ZPS.  

Kromě generování parkovací relace 
opravňující návštěvníky ke stání ve zpo-
platněném úseku během provozní doby 
jsou parkovacími automaty tištěny papí-
rové daňové doklady. Parkovací lístek 
slouží nově pouze jako daňový doklad, 
nikoliv k prokázání zaplacení ceny sjed-
nané v souladu s cenovými předpisy.

Při použití virtuálních parkovacích 
hodin je nutno uvést registrační značku 
vozidla, za které je placeno parkovací 
oprávnění a číslo zpoplatněného úseku 
komunikace (číslo je uvedeno na do-
datkové tabulce pod dopravní značkou 
„Parkoviště s parkovacím automatem“).

Kontrola oprávněnosti parkování 
v ZPS je prováděna formou monitoringu, 
tzn. snímání a rozpoznávání registrač-
ních značek a jejich porovnání s přísluš-
nou databází v Centrálním informačním 
systému. V případě „odhalení přestupku“ 
je kompletní dokumentace předávána na 
úřad městské části.

Cena stání v návštěvnické zóně je 
10 Kč/hod. 

Zřizovatelem a provozovatelem ZPS 
je hlavní město Praha. 

Kontroly organizací 
a příjemců grantů

Městská část Praha 16 provádí 
kontroly jak organizací, jichž je zřizo-
vatelem, tak i u příjemců grantů, které 
poskytuje z vlastního rozpočtu.

Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole prováděla městská část v roce 
2017 kontrolu hospodaření ve všech 
čtyřech jí zřizovaných organizacích:

Základní škola Praha – Radotín – 
kontrola za období 1/2016 – 12/2016; 
Mateřská škola Praha – Radotín – 
kontrola za období 1/2016 – 12/2016; 
Školní jídelna Praha – Radotín – kont-
rola za období 1/2016 – 12/2016 a kon-
trola nápravných opatření zaúčtování 
strávníků v hlavní a ekonomické 
činnosti; Technické služby Praha – 
Radotín – kontrola za období 1/2016 – 
12/2016 a kontrola pracovně-právních 
vztahů, fakturace pořizovaného vyba-
vení a sběr barevných kovů. Na žádné 
z příspěvkových organizací nebyla 
zjištěna žádná závažná pochybení dle 
§ 22 zákona č. 320/2001 Sb. 

Městská část dále provádí veřejno-
správní kontrolu u příjemců grantů 
poskytnutých z rozpočtu městské čás-
ti. V roce 2017 městská část poskytla 
finanční prostředky 61 příjemcům 
a všechny také kontrolovala – finanční 
prostředky byly použity dle účelu, na 
který byly poskytnuty.

Volná místa. Organizace zřízené či 
založené Městskou částí Praha 16 
v současnosti hledají řadu zaměst-
nanců. Jedná se o místa hlavně ve 
školských zařízeních.
Pomocný personál a kvalifikovaní 
kuchaři/kvalifikované kuchařky pro 
Školní jídelnu Praha - Radotín
B l i ž š í  i n f o r m a c e  v e  š k o l n í  
jídelně - tel.: 257 911 682, 607 235 840, 
e-mail: info@sjradotin.cz.
Učitel/učitelka zeměpisu a přírodopi-
su v Základní škole Praha - Radotín
Nabídky s životopisem zasílejte ředi-
teli školy Mgr. Zdeňku Stříhavkovi 
na e-mail: skola-radotin@seznam.cz. 
Učitel/učitelka v Mateřské škole Pra-
ha - Radotín
Mateřská škola Praha - Radotín hle-
dá na plný úvazek kvalifikovaného 
učitele/kvalifikovanou učitelku. In-
formace na telefonu 734 249 811 nebo 
na e-mailu: ms.radotin@seznam.cz.
Uklízeč/uklízečka v Mateřské škole 
Praha - Radotín
Mateřská škola Praha - Radotín hledá 
na plný úvazek uklízeče/uklízečku. In-
formace na telefonu 734 249 811 nebo 
na e-mailu: ms.radotin@seznam.cz.
Brigádník na recepci Sportovní haly 
Radotín
Nabídky s životopisem zasílejte na 
mail: info@halaradotin.cz.
Posila na úřadě. Novým vedoucím 
Odboru občansko správního Úřadu 
městské části Praha 16 je s účinností 
od 1. února 2018 jmenován Mgr. Gre-
gor Dušička, DiS., který byl v minu-
losti mj. 16 let ředitelem Městské po-
licie Černošice. Pracovní místo bylo 
neobsazené od konce listopadu 2017, 
kdy z rodinných důvodů skončila 
dlouhodobý pracovní poměr na úřa-
dě Bc. Ivana Janská. 
Výkopové práce v ulici Karlická. 
Z důvodu prodloužení kanalizační-
ho řadu a přeložky kabelů VN a NN 
budou od 15.2. do 10.3.2018 realizo-
vány výkopové práce v ulici Karlická 
v Radotíně – jedná se o slepou část 
místní komunikace (příjezd k ha-
sičské zbrojnici). Bezpečný průjezd 
daným úsekem zůstane zachován 
po zbývající části vozovky v min. 
šířce 2,5 m. Zhotovitelem stavby je 
CETUS PLUS, a.s.
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Radotínské vily, vilky, domy a domečky XII.

Historické snímky poskytl
z letopiseckého archivu Ing. Jaroslav Šindelka,

současnou podobu nafotila
a textem doprovodila Kateřina Drmlová

Po několika minulých dílech strávených Pod Klapicí zabočíme jen za roh – do ulice Prvomájové (původně Nerudovy).
Ta se kdysi od starých domků zanořovala mezi pole a rozsáhlé průmyslové areály, postupně však získala zcela jinou tvář.

V prvním zastavení v poměrně dlouhé ulici (viz linka)
si prohlédneme prvé dva domy po levé straně, které dosud stojí 
(i když ten druhý v době vzniku tohoto snímku ještě neexistoval 
ani na papíře). Ty ostatní napravo pohltilo sídliště

Žádost o stavební povolení tří přízemních domků, 
z nichž jedním měl být i ten s budoucím č. p. 96, byla 
datována 20. ledna 1899, 23. ledna byla stavba p. Bohumilu 
Hamanovi povolena. Tato podoba zachycená v 70. letech 
vznikla přestavbou z r. 1963

Nynější tvář č. p. 96

Stavení s č.p. 14 se všemi přilehlými 
stavbami bylo, stejně jako navazující 
domky, zbořeno v roce 1980, musely 
ustoupit chystané stavbě Sídliště 
Berounka – centrum. V odůvodnění 
mimo jiné stálo, že „ je nutno 
odstraniti ve staré zástavbě některé 
objekty, které ve své většině mají stáří 
100 roků i více“

Dům, který byl postaven roku 1892 na místě poustky 
jarošovského gruntu zmiňované v zápise datovaném 
l. p. 1622, zachycený v 70. letech

Stavba panelových domů na místě původní historické 
zástavby a bývalého sadu u staré cementárny byla 
zahájena ve III. Q roku 1985, kolaudační rozhodnutí 
nese datum 4. srpna 1989

Tak vypadaly domy po dokončení… …a tuto podobu získaly po zateplení

Projekt architekta 
a stavitele 
Bohumila Štěpky 
z Prahy VII. 
na obytný dům 
o 6 bytových 
jednotkách pro 
České cementárny 
a vápenice byl 
schválen 7. října 1948, 
tato fotografie je 
ovšem až z roku 
2009

Mnoho se toho nezměnilo, plastová okna měl dům již před 
devíti lety, obnoveno ale bylo oplechování střechy, jinak si 
stavba zvnějšku zachovává původní podobu

Závěry z diskuse....

dopravy – ta zaznamenala jednoznač-
ně největší zájem a chvílemi bouřlivou 
diskusi. Má být v lokalitě více nebo 
méně parkovacích míst? Bude jich dost 
pro nové i stávající obyvatele? Mají 
parkoviště přibýt místo plánované 
zeleně či na úkor až 10 metrů širokých 
chodníků obchodní třídy?

Dalšími diskutovanými tématy byl 
přesun stávající kotelny, výškovost 
budov, hospodaření s vodou (v rámci 
Radotínského potoka i s dešťovou vo-
dou), obnova stávajících nevzhledných 
objektů obchodního centra a samo-
zřejmě i doprava do centra a z něj, 
zejména do prostoru nově vytvořené 
velké křižovatky pod Korunou a dále 
v návaznosti na státem plánovanou 
optimalizaci železničního koridoru 
a s ní spojeným zrušením přejezdu 
Na Betonce.

Vzhledem k rozsahu diskuse 
a početným dotazům v mnoha 
blocích radnice připravuje 
rozsáhlejší informace k tomuto 
tématu (formou nejčastějších 
otázek a odpovědí), prezentace 
podoby samotného záměru (tedy 
aktuální studie) a doplňující texty. 
Vše bude průběžně zveřejňováno 
na webových stránkách Praha16.eu 
i facebookovém profilu MČ. 
Rovněž by se v dubnu či nejpozději 
v květnu 2018 měly uskutečnit 
komentované prohlídky v oblasti 
náměstí Osvoboditelů. O termínu 
budeme rovněž s předstihem 
informovat.  

velkými městy obecně, kde byla pod-
pora protikandidátů větší. Letos se na 
tom nic nezměnilo, města nad 100 tisíc 
obyvatel s Prahou v čele hlasovala pro 
prof. Drahoše, leč menší města a obce 
volbu zvrátily ve prospěch dosavadní-
ho vládce Pražského hradu.

Na šestnáctce dostal Jiří Drahoš 
v I. kole hlas od 35-36 % voličů (podob-
ně jako v celé metropoli), Miloš Zeman 
jen od 19-24 %. V II. kole „u nás“ získal 
Drahoš podporu ještě větší než v Praze 
jako celku (v II. kole 68,75 %) – nejvíce 
v Lipencích a Velké Chuchli (shodně 
73,52 %); toto konstatování neplatí 
pouze pro Lochkov, kde jej v průměru 
podpořili méně než 2 voliči ze tří.

Pokud však něco bylo pro tyto volby 
zcela netypické, jednoznačně volební 
účast. Jednak tím, že byla nad prů-
měrem minulé volby v obou kolech, 
ale hlavně vybočoval trend: zatímco 
II. kolo (ať už senátních či prezident-
ských voleb) vždy přiláká méně voličů, 
zde to bylo přesně naopak – celore-
publikově i v Praze byla účast v dru-
hém kole o 4 procentní body výše, 
v Praze přišly 3/4 oprávněných voličů. 
Nejvzornější občany pak mají jed-
noznačně Lipence (I. kolo: 74,82 %, 
II. kolo: 77,81 %). 

Města - venkov 0:2 

Souhrnné výsledky voleb 
prezidenta jsou na adrese 
https://volby.cz/pls/prez2018/pe

Za poslední 4 roky se projekt zcela 
změnil. Proč?
Důvodem je pokračující spolupráce 
radnice se soukromým investorem 
a nové, omezující podmínky pro deve-
lopera. Radnice na začátku minulého 
roku prohlásila, že dosavadní podoba 
jí nevyhovuje. Po několikaměsíční 
pečlivé přípravě a diskusích radních 
investorovi předala v červnu 2017 
v písemné podobě nové zadání. Již 
v předchozím období se podařilo ve-
dení městské části vyjednávat se státní 
organizací Správa železniční dopravní 
cesty a na výsledcích jednání a též 
změně legislativy mohly z původního 
projektu zmizet ohyzdné protihlukové 
stěny (ve výši celých bytových domů), 
které z navržených objektů vytvářely 
spíše uzavřené ghetto. Nyní je zástav-
ba vzdušnější a otevřená do prostoru. 
Proč jsou nově navrženy výškové bu-
dovy a kolik budou mít pater?
Díky tomu, že zde vyrostou pouze 
3 budovy pro bydlení, je mnohem 
větší veřejný prostor – náměstí, ob-
chodní třída, plochy zeleně. Původní 
záměr počítal s více (čtyřmi) objekty, 
které měly mít méně pater, ale zabíraly 
velkou část řešeného území. Nová tro-
jice budov je dnes plánována na výšku 
9, 8 a 6 pater.
Bude v Centru nová radnice? 
V návaznosti na tento projekt zanikne 
na náměstí Osvoboditelů budova úřa-
du, v níž se vyřizují například občan-
ské průkazy a pasy či zde sídlí odbory 
ekonomický a živnostenský (objekt 

čp. 21, bývalá „akumulátorka“). Proto 
je nutné postavit nový objekt pro rad-
nici – a když se bude stavět, je záměr 
sestěhovat všechna pracoviště úřadu 
do jedné budovy. Dnes jsou v širším 
centru Radotína čtyři budovy úřadu 
(dále funguje ještě detašované praco-
viště stavebního úřadu na Zbraslavi). 
Díky jedné budově budou mít občané 
vše pod jednou střechou, na jediném 
místě. Navíc zde bude i služebna 
Městské policie hl. m. Prahy a praco-
viště Úřadu práce ČR pro Prahu 16.
Kde bude nová radnice stát?
Nová radnice je vyprojektována na 
místě dnešní výtopny u ulice Na Be-
tonce. Díky dohodě s jejím vlastníkem 
se výtopna přemístí na Sídliště, kde 
je dnes pro vytápění celého „starého 
sídliště“ pouze výměníková stanice. 
V budoucnu se tedy oba provozy „pro-
hodí“. Nová radnice pak vznikne na 
základech současné kotelny.
Proč radnice něco neudělá s neutěše-
ným stavem trojice obchodních bu-
dov, kde dnes sídlí pošta, OD Albert 
a drogerie Teta?
Ty t o  b u d o v y  r a d n i c i  n e p a t ř í ,  
byly v 90. letech privatizovány a mají 
soukromé vlastníky (každý objekt 
jiného). Radnice opakovaně s těmito 
vlastníky jedná o nutnosti řádné údrž-
by a oprav těchto objektů, dosud bez 
větších úspěchů. V prostředním ob-
jektu bylo ještě před rokem uvažováno 
umístění (části) radotínského úřadu, 
ale vzhledem k finančním požadav-
kům vlastníka objektu tato možnost 
nebyla možná. Majitele těchto objektů 

by mohlo k rekonstrukci a zkultivo-
vání prostor zatlačit vytvoření kon-
kurenčních obchodních ploch nového 
Centra (které budou kolem třídy).
Nebude náměstí příliš malé?
Rozměr budoucího náměstí se z pů-
vodního, nevyhovujícího rozsahu 
výrazně zvětšil – návrh počítá s roz-
měry 50 x 50 metrů. Na východním 
ok raji  pa k bude plocha ply nu le 
přecházet do parteru nové radnice. 
Podle architektů je navrhovaný roz-
měr zcela dostatečný, třeba náměstí 
v Českých Budějovicích má rozměry 
100 x 100 metrů a je v dnešních pod-
mínkách nevyužitelné.
Jak bude Centrum Radotín napo-
jeno na další komunikace v okolí? 
Proč se ruší železniční přejezd Na 
Betonce?
Zrušení přejezdu „U Portlandu“ je 
rozhodnutí státní organizace Správa 
železniční dopravní cesty (SŽDC). 
Přejezd je z jejich pohledu nevyho-
vující a v rámci nového koridoru 
Praha – Beroun jej nahradí fungu-
jící podjezd u Horymírova náměstí 
a výrazné rozšíření (zkapacitnění) 
stávajícího podjezdu v Prvomájové 
ulici. Tím ale mizí důležité propojení 
z Centra do okolí. Proto je nutné po-
stavit nový obousměrný mostek přes 
Radotínský potok, který vyústí do 
rozšířené křižovatky pod Kulturním 
střediskem U Koruny (tj. křižovatka 
náměstí Osvoboditelů x Karlická x 
Pod Klapicí).

Nejčastější dotazy z diskuse

Tyto a mnoho dalších dotazů nalezne-
te na webových stránkách Praha16.eu
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Loňského roku obnovená tradice ma-
sopustu v Radotíně bude mít pokračová-
ní. A nejen to! Příslovečnou „perličkou na 
dortu“ bude slavnostní příjezd slavného 
a radotínským občanům již důvěrně zná-
mého reka, bájného Horymíra. Vše se 
odehraje na místě posvěceném tradicí, 
tedy na náměstí sv. Petra a Pavla, a to 
v sobotu 3. března od 11.00 hodin. 

Protože Horymírova sváteční 
jízda mění každým rokem směr, 
vyrazí vojvoda tentokráte v ranních 
hodinách z Neumětel, aby před rado-
tínskou veřejnost dorazil zhruba ve 
čtyři odpoledne. V této souvislosti 
může někoho napadnout otázka: 
A co tam budeme od 11 do té doby 
dělat? Přátelé, nebojte se! Nudit se 
rozhodně nebudete! 

Zachováme se tentokrát sice trochu 
tajemně, ale prozradit můžeme, že 
o nejrůznější taškařice, parádní muzi-

ku, rozličná vystoupení, průvody ma-
sek a skvělé jídlo a pití rozhodně nebu-
de nouze. Po příjezdu Horymíra a jeho 
ekipy bude pochopitelně následovat 
přivítání váženého hosta zástupci ra-
dotínské radnice včetně státnických 
projevů a slavnostního přípitku a dále 

pak již naprosto nezbytná fanfára, kte-
rá zahájí v Radotíně a okolí jezdeckou 
sezónu 2018.

A na závěr jedna 
dobře míněná rada 
těm, kteří (lépe asi 
přece jen „které“) 
v  domác nos t e c h 
pevně třímají v ruce 
vařečku a vládnou 
domácí kuchy ní : 
V sobotu 3. března 
nevařte! Jedno totiž 
už teď prozradíme: 
Hned úderem jede-
nácté hodiny vypukne 
pravá staročeská ma-
sopustní zabíjačka.

Podrobnější itinerář sobotního pro-
gramu přineseme co nejdříve.

Masopustní veselí přivítá Horymíra

Horymírova sváteční jízda a maso-
pustní veselí – sobota 3. března od 
11.00 hodin na nám. sv. Petra a Pavla

Městská část Praha 16 opět připravila ve spolupráci s Kulturním střediskem 
Radotín a CK2 sérii jarních zájezdů pro radotínské seniorky a seniory.

Jejich předprodej se koná ve čtvrtek 15. března od 8.00 do 10.00 hodin v Kul-
turním středisku Radotín v domě U Koruny. Pravidla předprodeje: 
1. Cena jednoho zájezdu pro radotínské seniory je 200 Kč.
2. Jedna osoba může koupit na každý zájezd maximálně 2 místenky.
3. Není možné si místo na zájezdu rezervovat před předprodejem telefonicky či e-mailem. 
A kam se pojede tentokrát? Zde je přehled:
1) Hluboká + Holašovice (absolutně nejvíce návrhů se sešlo právě pro Hlubokou)
2) Třeboňsko + Červená Lhota
3) Telč
4) Sychrov + Dlaskův statek
Termíny budou známy během února, najdete je na www.praha16.eu/ Kulturni-
stredisko-Radotin a na plakátech.

Předprodej jarních zájezdů

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

Ukradený svátek a proč ho vlastně slavit
Mnozí si pamatujeme 8. březen před 

rokem 1989, který byl ve znamení rudých 
karafiátů, bujarých oslav a společensky 
unavených mužů. Minulý režim docela 
uškodil krásné kytce i tomuto svátku.
Co se tento den skutečně slaví? Pře-
devším touha žít svobodný život a mít 
rovná práva pro ženy i muže. V roce 
1908 vyšly v New Yorku ženy z tex-
tilních továren do stávky pod heslem 
Chléb a růže. Chtěly mimo jiné získat 
volební právo žen, kratší pracovní dobu 
nebo zákaz práce dětí. Bylo k tomu 
zapotřebí obrovské odvahy, hrozila jim 
ztráta obživy, odsouzení společnostÍ 
i vězení. V Anglii zase sufražetky, aby 

mohly k volbám, vytloukaly okna, dr-
žely hladovky a rušily volební schůze. 
Ani jejich boj nebyl bez obětí (a to i na 
životech) a byl korunován vítězstvím 
až v roce 1918, kdy byl přijat zákon 
zaručující všeobecné volební právo 

ženám starším 30 let.
Za rovná práva rovnou pod gilotinu
Když si odskočíme ještě trochu do 
minulosti, tak jednou z největších 
bojovnic ve Francii o sto let dříve  
byla Olympe de Gouges, která jako 
odpověď na slavnou Deklaraci práv 
muže a občana, hlavní dokument re-
voluce, vydala v roce 1791 Deklaraci 
práv ženy a občanky. Tato odvážná 
feministka hlásala, že ženy se rodí svo-
bodné a jsou si rovné s muži. („Rovné“ 
prosím neplést se „stejné“.) Za tuhle 
„troufalost“ , a dnes stále hlavní smysl 
feminismu, ji popravili gilotinou.
Náš první prezident feminista?

„ Ne ,  ž e n a  n e n í  l e p š í ,  
ovšem ani horší než muž; 
to záleží na individuích,“ 
řekl mimo jiné osvícený 
Tomáš Garrique Masaryk 
ji ž v roce 1904. TGM, 
velmi moudrý muž, byl se 
svou ženou Charlottou za-
jedno v tom, že muž a žena 
jsou rovnocenné bytosti, 
což v tehdejší společnosti 
rozhodně nebylo samo-
zřejmé. Stejně jako to, že 
si Masaryk vzal jméno své 
ženy. V bývalém Česko-

slovensku šly ženy poprvé k volbám 
v roce 1919. V nejstarší republice světa 
San Marinu se tohoto práva dočkaly až 
roku 1960, ve Švýcarsku teprve za dal-
ších jedenáct let a v Lichtenštejnsku 
dokonce až v roce 1986. 

Bubáci v nás
I přes výsledky obrovské odvahy žen, 
které stály v začátcích ženských hnutí, 
je stále ještě pro některé feminismus, 
nebo rovné příležitosti, jeden velký bu-
bák. Někteří si stále představují femi-
nistky jako mužatky nenávidící muže.

Pravdou však je, že od dob TGM se 
málokdo na naší politické scéně zabý-
vá podporou rovných příležitostí žen 
i mužů a málokdo ví, co to vlastně je. 
A když někdo hlasitě upozorňuje na-
příklad na propastné rozdíly v důcho-
dech mužů a žen, které vychovaly ně-
kolik dětí, nebo na ohrožení chudobou 
vdov a samoživitelek, tak jsou to právě 
většinou české feministky a feministi.

Někdy se bojíme toho, co neznáme. 
Někdy nám ty „strachy“ přiživují 
pol it ič t í demagogové. I minulým 
režimem nám bylo předhazováno 
hodně nepravd, strašáků i karafiátů. 
Je skvělé, že si dnes můžeme svobodně 
vybrat nejen kytku nebo vzdělání, že 
můžeme cestovat po světě, diskutovat, 
vlastnit dům, půdu, volit, scházet se… 
A protože to pořád není úplně všude 
samozřejmé a na poli rovných příleži-
tostí žen i mužů je nejen u nás stále co 
zlepšovat, je dobré připomínat MDŽ. 
Tento mezinárodně uznávaný svátek 
k výročí stávky newyorských švadlen 
v roce 1908 byl oficiálně uznán OSN 
v roce 1975. U nás od roku 1990 není 
MDŽ oficiálním svátkem, ale přesto, 
nebo právě proto můžeme darovat 
milé ženě, mamince nebo babičce 
jakoukoli kytičku. A úžasné karafiáty 
vydrží báječně dlouho.

Amatérská divadelní asociace pořá-
dá od roku 1990 každoroční výběrovou 
přehlídku na národní přehlídku čino-
herního divadla pro dospělé (ve Volyni) 
a na národní přehlídku divadla pro děti 
a mládež, hrané dospělými (Popelka 
v Rakovníku). Tato Pražská oblastní 
přehlídka amatérského divadla se v KS 
U Koruny bude konat již popát,é a to od 
22. do 25. února. (Program viz následu-
jící strana vlevo nahoře.)

Někdo hraje ve volném čase tenis, 
někdo fotbal, golf, jiný lyžuje. 

Amatéři věnují ochotně svůj volný čas 
učení, zkoušení a hraní si, aby nás, divá-
ky,  pobavili, zaujali, něco sdělili, přitáhli 

do divadla. A to je velká a vždy trochu 
nejistá ambice. Tak Ať se to letos po-
daří všem souborům na POPADu 2018 
v Koruně.

POPAD již po páté v Koruně

Alice Bonde, Beer Sanatorium a Beer 
Band budou v sobotu 3. března od 17.00 
hodin v Pivním Sanatoriu vítat jaro.

Tradiční hudební párty, Vítání jara 
zahájí zpěvačka Alice Bonde, o po-

kračování se pak postarají  radotínské 
Beer Sanatorium a hlavní tahoun 

akce, pražský Beer Band. Frontman 
této rockové sestavy Míra Hajšman 
všechny zve na hardrockový výlet do 
70. a 80. let 20. století.

Všichni zpěváci se objevili i na radotín-
ském hudebním CD, které vyšlo v listopa-
du 2017, a tak je na co se těšit.

Pro každou dívku a ženu je při-
pravena květina, všechny pak ur-
čitě nadchne nabídka výborného 
piva a ostatní pochutiny.

Zpráva od pořadatelů zní: „Přijďte 
přivítat jaro, zazpívat si, zatancovat 
i podpořit dobrou a přátelskou každo-
roční atmosféru tohoto podniku, letos 
pořádaného po dvanácté!“ Akce se 
koná s podporou MČ Praha 16.

Hudební přivítání jara

Vítání jara – 3. března od 17.00 hodin
v Pivním Sanatoriu, vstup volný

Církev československá husitská zve 
na setkání Světového modlitebního dne 
s vyprávěním o zemi pokryté pralesy, 
oplývající vodopády a řekami, jež jsou 
na místě neexistujících cest.

Zazní i svědectv í o Paramari-
bo – příběh potomků uprchlých 
afrických otroků, nizozemských 
a britských kolonistů a indických, 
indonéských a čínských dělníků 
i přírodních amerických indiánů 
Surinamů. Nebo o smutném odkazu 
evropského dědictví na Ďábelských 
ostrovech, s nimiž je spojen děj 
Motýlka, autobiografického románu 

spisovatele Henriho Charriére.
K Surinamu patří i Unitas Fratrum, 

společenství, které pravidelně vydává 
svou knihu Hesla Jednoty bratrské 
bez přestávky téměř 290 let. Je to 
historický most mezi Českou a Suri-
namskou republikou utvářený slovy: 
Kunvald, Jablonné nad Orlicí, biskup 
Jan Blahoslav, biskup Jan Ámos Ko-
menský, Suchdol nad Odrou, Ochra-
nov a misie v roce 1732 až na sám 
konec světa. Do uvedeného výčtu 
je třeba doplnit jméno: Dr. Adolf 
Ulrich. Ten byl nejen plukovníkem 
Československé zahraniční armády 

A co je vlastně hypnóza, zda může být 
nebezpečná, nebo jak vypadá v praxi, 
se dozvíte na komponovaném večeru 
v Koruně.

Jakub Kroulík před vámi dokáže 
ohnout lžíci, vyčíst vaši minulost i bu-
doucnost nebo s vámi hrát čtyři hodiny 
skořápky, aniž byste alespoň jednou vy-
hráli. Není v tom žádná finta. Ani pod-
vod. Vše se odehrává jen ve vaší hlavě. 
Jakub Kroulík se vám do ní dokáže do-
stat. Že je to hloupost? Vyzkoušejte to.

Odvážnější jsou prý mnohem více 
ženy. Muži se asi více bojí, aby na 
sebe něco neprozradili, neztrapnili se. 

K letošní oslavě MDŽ připravily 
kulturistky, alias Neviditelné modelky 
s.r.v.o, velmi netradiční a zajímavý ve-
čer, plný překvapení. 

V první polovině se představí cha-
rismatický Jakub Kroulík, hypnotizér 
a mentalista. Po něm nastoupí oblíbe-
ný taneční spolek nestárnoucích holek 
a Neviditelné modelky se svojí Burzou 
nesplněných přání a potřebnou dáv-
kou veselí i sebeironie, které vás z pří-
padné hypnózy zaručeně dostanou.  

Co je vlastně mentalismus?
Je to část kouzelnického oboru, která 

se zaměřuje na efekty s lidskou myslí. 

Neviditelné modelky v akci s mentalistou
Ale nebojte se. Jakub Kroulík nikoho 
nezesměšní, rád zprostředkuje svými 
schopnostmi i triky zajímavý a výji-
mečný zážitek.

Takže k naší oslavě Mezinárodního 
dne žen zveme srdečně i muže. Tento 
svátek si totiž zaslouží být slaven, pro-
tože nebýt našich babiček feministek, 
nejen, že by se například v Koruně 
nemohlo sejít více jak pět žen najed-
nou, ale určitě bych ani nepsala tento 
článek.

MDŽ v Koruně – 8. března
v 19.00 hodin

Světový den modliteb a Surinam na Západě, ale také se v roce 1967 stal 
biskupem Unitas Fratrum.

Surinam je v ý jimečná země. 
V rámci setkání Světového modliteb-
ního dne za Surinamskou republiku 
se s ní bude možné seznámit všemi 
lidskými smysly – včetně degustace 
toho, co je pro její zemědělství v pás-
mu zhruba 100 km od pobřeží typic-
ké: rýže, banánů, citrusů, kokosových 
ořechů a cukrové třtiny. 

Světový den modliteb: Surinam –
v pondělí 26. února od 18.00 hod.
radotínská modlitebna
Církve československé husitské, 
Prvomájová 909/7, 1. patro

Po krásném pěším výletu na Dívčí Hra-
dy, za téměř jarního počasí, zve Klub ak-
tivních a nestárnoucích všechny zájemce 
o obrazy plné pozitivní energie a pohody 
do knihovny, kde byla na přání jeho 
příznivců uspořádána prodejní výstava 
obrazů malířky Simonetty Šmídové.

Během měsíců února a března 2018 
si mohou zájemci plátna nejen pro-
hlédnout, ale některá i zakoupit. Na 

závěr výstavy bude uspořádána beseda 
s malířkou.

Další aktivity KAAN budou opět 
velmi rozmanité.

Chystá se pěší výlet přes Zbraslav 
na Baně, do Lipenců a zpět. Termín 
bude upřesněn na obvyklých výlepo-
vých plochách.

V měsících dubnu či květnu KAAN 
uspořádá celodenní výlet do města na 

soutoku řek Vltavy a Malše, Českých 
Budějovic. Program bude dvojí. Pro 
zájemce o prohlídku Jihočeského 
muzea motocyklů a pro zájemce o po-
znávání krásných zákoutí malebné 
jihočeské metropole.

Připravuje se také koncert pianis-
ty Jana Novotného (opět na přání) 
i vyspělých dětských umělců. Rov-
něž plánovaný výlet do sv. Jana Pod 

Skálou bude na přání. KAAN chystá 
i prohlídku motocyklů Harley David-
son a mnoho dalších.

Dokumentaci všech konaných akcí 
naleznou zájemci na www.praha16.eu/
Seniori. O těch budoucích se dozvědí 
z plakátů na obvyklých výlepových 
plochách, či ústním podáním. Na nové 
příznivce se KAAN těší i v roce 2018.

Po výletu zve KAAN na výstavu obrazů
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 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

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

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

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

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00
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Věra Peroutková
tel.: 257 225 946

PDF, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP

�������������������������������

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

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

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

ŘEZ DŘEVIN,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

certifi kát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

Tel: 728 217 957
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Michal Šimek s.r.o., 
K Radotínu 492 hledá pracovníka skladu

obsluha vysokozdvižného vozíku.
Požadujeme zkušenosti
v oboru a spolehlivost.

Vychystávání objednávek pro cílové 
zákazníky ve skladu ovoce - zelenina.

Rozvozy objednávek po Praze.
Nástup možný ihned. ŘP. B podmínkou, 
upřednostníme zájemce s ŘP. B a C. 
Nabízíme dobré finanční ohodnocení

a přátelské zázemí, pevná pracovní doba.

Kontakt pouze 8.00 - 15.00 po - pá 
tel.: 602 384 723, pan Tomáš Karger 

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907
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Malířské práce, štukování 
stěn i stropů, stěrkování,

lakýrnické práce

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

ODHAD aktuální tržní ceny NEMOVITOSTI
              ZDARMA

Chcete prodat nemovitost?
Spolehněte se na profesionály.
Ing. Ivan Kočí
realitní poradce 
člen Realitní komory ČR
www.realitykoci.cz
koci@realitykoci.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
   

Disponujeme vlastním chladicím zařízením
a místností pro úpravu zesnulých.

Osobní a etický přístup.
Převozy zesnulých po celé ČR.

Rozloučení s obřadem i bez obřadu.
Zajistíme květinové dary, hudbu, smuteční autobus.

Uložení zesnulého do doby obřadu u nás.
Úpravu, oblékání, líčení . . .

Kremační a hřbitovní služby.
Možnost sjednání u Vás doma.

Parte zdarma!

Naše kancelář:
Budějovická 1116, Jesenice u Prahy

Po – Pá – 9:00 – 16:00

NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA – Tel: 702 285 384
www.pohrebjelinek.cz

Pokud zesnulého odveze jiná než Vámi vybraná pohřební služba, 
nejste v žádném případě povinní sjednávat u ní pohřeb.

Pohřební službu si vybírá rodina a jen na ní záleží, ke které má důvěru.

Děkujeme za Vaši důvěru.
Petra Bartáková a Tomáš Jelínek

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
- jednosměnný provoz pondělí-pátek

přijme na pozici:

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

SKLADNÍK
- jednosměnný provoz pondělí-pátek
- všechny pozice mají 1x za 3 týdny

sobotní směnu 6:30 - 13:00 

Bližší info na tel. 602 352 092
mail: dvorak@albet.cz

SERVISNÍ MECHANIK
Půjčovna nářadí a stavební mechanizace

v Praze 5 – Radotíně přijme na plný úvazek
servisního mechanika pro opravy a údržbu strojů, 

zahradní techniky a vozidel.
Požadujeme řidičský průkaz B,

manuální zručnost
a základní znalost práce na PC.
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Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz

Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba

technologie pro příjem
televizního a satelitního 

signálu.

TELEVIZNÍ
ANTÉNY

PŘEDPRODEJ
VŽDY VE STŘEDU

od 16.00 do 18.00 hodin
NEBO VŽDY HODINU

PŘED ZAČÁTKEM
NAŠICH PŘEDSTAVENÍ

KONTAKT PRO REZERVACE
VSTUPENEK

rezervacekskoruna@centrum.cz
ZMĚNY PROGRAMU I ČASU VYHRAZENY
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Náklad 10 000 výtisků. 
Výtisk a distribuce ZDARMA. 

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

 Další číslo vyjde 15.3.2018.
Uzávěrka pro inzerci: do 2.3.2018.

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

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

a fotografie se nevracejí. 

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506
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Pro Váš interiér:
- Horizontwální žaluzie všech typů
- Vertikální žaluzie (šikmé, oblouky)
- Dřevěné vertikální i horizontál. žaluzie
- Látkové žaluzie - plisse (různé atypické tvary)
- Látkové rolety
- Originální zastiňovací doplňky VELUX
- Badachýny - velkoplošné zastínění
- Garnyže a záclonové tyče na míru
- Ozdobné doplňky oken

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

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

Doprava v okolí 10  km ZDARMA

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

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

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

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

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

provozovna Radotín:
Vinohrady 62
objednávky po tel. dohodě

Zemní práce minibagrem
Jan Kubát

U Sanatoria 39, Praha 5

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

email:
bagrovani.info@seznam.cz

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

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

INSTALACE,
DODÁVKY, OPRAVY,

zajištění HD a T2 příjmu

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

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

VETERINÁRNÍ ORDINACE RADOTÍN 
Adresa:
Náměstí Osvoboditelů 69
Praha 5 - Radotín

Kontakt recepce,
obchod:

+420 731 272 969
www.vetradotin.cz

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

MVDr. Irina Lobová
MVDr. Linda Gregušová

PRODLOUŽENÉ
ORDINAČNÍ HODINY

OTEVÍRACÍ DOBA 
PONDĚLÍ – PÁTEK 9 - 19 hod. 
SOBOTA – NEDĚLE zavřeno
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130/110* Kč u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

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

Rodinné centrum
Pexeso, z.s.

16. 2. 17.30 Dukátová skála   ČR 110 Kč
  Film s pohádkovými motivy o partě dětí, které o prázdninách pátrají
  po hradním pokladu, ale na své cestě zůstanou uvězněni Černou paní
 20.00 Padesát odstínů svobody (zvuk 7.1)   USA 140 Kč
  Pikantní erotická romance okořeněná pořádnou dávkou thrilleru.
  Novomanžele čeká několik nečekaných a nepříjemných překvapení
17. 2. 17.30 Raffaello: Lord umění   Itálie    200/160* Kč
  Intenzivní portrét jednoho z nejlepších renesančních umělců, který měl
  vliv na rozvoj celého světa umění a dodnes fascinuje nejen historiky
 20.00 Black Panther   3D   USA 140 Kč
  Další z marvelovských komiksů nás zavede do malé země Wakanda.
  Hlavním strážcem jejího tajemství je náčelník zvaný Černý panter
20. 2. 17.30 Hmyz   ČR 110 Kč
  Poslední celovečerní film J. Švankmajera. Během zkoušky představení
  “Ze života hmyzu“ se prolnou osudy postav hry a ochotníků
 20.00 Happy End   Francie/SRN 80 Kč
  Zatímco svět kolem se nepostřehnutelně, ale zásadně proměňuje,
  jedna lepší francouzská rodina žije ve své uzavřené bublině
21. 2. 17.30 Black Panther   USA 120 Kč
 20.00 Tvář vody  USA 120 Kč
  Za studené války v utajované americké vládní laboratoři pracuje němá
  Elisa. Ta objeví přísně tajný experiment – Sally Hawkins
22. 2. 17.30 Vnitřní slunce   Francie 100 Kč
  Rozvedená umělkyně Isabelle (Juliette Binoche) hledá životní lásku.
  Své naděje ale vkládá do mužů, kteří jsou spíše opakem tohoto ideálu
 20.00 Věčně tvá nevěrná   ČR 130 Kč
  Josefovo krachující manželství přijíždí originálně zachránit teta Marta.
  Naordinuje jim nevěru. Musí se přistihnout in flagranti a pak rozvést
23. 2. 17.30 Pračlověk   GB/Francie 125/100* Kč
  Film o střetu civilizací. Vyhraje doba kamenná či bronzová?
               Rozhodnout má zápas v kopání dvou skupin bojovníků do kožené koule 
 20.00 Akta Pentagon: Skrytá válka   USA 130 Kč
  Příběh novinářů, kteří zveřejnili tajnou zprávu “Pentagon Papers“
  o angažovanosti americké vlády během války ve Vietnamu
24. 2. 17.30 Black Panther   3D   USA 140 K
 20.00 Věčně tvá nevěrná   ČR 130 Kč
27. 2. 17.30 Ewa Farna 10: Neznámá známá   ČR 120 Kč
  10 let zpěvaččiny kariéry, kdy se rozešla se svým managemantem,
  osamostatnila se, založila vlastní vydavatelství a stihla se vdát
 20.00 Vnitřní slunce   Francie 100 Kč
28. 2. 17.30 Věčně tvá nevěrná   ČR 130 Kč
 20.00 Hmyz   ČR 110 Kč
1. 3. 17.30 Alenka v zemi zázraků   ČR    110 Kč
  Osobitá parafráze známé Alenky v říši divů. Poetické vyprávění mladé
  dívky, která putuje krajinou svého dětství a vzkřísí se do dospělosti
      20.00 Tak pravil Bůh   Dánsko 100 Kč
  Jízlivý, sarkastický a dojemný rodinný portrét inspirovaný slavnou
  biografií dánského dramatika Jense Blendstrupa
2. 3. 17.30 Pračlověk   GB/Francie 125/100* Kč
 20.00 Věčně tvá nevěrná   ČR    130 K
3. 3. 17.00 Ewa Farna 10: Neznámá známá   ČR 120 Kč
 19.00 Michail Baryšnikov - Prostor   Švédsko   (viz str. 8) 120 Kč
 20.00 Já, Tonya   USA 110 Kč
  Tonya Harding patřila mezi nejlepší krasobruslařky světa, známá je
  však spíše šokujícím útokem na svou soupeřku Nancy Kerrigan
6. 3. 17.30 Věčně tvá nevěrná   ČR 130 Kč
 20.00 Potvora   Dánsko 100 Kč
  Drama zachycuje všední vztahové situace, z nichž se rýsuje portrét  dvou
  zcela rozdílných lidí, jejichž přitažlivost má destruktivní následky
7. 3. 17.30 Já, Tonya   USA 110 Kč
 20.00 Nejtemnější hodina   GB 100 Kč
  Winston Churchill v příběhu založeném na skutečných událostech
  z doby jeho prvních týdnů ve funkci na začátku druhé světové války
8. 3. 17.30 Rudá volavka   USA 120 Kč
  Příběh primabaleríny, jejíž dravost dotlačila její tělo a mysl na samotný
  limit. Mistryně ve svůdném a manipulativním boji zpravodajské služby
 20.00 Tátova Volha   ČR 130 Kč
  Po smrti manžela se čerstvá vdova se svou dcerou vydává po stopách
  jeho milenek hledat dosud dobře utajovaného syna
9. 3. 17.30 Triky s trpaslíky   USA/Kanada 125/100* Kč
  Chloe se přestěhuje do gotického domu plného zahradních trpaslíků.
  Trpaslíci jsou živí. Mají dům chránit před hrozbou z jiné dimenze
 20.00 Lady Bird   USA 110 Kč
  Film patří mezi nejlepší snímky roku 2017 a herečka Saoirse Ronan
  za svůj výkon získala Zlatý globus
10. 3. 17.30 Alenka v zemi zázraků   ČR    110 Kč
 20.00 Winchester: Sídlo démonů   USA 120 Kč
  Příběh inspirovaný skutečnými událostmi. Vdova a dědička zbrojovky
  Winchester je přesvědčena, že je pronásledována dušemi zabitých
11. 3. 16.00 Rusalka (Antonín Dvořák)   USA   (viz str. 8) 300/250* Kč
13. 3. 17.30 Tátova Volha   ČR 130 Kč
 20.00 Darkland   Dánsko 100 Kč
  Zaidův bratr je brutálně potrestán vůdcem gangu. Protože policie nemá
  dostatek důkazů, rozhodne se zjednat spravedlnost sám
14. 3. 17.30 Earth: Den na zázračné planetě    GB 80 Kč
  Během jediného dne putujeme od nejvyšších hor k těm nejvzdálenějším
                               ostrovům, z hlubin džungle až do labyrintů velkoměst 
 20.00 Rudá volavka   USA 120 Kč
15. 3. 17.30 Lady Bird   USA 110 Kč
 20.00 Tátova Volha   ČR 130 Kč
16. 3. 17.30 Cesta za králem trolů   Norsko                                           120/100* Kč
                                Tři bratři se vydávají na nebezpečnou výpravu za záchranou princezny
  Kristin ze zajetí zlého trolla známého jako Horský král 
 20.00 Tlumočník   ČR/SR 120 Kč
  Hlavními hrdiny roadmovie jsou dva staří páni, kteří cestují napříč
  Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti
17. 3. 17.30 Tátova Volha   ČR 130 Kč
 20.00 Tomb Raider   USA                                                                        120 Kč
                                Mladá Lara Cro se vydává hledat pravdu o smrti svého otce.
                               Přežije toto dobrodružství a získá přezdívku Tomb Raider
Dětská představení:
17. 2. 15.30 Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu   Rusko 125/100* Kč
  Gerda má před sebou další úkol: nalézt rodiče unesené severním
  větrem a dát celou rodinu zase dohromady
24. 2. 15.30 Pračlověk   GB/Francie 125/100* Kč
  3. 3. 15.30 Pračlověk   GB/Francie 125/100* Kč
10. 3. 15.30 Včelka Mája 2: Medové hry   SRN/Rakousko 130/110* Kč
  Májin úl se nesmí zúčastnit Velkých medových her. V rozporu
                                s přáním královny se Mája rozhodne osobně postavit před císařovnu
17. 3. 15.30 Pračlověk   GB/Francie 125/100* Kč
Babybio:
14. 3. 10.00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci   ČR 60 Kč
  „To tedy byl porod!“ vzdychnete si, když se vám něco nepodaří a stojí
  vás to hodně úsilí. Tato věta vystihuje i touhu Olgy najít pravou lásku.
150/130* - na představení s takto označeným vstupným - sleva (dle typu představení) pro děti, studenty, 
seniory, ZTP. Slevu lze uplatnit u vstupenek zakoupených pouze na pokladně kina

do 31. března
Fandíme vodám, fandíme rybám

spolek Fandíme potápění představuje 
fotografie světa (nejen) pod vodou
galerie Městského domu Zbraslav

ve výpůjční době knihovny

14. února
Promítání pro seniory:

Chorvatsko – národní parky
promítá Zdeněk Beránek

Klub KLASU od 15.00 hodin

17. února
Dětský karneval

soutěže o ceny, doprovodný program
sál restaurace U Přístavu 15.00-17.00 hod.

rezervace na www.divadlozbraslav.cz

17. února
Countrybál

výuka country tanců, soutěže, půlnoční 
překvapení, hraje Rondel Band

sál restaurace U Přístavu od 19.30 hod. 
rezervace na www.divadlozbraslav.cz

18. února
Noc na Karlštejně

zbraslavské nastudování
známé hudební komedie

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

20. února
Noc na Karlštejně

zbraslavské nastudování
známé hudební komedie

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

22. února
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin

24. února
Kocour v botách

veselá maňásková pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

rezervace na www.divadlozbraslav.cz

25. února
Sen noci svatojánské

Shakespearovu komedii
v režii O. Vlčka hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin 

rezervace na www.divadlozbraslav.cz

26. února
Hurá do Evropy

dvě jednoaktové hry v jednom večeru autor 
textu a režie inscenace O. Vlček
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

rezervace na www.divadlozbraslav.cz

27. února
Sen noci svatojánské

Shakespearovu komedii
v režii O. Vlčka hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

rezervace na www.divadlozbraslav.cz

3. března
Benjamín a tisíc mořských ďasů

kapitána Barnabáše
maňásková pohádka

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

10. března
Kašpárkův drak Pudivítr

marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

rezervace na www.divadlozbraslav.cz

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

19. února
Jak léčit děti

přednáška a beseda se záchranářem
vstupné 80 Kč, hlídání 75 Kč/dítě
rezervace nutná, 17.30-19.00 hod.

24. února
Výtvarná dílna pro 9-15leté

vstupné (vč. materiálu) 380 Kč
rezervace nutná, 10.00-17.00 hod.

27. února
Jednoduché rodičovství 

o rizicích rodičovského perfekcionismu 
vstupné dobrovolné, hlídání 75 Kč/dítě 

rezervace nutná, 17.30-19.00 hod.

PEXOKOTVA od 20. 2. každé úterý
14.00-15.30 hod. děti 8-12 let se budou učit 

zdravě prosazovat i relaxovat
více info na tel. 731 042 668

www.pexeso.org

do 29. března
KAAN: Výstava Simonetty Šmídové

výstava snových obrazů
Místní knihovna Radotín

po, st a čt 8.00-12.00 a 13.00-18.00 hodin

16. února
XXIII. Radotínský bál
Radotínská sokolovna

20. února
Pódiová zkušenost

koncert žáků ZUŠ K. Slavického
kostel ČCE Na Betonce, od 18.00 hodin

22. – 25. února
POPAD – Pražská oblastní přehlídka 

amatérského divadla
velký sál i klubová scéna Kulturního střediska 

Radotín v domě U Koruny 
více viz str. 4 a 5

26. února
Světový den modliteb a Surinam

setkání s vyprávěním o zemi pralesů a řek
radotínská modlitebna Církve československé 

husitské, Prvomájová 909/7
1. patro od 18.00 hodin

více viz str. 4

17. února
O Rybabě a mořské duši

pohádka pro děti
v podání divadelního souboru Liberta

Klubová scéna Milana Peroutky (vchod ze 
dvora domu U Koruny) od 15.00 hodin

vstupné 70 Kč

1. března
Koncert populární hudby

žáků ZUŠ K. Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín v domě 

U Koruny od 18.00 hodin

2. března
Michal Pavlíček a Monika Načeva

akustický koncert vynikajícího kytaristy
a stejně skvělé zpěvačky

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

vstupné předprodej 290 Kč, na místě 320 Kč

3. března
Horymírova sváteční jízda a masopust

nám. Sv. Petra a Pavla od 11.00 hodin
více viz str. 4

3. března
Vítání jara

tradiční hudební večer
Pivní sanatorium od 17.00 hodin

více viz str. 4

8. března
Moc a síla hypnózy

mentalista Jakub Kroulík ovládne vaší mysl
a z hypnózy vás dostanou neviditelné modelky

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

vstupné předprodej 170 Kč,  na místě 200 Kč

13. března
Žákovský koncert

žáků ZUŠ K. Slavického 
kostel ČCE Na Betonce, od 18.00 hodin

14. března
Cestopisný pořad o Peru

zkušenosti české lékařky Ivany Wurstové, která 
spojuje různé pohledy na nemoc

při léčení svých pacientů
Klubová scéna Milana Peroutky

(vchod ze dvora domu U Koruny) od 19.00 hodin
vstupné předprodej 100 Kč, na místě 130 Kč

16. března
Nové TV

kabaretoidní představení o jedné 
nízkonákladové televizní stanici                  

 v podání Kočovného divadla Ad Hoc
velký sál Kulturního střediska Radotín v domě 

U Koruny od 19.00 hodin
vstupné předprodej 180 Kč, na místě 210 Kč

více viz str. 8

17. března
Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce 
pohádka pro děti v podání Divadla Kasperle 

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

vstupné 70 Kč

18. března
O Radotínskou skleněnku 

turnaj v kuličkách v  prostoru u lávky
přes Berounku na „lipenecké“ straně

20. března
 Čaj o třetí –

Hudba v myšlenkách Masarykových
tradiční setkání radotínských seniorek 

a seniorů s hudbou a občerstvením
velký sál Kulturního střediska Radotín v domě 

U Koruny od 15.00 hodin

22. března
 Ochutnávka chilských vín 

se sommeliérem Františkem Kabátem
v ceně 12 vzorků a 3 karibských rumů

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

vstupné 370 Kč
více nawww.praha16.eu

Jim Fergus – Tisíc bělošek
Píše se rok 1875. Americká vláda a kmen 
Čejenů vytvořily plán na výměnu tisíce 

bělošských žen za tisíc koní. Děti vzniklé 
z těchto svazků měly být prvním krokem 
v budoucí integraci indiánů do americké 
bílé společnosti. Mary Doddová s ironií 
a humorem popisuje své zážitky mezi 
pestrou skupinou žen provdaných za 

indiány. Jim Fergus zde vytváří fascinující obraz
„co by se stalo, kdyby“ – návrh na výměnu 

skutečně existoval, ale nikdy se neuskutečnil.
nakladatelství Garamound

C.D. Payne – Z hovna bič
Co si asi tak může člověk slibovat

od života, když ho osud obdaří ne zrovna 
přitažlivým zjevem, mizerným zrakem 

a předčasnou plešatostí? Nejspíš nic 
moc. Takže žádný div, že je z Dannyho 

v osmatřiceti osaměle žijící muž se špatně 
placeným zaměstnáním, těžce závislý na 
alkoholu a nikotinu. A když pak v práci 

dojde k reorganizaci a jeho místo zruší pro 
nadbytečnost, je to už vyloženě na mašli. 

Nový humoristický román autora
kultovní série „Mládí v hajzlu“.

nakladatelství Jota

David Vais – Prvootec
Zkušenosti prvootce bez obalu, bez 

zbytečných řečí, s praktickými postřehy 
a radami pro muže, ale i ženy. Prožijte 

s autorem roční přerod moderního muže 
ve funkčního a milujícího tátu a partnera. 
Vyhněte se zbytečným chybám a zjistěte,
co vede k spokojenému dítěti a rodině.

nakladatelství Sevruga

Pavel Pavel –
Návrat na Rapa Nui po třiceti letech
Autor knihy již ve svých devětadvaceti 

letech rozchodil tajemné sochy
na Velikonočním ostrově, v domorodém 

jazyce zvaném Rapa Nui. Jedinečný ostrov 
uprostřed Tichého oceánu od té doby 
navštívil ještě několikrát. V této knize 
předkládá své postřehy, osobní zážitky 

a místní znalost s humorným nadhledem 
a zároveň s hlubokým pochopením pro 

život obyvatel nejizolovanějšího místa světa.
nakladatelství RegounAll

PRO DĚTI
Sandra Dražilová Zlámalová –
Kulíškovy neposedné příhody

Z dešťové kapky zrozený malý čarovný 
skřítek po příchodu na svět nic neumí, nic 
nezná a vše se musí naučit. Během svého 

putování za poznáním se setkává s různými 
zvířátky i tajuplnými bytostmi –

jako jsou třeba úplničky. 
nakladatelství Brána

Asa Lind – Písečný vlk
Magický příběh o osamocenosti a ceně 

opravdového přátelství přivádí malé 
čtenáře na malý, téměř opuštěný ostrov, 

kde čas plyne vlastním tempem. Sedmiletá 
Zacharina se tu zpočátku se cítí osamělá, 

rodiče na ni nemají čas, a tak nejvíce 
volného času tráví na pláži za domem. 
Tady také jednoho dne z písku vyhrabe 
prazvláštní mluvící bytost připomínající 

vlka se srstí barvy písku.
edice Pikola Euromedia Group

Lucie Křesťanová –
Pohádky z pražských uliček

O lidech je známo, že jsou vrtošiví, proto 
se musí o pořádek v Praze starat někdo 
s dobrou pamětí a nesmrtelnou duší. 

Jsou to víly, skřítkové, duchové, vodníci, 
pidimužové a ještě další kouzelné bytosti
ze starých ulic, které pamatují dávné časy.

nakladatelství Brána

Daniela Fischerová – Bylum Nebylum
V městečku Ostrovín se dějí divné věci. 

Nejprve zmizí místní zámek a pak je 
unesena malá Pavlínka Karafiátová.

Své v tom hraje starobylá magie, ale také 
prachobyčejná závist a chamtivost jistého 

Chrudoše Kudrholce. Na světě totiž existují 
dvě vzácné knihy, kniha tvoření Bylum 
a kniha boření Nebylum. Kdo je má obě 

v držení, oplývá neuvěřitelnou mocí.
edice Pikola Euromedia Group

Peter Wohlleben – 
Slyšíš, jak mluví stromy?

Nadšené vyprávění světoznámého 
lesníka o tom, co o lese  sám vypozoroval 

a vyzkoumal. Zasvětí vás do tajemství 
obyvatel lesa i jejich zvláštností a poznáte 

triky, díky nimž přežívají.
nakladatelství Kazda

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav

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

www.mc-zbraslav.cz/knihovna
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Pomùcka:
Nola,
ulema Hornina 1. DÍL

TAJENKY
Ètvereèné

nerosty
Va�e
osoba

Jasná
hvìzda

Jedna
i druhá

SPZ okr.
Sokolov

Jméno
hereèky

Kaèírkové

Nìkdej�í
nájezdník

Tkalcovský
stroj Pøiná�et

Koupací
nádoby

Ohrazený
les

Spodek
nádoby

Bývalá
vládní

politická
strana

Obì
Dietlova
televizní
hrdinka

Latinská
spojka
Orvat

Vyrytá
tisková
deska

Osobní
zájmeno
Objednat
k výrobì

Hasnice

Souhlas
Býv. �véd.
hudební
skupina

Úspìch
Samec
ovce

Pokladna

Likérník
Pardu-
bická

rafinerie

2. DÍL
TAJENKY Nápor

Spojka
podøadící
úèelová

Malicherný
puntièkáø
Kloudná

Chemická
znaèka
rubidia

Pøísný
kritik

Bavlnìná
tkanina

Hazardní
karetní hra

Popìvek
Chemický

prvek

Noèní
dravý pták

Sarmat
Výzva

Úder
�iroèinou

Mìsto
v Itálii

Uzenina
Spojka
(toliko)
Koupì

Usazený
nános

neèistoty

Primáti

Kvìtenství
petrklíèe

Citoslovce
bolesti

�emlovka

Islámský
vykladaè
vìrouky
a práva

Citoslovce
pobídky

Stavební
dílec

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

Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

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

V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu 
nebo telefonní číslo a přiložte lehčí 
i těžší variantu sudoku s vyplněným 
jménem, adresou a tel. spojením. 
Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé. Výherci si svoji výhru 
mohou převzít na adrese redakce. 
Správná řešení zasílejte do redakce 
nejpozději do 28.2.2018

Řešení z minulého čísla

Tomáš Potůček
Vykoukových 648/5

Radotín

Šárka Koudelová
Neužilova 1495/2

Zbraslav
Jaroslav Bláha
Výpadová 215/9

Radotín

DvojCD „Radotínská 
hudební scéna 2017“ 

můžete zakoupit
v Kulturním středisku 

Radotín v době 
předprodeje každou středu 
od 16.00 do 18.00 hodin.

Cena 200 Kč

Přehled Kulturního střediska U Koruny

Vstupenky v předprodeji každou středu od 16.00 do 18.00 jsou 
levnější, než vstupenky, které zakoupíte až v den pořadu!
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PROSTOR
M B

Kino Radotín uvede v sobotu
3. března 2018 v 19.00 hodin záznam 
jedinečného tanečního dueta. 
Vstupné 120 Kč.

Švédský choreograf Mats Ek vytvo-
řil duet pro světově proslulého taneč-
níka Mikhaila Baryshnikova a Anu 
Lagunu, která je Ekovou dvorní ta-
nečnicí. Režisérem filmového zpraco-

vání je švédský režisér Jonas kerlund, 
dobře známý svou spoluprací s umělci: 
Madonna, Rolling Stones, Rammstein, 

U2, Lady GaGa, Robbie Wil liams, 
Ozzy Osbourne, Paul McCartney, 
Metal l ica… 

Tento tvůrčí tým, ve kterém se 
setkávají různé světy, představu-
je tanečnímu světu f i lm, který je 
senzací. Choreograf ie PROSTORU 

(v originále „PLACE“) byla 
poprvé uvedena v Dansens 
Hus ve Stockholmu v srpnu 
2007 – premiéra přilákala 
novináře i milovníky tance 
z celého světa a film se u kri-
tiků i diváků dočkal nadše-
ného přijetí. Hudbu složila 
švédská hudební skupina e 
Fleshquartet (která s Matsem 
Ekem spolupracovala i na 
jeho baletech „Apartment“ 
a „Fluke“). Scénograf Peder 
Freij se společně s Matsem 
Ekem již v minulosti podílel 

na ztvárnění cenami ověnčených bale-
tů („Smoke“ a „Sleeping Beauty“). Od 
stockholmské premiéry bylo předsta-

vení PROSTOR provedeno na jevišti 
v Řecku v létě 2008 a v roce 2009 se 
objevilo na festivalech Holland Festi-
val a Pina Bausch Festival ve Wupper-
talu. V představení se Mats Ek věnuje 
jednomu ze svých témat; tématu zkou-
mání těl zralých tanečníků. Křehká 
krása stárnoucí řeči těl v baletu „PRO-
STOR“ je v podání dvou virtuózních 
tanečníků dojemná a vzrušující . 
Jeden ze švédských novinářů napsal: 
„Opravdu doufám, že balet Place na-
hráli, aby se na toto vytříbené umě-
lecké dílo mohlo podívat co nejvíce 
z nás.“ Toto přání se nyní plní. Mats 
Ek a Jonas kerlund totiž při setkání 
zjistili, že spolu chtějí spolupracovat. 
V květnu 2009 byl balet „PROSTOR“ 
uveden ve stockholmském divadle 
Royal Dramatic eatre. Jonas ker-
lund toto představení ve dnech 8. až 
10. května zaznamenal na 35 mm fil-
mový pás, hotový film pak byl s krát-
kým úvodem hotov v říjnu 2009. 

Kočov né divadlo AD Hoc opět  
v Koruně s novým představením!

Všichni zbožňují jejich Zmrazovače, 
teď přivezou Nové TV.

Představení Zmrazovač - Il Congela-
tore, komediální mafiánské drama, se 
v Radotíně, ale i v téměř celé republice 
stalo kultovním oblíbeným předsta-
vením, spojujícím vášnivé milovníky 
opery s těmi, co operu příliš nemusí. 
Zmrazovač zmrazil na židlích nejedno-
ho nepřítele opery i divadelního kritika 
a poté je zase rozmrazil ve frenetických 
záchvatech smíchu, potlesku i volání: 
„Bravooo“. Skvělé libreto, úžasná hra 
s jazykem, humor, profesionální pě-
vecké i herecké výkony a mimořádně 
sympatická skupina mladých hudeb-
níků, učitelů, učitelek, manažerů, 
maminek, tatínků i právníka dokazuje, 

že divadlo nemusí být rozděleno na 
amatérské a profesionální, ale spíš na 
dobré či špatné. A Kočovné divadlo 
Ad Hock, ověnčené 
mnoha oceněními, 
patří mezi amatéry 
ke špičce.

V pátek 16. března 
máme šanci vidět nej-
novější kousek tohoto 
divadla: Nové TV.

Pokud rádi kou-
káte na televizi, je to 
právě pro vás. Pokud 
televizi nemáte v ob-
libě, je to pro vás 
taky. Parodie, kaba-
ret, koncert, kome-
die a panika k tomu. Hlavní téma dne 
naší Nové TV: vyvolat paniku, to vše 
poeticky, hravě a klidně od hip hopu 

přes punk, rock, lidovku, dechovku 
či operu a ještě i s příběhy těch všech 
kolem. Tato inscenace také získala ně-

kolik ocenění nejen za hudbu, ale i za 
herecké i pěvecké výkony.

Nenechte si ujít!

K 

Projekt MET Live Metropolitní 
opery v New Yorku není pro české 
mi lov ní k y tohoto žánru žádnou 
novinkou. Sledování brilantních in-
scenací s hvězdným obsazením v po-
hodlí kina, které máte za rohem, nemá 
v tuzemské produkci, jež je navíc 
dlouhodobě podfinancovaná, konku-
renci. Většina kin, která vlastní licenci 
k promítání přenosů, je navíc vybave-
na stereofonním zvukovým systémem, 
takže poslechový zážitek neztrácí nic 
na autentičnosti. Taktéž obraz v HD 
kvalitě je více než uspokojivý. Jako 
bonus můžeme navíc nahlédnout 
do zákulisí příprav dalšího jednání, 
vyslechnout rozhovory s aktéry, kteří 
celému světu sdělují své pocity z právě 
odzpívané árie, a také si vychutnat 
nabídku připravovaných projektů. Je 
to vůbec poprvé, co se Metropolitní 
divadlo rozhodlo vyslat do světa čes-
kou operu. Rusalka – tragický příběh 
o nešťastně zamilované vodní víle – je 
stále kosmopolitní, jako byli za svého 
života její autoři Antonín Dvořák 
a tvůrce libreta Jaroslav Kvapil. 

Vrcholem „souhvězdí“ je zejména 
americká sopranistka Renée Fleming, 
která se na roli Rusalky již delší dobu 
specializuje. S árií Měsíčku na nebi 
hlubokém vyhrála do Metropolitní 
opery dokonce konkurs. Zajímavostí 
je, že její konkurentkou byla v té době 
se stejnou písní i Gabriela Beňačková. 
Flemingová si však po celou dobu 
svého vystoupení uchovává jakýsi 
odstup a rezervu jak ve vokálním, tak 
hereckém projevu, což ve výsledku 
změnilo její Rusalku z lásky posedlé 
vodní nymfy na odevzdanou bytost, 
jež nakonec odplaví jen příval slz.

Pravým opakem je její pěvecký 
partner Piotr Beczala, který exceluje 
svým všestranným projevem a nene-
chá posluchače dlouho na pochybách, 
kdo že je na prknech, která znamenají 
svět, pánem. Tento katowický rodák je 
bezpochyby jednou z nejvýraznějších 

současných pěveckých osobností, 
která je svým vzezřením předurčena 
zejména ke ztvárnění rolí princů, 
milovníků a svůdníků všeho druhu. 
Dramaturgickým protikladem je mu 
lehce nachlazená Ježibaba v podání 
Dolory Zajick, která je však neméně 
charismatická.

Přestože si v přestávkových inter-
view zpěváci pochvalují češtinu jako 
melodický jazyk připomínající svou 
zpěvností italštinu (Beczala ji dokon-
ce připodobňuje k polštině malých 
dětí, kterým ještě nenarostly zoub-
ky), je zjevné, že vedení inscenace 
nenechalo nic náhodě a obsadilo do 
představení osobnosti, které již měly 
tu čest se s českým jazykem utkat, či 
jsou dokonce alespoň částečně české-
ho původu (Flemingová, Zajicková). 
Ačkoliv je výslovnost všech účinku-
jících až pozoruhodně srozumitelná, 
přesto se nevyrovná projevu českého 
rodáka Vladimíra Chmela, který za-
zářil v roli Hajného.

V neposlední řadě stojí za zmínku 
excelentní orchestrální doprovod pod 
taktovkou Yannicka Nézet-Séguina, 
pravděpodobně dalšího nástupce 
Jamese Levina, a fantastická scéna, 
kostýmy a výprava, jakoby vystřiženy 
z romantických obrazů Caspara Da-
vida Friedricha v kombinaci s Brouč-
ky Jana Karafiáta. Stočlenná armáda 
řemeslníků, kulisáků, osvětlovačů 
a inspicientů pracuje jako jeden muž, 
aby mohla Renée Flimingová ele-
gantně sklouznout z plastové vrby do 
umělého rybníka a na soustavě kla-
dek se pak vznášet na neviditelných 
vlnkách, dokud se zcela nepromění 
v pěnu. 

Je to opět nezapomenutelný zážitek: 
bouřlivý potlesk, uklánění a opona – 
vlastně závěrečné titulky.

 

RUSALKA  
A D

Kino Radotín uvede v neděli
11. března 2018 v 16.00 hodin 
záznam z Metropolitní opery
v New Yorku. Vstupné 300 Kč
( ZTP, důchodci a studenti 250 Kč).



ZŠ Praha - Radotín skvěle zabodova-
la na Přeboru Prahy školních družstev.

O zisk poháru za 3. místo se v kon-
kurenci 29 družstev pražských škol 
nejvíce zasloužili sami hráči. Vojtěch 
Hrabě – kapitán družstva, Aleš Ko-
zumplík, Kristián Hrabě, Filip Bureš 
i náhradník Adam Ježek. V sedmi 
utkáních prokázali vysoké nasazení, 
soustředění i dobrou pohodu. Sedm 
takových partií se svou náročností 
rovná sedmi písemkám 
z matematiky za den. 
A kluci to zvládli na 
jedničku. Obdivuhod-
ná byla jejich disciplína. 
Drželi se pokynů trené-
ra: nejedli sladkosti, 
nepili sladké nápoje, ale 
posilovali se zdravými 
svačinkami z domova 
prokládanými kvalitní 
švýcarskou čokoládou. 
Díky tomu byli schopni 
udržet svoji pozornost 
a soustředění po celý 
turnajový den. (Dík 
tedy patří i jejich ma-
minkám.)

Kolektivní úspěch 
n ě k t e ř í  d o p l n i l i 
a korunovali ziskem 
individuálních trofejí. 
Kristián Hrabě získal  
bronzovou medaili za 3. nejlepší vý-
sledek v Praze na 3. šachovnici. Jeho 
bráška Vojtěch Hrabě se dokonce 
stal nejúspěšnějším hráčem turnaje 
ziskem zlaté medaile za 1. místo na 
nejnáročnější 1. šachovnici.

Maličkým zklamáním  byl pro bor-
ce z radotínské ZŠ únik postupu na 
Mistrovství republiky ČR – o pouhý 
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Zimní fotbalový turnaj
a příprava na jaro

Na fotbalovém hřišti v Radotíně je 
již od počátku roku pěkně živo. Rozjel 
se další ročník fotbalového zimního 
turnaje Weber Cup, který SC Radotín 
pořádá společně s Aritmou Praha.

Díky tradici a úspěšnému pořa-
datelskému zázemí je Weber Cup po 
Tipsport lize a turnaji Meteoru třetím 
nejlépe obsazeným zimním turnajem 
v Praze. Většina přihlášených muž-
stev je přeborových a z „A“ tříd Prahy 
a Středočeského kraje, okořeněných li-
govými dorosty Meteoru a Motorletu.

Radotínská skupina je tradičně 
silná a pro diváky i zajímavá, pro-
tože se mohou naživo setkat s hráči, 
kteří nedávno svlékli ligové dresy. 

A tak kromě domácích lze uvidět na 
nové „umělce“ v Radotíně například 
v mužstvu Hvozdnice hned triumvi-
rát bývalých ligových hráčů (Stracený, 
Loučka, Třešňák). Branku Letů hájí 
legenda Bohemians Radek Sňozík, na 
trenérském postu Jíloviště je nepře-
hlédnutelný Horst Siegl a v útoku té-
hož mužstva řádí jeho syn. Osmičku 
mužstev radotínské skupiny doplňují 
přeborová mužstva Braníku a Zbra-
slavi, Podolí z první třídy a ligový 
dorost Motorletu. Společnost tedy 
vskutku elitní.

Tradičně jsou hracími dny soboty. 
Kompletní program a výsledkový 
servis je na webu Aritmy Praha nebo 

na stadionu v Radotíně. Stojí za to si 
v sobotu udělat volno a prožít několik 
hodin na slušném fotbale a čerstvém 
vzduchu.
To je nyní – a co bude?

Mistrovské soutěže pro muže se 
rozbíhají poslední týden v březnu 
a pro veškerou mládež hned po Veli-
konocích. U „A“ mužstva došlo k vy-
nucené změně trenéra; Lumíra Hon-
zeka ze zdravotních důvodů nahradil 
Miroslav Petr mladší. Hrubá zimní 
příprava pomalu kulminuje a tým by 
měl být na jaro v pohodě. B mužstvo 
svoji přípravu zahajuje pod vedením 
Jaroslava Loudy 6. února.

Starší žáci s trenérem Jiřím Býmou 
končí př ípravu na 
lyžích v Krkonoších 
a poté se budou 
připravovat již jen 
na hřišti. Oba týmy 
m l a d š í c h  ž á k ů 
kombinují přípravu 
na hřišti s halovou 
přípravou a účastí na 
krátkodobých ven-
kovních turnajích ad 
hoc s Radkem Janov-
cem a Janem Lehnin-
gem. Totéž se prak-
ticky dá říci i o starší 
přípravce (ročníky 
2007 a 2008), které se 
trenér Marek Eisman 

nebojí vyhnat z tepla haly do zimního 
počasí na hřišti. Mladší přípravka 
a předpřípravka s Benem Vlčkem 
a Martinem Eismanem jsou na přípra-
vě uschovány v tělocvičnách a v hale. 
Jejich přechod na venkovní přípravu 
je plánován na počátek března. 

Je evidentní, že radotínský fotbal se 
neuložil k zimnímu spánku a ve všech 
věkových kategoriích pilně pracuje. 
A rád přivítá nové děti se zájmem 
o fotbal.

Vše uvedené dokazuje, že se občas 
vyplatí vypnout z každodenního ko-
lotoče a zastavit se na radotínském 
fotbalovém hřišti.

Zlato z Winter Lax Cupu
Počtvrté v řadě si na tradiční box-

lakrosový turnaj, organizovaný klubem 
SK Lacrosse Jižní Město, LCC Radotín 
dojelo pro vítězství.

V í k e n d o v á  k l á n í  v e  d n e c h  
19. až 21. ledna s sebou nesla několik 
novinek. Jednak se turnaj vrátil po 
třech letech k původnímu názvu Win-
ter Lax Cup a rovněž se rozrostl na 
úctyhodných 14 účastníků. Týmy byly 
nalosovány do čtyř skupin; ve skupi-
nách A a B bylo po čtyřech týmech 
a ve skupinách C a D po třech.

Custodi ve své A skupině nejdříve 
nastoupili v pátečním podvečeru proti 
slovenským Bats z Bratislavy, kteří 
pojali tento turnaj velice prestižně 
a přivezli silný a ambiciózní tým. 
Custodi nastupovali do zápasu z plné 
kondiční přípravy, takže pro trenéry 
bylo velkou neznámou, jak si budou 
rozumět s lakroskami, které odložili 
na konci září po příjezdu ze zámoř-
ského turnaje. Na hráčích LCC byly 
od první minuty vidět abstinenční 
příznaky z nedostatku lakrosu, které 
se projevily obrovskou chutí do hry. 
Tomu odpovídal i konečný výsledek 
8:0, který byl k velice dobře hrajícím 
Bratislavanům až příliš krutý. V týmu 
Bats zaujal Will Mahon, jednoznačně 
nejlepší „fejsař“ turnaje. 

Poslední zápas prvního hracího 
dne turnaje odehráli Custodi s nad-
šeně bojujícími mladíky ze SKL Jižní 
Město B, kteří rovněž nenašli cestu, 

jak překonat radotínského brankáře 
Jakuba Mareše, a ze zápasu si odnesli 
přijatelnou porážku 5:0. Druhý den 
začínal pro Custody až v poledne 
dohrávkou základní skupiny s pol-
skými Polish Eagles, kteří jako první 
ukončili neprůstřelnost radotínského 
gólmana, a to hned dvěma brankami. 
Zápas nakonec skončil 11:2.

Neúprosný pavouk turnaje přihrál 
Custodům do čtvrtfinálového zápasu 

radotínské mladíky z LCC Wolves, se 
kterými se v průběhu zimy připravují 
společně na novou sezónu. Wolves, 
kteří měli v brance Viktora Bláhu, bez-
pochyby nejlepšího brankáře turnaje, 
nestačili na své starší a zkušenější klu-
bové kolegy a podlehli v zápase 7:1.

O tři hodiny později přišel ve dru-
hém semifinálovém zápase turnaje 

tradiční souboj dvou dlouhodobě 
nejlepších týmů české boxlakrosové 
scény – domácích pořadatelů SKL 
Jižní Město A a LCC Radotín. A bylo 
se opět na co dívat. Ve velice slušné 
divácké kulise domácí odehráli vyni-
kající první periodu a Custodi soupeře 
zlomili až ve druhé polovině zápasu 
s výsledkem 5:1.

V posledním hracím dni turnaje 
čekal na Custody pouze jeden zápas, 
a to finálový – s dalším českým zástup-
cem, TJ Malešice. Vzhledem k tomu, že 
radotínskému týmu tentokrát naprosto 

selhal útok, drželi se Malešičtí první 
dvě periody na dostřel. Zásluhou tří 
výpadů obránců Custodů – jedné bran-
ky Dominika Javorského a dvou branek 
Jakuba Výmoly, si Custodi vypracovali 
rozhodující náskok, který udrželi až do 
konce a zvítězili v poměru 7:2.

Výsledkově Custody může těšit fakt, 
že již počtvrté v řadě v tomto turnaji 
zvítězili. V průběhu šesti odehraných 
zápasů neztratili ani jednu periodu 
a obdrželi pouze šest branek. Po herní 
stránce lze konstatovat, že obrana, která 
má v zádech výtečného brankáře, se do-
pracovala do stavu, kdy toho útoku sou-
peře moc nedovolí. Individuální ocenění 
obdržel brankář Jakub Mareš a obránce 
a kapitán týmu Martin Hodaň.

Závěrem je třeba poblahopřát a po-
děkovat organizátorům, kteří z turnaje 
otevírajícího lakrosovou sezónu v Čes-
ké republice vytvořili jeden z nejpres-
tižnějších evropských boxlakrosových 
turnajů.

půlbod při 18 získaných!
Vzhledem k tomu, že školu repre-

zentovali hráči mladší, než byla vět-
šina jejich soupeřů, lze doufat v dobré 
umístění i v příštím roce. Z pěti  re-
prezentantů  školy jsou čtyři ročník 
2007. V stejné kategorii tedy mohou 
hrát ještě další dva roky. 

Chytré hlavičky chlapců z Radotí-
na předstihly i renomované prestižní 
školy Prahy. A proto poděkování jim, 

jejich rodičům a vedení školy. Zejména 
panu řediteli a vedoucí volnočasových 
aktivit, paní učitelce Iloně Valešové 
,za jejich podporu rozvoje korektního 
myšlení dětí hrou královskou.

Z výkonu kluků a jejich chování 
jsem byl stejně šťastný jako oni.

Úspěch na šachovém přeboru

Badmintonový podzim na mládežnických MČR
Badminton získává v Radotíně stále 

více na populárnosti. A společně s tím 
rostou i jeho úspěchy.

Mládežnický oddíl dnes čítá přes se-
dmdesát dětských hráčů. Od nejmen-
ších nováčků, věkem ještě předško-
láků, přes žáky, až po dorostence. 
Nejenže se stále hlásí noví členové, ale 
ti pokročilí již získávají tituly a medai-
lová umístění na republikových tur-
najích a Mistrovstvích. Několik hráčů 

se také dostalo do reprezentačních 
výběrů - Bára Bursová, Ema Staňková, 
Katka Mikelová a Matěj Hubáček.

Ti mladší se už začínají prosazovat 
na turnajích oblastní úrovně v Praze 
i mimo Prahu, kde již stabilně obsazují 
místa na stupních vítězů. 

V rámci Prahy fungují tréninko-
vá centra mládeže, kam rovněž byli 
vybráni hráči radotínského badmin-

tonového oddílu. V těchto centrech 
mají vybraní hráči Prahy možnost je-
denkrát týdně společně ve skupině tré-
novat pod vedením zkušených trenérů 
nad rámec oddílových tréninků.

Podzimní část nové sezony pro-
běhla ve znamení mistrovských tur-
najů všech mládežnických kategorií 
jednotlivců i družstev. A opět na 
nich badmintonový oddíl TJ Sokol 
Radotín Meteor Praha získal několik 

medailí. 
N a  M i s t r o v s t v í 

republiky smíšených 
družstev U15 vybo-
jovali radotínští bad-
mintonisté ve složení 
Dan Furst, Vojta Hav-
lík, Tomáš Patera, Petr 
Nejedlý, Ema Staňko-
vá, Bára Johnová a Bá-
ra Březinová bronzové 
medaile.

Na konci listopadu 
o d s t a r t o v a l a  s é r i e 
mistrovství republiky 
všech věkových kate-
gorií. 

V nejmladší katego-
rii U11 se Bára Bursová 
stala vítězkou ve dvou-
hře dívek na neoficiál-
ním mistrovství repub-
liky této kategorie. 

V kategorii U13 se 
nejúspěšnějším hrá-

čem stal Petr Hnilica se ziskem dvou 
medailí v párových disciplínách. Stří-
bro vybojoval v mixu a bronz společ-
ně s Tomášem Bláhou v deblu. 

V kategorii U15 si z Ostravy odvezli 
hráči radotínského oddílu celkem tři 
medaile. Titul získala Ema Staňková 
ve čtyřhře dívek. K tomu ještě přida-
la stříbro ve smíšené čtyřhře a Dan 

Furst bronz ve čtyřhře chlapců.
Katka Mikelová získala bronz ve 

čtyřhře dívek na Mistrovství Repub-
liky U17.

Nejúspěšnějším hráčem v junior-
ské kategorii se stal Matěj Hubáček 
ziskem dvou titulů a zároveň zla-
tých medailí ve čtyřhře a smíšené 
čtyřhře. Zároveň byl velmi platným 
hráčem reprezentace do devatenácti 
let Mistrovství Evropy U19. Zde se 
společně s B. Ausbergerovou probo-
joval mezi nejlepších osm ve smíšené 
čtyřhře. Zároveň je Matěj společně 
s bratrem Michalem pro oddíl vel-
kým příslibem v mužské čtyřhře. 
V současnosti patří k nejlepším 
deblistům v republice, a tak v nich 
snad rostou nástupci úspěšného páru 
Drančák/Bitman.

Dobře si radotínští mladí hráči 
vedli i na juniorských evropských 
turnajích, a to zejména v párových 
disciplínách, kde jak Katka Mikelová, 
tak Ema Staňková vybojovaly několi-
krát třetí místa.

V kategorii dospělých se dlouholetá 
opora oddílu Jakub Bitman neustále 
pohybuje v první stovce ve smíšené 
čtyřhře. Bohužel ho opět zradilo 
zdraví a místo odjezdu na Mistrov-
ství světa v Dánsku na konci srpna 
putoval do nemocnice, kde mu bylo 
akutně odoperováno slepé střevo. 
Musel na podzim vynechat několik 
turnajů, což znamenalo posun dolů, 
a tak Jakub a jeho mixová partnerka 
musí znova získávat body do světové-
ho žebříčku, které by jim měly umož-
nit kvalifikovat se na Mistrovství 
světa v letošním roce. Nejlépe se jim 
vedlo v Maďarsku, kde se probojovali 
do semifinále.
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Obchodní, občanské 
a rodinné právo

Převody nemovitostí
Sepisování smluv

Zakládání společností
Řešení sporů

Vymáhání pohledávek

tel: 737 473 278
raskovasim@gmail.com

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

dermatologické ordinace 
Poskytované služby: 

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

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

e-mail: objednavky@estetikazbraslav.cz 
www.estetikazbraslav.cz 
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