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Vážení spoluobčané,
s ouč a sné f u ngov á n í
vedení města mě vede
k vážný m pochybám o jeho kompetenci. Nejen, že několik
dní před každým zasedáním zastupitelstva sledujeme podivné
hrátky, kdo s kým vytvoří zaručeně
funkční koalici a kdo bude pro Prahu
zárukou návratu k prosperitě a vyrovnanému rozvoji. Osobou „na odstřel“ je
bezpochyby primátorka. Ta podle svých
vlastních slov pochopila, že se „doba
změnila a že na to musíme reagovat“.
Není mi přesně jasné, co touto větou
myslela, mimo jiné možná také přátelství
mezi Prahou a Pekingem, který se nám
má stát „sesterským městem“. I o tom se
vedly nekonečné dohady na posledním
zasedání zastupitelstva. Po vynuceném
přátelství, které skončilo před více než
25 lety, mají takovéto obnovené vazby
svůj půvab. Hlavně z ekonomických
důvodů. My jen doufejme, že si dámy
a pánové zastupitelé z návštěv dvacetimilionového kolosu odnesou zkušenosti,
jak řídit velkoměsto. Prozatím se tak
evidentně neděje. Příkladem, který se
dotýká Prahy 16, je projekt příměstského parku. Jedná se o více než deset tisíc
hektarů ležících v oblasti od Barrandovského mostu až po Černošice. Rozloha
schopná pojmout přes 2 500 Václavských
náměstí nebo 14 000 fotbalových hřišť
by měla sloužit k rekreaci Pražanů. Vizí
autorů je evidentně představa, že si tři
sta tisíc pražských rodin o víkendu sbalí
piknikové koše, popadne deky a lehátka
a vyrazí podél toků Vltavy a Berounky
skotačit v lukách a čichat k sedmikráskám. Dnes nejde o to, co je reálné nebo
nereálné a v jakém rozsahu. Jde o to, že
když IPR (Institut plánování a rozvoje
hl. m. Prahy) navrhne a zastupitelstvo
posléze schválí hranice příměstského parku, budou činnosti v tomto území natolik
omezeny, že se z něj po další desetiletí stane země nikoho. Konkrétně v Lipencích
se jedná téměř o polovinu jejich celkové
rozlohy, většinou zemědělsky obdělávané, ale i jinak využívané plochy, kde
navíc město majetkově dosáhne s bídou
na tři promile pozemků. Výkupy všech
plánovaných výměr nemá šanci finančně
zvládnout. Zásadní redukci rozsahu hranic parku by ještě před schválením záměru měly požadovat všechny zúčastněné
městské části s podporou vedení města,
a tak pokud má přijít změna, přejme si
nové zastupitele moudré a uvážlivé.
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Radotínské Smart City a rozvojové projekty
Aplikace moderních technologií,
jejichž cílem je maximálně zpříjemnit
život obyvatelům, ušetřit jejich čas i peníze. To by mohla být jedna z mnoha
populistických definic označovaných
souslovím „chytré město“, neboli Smart
City. Vedení Městské části Praha 16
zařazuje projekty s inteligentními rysy
postupně, můžeme tedy hovořit o Radotínu jako o inteligentním městě?
Moderní trend poslední doby – to
jsou „chytrá města“ – Smart Cities. Výklady pojmu se liší. Jde o chytré vládnutí s využitím strategického plánování, participace a spolupráce, udržitelný
rozvoj vyvážený z hlediska ekonomického, kvality prostředí, spotřeby zdrojů a kvality života. Inovace a využití
moderních technologií ve všech oblastech správy a rozvoje města.
Titulem Smart City se v poslední
době honosí kdejaká lokalita. Radotínská radnice zařazuje jednotlivé
projekty, které bychom mohli ozna-

čit jako „inteligentní“. Výhodou této
pražské městské části je její kontinuální vedení bez politických změn.

Fotovoltaika (2010)
Instalace fotovoltaických panelů na
střeše základní školy v Loučanské uli-

Jaké projekty již radnice v minulých
letech realizovala, které si právem zaslouží být v kategorii „smart“?

ci. Elektrárna pokrývá spotřebu elektrické energie školy (výkon lze sledovat

Jídelna zrychlila výdej obědů
Téměř tisíc strávníků, kteří navštěvují
radotínskou školní jídelnu, ocení zrychlené vydávání jídel. Umožnil to třetí výdejní terminál zprovozněný na začátku
letošního února. A to je jen začátek dalších novinek v radotínském školství!
Rychle dostat oběd a relativně v klidu
si ho sníst a buď zpátky do školy, do
družiny, na kroužek, nebo domů. To už
od začátku února mohou v kvapnějším
tempu i žáci místní základní školy,

výdej obědů a budou mít dostatečnou časovou rezervu na odpolední
aktivity,“ uklidňuje vedoucí jídelny Ing. et Bc. Zuzana Ondrušová.
Celkové náklady na stavební úpravy včetně pořízení nových varných
nádob jsou ve výši cca 160 tisíc korun
a pochází z rozpočtu Školní jídelny
Praha - Radotín.
Novinka je jen dílčím střípkem na
dlouhé cestě zlepšování podmínek

VZT proti radonu
V obecních bytech na radotínském
„starém“ sídlišti, ve kterých byly naměřeny hodnoty radonu nad 400 Bq/m3, se
zahájí instalace speciální vzduchotechniky. Ta pomocí nucené výměny vzduchu sníží koncentraci uvolňovaného
radonu výrazně pod doporučené limity.
Dodavatel vzduchotechniky i stavebních úprav, firma ermWet s.r.o.,
má podle zakázky do domů v ulici
Sídliště instalovat vzduchotechnické
jednotky pro 40 bytů, u nichž byly po
druhém měření zjištěny nadlimitní

Biotop se připravuje
na letní sezonu
gymnázia a jejich učitelé a další občané.
Rychlejší vydávání obědů umožnila radotínská školní jídelna, když
na začátku února zprovoznila třetí
v ýdejní terminál. Nové okno
je v provozu vždy od 13 do 14
hodin, tedy v době, kdy si jídlo vyzvedává největší počet strávníků.
„Věříme, že strávníci již nebudou
mít pocit, že čekají příliš dlouho na

a zvyšování kapacit školních areálů
nad řekou Berounkou. „Po první
přístavbě základní školy v roce 2012
a předloňských rozsáhlých úpravách
venkovních ploch se nám loni podařilo zajistit pražskou dotaci 2 miliony
korun na rozšíření prostor a zvýšení
kapacity školní jídelny na 1000 strávníků,“ říká starosta Městské části

Přírodní koupaliště Biotop Radotín
se pomalu začíná připravovat na další,
již třetí sezonu. Naopak Sportovní hala
Radotín je v druhé polovině každoročního období „špičky“.
Zhruba v polovině března bude
dokončena oprava biologické části
biotopu, kterou v rámci reklamace
provádí dodavatelská firma. Vylepšuje se stabilita hrázek, ve kterých
jsou usazeny rostliny sloužící k čištění vody v koupališti. Původní řešení
se ukázala jako nedostačující, hrázky

ZDARMA

Dobrý den, vážení
spoluobčané
Cyklus jarních školních prázdnin
v Čechách se chýlí k závěru a svůj týdenní odpočinek mají za sebou již i žáci
a studenti z Prahy 16. Celá řada z nich využila studijního volna a vyrazila aktivně
trávit čas na hory. Ti starší již převážně
individuálně, ti mladší, především ze základních škol, v doprovodu svých rodičů
anebo na lyžařské výcvikové kurzy.
Tradiční týdenní lyžařské kurzy dlouhodobě pořádá i radotínská radnice ve
spolupráci s místní základní školou, a tak
i letos v sobotu 27. února ráno odjížděl od
budovy I. stupně autobus plný pokročilých i začínajících lyžařů ve věku od 6 do
17 let. Věková skladba byla opravdu velice
pestrá, ale všechny spojovalo očekávání,
co vše za ten týden zažijí, jaké nové kamarády poznají a hlavně co se za týden na
lyžích naučí a kam pokročí jejich výkonnost. Cíl výpravy byl jasný. Krušné hory,
Mariánská u Jáchymova a chata Lesanka
se svým vlídným a milým personálem.
Po bezproblémovém příjezdu na místo
pobytu se týdenní kurz odehrával na
svazích a sjezdovkách nedalekého, zbrusu nového lyžařského střediska Plešivec
u Abertam, kam účastníky radotínského
zájezdu dovážel každý den speciálně
vypravený skibus vypravovaný právě
z areálu. Podmínky a zázemí zde bylo
výborné a pro rodiny s dětmi takřka ideální. Již po prvním výcvikovém dnu bylo
organizačnímu týmu a instruktorům
jasné, že i tentokrát mají s sebou velice
šikovné děti, kterým zdokonalování jejich lyžařských dovedností půjde jedna
radost. To se vše potvrdilo a i přes občasnou povětrnostní a klimatickou nepřízeň
„krušných“ Krušných hor hlavně ukázalo
při závěrečném závodu v obřím slalomu,
kde všichni do jednoho předvedli, co se
vše na lyžích za týden naučili.
Ale lyžování nebylo jedinou týdenní
zábavou. Každé odpoledne byl pro děti
připraven program v podobě her a soutěží v přírodě. Děti tak měly za úkol ve
vylosovaných skupinách například vytvořit sněhovou sochu, zjistit informace
o místu pobytu a jeho okolí, sestavovat na
čas zprávu anebo se umně schovávat před
hlídkujícími instruktory. Srandy bylo
opravdu hodně. A aby toho nebylo málo,
po večeři se pokračovalo hrami ve velké
společenské místnosti chaty Lesanky. Zapojili se všichni bez rozdílu věku.
Týden však uplynul jak voda, a ač všem
účastníkům připadalo jako by přijeli včera, přišel čas balení a návratu. Některé
z dětí se domů vracely s diplomy a medailemi, ale všechny do jednoho se vraceli s něčím daleko cennějším - s dobrým
pocitem pěkně a hlavně aktivně stráveného týdne na horách a se spoustou nových
zážitků i kamarádů. My instruktoři jsme
si to rovněž náramně užili, a tak se již
těšíme na příští rok.

STRANA 2

Biotop se připravuje
na letní sezonu
se proudem vody mírně posouvaly.
Březen je také posledním měsícem,

kdy je v provozu přírodní sauna Kijukiju, kterou každý týden navštěvuje
kolem stovky „saunařů“. Sauna je
v provozu vždy od pátku do úterý a je
potřeba si předem rezervovat místa.
Pro sezonu chystáme několik drobných vylepšení a doufáme, že i letos

PORADNA - INFORMACE
bude biotop vyhledávaným místem
k odpočinku a relaxaci. Slavnostní otevření je plánováno na 14. května a o podrobnostech budeme včas informovat.
Ve Sportovní hale Radotín je provoz
celoroční a právě v tomto období bývá
v odpoledních hodinách zcela obsazena. Volné kapacity budeme moci nabídnout od
dubna, kdy některé oddíly
začnou využívat venkovní
sportoviště. Můžeme také
nabídnout nově vybavenou
saunu a nově nabízíme
možnost objednání sportovní a rekondiční masáže.
Z e z ají mav ýc h a kc í
všechny zveme na 8. až
10. dubna, kdy se bude
v hale hrát kvalifikace ME
v házené juniorů - přivítáme zde týmy z Holandska, Turecka
a Rakouska.
Více informací z biotopu a sportovní
haly naleznete na webových
stránkách www.biotopradotin.cz
a www.halaradotin.cz.

Upozornění pro majitele psů
Podle obecně závazné vyhlášky
č. 23/2003 Sb. hlavního města Prahy je
posledním dnem k zaplacení místního
poplatku ze psů 31. březen 2016.
Poplatek činí ročně v rodinných domech za jednoho psa 300 Kč, za druhé-

ho a dalšího 600 Kč, v ostatních bytových domech za jednoho psa 1 500 Kč,
z a d r u hého a da lší ho 2 250 Kč.
Poživatel starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu,

pokud nemá jiný příjem, platí za
jednoho psa 200 Kč, za druhého a dalšího 300 Kč. Držitel (právnická osoba)
psa určeného a užívaného k hlídání
objektů, který je zároveň vlastníkem
objektu, platí za jednoho psa 600 Kč,
za druhého a dalšího 900 Kč.
Poplatek ve výši do 600 Kč ročně
je splatný předem, nejpozději do
31. března; činí-li více než 600 Kč
ročně, pak do 31. března a 31. srpna ve
dvou stejných splátkách.
Platit je možné hotově na pokladně
(přízemí, dveře č. 1) Úřadu městské části
Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a,
Praha-Radotín, poštovní poukázkou
nebo bezhotovostním převodem na účet
vedený u České spořitelny, a.s., číslo
19-2000861379/0800. K identifikaci
platby je nutno použít variabilní symbol
přidělený správcem poplatku.
Poštovní poukázky k úhradě do termínu splatnosti nejsou rozesílány.

Na stavbě se našla pistole

Na Okrskovou služebnu v Lochkově přišel 17. února v 11.50 hodin dělník z nedaleké stavby odevzdat pistoli, kterou nalezl při provádění výkopových pracích.
Zrezivělý nález předložil službu konajícímu strážníkovi. Ten s mužem sepsal
úřední záznam o převzetí nálezu a neprodleně vyrozuměl Místní oddělení Policie ČR v Radotíně. Jednalo se o německou pistoli Deutsche Werke Ortgies ráže
7,65 mm Br. vyrobenou v meziválečném období. Tento model používala jako
služební pistoli německá justice ve 30. letech. Hlídka Policie ČR si poté na lochkovské služebně nález s úředním záznamem převzala k přijetí dalších opatření.

Nekupovali jste něco od podomních prodejců šetřičů vody?

Několik telefonických oznámení od pohotových a nelhostejných občanů prověřovala 23. února ve 13.45 hodin autohlídka Městské policie hl. m. Prahy. Podle
záznamu ze služebního telefonu Okrskové služebny Radotín se v ulici Sídliště
měli pohybovat dvě podezřelé osoby, navštěvující jednotlivé byty v domech, kde
nabízely nějaké zboží sloužící k měření průtoku vody. Hlídku po příjezdu na
místo kontaktovalo několik oznamovatelů, kteří shodně uvedli, že se zde pohybují dva muži střední postavy ve věku cca 25 let. Dále uvedli, že se jedná o muže
bílé pleti a pravděpodobně romské národnosti, a podrobně popsali jejich vzhled.
Tyto osoby se pohybovaly samostatně a dle zjištění se domáhaly vstupu do bytů
za účelem prodeje průtokových sítek do vodovodních baterií. Z taktických důvodů si hlídka na Oddělení správy obecních nemovitostí zajistila veškeré klíče
od vchodových dveří do domů v ulici Sídliště a začala prověřovat jejich vnitřní
prostory. Podezřelé osoby však neobjevila. S časovým odstupem ale následovalo
další telefonické oznámení, že v jednom z domů na nám. Osvoboditelů nějaký
muž nabízí nájemníkům v jednotlivých bytech sítka do vodovodních baterií
obdobně jako v ulici Sídliště. Autohlídka neprodleně oznámení prověřila a po
kontrole všech pater uvedeného domu zjistila ve 2. patře muže odpovídajícího
popisu. Strážníci ho vyzvali, aby je následoval před dům, kde budou provedeny
další potřebné úkony. Prodejce byl následně vyzván k prokázání totožnosti, podání vysvětlení a následně byl prolustrován v databázi osob hledaných
Policií ČR s negativním výsledkem. Při projednávání přestupku se muž choval
velice arogantně a odmítal, že by se dopustil jakéhokoliv protiprávního jednání. Zejména popíral skutečnost, že je podomní a pochůzkový prodej na území
hl. m. Prahy zakázán. Se strážníky neustále odmítal na místě celou záležitost
řešit, přestože se při prověřování daného případu podařilo zjistit totožnost ženy,
která ho bezpečně poznala a označila jako toho, kdo jí téhož dne prodal 3 ks sítek
do vodovodních baterií. Na základě všech výše uvedených skutečností byla celá
záležitost řádně zadokumentována a předána příslušnému správnímu orgánu
k projednání, a to včetně dostatečného důkazního materiálu v podobě videodokumentace a fotodokumentace. Místnímu oddělení Policie ČR v Radotíně byly
postoupeny veškeré zjištěné informace týkající se daného případu k dalšímu
možnému využití.
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Svoz bioodpadu
Od 22. března do 5. května budou po
Radotíně opět přistavovány kontejnery
na bioodpad.
Povinný sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu platí
od roku 2015. Zákon ukládá obcím
povinnost zajistit občanům možnost
tento typ odpadu separovat. Praha ji
plní jednak prostřednictvím sběrných
dvorů, jednak placeným svozem speciálních hnědých popelnic.
Městská část Praha 16 má pro své
obyvatele navíc od jara 2015 připraveno zdarma pravidelné přistavování
kontejnerů na kompostovatelný odpad, které zajišťují Technické služby
Praha – Radotín.
Jejich svoz vozidlem Mercedes Axor
(který byl pořízen z fondů EU) bude na
jaře 2016 probíhat opět v úterý a ve čtvrtek od 13.00 do 17.45 hodin podle přesného harmonogramu. Na jednotlivých

místech bude po celých 45 minut vždy
u kontejneru obsluha, která občanům
pomůže a poradí, může jim poskytnout
i rozpis přistavování kontejnerů.
Zvlášť se separuje listí a tráva, zvlášť
větve – na místo přistavení budou přijíždět za sebou vždy dvě auta, jedno
s kontejnerem na trávu, druhé s kontejnerem na větve. Odkládaný bioodpad
musí být bez příměsí a do kontejneru je
ho třeba z obalu (pytle) vysypat.
Jak již bylo uvedeno, lze bioodpad odvážet také do Sběrného dvora Praha – Radotín v ulici
V Sudech 1488/2 od pondělí do pátku
v době od 8.30 do 17.00 hodin (při
změně ze zimního času na letní se
konec pracovní doby prodlužuje o jednu hodinu, tedy až do 18.00 hodin),
v sobotu pak od 8.30 do 15.00 hodin.
Ve sběrném dvoře je odevzdání tohoto
druhu odpadu pro občany hlavního
města Prahy, po předložení občanského průkazu, bezplatné.

Svoz BIOodpadu Jaro 2016
Čas přistavení

Čas přistavení

Čas přistavení

Čas přistavení

Tráva. listí

13.00-13.45

14.00-14.45

15.00-15.45

16.00-16.45

17.00-17.45

Větve

17.00-17.45

13.00-13.45

14.00-14.45

15.00-15.45

16.00-16.45

Čas přistavení

22/3/16

úterý

Macháčkova

Na Rymáni x K Berounce

Zdická x Vojetická

Garáže Zderazská

Šárovo kolo

24/3/16

čtvrtek

nám. Osvoboditelů - odstavná
plocha pod Albertem

Prvomájová x U Vápenky

Radkovská x Živcová

Strunkovská x Strážovská

Otěšínská x K Višňovce

29/3/16

úterý

Šárovo kolo

Macháčkova

Na Rymáni x K Berounce

Zdická x Vojetická

Garáže Zderazská

31/3/16

čtvrtek

Otěšínská x K Višňovce

nám. Osvoboditelů - odstavná
plocha pod Albertem

Prvomájová x U Vápenky

Radkovská x Živcová

Strunkovská x Strážovská

5/4/16

úterý

Garáže Zderazská

Šárovo kolo

Macháčkova

Na Rymáni x K Berounce

Zdická x Vojetická

7/4/16

čtvrtek

Strunkovská x Strážovská

Otěšínská x K Višňovce

nám. Osvoboditelů - odstavná
plocha pod Albertem

Prvomájová x U Vápenky

Radkovská x Živcová

12/4/16

úterý

Zdická x Vojetická

Garáže Zderazská

Šárovo kolo

Macháčkova

Na Rymáni x K Berounce

14/4/16

čtvrtek

Radkovská x Živcová

Strunkovská x Strážovská

Otěšínská x K Višňovce

nám. Osvoboditelů odstavná plocha pod Albertem

Prvomájová x U Vápenky

19/4/16

úterý

Na Rymáni x K Berounce

Zdická x Vojetická

Garáže Zderazská

Šárovo kolo

Macháčkova

21/4/16

čtvrtek

Prvomájová x U Vápenky

Radkovská x Živcová

Strunkovská x Strážovská

Otěšínská x K Višňovce

nám. Osvoboditelů - odstavná
plocha pod Albertem

26/4/16

úterý

Macháčkova

Na Rymáni x K Berounce

Zdická x Vojetická

Garáže Zderazská

Šárovo kolo

28/4/16

čtvrtek

nám. Osvoboditelů - odstavná
plocha pod Albertem

Prvomájová x U Vápenky

Radkovská x Živcová

Strunkovská x Strážovská

Otěšínská x K Višňovce

3/5/16

úterý

Šárovo kolo

Macháčkova

Na Rymáni x K Berounce

Zdická x Vojetická

Garáže Zderazská

5/5/16

čtvrtek

Otěšínská x K Višňovce

nám. Osvoboditelů - odstavná
plocha pod Albertem

Prvomájová x U Vápenky

Radkovská x Živcová

Strunkovská x Strážovská

Přechod nájmu po smrti nájemce bytu
Zemře-li nájemce, přechází v některých případech nájem na jiné osoby.
Za jakých podmínek je to možné? Nový
občanský zákoník umožnil i přechod
nájmu na dědice nájemce. Jak jsou
v těchto případech chráněna práva
pronajímatele? A co když po zemřelém
zůstaly dluhy z nájmu?
Na člena nájemcovy domácnosti
může nájem přejít při splnění dvou základních podmínek: zaprvé, že žil v bytě
nájemce ke dni jeho smrti, a za druhé, že
nemá v době jeho úmrtí jiný vlastní byt
(v osobním vlastnictví, služební, členství
v bytovém družstvu či byt v nájmu).
Souhlas pronajímatele s přechodem
nájmu se nevyžaduje, pokud se jedná
o manžela, partnera, rodiče, sourozence, zetě, snachu, dítě nebo vnuka. Pokud
ale ten, na koho má nájem bytu přejít,
o něj nestojí, musí to písemně sdělit pronajímateli nejpozději do jednoho měsíce
od úmrtí původního nájemce.
Protože přechod nájmu může zhoršit postavení pronajímatele, zejména
z hlediska vymahatelnosti nájemného,
může pronajímatel požadovat po novém nájemci kauci, stejně jako v případě uzavření nové nájemní smlouvy,
pokud ji zemřelý nájemce sám nesložil.
Práva pronajímatele jsou chráněna
i omezením doby trvání přešlého nájmu na dva roky od úmrtí původního
nájemce. To neplatí, pokud je novému
nájemci více než sedmdesát let nebo
pokud nájem přešel na osobu, které
v době úmrtí původního nájemce ještě
nebylo osmnáct let. V takovém případě přešlý nájem zanikne až dosažením
dvacátého roku jeho věku.

„Významnou novinkou, kterou
přinesl nový občanský zákoník, je
přechod nájmu na dědice zemřelého
nájemce, pokud nepřešel na žádného
člena nájemcovy domácnosti,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení
dTestu. A dodává: „V tomto případě je
však pronajímateli i dědicům umožněno nájem bytu jednoduše ukončit.“
Pronají matel mů ž e v y povědět
dědicům nájem bez uvedení důvodu
s dvouměsíční v ý povědní lhůtou.
Musí tak učinit do tří měsíců poté,
co se dozvěděl, že nájemce zemřel,
že nájem nepřešel na žádného člena
jeho domácnosti a kdo je nájemcovým
dědicem nebo kdo spravuje pozůstalost. Stejně tak dědic nájemce má
právo nájem vypovědět s dvouměsíční
výpovědní dobou do tří měsíců poté
(nejpozději však do šesti měsíců od
smrti nájemce), co se dozvěděl o smrti
nájemce, o svém dědickém právu
a o tom, že nájem nepřešel na případné členy nájemcovy domácnosti.
Totéž právo má i správce pozůstalosti
zemřelého nájemce. Pronajímatel má
právo byt vyklidit, pokud se ani do
šesti měsíců od smrti bývalého nájemce nezjistí, kdo je jeho dědicem.
Pokud po sobě zemřelý nájemce zanechal dluhy z nájmu, je tyto dluhy povinen zaplatit dědic, na kterého přešel
nájem, společně s osobami, které žily
se zemřelým ve společné domácnosti.
Naopak, pokud nájem bytu přejde na
člena domácnosti a zemřelý zaplatil nájem předem, má dědic právo přeplatky
požadovat po novém nájemci.

Zápisy do mateřských škol
Zápisy dětí pro školní rok 2016/2017 do předškolních zařízení jednotlivých
městských částí správního obvodu Praha 16 budou probíhat od března do června
v následujících termínech:
datum a hodina zápisu:

více informací na:

MŠ Praha - Radotín

5. 4. 2016 9.00-12.00 hodin a 13.00-17.00 hodin
v MŠ Hastrmánek, třída Včelek

http://radotinska-mshastrmanek.webnode.cz

MŠ Nad Parkem
Praha - Zbraslav

18. 4. a 19. 4. 2016 13.00-17.00 hodin,
výdej žádostí
9. 5. 2016 9.00-16.00 hodin odevzdání
žádostí, potvrzení od lékaře a o bydlišti
dítěte

www.msnadparkem.cz

MŠ Matjuchinova
Praha - Zbraslav

18. 4. a 19. 4. 2016 13.00-17.00 hodin
výdej žádostí
9. 5. 2016 9.00-16.00 hodin odevzdání
žádostí, potvrzení od lékaře a o bydlišti
dítěte

www.ms-zbraslav.estranky.cz

MŠ Velká Chuchle

5. 4. 2016 13.00-17.00 hodin,
dny otevřených dveří
21. a 22. 3. 2016 15.00-16.00 hodin

www.ms-chuchle.cz

MŠ Praha - Lipence

20. 4. 2016 13.00-17.00 hodin

www.skolkalipence.cz

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné
zasedání Zastupitelstva městské části
Praha 16 se koná ve středu 30. 3. 2016
od 17.00 hodin v Kulturním středisku
Radotín v domě U Koruny, náměstí
Osvoboditelů 44.
Dávky v hmotné nouzi se stěhují.
Z provozních důvodů Úřad práce ČR
v rámci Kontaktního pracoviště
v Praze 5 dočasně přesunul agendu dávek pomoci v hmotné nouzi
(příspěvek na živoby tí, doplatek
na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc) z pracoviště náměstí
Osvoboditelů 732/7, Praha-Radotín
na pracoviště Praha-Smíchov, Plzeňská 314/115. Pracoviště v Radotíně
bude i nadále přijímat žádosti o dávky
státní sociální podpory (příspěvek na
bydlení, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, pohřebné), dávky pěstounské péče a příspěvky pro osoby se
zdravotním postižením (příspěvek na
péči, příspěvek na mobilitu, žádosti
o průkazy pro osoby se zdravotním
postižením a příspěvek na zvláštní
pomůcku). Bližší informace poskytnou zaměstnanci obou pracovišť.
Nové plakátovací plochy a mapy.
V průběhu druhého únorového týdne bylo v Radotíně vyměněno všech
jedenáct výlepových nástěnek, jejichž
majitelem je Městská část Praha 16.
(Inzerci na těchto plochách je možné
zadat v podatelně Úřadu městské části
Praha 16 v hlavní budově radnice.)
Kromě velkoformátových ploch k vylepování plakátů byly také obnoveny
a aktualizovány městské mapy, kterých
je na katastru Radotína celkem šest.
Zá kaz podomní ho prodeje. Na
území hlavního města Prahy platí již
několik měsíců zákaz podomního prodeje vyplývající z novely tržního řádu
provedené nařízením č. 8/2015 Sb.
hl. m. Prahy, která s účinností ode dne
27. 11. 2015 tento způsob prodeje zakázala. Prodejci tedy od tohoto data již
nemohou chodit dům od domu a nabízet zboží nebo služby. V případě porušení tohoto nařízení hrozí sankce až
do výše 200 tisíc korun. Pokud občané
zjistí, že dochází k porušování tohoto
nařízení a cítí se prodejci obtěžováni,
mohou kontaktovat Městskou policii
hl. m. Prahy na čísle 156, která může
dodržování zákazu kontrolovat.
Registr vozidel ve Stodůlkách zrušen.
Magistrát hl. m. Prahy ukončil provoz
odloučeného pracoviště registru vozidel Odboru dopravněsprávních činností v Praze 13, Jeremiášova 870. Od
14. března 2016 jej nahradilo pracoviště v Praze 1, Jungmannova 35/29,
odbavovací hala Škodova paláce, přepážky č. 30-44 (vstup hlavním vchodem z Jungmannovy ulice). Pro
registraci a schvalování technické
způsobilosti vozidel jednotlivě dovezených ze zahraničí budou vyhrazeny přepážky č. 58, 59 a 60. Úřední
hodiny registru se nemění.
Kotlíkové dotace již vyhlášeny.
Rada hl. m. Prahy schválila 16. února
Pravidla dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech“. Na portálu Životního prostředí hl. m. Prahy http://portalzp.praha.eu
jsou k dispozici Pravidla dotačního
programu, formulář „Žádost o poskytnutí dotace“, seznam ekologických
topných zdrojů, oprávněných energetických specialistů, kteří doporučí
provedení vhodného mikro-energetického opatření a další. Žádosti o dotaci
budou přijímány od 21. března 2016 do
29. prosince 2017 anebo do vyčerpání
přidělených finančních prostředků.
Přijímat se budou žádosti o dotaci na již
zrealizované projekty.
Životní podmínky 2016. Český statistický úřad i v roce 2016 organizuje
výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice,
jímž získává údaje o sociální a ekonomické situaci a data pro výpočet
ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Vlastní šetření budou provádět
speciálně vyškolení tazatelé, kteří se
budou prokazovat průkazem tazatele
a příslušným pověřením Krajskou
správou ČSÚ v hl. m. Praze, jež je
ve spojení s občanským průkazem
opravňují k provedení tohoto šetření,
nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.
Další informace na www.czso.cz.
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Radotínské Smart City...
na http://elektrarna.wz.cz). Využití
obnovitelných zdrojů energie má vliv
i na pedagogický proces – podporuje
výchovu žáků k udržitelnému rozvoji.
Nouzová volání pro seniory (2010)
Zavedení, podpora a rozšiřování domácích nouzových hlásičů pro seniory
v jejich přirozeném prostředí.
Elektromobilita (2011)
Pořízení ekologicky čistého, tichého
a úsporného vozidla Peugeot iOn napájeného elektřinou. Na dvou místech
v Radotíně byly vybudovány vždy dvě
dobíjecí stanice pro elektromobily
určené široké veřejnosti (na náměstí Osvoboditelů a ve Vrážské ulici).
V současné době využívá ekologické
vozidlo kurýr městské části, který
zajišťuje spojení mezi jednotlivými
radnicemi správního obvodu Prahy 16.
Jde o využití moderní technologie podporující ekologickou dopravu (šetrný
přístup k místu z hlediska trvale udržitelného rozvoje).
Vozidla on-line (2012)
I ntera k t iv n í mapa na ht t p : //
vozidla.praha16.eu, ze které lze zjistit,
kde se právě nachází stroje, které využívají Technické služby Praha – Radotín k úklidu městské části. V mapě
je zakreslena stopa celé trasy pětice
vozidel v uplynulých cca dvanácti
hodinách. Moderní technologie, která
umožňuje veřejnosti sledovat vozidla
například při jarním, zimním či cyklickém úklidu.

Online odečty energií v obecních
domech (2013)
Instalace online odečtů energií v obecních bytech s přístupem pro jednotlivé
nájemce. Jednodušší kontrola a rozpočítání nákladů v bytech na Sídlišti.
Čistý Radotín (2014)
Obnovení vozového parku Technických služeb Praha – Radotín pořízením tří čisticích samosběrných strojů,
které přispívají ke snížení imisní zátěže v Radotíně. Častějším úklidem se
zlepšuje vzhled městské části, zároveň
dochází k úspoře finančních prostředků, protože konkrétní přístroje není
třeba si půjčovat. Součástí projektu
bylo i získání kontejnerového vozu
a kontejnerů pro sběr bioodpadu a papíru. I když je v lokalitě sběrný dvůr,
který poskytuje likvidaci bioodpadu
zdarma, je přesto nešvarem odkládání
bioodpadu v okrajových částech Radotína. Projekt počítá s pravidelným
přistavením kontejnerů po Radotíně
a následným svozem bioodpadu, hlavně
v nejexponovanějších obdobích roku
(viz Svoz bioodpadu na straně 2 NP16).
Podzemní kontejnery (2015)
Popelnice určené pro vytříděné složky
komunálního odpadu (papír, plast
a sklo) v pěti lokalitách v Radotíně
nahradily stávající povrchové kontejnery. Došlo ke zlepšení vzhledu veřejných prostor, kde se pohybuje velké
množství lidí a kde původní sběrné
nádoby na tříděný odpad vypadaly
nevzhledně.

VZT proti radonu
hodnoty koncentrací plynného radonu ve vzduchu. Tyto jednotky budou
umístěny na chodbách. Vnitřní rozvody vzduchotechniky se budou zavádět
do 15 bytů, jejichž nájemníci s těmito
stavebními úpravami souhlasili.
U každého bytu, kterého se stavba
dotkne, se zvolí podle dohody s jeho
nájemcem individuální řešení, které
se co nejméně dotkne vnitřního zařízení a zároveň splní svůj účel. Veškeré
rozvody jak v bytech, tak na chodbách, budou při konečných úpravách
zakryty sádrokartonem a opatřeny
výmalbou.
S obyvateli bytů probíhají jednání
i o možných termínech stavebních
prací, proto není harmonogram dosud
zcela přesně stanoven. Firma počítá
se zahájením úprav v první bytové
jednotce v půli března a poslední pak
27. září. Veškeré zmíněné práce by
měly být hotové do konce listopadu.
Další investicí do lokality je na jaro
plánované zahájení opravy terasy před
bytovým domem Sídliště 1078-1079.
Tato plocha je totiž ve velmi špatném
technickém stavu. Vinou nekvalitní
hydroizolace zatéká do prostor pod
terasou (sklepy, kočárkárna, chodba).
V poptávkovém řízení na zajištění
potřebných stavebních prací byla vybrána nejvýhodnější nabídka (celkem
byly poptány tři) firmy NOVIS Praha,
s.r.o. z Prahy 5, s níž byla uzavřena
smlouva o dílo.

STRANA 3

Jídelna zrychlila výdej obědů
Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík.
Letos jsou plány ale v jiné kategorii
„robustnosti“: přístavba a zvýšení
kapacity samotné základní školy, a to
o 4 nové třídy se zázemím v zadní části areálu při ulici K Lázním. Radnice
na projekt za 15 milionů Kč požádala
o dotaci Ministerstvo školství i hlavní
město. Pražský Magistrát byl rychlejší
a na akci poskytne 10 milionů, zbytek
půjde z městského rozpočtu.
„Již nyní škola praská ve švech, do
prvních tříd se přijímá jen povinný počet místních dětí. Realizace přístavby
plánovaná na letní měsíce umožní zvý-

šit počet žáků ve škole ze současných
780 na 900,“ dodává starosta Hanzlík.
Díky realizaci akce se uzavře další
bod v delším seznamu. „Všechny již
proběhnuvší změny a nemalé plány
do budoucna vycházejí z koncepce
rozvoje místního školství představené
veřejnosti na jaře roku 2014 a ze sledování demografického vývoje,“ dodává
Mgr. Miroslav Knotek, 1. zástupce
starosty odpovědný za oblast školství.
„Jeho pomyslným vrcholem bude stavba školního bazénu navazující na zázemí sousedního koupacího biotopu.“

Rekreační zařízení Městské části Praha 16

v Chrobolech
9 km jihovýchodně od Prachatic
po rekonstrukci nabízí
»
»
»
»

4 prostorné pokoje vybavené novým nábytkem
nově vybavenou kuchyň
nové koupelny a toalety
velkou nově zařízenou společenskou místnost

(ve všech obytných místnostech došlo k výměně
podlahových krytin a oken a bylo instalováno
výkonnější topení)

UBYTOVÁNÍ

» max. kapacita 13 osob
» 4 pokoje (2 čtyřlůžkové, 1 třílůžkový, 1 dvojlůžkový)
» cena 190 Kč za osobu a den
» pouhých 1 500 Kč za den při pronájmu celého objektu

Český
Krumlov

Kde se dozvědět více (informace, rezervace, fotogalerie)?
www.praha16.eu/chroboly, v Kanceláři úřadu ÚMČ Praha 16 (Bc. Petra Mrázková), tel.: 234 128 202, e-mail: petra.mrazkova@praha16.eu
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Šestnáctka z výšky IV: Radotín
j e k ti

v

Druhý díl věnovaný Radotínu nahlédne na tu jeho část, která zabíhá
dlouhým klikatým údolím kolem Radotínského potoka mezi přilehlé kopce
a do značné míry z nich i „ujídá“ – za čtvrtí Eden se totiž nachází cementárna
zásobovaná surovinou z lomů Hvížďalka a Špička.

severozápad

Na panoramatickém záběru z roku 2014 je dobře vidět celá severozápadní část od
Edenu v pravé části, přes cementárnu až k oběma lomům zcela vlevo. Letadlo bylo
právě nad Sudy, vlevo dole vykukuje první dům Kosoře

Stejné místo v roce 2006

Křižovatka, na které
se rozcházejí cesty
na Cikánku a do
Lochkova, v roce 1945
vypadala docela jinak.
Pod Homolkou ještě
stál mlýn Přední
Mašek, z něhož
se do současnosti
zachovala jen
mlýnská nádrž, cesta
procházelo nedaleko
od něj dnešním
areálem cementárny
a překlenovala ji
původní drážka z lomů

Stále v roce
2006 – opační záběr
cementárny odhaluje
původní mlýnskou
nádrž (vlevo od kruhové
haly), jejíž voda se dnes
používá k chlazení

2003: detailní pohled na Eden
Výřez mapového
snímkování z roku 1938
zobrazuje tehdejší
Celá čtvrť zabraná od severu
rozvolněnou zástavbu
v roce 2011: dobře jsou patrné
v Edenu. Na většině
linie klikatícího se potoka, vpravo pod kopci drážky do
úrodné půdy se pěstovala
Pohled od východu v roce
cementárny, na opačné straně pak ulice U Drážky, která
zelenina, zahradnické
2006 zabral jak oba lomy
kopíruje původní vedení kolejí a uprostřed rovná linka ulice
výsadby jsou patrné i tam,
(bližší je Špička, z druhé
K Cementárně. Přímo pod křídlem je vidět dvůr Hasičské
kde dnes stojí nový dům
strany
údolí
vybíhá
Hvížďalka),
tak i v pravém dolním
stanice č. 8 Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy
s pečovatelskou službou
rohu je vidět zástavba Cikánky
Lomy v roce
2014, vlevo
Hvížďalka,
vpravo
Špička
Fotografie
z roku
Trochu dál na
2003 zabírá
sever, také roku
(odspodu) část
2011 – vpravo
učiliště, dům
dole je vidět
s pečovatelskou
sběrný dvůr
službou, Eden
v ulici V Sudech,
a zcela vzadu
foto: Emil Souček, Českomoravský cement a.s.,
za cementárnou ční Lochkovský most Pražského okruhu
cementárnu
Geoportal Praha
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AKTUALITY - SPOLEČNOST

Houslový virtuos a známá sopranistka
Milovníci vážné hudby se v úterý
19. dubna mohou v Koruně těšit na
originální hudební večer s Jaroslavem
Svěceným a Markétou Mátlovou.
Zazní skladby pro housle a soprán,
ale i zajímavé vyprávění o nevšedních
zážitcích, provázejících jejich uměleckou kariéru.

Jaroslav Svěcený, jeden z nejvýznamnějších současných českých houslistů,
je proslulý popularizátor houslové hry.
Jeho televizní, rozhlasové a koncertní
projekty přitahují publikum všech věkových skupin. Jako uznávaný znalec
historie a stavby houslí představuje

v koncertním projektu „VIOLINO“
mistrovské housle významných houslařů 17. až 21. století.
Více jak dvacet let spolupracuje s interprety různých žánrů na projektech,
které považuje za důležité pro propagaci
klasické hudby mezi mladou generací.
Program Vivaldianno, na němž pracuje s rockovým hudebníkem Michalem
Dvořákem ze skupiny Lucie a dalšími
interprety pěti žánrů, přinesl multiplatinové CD Vivaldianno MMVIII.
Sopranistka Markéta Mátlová přes
své mládí patří k evropské špičce.
Úspěch sklízí jak na českých pódiích,
tak i na významných zahraničních
scénách (a každoročně také v Radotíně). Její hlasový rozsah, bravurní
technika a v neposlední řadě i multižánrové pojetí hudby nabízejí unikátní kulturní zážitek.
Sopranistka a houslový virtuos - dva
vynikající hudebníci, které pojí nejen
přátelství, ale také bravurní technika,
nadhled, originalita a otevřenost vůči
všem hudebním stylům. Každý do
svého hudebního partu vnáší vedle virtuosity ojedinělost. Nenechte si jejich
vystoupení ujít.
Jaroslav Svěcený a Markéta Mátlová –
úterý 19. dubna od 19.00 hodin
v Kulturním středisku Radotín
vstupné 330 Kč
rezervacekskoruna@centrum.cz

Velikonoce v Radotíně
Při Velikonocích si připomínáme
umučení Ježíše Krista a radujeme se
z jeho zmrtvýchvstání. Přijďte tyto
svátky spolu s námi prožít a oslavit,
zve Římskokatolická farnost při kostele
sv. Petra a Pavla v Radotíně:
Pondělí Svatého týdne 21. 3.
zpovědní den v Černošicích
Zelený čtvrtek 24. 3. – mše sv.
Černošice 18.00 hod.
Velký pátek 25. 3.– obřady
v radotínském kostele od 15.00 hod.
Bílá sobota 26. 3. – vigilie Vzkříšení
v Třebotově 19.00 hod.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
27. 3. – mše sv. jako v neděli,
Radotín 8.30 hod.
Velikonoční pondělí 28. 3.
Radotín 8.30 hod., Černošice 10.30 hod.

pauze předvedli ve svém okouzlujícím
předtančení tanečníci Antonín Vyhňák
a Jana Brandejsová. Pak si zase všichni tancechtiví šli vyzkoušet, zda jsou schopni se
viděnému ideálu alespoň přiblížit.
Vzhledem k tomu, že bál je vždy i o tombole, hodně lidí si ještě stále dokupovalo
zbylé hrací lístky, nebo vyzvedávalo výhry.
Těch bylo opět požehnaně, díky obrovské
štědrosti sponzorů.
O další malou pauzu pro kapelu i tančící
se postarali juniorští mistři Evropy i světa
ve stepu Tereza Švejdová a Adam Vojtovič.
A pak již přišlo losování 11 hlavních
cen tomboly. Spolu se starostou se ho ujala
jedna z Lucií a postupně tak rozdali deset
různých elektrospotřebičů – až se propracovali k ceně hlavní 82 cm LED televizi.
A i ta našla svou vítězku.
A pak? Zábava pokračovala…

Jana Koubková Quartet v Koruně
Jana Koubková, přední osobnost českého
jazzu, si prošla mnoha stylovými seskupeními od blues a swingu, až po world-ethno.
Koubková založila každoroční festival
Vokalíza pro jazzové, bluesové a rockové
zpěváky. Zúčastnila se mnoha festivalů
nejen v Evropě, ale i na Kubě, v Alžíru,
Senegalu, Pobřeží Slonoviny, Libanonu,
Izraeli i v Maroku.... Daří se jí i jako skladatelce písní a filmové hudby. Má své pořady v rozhlase, publikuje, píše fejetony,
sloupky a poezii, vyučuje na seminářích
Nestyďte se nestydět. Jejich smyslem je,
aby se zájemci o jazzové zpívání nestyděli leccos si vyzkoušet a nahlížet na věci
osobitým pohledem. Aby dobře cítili rytmus, frázovali, aby využívali i scatových
slabik a aby dobře dýchali. Jde o radost
z hudby a rytmu, která nádherně ozvláštňuje náš život.
V Radotíně zpěvačka vystoupí s projektem Jana Koubková Quartet. V této sestavě
spolu s ní vystupuje Ondřej Kabrna, který

Vítání jara pěkně nahlas

klavír střídá s akordeonem a arabskou
loutnou zvanou oud. Další člen Quartetu je bubeník Jan Červenka, který vedle
klasické bicí soupravy hraje i na africké
djembé, a Jan Keller, baskytarista, jenž do
Quartetu přináší také pro jazz netypický
zvuk violoncella. Toto netradiční obsazení
nabízí nepřeberné množství hudebních
barev a posluchače provede nesčetnými
hudebními světy.
Kromě autorského repertoáru hraje
Quartet také skladby autorů jako je Bobby
McFerrin, Chick Corea, Avishai Cohen, Al
Jarreau, Steve Swallow, Duke Ellington,
George Gershwin, J.S.Bach a dalších, ale
i lidové písně v zajímavých úpravách.
Radotínské publikum se má opět na
co těšit.

Jana Koubková Quartet –
ve čtvrtek 31. března
od 19.00 hodin na klubové scéně
Milana Peroutky

V Radotíně bude již podesáté jaro
hudebně přivítáno v restauraci Pivní
sanatorium.
Tradiční kulturní akce pořádána
za podpory Městské části Praha 16 se
tentokrát koná v sobotu 2. dubna od
páté odpolední.
Jak je už dobrým zvykem, zahájí
akci radotínský starosta a každá příchozí žena obdrží květinu. Hudební
část letos zajistí skupiny Galaxie, Beer
Sanatorium a Volný styl.
Tato párty je volně přístupna široké
veřejnosti – všichni fanoušci svižného rocku jsou zváni.

Vítání jara – sobota 2.dubna
17.00-22.30 hodin
v PIVNÍM SANATORIU

Přesně ve čtyři odpoledne...
…dorazil v sobotu 27. února vladyka
Horymír opět do Radotína! Pátá jízda
slavného reka z „jeho“ Neumětel proběhla v pohodě a všichni, tedy i členové
jeho družiny, si cestu v sedle svých koní
náležitě vychutnali.
Sobotní putování začalo v Neumětelích ve čtvrt na devět, kdy po slavnostních pozdravech přečetl neumětelský
starosta Luďek Kuniak poselství, které
poslal „po Horymírovi“ starostovi
městské části Praha 16 Mgr. Karlu Hanzlíkovi. Poté položil vladyka věnec na
symbolický hrob Šemíka a po krátkém
rozloučení vyrazila celá družina v počtu 13 koní a jezdců na cestu.
Polední přestávka na oběd v restauraci Republica v Řevnicích potěšila
všechny… V tu dobu se na radotínském
náměstí Sv. Petra a Pavla začala „rozjíždět“ masopustní zabíjačka spolu s dalšími kulinářskými lahůdkami. Náladu

podmalovávala harmonikářka paní
Helena Cyrnerová a návštěvníci oceňovali umění šermířů ze známé party
Alotrium, vedených
Josefem Kutílkem.
Úderem č t v r t é
dor a z i l Hor y m í r
a jeho družina před
radotínskou radnici. Zde ho přivítal
za městskou část
rad n í Ing. Pet r
Binhack a s ním
i početný dav radotínských občanů. (To už většina
z nich měla v sobě
zabíjačkovou polévku, jitrnici nebo naopak něco z lákavých sladkostí!) Na počest Horymíra,
jeho jízdy a Radotína zazněla píseň,
kterou její autor Pavel Volodkovič

Opět v rámci Klubu otrlého diváka
se pro všechny, co mají rádi velmi drsný
humor, Karla Gotta i nekorektní vtipy,
vrací do Koruny Testosteron:
Sedm chlapů, sedm povah, sedm nátur, sedm rozdílných hladin testosteronu. Avšak jeden stejný cíl. Stejná radost
a stejná bolest. Muži o ženách a také
sami o sobě v drsné komedii, která si
ani na svatební hostině nebere servítky.
Tato velmi svižná a zábavná situační
komedie polského autora sleduje
snahu sedmi zcela odlišných mužů
pochopit, v čem tkví jejich živočišná
podstata. Jsou odsouzeni být náchylní
k násilí? Být citově negramotní a jako
takoví nikdy nepochopit podstatu
ženy? V dialozích se střetávají zcela

Ponocného Ponorka
Na klubové scéně v Radotíně se ve
čtvrtek 7. dubna již podruhé představí
jedinečný jednočlenný orchestr Honzy
Ponocného, kapelníka skupiny M. Žbirky.
Talentovaný performer, hudebník
a skladatel Honza Ponocný s akustickou kytarou během chvilky za pomoci elektronických ,,mašinek‘‘ a dvou
mikrofonů poskládá zvuk celé kapely, ve které nechybí bicí, basa, několik
kytarových partů a dokonce pěvecký
sbor. Zážitek, který stojí za to! Než

napsal právě pro tuto příležitost a po
krátkém projevu bájného hrdiny přečetl Ing. Binhack všem poselství
starosty Neumětel. Vrchol celého
uvítání obstaral Ota Procházka se
svoji trubkou: Jeho slavnostní fanfára

zahájila jezdeckou sezónu 2016!
Závěrečný přípitek se pak nesl v duchu hesla „za rok touhle dobou“!
protichůdné pohledy na ženy a na
partnerské vztahy; zatímco jeden se
cítí alfa-samcem zplozeným k plození,
druhý je biolog a vidí vše vědecky, což
je pro třetího, čerstvě ženatého otce
malé holčičky, zase příliš skeptické.
Skutečně je rozdíl mezi těmito muži
přímo úměrný poměru jejich hladiny
testosteronu? Nebo si prostě moudrý
homo sapiens může vybrat?
Upozornění: během představení
herci na jevišti kouří, šíleně tančí, perou se a mluví opravdu sprostě.

Dávka Testosteronu

Radotínský bál se protančil do další desítky
V pátek pátého února se v radotínské sokolovně tančilo na Radotínském bále již po
jednadvacáté. Tentokrát k tomu hrál Lucky
band. Královehradecká kapela hrála s chutí
a dobře, hosté se bavili, tanečníci tančili,
tombola byla bohatá… Co víc si přát?
O osmé hodině večerní se dlouho připravovaný a zdobený (tentokrát do bílo-vínového hávu) sál sokolovny slavnostně
otevřel, úvodního slova se opět ujal radotínský starosta Mgr. Karel Hanzlík a ten
na pódiu přivítal Lucky band – skupinu
nejen šťastnou, ale také hned dvou Lucií
najednou. Ta však sotva stačila odehrát
zahřívací skladbu, když přišlo předtančení.
Na parketu se vystřídaly obě maturitní třídy Gymnázia Oty Pavla, celý úvodní blok
uzavřely slavnostní fanfáry a pak se již začalo opravdu tančit. A jak to vypadá, když
se tanec změní v osobní vášeň, to v malé
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Divadlo POINT Prostějov,
A. Saramonowicz: Testosteron –
sobota 9. dubna od 19.00 hodin
v Koruně, vstupenky na:
rezervacekskoruna@centrum.cz
Přístupné od 15 let
přijde, je tu malý rozhovor:
Honzo, hrajete s kapelou Miro Žbirky a ve svém jednočlenném orchestru Circus Ponorka, to je docela velký
kontrast, ne?
Tak já nevím, mě to příjde vlastně stejný, Meky je popař a já taky, ne?
A není vám někdy v jednočlenném
orchestru trochu smutno?
To vůbec ne, smutno by mi bylo, kdyby
nechodili lidi na koncerty, což se naštěstí neděje, taky je hrozná výhoda,
že na rozdíl od jinejch kapel se jen tak
nemůžu rozpadnout, snadno se celej
orchest r na všem
shodneme a navíc na
podiu vůbec nejsem
sám, mám v těch
svojich efek tech
spoustu ma lejch
Japonců, kteří mi
pomáhají v ytvořit
všechny zvuky.
Komedie Alice Nellis s názvem Revival
měla úspěch, stejně
tak vaše další hudba k jejím dalším
filmům. Jak taková
hudba vůbec vzniká? Nad scénářem,
nebo už hotovým
filmem?
Spíš než nad něčím
tvořím pod něčím,
většinou pod pohrůž-

kou zastřelení od producenta, pokud nedodržím termín dodání nahrávky. Ale
to samozřejmě říkám jenom proto,
abych vypadal zajímavěji a víc jako
umělec, ve skutečnosti mám všechno
hotový ještě dřív, než Alice začne psát
scénář, protože jsem šprt, a zbytek
vymýšlím při povídání si s Alicí nad
scénářem, natočím nějaký pracovní
nahrávky, a pokud jsme všichni spokojení, tak definitivní hudbu pak dodělávám až na sestříhaný obraz.
Hrdě se hlásím k vašim fanynkám
a těší mě, že jste souhlasil se spoluprací a zapůjčením některých vašich
skladeb pro autorskou divadelní hru
Standa Dudek, kterou připravuji
s Divadelní společností Křoví. Dělal
jste už hudbu pro divadlo, nebo to
drze napadlo zatím jen nás?
V první řadě musím říct, že jsem rád,
že se vám moje hudba hodí. Pokud jde
o hudbu k divadelním představením,
tak toho bylo tolik, že si to ani nepamatuju, vím jen, že v posledním roce
jsem napsal hudbu pro hry Audience
v Národním divadle a Božská Sarah
v divadle Kalich a teď pro Radotínské
divadlo, prostě jenom samý velký
a významný divadelní scény.
A šlaka, to je tedy závazek. Díky
a těšíme se!
Circus Ponorka – 7. dubna
od 19.00 hodin na klubové scéně
Milana Peroutky
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4odborné poradenství v oblasti výživy
a pohybové aktivity pro zdravé i
nemocné, od dětí až po seniory
4 dlouhodobá pomoc při úpravě váhy

www.vyzivavezdraviinemoci.cz
tel: 602 242 153
MUDr. JANA VAŇKOVÁ,
Nová poliklinika Zbraslav,
Elišky Přemyslovny 1325
Nyní 10% sleva na programy platnost do 15. 4. 2016

Zpracování průkazu energetické
náročnosti budovy (PENB)
pro kotlíkové dotace, zelená úsporám
nebo při prodeji či pronájmu objektu
i provede energetický specialista
Ing. Jan Cuřín
Zbraslav, 603 436 785

Odvykání kouření
až 90% úspěšnost
Závislosti: alkohol, drogy, léky
Telefonické objednávky

604 207 771
224 214 617

Lenka Bennerová
Vaše zahradnice

OPRAVY

Specialista na opravy dálkových ovládání,
Digi, Set Box, DVD, video, CD přehrávačů,
gramofonů i telefon. nabíječek
Ivan Malinský
Prvomájová 110; Praha 5 – Radotín
Otevřeno: Po, St, Čt 10-16 hod.

NAJDETE NÁS:
nám. Osvoboditelů 1371
Radotín
V PRVNÍM PATŘE
OBCHODNÍHO CENTRA

Čištění koberců a mytí oken.
Malování a štukování
Topasová 859/33,
Praha 5 - Radotín

email:
vasezahradnice@email.cz
www.vasezahradnice.webnode.cz

Kosmetický salon

Hana Kadlecová
Praha 5 – Zbraslav
Tel: 723 148 375
www.kosmeticky-salon.eu

mobil: 604 404 907

Od tužky až po nábytek

U nás vybavíte

FIRMU, ŠKOLU
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Cena v Kč
Formát
inzerátu

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)

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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I DOMÁCNOST

www.apap.cz
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nebo osobně v prodejním skladu
Praha 5-Řeporyje, K Třebonicům 17
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tel.: 245 008 960

ŽEHLENÍ PRÁDLA
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vyberte a objednejte na:

Provozní doba
po-pá 10-18 hod.
Tel. 605 779 075
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MICHAL VAVŘIČKA

tel: 775 058 228

607 920 640, 272 930 044

SOLÁRNÍ STUDIO
STÁLE V PROVOZU!!!

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

NÁVRHY, ÚPRAVY
A ODBORNÁ PÉČE
O ZAHRADY

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

�

UŠETŘÍME VÁŠ ČAS A VAŠE PRÁDLO VYŽEHLÍME ZA VÁS
�

Odvezeme a přivezeme zpět
na vámi domluvenou adresu.
Vyžehlené prádlo dodáváme do 2dnů.
Při objednání minimálně jednoho boxu
neplatíte žádné dopravné!
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��

��

Rozvážíme a svážíme: pondělí, středa, pátek
9 - 11 hodin 17 - 19 hodin
���

Kontakt: www.dpdoma.cz
Facebook / DP DOMA, Telefon 731 052 267
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e-mail: noviny@praha16.eu,
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Registrováno pod evid. číslem
MK ČR E 14517.
Řídí redakční rada.
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MČ Velká Chuchle Pavel Kováč.
Redakční uzávěrka 2.3.2016.
Vychází 15.3.2016.
Náklad 10 000 výtisků.
Výtisk a distribuce ZDARMA.
Tisk Grafotechna print s.r.o.,
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
Další číslo vyjde 15.4.2016.
Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 1.4.2016. Distribuce do všech poštovních schránek ve správním obvodu
zajištěna prostřednictvím České pošty s.p.
Za obsahovou a věcnou správnost odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí.

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

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

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
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ZOOTROPOLIS: Město zvířat 3D USA
165/140* Kč
V Zootropolis se k policejnímu sboru velkých zvířat přidá králík Judy
Hopkavá, která řeší složitý případ i s pomocí mazaného lišáka Nicka…
Trabantem do posledního dechu ČR
90 Kč
Půlroční dobrodružná výprava po Tichomoří na palubě dvou trabantů,
polského Fiatu, malucha, Jawy a dvou invalidních vozíků
Kung-Fu Panda 3 3D USA
140/120* Kč
Po se svým biologickým otcem odcestuje do pandího ráje za zbytkem
rodiny. Ale objeví se Kai, padouch s nadpřirozenými schopnostmi
Dvojníci ČR
130 Kč
Každý člověk prý má někde na světě dvojníka. Potkat ho se může docela
dobře hodit, ale také nemusí. Záleží na úhlu pohledu
Vatikánská muzea 3D Itálie (viz strana 8)
190 Kč
Dvojníci ČR
130 Kč
Trabantem do posledního dechu ČR
90 Kč
Osm a půl (Federico Fellini – 1963) Itálie
100 Kč
Filmový režisér se ocitl v profesionální a osobní krizi. Připravuje nový
film, je přitahován ke své inteligentní manželce, smyslné milence
a krásné mladé herečce, ale ani ony mu nepomáhají najít smysl života
Dvojníci ČR
130 Kč
Rodinka Belierových Francie
90 Kč
Paula, dcera neslyšících rodičů, má velký pěvecký talent. Řeší dilema,
zda opustit rodinu, která je závislá na jejích překladech do znakového
jazyka, a jít si za svým, nebo zůstat a opustit vlastní sny
Kung-Fu Panda 3 USA
125/100* Kč
Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti 3D USA 150/130* Kč
Zatímco mezi sebou Batman a Superman válčí, rychle se vynořuje nová
hrozba, která představuje ještě větší nebezpečí než kdy dřív
ZOOTROPOLIS: Město zvířat 3D USA
165/140* Kč
Rudý kapitán ČR
120 Kč
Detektiv Kraus vyšetřuje případ kostelníka umučeného StB. Vydává se
hledat „Rudého kapitána“, specialistu na „konečné“ výslechy
Dvojníci ČR
130 Kč
Grimsby USA/GB
120 Kč
Nobby, největší blbec na zemi, pomáhá svému bratrovi, agentovi MI6,
zachránit svět před teroristickým útokem – Sasha Baron Cohen
Červený pavouk Polsko
100 Kč
Krakov, 1967. Karol už nenachází dost vzruchu v adrenalinovém sportu.
Vydá se po stopě masového vraha…
Deník komorné Francie/Belgie
90 Kč
Podváděj a pracuj. Příběh ambiciózní a krásné pokojské, pracující pro
bohatou rodinu na francouzském venkově přelomu 19. a 20. století…
Rodinka Belierových Francie
90 Kč
Eva Nová ČR/SR
80 Kč
Emília Vášáryová, abstinující alkoholička, která bývala známou
herečkou, by udělala cokoli, aby získala zpět přízeň svého syna
Grimsby USA/GB
120 Kč
Teorie tygra ČR
120 Kč
Šedesátník si vzpomene, že míval sny i vlastní vůli. Chce zpátky vládu
nad svým životem. Vydá se na riskantní cestu, ač tím přichází o vše
Kung-Fu Panda 3 3D USA
140/120* Kč
Případ SK1 Francie
90 Kč
Paříž 1991 – Franck Magne 8 let pronásleduje sériového vraha.
Cesty mu zkříží mladá advokátka, která chce porozumět osudu vraha
Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti 3D USA 150/130* Kč
Kmotr (Francis Ford Coppola – 1972) USA
120 Kč
Příběh newyorské mafiánské rodiny Corleonů zaznamenává prudký
rozmach organizovaného zločinu v letech 1945-55
Zkrocení zlé ženy Rusko (viz strana 8)
250 Kč
ZTP, senioři a studenti
200 Kč
Mustang Francie/SRN
100 Kč
Pěti sester vězněných fanatickým strýcem kvůli domnělé nemravnosti
se rozhodne vzepřít konzervativní společnosti, která je svazuje
Deník komorné Francie/Belgie
90 Kč
Teorie tygra ČR
120 Kč
Můj král Francie
90 Kč
Emocionální drama vyprávěné v průběhu několika let zachycuje
komplikovanou a destruktivní povahu vztahu mezi mužem a ženou
Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti 3D USA 150/130* Kč
Případ SK1 Francie
90 Kč
Barbie: Tajná agentka USA
115/90* Kč
Barbie, Teresa a Renée – nejlepší kamarádky s tím nejnáročnějším
gymnastickým a parkourovým tréninkem jsou vybrány pro špionáž
Humr Francie/GB
100 Kč
Budoucnost nepřeje singlům: všichni jsou zatýkáni a odváženi do
zařízení, kde si mají během 45 dnů najít spřízněnou duši. Komu se to
nepovede, ten bude proměněn ve zvíře a vyhnán do lesů
Florencie a galerie Uffizi 3D Itálie (viz strana 8)
250 Kč
ZTP, senioři a studenti 200 Kč
Teorie tygra ČR
120 Kč
Vojtěch SR
100 Kč
„Ztracený“ čtyřicátník, který přišel o ženu i práci a pronásleduje ho
jedna katastrofa za druhou, věří, že svou smůlu prolomí – Matej Landl
Lekce Bulharsko/Řecko
90 Kč
Drama o učitelce, která je v zoufalé snaze vymanit se z dluhu schopna
zajít až do extrému, a tak se pomalu a nezadržitelně řítí do propasti…
My tři, nebo nikdo Francie
110 Kč
Režisér Kheiron s láskou i humorem vypráví o cestě svých rodičů
z malé vesnice na jihu Íránu až na pařížskou periferii
Ulice Cloverfield 10 USA
120 Kč
Příběh možná líčí, možná nelíčí, osudy tří lidí, které celosvětová
katastrofa (která se možná vůbec nestala), uvěznila ve vybaveném
podzemním krytu, který nesmějí opustit, pokud chtějí přežít. I když...
Jak básníci čekají na zázrak ČR
120 Kč
Štěpán, Kendy a Karas se vrací! Je jim 50 a cítí, že by si měli splnit své
touhy a přání – Pavel Kříž, David Matásek, Eva Jeníčková, Josef Somr
Orel Eddie GB/USA
110 Kč
První britský skokan na lyžích, který se zúčastnil olympijských her,
skončil v Calgary poslední, i tak si však splnil svůj celoživotní sen
Pat a Mat ČR
110 Kč
Se stále stejným elánem likvidují vše, co chtěli opravit
QUEEN: A night in Bohemia GB (viz strana 8)
200 Kč
Příběh lesa Francie/SRN
80 Kč
Dokument, který se natáčel čtyři roky na desítkách lokací po celé
Evropě, zachycuje vzrušující koloběh života v lese
Jak básníci čekají na zázrak ČR
120 Kč

Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
16. 3. 10.00
Muzikál, aneb Cesty ke štěstí ČR
60 Kč
Třída pražské konzervatoře má nazkoušet Starce na chmelu, na
výsledku závisí jejich budoucí kariérní život – Vica Kerekes, Roman Vojtek
Dětská představení
19. 3. 15.30
Řachanda ČR
120/100* Kč
Rozmazlená princezna a dva kamarádi, kteří se ne vždy živí poctivě,
v Černém lese zjistí, že to jak se chováme k ostatním, se nám vrací
26. 3. 15.30
Kung-Fu Panda 3 USA
125/100* Kč
2. 4.
15.00
Kung-Fu Panda 3 USA
125/100* Kč
9. 4.
15.30
Pat a Mat ČR
110 Kč
16. 4. 16.00
Barbie: Tajná agentka USA
115/90* Kč
115/90* 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

KULTURA - SPOLEČNOST

do 30. dubna
Kouzlo starých časů na pohlednicích
výstava historických pohlednic
Radotína a nejbližšího okolí
knihovna v otevírací době
16. března
Čaj o třetí – tradiční setkání radotínských
seniorek a seniorů
s muzikálovým pásmem Mary Pickford
velký sál U Koruny od 15.00 hodin
16. března
Bára Hrzánová a Condurango
velký sál U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 220 Kč
17. března
Žákovský koncert
žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál U Koruny od 18.00 hodin
17. března
Fungování paměti
přednáška trenérky paměti v Místní knihovně
Radotín od 18.30 hodin
18. března
Rádl-Fest
festival mladé rockové hudby
velký sál U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 90 Kč
19. března
Ples Uraganu a SouthPrague.net
ples skautského střediska, vstup 200 Kč
sokolovna Radotín od 19.30 hodin
20. března
O radotínskou skleněnku
turnaj v kuličkách
za lávkou u řeky od 14.00 hodin
22. března
Houslový koncert
vystoupení žáků Základní umělecké školy
Klementa Slavického
v kostele ČBCE Na Betonce 14
od 18.00 hodin
22. března
Blázinec
napínavá groteska o světě,
ve kterém se vlády zmocní blázni –
všechny role hraje Miroslav Táborský
velký sál U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 270 Kč
30. března
Jana Koubková Quartet
koncert vynikající jazzové zpěvačky
a tří multiinstrumentalistů
Klubová scéna Milana Peroutky
od 19.00 hodin, vstupné 200 Kč
2. dubna
Vítání jara
hudební otevření dveří do jara
Pivní sanatorium od 17.00 hodin
více viz str. 4
7. dubna
Circus ponorka
koncert jednočlenného orchestru Honzy
Ponocného na Klubové scéně Milana Peroutky
od 19.00 hodin, vstupné 150 Kč
6. dubna
Hraje celá rodina
vystoupení žáků Základní umělecké školy
Klementa Slavického v kostele ČBCE
Na Betonce 14 od 18.00 hodin
9. dubna
Kašpárkův svět
premiéra pohádky pro děti DS Gaudium
velký sál U Koruny od 15.00 hodin
vstupné 60 Kč
9. dubna
Point Prostějov – Testosteron
sedm chlapů, sedm povah, sedm nátur,
sedm rozdílných hladin testosteronu
velký sál U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 190 Kč, (od 15 let)
14. dubna
Pěvecký koncert
vystoupení žáků Základní umělecké školy
Klementa Slavického v kostele ČBCE
Na Betonce 14 od 18.00 hodin
13. dubna
Beseda o Japonsku
s cestovatelem Bohumilem Starým
Klubová scéna Milana Peroutky
(vchod ze dvora domu U Koruny)
od 19.00 hodin, vstupné 60 Kč
17. dubna
Jarní zelené koule
turnaj v pétanque na boulovišti
v areálu RSK v ulici K Lázním
od 13.30 hodin
19. dubna
Houslový virtuos Jaroslav Svěcený
a sopranistka Markéta Mátlová
velký sál Kulturního střediska Radotín v domě
U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 330 Kč
více na www.praha16.eu
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16. března
Promítání pro seniory –Ticino
přednáší pan Zdeněk Beránek
Klub KLASu od 15.00 hodin
19. března
Kašpárkova strašidla
veselá marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
20. března
10. Dudácké vítání jara
přehlídka dudáků z Čech, Slovenska,
Polska a Rakouska
sál restaurace U Přístavu od 14.00 hodin
21. března
Rozmarné léto
dramatizaci knihy V. Vančury
hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
22. března
Koncert žáků ZUŠ
obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin
23. března
Večer s Woody Allenem
něco filmu, něco slova, něco hudby a zpěvu
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
24. března
Koncert Kristýny Bernáškové
a Romana Köhlera
vstupné dobrovolné, rezervace míst
na tel. 605 340 695
Kavárna U Stromečku od 19.00 hodin
26. března
Kašpárek a ježibaba
premiéra marionetové pohádky
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
30. března
Perníková chaloupka
muzikálová pohádka pro dospělé
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
31. března
Čtyři páry jedno eso
situační komedii v autorské režii
O. Vlčka hraje činoherní soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
1. dubna
Koncert Vejvodovy kapely
ke 114. výročí narození Jaromíra Vejvody
předprodej vstupenek
v Městském domě Zbraslav
Černé divadlo Jiřího Srnce od 19.30 hodin
2. dubna
Kašpárek a ježibaba
repríza nové marionetové pohádky
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
3. dubna
Zbraslavský žebříček
taneční soutěž pro páry všech kategorií
Sokolovna Zbraslav
6. dubna
Čtyři páry jedno eso
situační komedii v autorské režii
O. Vlčka hraje činoherní soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
7. dubna
Koncert žáků ZUŠ
obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin
9. dubna
Lidové pašijové hry
prostranství před kostelem sv. Jakuba
od 14.30 hodin
9. dubna
Perníková chaloupka
muzikálová pohádka pro dospělé
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
16. dubna
Mach a Šebestová
činoherní pohádka na motivy
známého večerníčku
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
rezervace vstupenek na
www.divadlozbraslav.cz
více na www.mc-zbraslav.cz
změna programu vyhrazena

Z ora Beráková – Fantom staré pevnosti
Václav Vchynský z Vchynic a Tetova
byl na doživotí uvězněn v Kladské
pevnosti. Spolu s manželkou, která se
s ním jednou týdně mohla setkat, se mu
za dramatických okolností (a s pomocí
fantoma) odtud podařilo utéct.
nakladatelství Motto

Stéphanie des Horts –Cartierova panteřice
Ze zneužívaného děvčátka z chudé
bruselské rodiny se stane nejznámější
kurtizána Paříže vydržovaná bohatými
aristokraty. A pak jí cestu zkříží Louis
Cartier. Jeanne popustí uzdu fantazii
a vymýšlí pro něj ty nejkrásnější klenoty.
nakladatelství Metafora
Blanka Kovaříková –
Zločin & vášně za rady Vacátka
Konkrétní případy, které řešil policejní
rada Josef Vaňásek a jeho tým, doplňuje
řada vzácných dobových fotografií
a unikátních dokumentů.
nakladatelství Brána
Milena Štráfeldová – Trestankyně
Žít v bezpečném závětří za cenu
kompromisů, nebo si uchovat čisté
svědomí? Univerzitní profesorka Růžena
Vacková neochotu přistoupit
na kompromis dokázala už za nacistické
okupace, kdy byla za účast v odboji
odsouzena k smrti. A znovu po únoru
1948, kdy ji soud poslal za mříže na 22 let
za „špionáž ve prospěch Vatikánu“.
nakladatelství Mladá fronta
Jitka Ludvíková –
Osvícení zoufalého muže
Volné pokračování Zkrocení mlsného
muže: doktor Barták si z lékařské mise
v Africe přiváží malého černouška.
A aby toho nebylo málo, čeká ho doma
další překvapení…
nakladatelství Brána
Jan Říha – Češi na Rallye Dakar
Unikátní fotografie, autentické rozhovory
a reportáže mapují vítězství Karla
Lopraise a Josefa Macháčka.
nakladatelství Brána
Justin Quinn – Mezi vilami
Sága rodiny Boylových zachycuje
proměny Irska od 50. až do 90. let.
nakladatelství Argo
Věra Fojtová – Neviditelná zranění
První taneční, první vyznání,
první polibek... To vše mělo potkat
šestnáctiletou Rút. Jenže to by nesměl
přijít rok 1941 a žlutá hvězda na prsou.
nakladatelství MOBA
PRO DĚTI:
Luděk Švorc –
Pohádky od řeky Berounky
O velkém vodáckém dobrodružství,
při kterém Chloupek, Zoubek a jejich dva
strejdové potkají vodní myš, svedou bitvy
s piráty, o chlup uniknou rackovi, přečkají
strašidelnou noc ve mlýně…
nakladatelství Halda
Timothée de Fombelle –
Dva životy pana Perla
Zlý král vyhostí z jedné severské
pohádkové říše svého mladšího bratra.
Brzy nato se na chodníku před oblíbeným
Cukrářstvím u Perlů v Paříži zničehonic
objeví tajemný mladík…
nakladatelství Baobab
Cornelia Funke – Měsíční drak
Kdo aspoň jednou nesnil o tom,
že postavy z oblíbené knihy obživnou?
Přesně to se stane Filipovi jedné
kouzelné úplňkové noci.
nakladatelství CPress

www.knihovna-radotin.cz
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ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
Hudba: Igor Šostakovič
Choreografie: J. Ch. Maillot
“Balet Zkrocení zlé ženy není
příručkou pro macho-muže, ale obraz
setkání dvou rozdílných sil přírody,

VATIKÁNSKÁ MUZEA 3D
Představ uje neobyčejnou cestu
k objevení impozantní sbírky umění,
které bylo sbíráno celé dva tisíce let
naší historie. Film nás zavede do útrob
Vatikánského muzea a Sixtinské kaple
a budou nám představena mistrovská
díla z vatikánských sbírek tak, jak ještě
je nikdo doposud neviděl.
„Vstupte“ a prohlédněte si obrazy

Úroveň: lehká
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Ilona Šandová
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Marcela Jelínková
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Hazardní
karetní hra

Prostřednictvím nejkrásnějších
uměleckých děl té doby od autorů jako
Michelangelo, Brunelleschi, Raphael,
Leonardo a Boticelli nabízí pohlcující
zážitek ze samotné Florencie. Herec
Simon Merrels vás provede celým městem, jeho památkami a uměleckými
díly. Za jediný večer v kině stihnete
navštívit 10 muzeí a prohlédnout si na
150 světových uměleckých děl. Je to
umělecký nájezd na město, který bere
vše, od kaple Brancacci, přes Národní
muzeum Bargello, Medicejský palác
a klikaté uličky města, Brunelleschiho
dóm, Palazzo Vecchio, až ke Galerii Uffizi a Academia Gallery. Nevynechá ani
místa jako Ponte Vecchio nebo Piazza
della Signoria. Cesta má devět částí
a vezme vás i na předměstí, klidné a přírodní okolí Florencie. Jádrem prohlídky
je pokladnice umění, galerie Uffizi
a pohled na dech beroucí dílo Leonarda da Vinci “Adoration of the Magi”,
které po letech restaurátorských prací
uvidí veřejnost naživo až v roce 2016.
Dokument Florencie a galerie Uffizi od-

QUEEN: A NIGHT IN BOHEMIA
Záznam koncertu ze Štědrého dne
roku 1975 na stadionu Hammersmith

Odeon v Londýně. Neuvěřitelně energický koncert přenášela živě i britská
BBC a v ystoupení bylo průlomem
v kariéře kapely, která se stala jednou

Úroveň: těžká

„Naše jazykové tábory jsou v podstatě
taková letní škola hrou,” uvádí Vítězslav
Bican, ředitel jazykové agentury Channel
Crossings, která již sedmou sezónu přichází
s letním programem v podobě příměstských
táborů a jazykových pobytů v zahraničí.
„Příměstské tábory, které kombinují výuku
angličtiny a od letoška i němčiny s pestrým
programem plným her a výletů, jsou oblíbenou alternativou klasického tábora. Rodiče
oceňují hlavně to, že ráno mohou dítě přivézt, odpoledne vyzvednout, a noc už tráví
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halí obraz ve světové premiéře a diváci
v kinech tedy budou prvními, kdo ho
uvidí. Podíváte se ale i za temnějšími
autory, uvidíte třeba monstrózní, děsivá
díla s nádechem gotiky od Caravaggia.
Tohle není jen dokument, ale cesta do
samotného srdce umění, která vás pohltí a díky 3D obrazu a dokonalému 4K
rozlišení poskytne takový zážitek, na
který jen tak nezapomenete.

Kino Radotín uvede v sobotu
9. dubna 2016 v 17.30 hodin.
Vstupné 250,- Kč (ZTP, senioři
a studenti 200,- Kč).
z nejslavnějších všech dob. Zazněly hity
jako Killer Queen, Liar, Keep Yourself
Alive a Now I’m Here, stejně jako poprvé v historii živě nahraná monumentální klasika Bohemian
Rhapsody. Speciální
uvedení do k in
obsahuje také dříve
nezveřejněnou stopáž a rozhovory se
všemi členy kapely.
Ta k é d í k y t o m u
čeká diváky nezapomenutelný zážitek a vhled do zákulisí přelomového
roku 1975.

Kino Radotín uvede v pátek
15. dubna 2016 ve 20.00 hodin
záznam koncertu. Vstupné 200 Kč.
doma v prostředí, které zná,“ dodává.
„Na táboře jsem letos měla dvě děti, loni
jedno. Líbilo se mi, že se program téměř neopakoval – shodovala se snad jen příprava
vlastní pizzy a to byl bezkonkurenční nápad,
stejně tak jako místní minigolf. Děti byly moc
spokojené a určitě se i něco naučily,“ hodnotí
příměstský tábor s Channel Crossings paní
Martina Kozická. „Velkým pozitivem je stálá
komunikace v anglickém jazyce i úžasná
vstřícnost pracovníků školy i lektorů,“ dodává Jana K. – maminka 11letého Tomáše.

Rozpis termínů příměstských táborů s jazykovou školou Channel Crossings:
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FLORENCIE A GALERIE
UFFIZI 3D

Kino Radotín uvede v sobotu
19. března 2016 v 17.30 hodin
záznam unikátní výstavy. Vstupné
190 Kč

Pøináet

Tžká

Lehká

od neobyčejných fresek v Rafaelových
síní, jako třeba “Athénská škola”,
k úžasným kouskům od Michelangela
v Sixtinské kapli, jako např. “Stvoření
Adama” a majestátního “Posledního
soudu”. Toto jsou kroky na unikátní,
opravdu emoční cestě k prožití krásy
na vlastní oči.
Díky 3D technologii se diváci mohou seznámit s přelomovými díly
v prostorách Vatikánu tak, jak jim to
běžná návštěva neumožňuje, a proniknout ke všem detailům stropních
maleb, fresek a obrazů a téměř se dotknout povrchu pláten.
Vše je realizováno jako unikátní
putování pod vedením ředitele Vatikánského muzea, profesora Antonia
Paolucciho, který diváky odborně
provede minulostí, současností i budoucností.

7

Tkalcovský
stroj

1 5

OSOBY A OBSAZENÍ
Kateřina: Jekatěrina Krysanova
Petruccio: Vladislav Lantratov
Bianca: Olga Smirnova
Lucenzio: Semjon Čudin
Hortensio: Igor Tsvirko
Gremio: Vjačeslav Lopatin
Vdova: Julia Grebenčikova
Baptista: Artemy Beljakov
Hospodyně: Anna Tichomirova
Sluha Grumio: Georgy Gusev
Kino Radotín uvede v neděli
3. dubna 2016 v 16.00 hodin záznam
baletu z Bolšovo teatra v Moskvě.
Vstupné 250,- Kč (ZTP, senioři
a studenti 200,- Kč).

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

Pomùcka:
Nola,
ulema

3
7

4
26

Caravaggia s okouzlující realitou, dotkněte se sochy Laoókona a Belvedérského torza a nechte se ovinout postavami
ze Sixtinské kaple, které nikdy nevypadaly reálněji než v tomto díle. Od uměleckých kousků klasických soch k Pietě
od Michelangela až k Fontáně di Trevi; od obrazů Giottiho, Leonarda da
Vinciho a Caravaggia k jiným dílům
od Vana Gogha, Chagalla a Dalěho;
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které hledají cestu k vzájemné
harmonii.”
Francouzský choreograf, současný
ředitel Les Ballets de Monte Carlo Jean
Chrisoph Maillot, vytvořil exkluzivně
pro Bolšoj balet adaptaci Shakespearovy
komedie Zkrocení zlé ženy. Pod jeho

vedením objevíme zcela nové kvality
souboru a diváci se mohou přesvědčit,
že v ýkon Bolšovo je nedostižný
i v moderních choreografiích.
Světová premiéra 4. července 2014,
Bolšoj balet, Moskva.
Inscenaci není možné vidět nikde
jinde na světě.
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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 30.3.2016

Vás zbylo jen nejisté místo náhradníka. „První poptávky na ročník 2016
jsme zaznamenali už na konci loňských letních prázdnin a hned poté,
co jsme v listopadu vypsali termíny na
web, se nám přihlásilo několik zájemců. Opravdu se nevyplatí příliš čekat,
místa kvapem ubývají. Obzvlášť poté,
co proběhnou jarní prázdniny, strhne
se smršť s dotazy a přihláškami,“ říká
Eva Sommerová z marketingu jazykové školy Channel Crossings.

Oblíbeným letním programem jsou letní
jazykové kurzy v zahraničí. Většina z nich
je určena pro děti od 7 do 17 let, některé
programy nabízí i speciální kurzy pro věkovou kategorii 16 až 20 let. Menší děti jezdí ve skupinách s česky mluvícím delegátem, starší pak už samostatně. Vybrat si lze
z destinací jako jsou Velká Británie, Irsko,
Malta, USA, Kanada, Německo, Rakousko,
Švýcarsko, Francie nebo Španělsko. Kromě
výuky jazyka se mohou studenti těšit i na
doprovodné aktivity, výlety a zajímavé
exkurze. Po výuce je čeká pestrý program,
který probíhá v mezinárodních skupinách.

“Mému synovi se jazykov ý pobyt
v Plymouth velmi líbil, učitelé ve škole
byli kvalitní a probíraná témata zajímavá,
každý den odpoledne byl jiný program.
Ubytování bylo super a náhradní rodiče
přátelští a fajn. Kuba se vždy odevšad
domů těší, ale tohle bylo poprvé, kdy říkal,
že by v Plymouth klidně další týden nebo
dva zůstal. I nyní si stále píše s účastníky
kurzu z jiných zemí a Kubova angličtina
se určitě o trochu zlepšila.” Popisuje dojmy ze zahraničního jazykového kurzu
syna Lenka Smažíková.

Kurzy angličtiny ve Velké Británii s doprovodem českého delegáta

Channel Crossings, Vrážská 238, Praha 5 - Radotín
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Atleti v hale, na přeborech, na republice
Leden a únor znamená pro atlety
první vrchol sezóny − halové závody.
V nich radotínští dosáhli několika skvělých výsledků.
Celý leden na veřejných závodech
testovali svoji formu – pro Přebory
Prahy a Mistrovství České republiky.
Hned první víkend v únoru se
o přebornické tituly utkaly kategorie
dorostenců a juniorů: zlatou medaili
a titul přeborníka Prahy si z haly ve
Stromovce odnesl Matěj Višňa v běhu
na 3000 m dorostenců časem 10:10,84.
Ve stejné kategorii byl na 1500 m
Martin Olšanský stříbrný v osobním
maximu 4:31,08. To si posunul i druhý
den na 800 m (2:07,76), což ale stačilo
jen na čtvrté místo.
Loňské stříbro ve skoku vysokém dorostenek obhajovala Petra Melicherová.
Její výkon 150 cm stačil na bronzovou
pozici, ale Petra je zdolala až na druhý
pokus, což i pro ni znamenalo 4. místo.
Nejlepší dorostenci a junioři z celé
republiky se o čtrnáct dní později
sjeli na stejné místo k mistrovství
ČR. Martin Olšanský, se na republiku
překvapivě kvalifikoval na 800 m. Při
premiéře na MČR hlavně sbíral zkuše-

nosti. Druhý zúčastněný z Radotína,
Tomáš Vodička, zaběhl na 400 m juniorů svůj letošní nejlepší čas 53,19.
Do přebornické soutěže mladšího

Hokej na Zbraslavi
Ač to tak nevypadá, je zima v plném
proudu a s ni i soutěžní období mladých
hokejistů ze Zbraslavi.
Sezóna 2015-16 začala vlastně už
v květnu loňského roku přípravou
mimo led: na hřištích, v tělocvičnách,

na střelnici či v bazénu. Ti nejmenší
měli v květnu a červnu přípravu hlavně formou her a nácviku dovednosti, ti

starší přidali posilování a vyšší objemy
tréninkového zatížení.
Červenec zůstává tradičně volným
měsícem, ale už od počátku srpna
byly starší kategorie opět na hřištích.
Koncem srpna proběhla soustředění
na ledě ve Vlašimi,
Nymburce a Děčíně.
Více než 130 dětí zde
bruslilo dvakrát denně celý týden. A od
září najely „doma“ na
Nikolajce do schématu tři tréninky týdně.
Koncem září začaly mistrovské zápasy,
které stále probíhají:
Přípravky od 1. do
4. třídy mají v soutěžích pouze týmy z Prahy. Nejde zde o výsledky, důležitá je chuť
a zápal do hry, nadšení. Paradoxně bývá
v ochozech více adrenalinu, než na ledě.

žactva (ročníky 2003 a 2004) 17. února, opět ve Stromovce, vstupovala do
závodu na 300 m s velmi nadějným časem Eliška Masnerová. Svůj „osobák“
vylepšila na 47,69 a skončila na neoblíbeném, ale přesto hezkém 4. místě.
Stejné místo na shodné trati obsadil
Antonín Mařík. SC Radotín na přeboru reprezentovalo dalších 6 atletů,
kteří si do jednoho zlepšili svá osobní
maxima – i trenérka Milada Růžičková byla se svými svěřenci spokojená.
Přebory Prahy staršího žactva (ročníky 2001-2002) proběhly v hale na Strahově 24. a 25. února. Největší radotínská
naděje, Robert Culliver, byl v běhu na
1500 m s časem 5:16,49 pátý. Kryštof
Kaa na 60 m překážek do finále nepostoupil, Jáchym Oulický byl na 300 m
diskvalifikován za vyšlápnutí z dráhy.
Halová sezóna skončila, začíná
příprava na tu letní, do které Radotín
postaví rekordní počet družstev: týmy
mladších žáků, dorostenek, juniorů,
mužů i žen. Závodit budou i na domácím stadionu – v červnu na posledním
kvalifikačním kole mladšího žactva,
v září na tradičním Radotínském
trojboji.

Mladší žáci hrají velice slušně a v
16tičlenné tabulce se pohybuji mezi
5 a 6 místem. Dorost se pere o první
místo se silným týmem Mělníka – rozhodne až poslední vzájemné utkání.
Junioři v soutěži vedou a jen velká
smůla by je mohla připravit o vítězství
a následnou baráž o 1. ligu juniorů.
A nelze nezmínit úspěchy zdejších
odchovanců. Na lednové celostátní
Olympiádě dětí a mládeže ročníku
2001 vyhrál výběry nejlepších hokejistů z celé republiky výběr Prahy. Z jeho
22 hráčů jich 6 o rok dříve oblékalo
zbraslavský dres.
Svědčí to o zdejší dobré práci s dětmi. A je to zároveň i pozvánka pro
další zájemce o lední hokej: klub celoročně přijímá chlapce i dívky ve věku 4
až 8 let. Nejsou podrobováni žádnému
výběru, nemusí umět bruslit! Kdo má
zájem a chuť, je vítán!
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Mistrovství Radotína
v boulokoulo už počtvrté
V neděli 14 února se „rozjel“ tradičním turnajem Únorové kácení kuželek čtvrtý ročník
tohoto unikátního šampionátu.
Na startu kácení se sešla „směs“ jak
starých (z hlediska počtu účastí, nikoliv
věku) účastníků, tak úplných nováčků
v celkovém počtu 24.
Vedení se po prvním kole ujal Radek
Pauk, kuželkář místního SC Radotín, který
překonal výkonem 101 kuželek stovku.
Těsně ho následoval syn Jan parádním výkonem 98 bodů. To se čekalo. Co se naopak
nečekalo, bylo 92 bodů, kterými šokoval
sebe i ostatní Ondra Šťastný. Ani Martina
Popelková (84 b.) se na průběžně pátém
místě nečekala.
Ani Ondra ani Martina však ve druhém
kole svoje výkony nezopakovali a čelní
umístění je minulo: Ondra se výkonem
44 kuželek propadl na 12. místo a Mar-

Nedělní dostihy ve Velké Chuchli
Nová dostihová sezóna se po zimní přestávce rozjíždí o první dubnové neděli a pokračuje
hned další týden:
90. Gomba handicap – 3. dubna od 14.00 hodin
Vrcholem zahajovacího odpoledne bude jubilejní 90. ročník Gomba handicapu, tradiční
sprinterský dostih na 1200 metrů, který každoročně otevírá tuzemské dostihové dění.
Celkem se uskuteční osm dostihů, první z nich odstartuje ve 14 hodin.
59. Velká dubnová cena –10. dubna od 14.00 hodin
Druhá kapitola sezóny, která vyvrcholí 59. Velkou dubnovou cenu na 1800 metrů pro
starší koně. Celkem se uskuteční osm dostihů.

Mami, tati, chci hrát jako Tiger Woods!
Prague Diamond Golf Club, který se vedle
dospělé klientely zaměřuje zejména na sportovní rozvoj dětí a mládeže, otevírá jarní
pololetí dětských golfových kurzů.
Dětská golfová škola Diamond Golf
Academy
„Golf má stále nálepku drahého sportu,
který si může dovolit jen pár rodin. To se
ale snažíme v Prague Diamond Golf Club
změnit. Naším cílem je umožnit hrát golf co
nejširšímu počtu dětí ze Zbraslavi a okolí,

Vice informaci o zbraslavském
hokeji na www.hczbraslav.cz
nebo tel.: 607 818 468

Zimní příprava fotbalistů se přehoupne do ostrého startu
Ač se to nezdá, i divný průběh zimy
má vliv na fotbal. Přípravné zápasy jsou
překládány pro nemoc hráčů i kvůli občasné sněhové pokrývce na hrací ploše.
I v těchto podmínkách však na
radotínském hřišti (v případě nejmenších v tělocvičně) finišuje příprava na
jarní část soutěže. Mladší přípravka
má k dispozici i sportovní halu, takže
se účastní části zimních halových turnajů. Starší přípravka jde do vnitřních
turnajů jen málo, jejich přípravné zápasy tzv. zimní ligy se hrají venku.
Hrací část zimní přípravy dělí mezi
halové turnaje a venkovní zápasy i obě
mužstva mladších žáků. Vzhledem
k tomu, že mají k dispozici umělou

trávu, nemají problémy se soupeři.
Naplno se již rozběhla příprava rezervy mužů, před kterou stojí jediný
cíl: postup do vyšší soutěže. Fanoušci
mají možnost přípravu kontrolovat –
každou neděli je završena přátelským
zápasem na domácím hřišti s některým ze středočeských mužstev.
A co A mužstvo dospělých? Pěkné
druhé místo po podzimní části soutěže bezesporu hřeje, ale na jeho potvrzení či vylepšení je třeba pracovat.
Po hrubé zimní přípravě nastala fáze
ladění herního projevu. Generálkou
před začátkem soutěží budou sobotní
přípravná utkání na domácím hřišti.
Mistrovské zápasy zahájí A mužstvo

jako první ze všech týmů. Ostrým
startem bude v pondělí 28. března
utkání s týmem 1999 Praha na hřišti
SK Nusle. Vrátí Radotínští porážku
ze zimního turnaje v poměru 3:5? Fanoušci jsou zváni k podpoře na tomto
i dalších zápasech!
Přijďte zkusit umění svých ratolestí –
všechna mládežnická družstva
SC Radotín z.s. přibírají nové členy!
(tel. 727 986 005 – p. Bogdanov). Klub
nabízí kvalitní sportovní zázemí,
erudované trenéry a v neposlední
řadě přátelský a profesionální přístup ke každému jednotlivci.
Více na www.scradotin.cz

Sportovci z Radotína během prvního březnového
víkendu uspěli na mezinárodní i domácí scéně
Fenomenální
Jan Koukal
Michaela
získal
Srchová
17 mistrovský
titul ve squashi vybojovala
druhé místo
na Mistrovství
Evropy ve
SKIJÖRINGU
v Norsku.
V konkurenci
severských
závodnic ztratila
pouze 7 vteřin
na mistrovský
titul, a to ještě
dvakrát upadla

tina, která narubala jen 38 kusů, až na
místo 18.!
Vítězství v turnaji si s 209 body pojistil
R. Pauk. (Jiného vítěze tento turnaj nezná!)
J. Pauk bez potíží udržel 2. místo (187 b.).
L. Leiský si zlepšeným výkonem 95 sražených kuželek pojistil místo třetí (180 b.),
podobně pak J. Korynta obsadil 4. místo
(170 b.). Další pořadí: 5. J. Popelka, 159
b., 6. J. Kopáč ml., 151 b., 7./8. S. Ryvola
a M. Michalík, 146 b., 9. P. Jirásek, 139 b.,
10. J. Schönová, 138 b., cena pro nejlepší
dámu turnaje, atd.
Další příležitostí si vyzkoušet svoje
boulo/koulo dovednosti budou mít zájemci 20. března při unikátním turnaji
v kuličkách.
Sleduje proto pla kátovací plochy
a webové stránky městské části Praha 16
www.praha16.eu.

čemuž odpovídají i naše ceny dětských golfových kroužků a akademií,“ říká šérenér
dětské golfové akademie Michal Kelíšek.
Kvalita Dětské golfové školy Diamond
Golf Academy daná zkušenými trenéry,
vyškolenými na práci s mládeží, se tu
pojí s dostupnými cenami (jedno pololetí
o deseti hodinách výuky vyjde rodiče jen
na 2 500 Kč pro začátečníky, popřípadě

3 900 Kč pro pokročilé). Diamond Golf
Academy organizuje kroužky při školách
i akademie pro zkušenější malé hráče. Je
tedy vhodná jak pro pokročilé, tak i pro
ty, co nikdy nedrželi hůl v ruce. Děti, které
pak projeví o golf hlubší zájem, jsou zapojeny do klubového reprezentačního týmu.
Prague Diamond Golf Club připravuje
rovněž řadu akcí, na nichž si mohou děti
golf bezplatně vyzkoušet, např. Den dětí se
lvíčkem Generali, ukázkové hodiny golfu
pro školy, akci Ratolestfest
a další. Oblibu Diamond
Golf Academy dokládá i rostoucí počet zapojených dětí
a spolupráce se základními
školami ve spádovém území.
Do jarního pololetí dětské
golfové školy je možné se přihlásit již nyní. Výukové lekce
začínají v týdnu od 4. dubna
a probíhají od pondělí do čtvrtka vždy od 16. či 17. hodiny. Jarní pololetí trvá do 10. června.
Golf pro dospělé
Na své si přijdou i dospělí zájemci o golf. Prague
Diamond Golf Club pro ně
připravil opět členství formou Diamond
klubové karty v ceně 3 900 Kč, při jejímž
zakoupení získávají možnost neomezeného
počtu míčků pro trénink v areálu po celou
sezónu 2016.

Více informací o možnosti hry
v Prague Diamond Golf Club –
na stránkách www.golf-lahovice.cz

LCC trénovali vítězstvími
Tradičnímu „otvíráku“ boxlakrosové
sezóny Mayor’s Cup i turnaji Isar Box v Mnichově jasně dominovaly týmy LCC.
Mezinárodního boxlakrosového turnaje
Mayor’s Cup na Jižním Městě 22-24.1., který
opět zahájil lakrosovou sezónu, se zúčastnilo jedenáct týmů z České republiky, Polska,
Německa a Švédska.
LCC Sokol Radotín na něj vyslal tým
mladých hráčů LCC Wolves (ti měli hlavně
sbírat zkušenosti) a LCC Custodes, kteří
obhajovali loňské vítězství. V konečném
výsledku desátí LCC Wolves v základní skupině remizovali se švédským Helan Går 4:4,
o deváté místo hráli s polským Polish Eagles
1:3. LCC Custodes si v cestě za obhajobou
v play-off postupně poradil s německým
Detschland Adler 7:2, LC Pardubice 9:2 a ve
finále s tradičního rivalem TJ Malešice 11:3.
Dominik Pešek získal trofej pro nejlepšího
střelce i vítěze kanadského bodování, Jakub
Výmola pro nejlepšího obránce.
O týden později 30-31.1. vyrazili Wolves
už potřetí na boxlakrosový turnaj Isar Box
do Mnichova, který podruhé vyhráli. Vedle
zkušených hráčů Custodes Dominika Peška,
Matěje Baráka a Jakuba Výmoly tu sbírali
zkušenosti také patnáctiletí (Honza Polák,
Karel Hegenbart, Viktor Bláha, Philip Hladký). Nesehranost přinesla v prvním utkání
porážku od Vienna Monarchs 5:7. Jedinou.
Jasné výhry 8:2 s Dresden Braves a 4:3 s domácím Bundeshwehrem zavedly Wolves do

semifinále proti Old Dogs Plzeň (8:3). Ve
finále proti domácímu Bundeshwehru (se
čtyřmi německými reprezentanty v sestavě)
se hrálo ve vysokém, pro diváky atraktivní
tempu. Fandění půltuctu radotínských

fanoušků, ke kterému se přidali i Plzeňáci,
přineslo patřičnou atmosféru. Wolves se
po třech tyčích dostali do vedení 2:0. Domácí otočili, ale současně s poločasovým
hvizdem Wolves vyrovnali na 3:3. V druhé
půli se prosazovali dobrou kombinační hrou
v útoku a výbornou obranou, především
brankáře Viktora Bláhy, který zlikvidoval
několik velkých šancí soupeře. Po vítězství
6:4 tak mohla naplno propuknout radost
z vítězství.
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AKTUALITY - SPORT

PRO RENOVACE BYTŮ A DOMŮ VOLEJTE
257 812 160 NEBO PIŠTE info@sakradotin.cz
NABÍZÍME:
·
·
·

Instalaci vody a topení

Termický solární ohřev vody, bazénu a přitápění
Rekonstrukce koupelen

Návrh • Demolice a odvoz odpadu

Instalace vody a topení • Rozvod elektřiny

Přizdívky, obklady, dlažby a malování

Kompletace sanitárních zařízení • Úklid

·
·
·

Zateplení fasád a malířské práce

ČÍSLO 3/2016
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Sádrokartony - Půdní vestavby od A do Z
Služby našeho architekta

Strojní čištění odpadů • Kamerový průzkum
volejte přímo 773 874 099
NONSTOP (příplatek)

»

Zkušení řemeslníci

»

Pevná cenová nabídka

»
»
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Profesionální koordinace prací
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Průběžná fakturace

SAK Radotín s.r.o. • Karlická 1407/39A • Praha 5
www.sakradotin.cz

PRONAJMU BYT
V RADOTÍNĚ

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

blízkost MHD i vlaku
bezbariérový přístup
plocha: cca 40 m2,
cena: 8 000,- Kč + poplatky
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REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER

stavební práce • obklady a dlažby
instalatérské práce • elektroinstalace
sádrokartony • likvidace odpadů
MICHAL KAUCKÝ
tel.: 603 456 772
e-mail: mkaucky@gmail.com
Strážovská 24, P5 Radotín

WWW.REKO24.CZ
zkušenosti od roku 1997

Bytové jádro za 5 dnů

