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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčané

OPERATIVNÍ LEASING OD FEMATU

FABIA TREUMF 
1,0 MPI

RAPID STYLE
1,0 TSI

OCTAVIA FRESH
1,0 TSI
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Rekordní počet prvňáčků přivítala dostavěná ZŠ
Zatím nejvyšší počet dětí, které kdy 

radotínská základní škola přijímala do 
prvních tříd, celkem 127, letos uvítala 
slavnost zahájení školní docházky. Na 
hřišti u II. stupně se během ní s novo-
pečenými studentíky sešli zástupci školy 
a radnice radotínské i té velké pražské. 
To proto, že škola, která v tomto školním 
roce na děti čekala, je zase o něco větší.

Celkem pět prvních tříd letos ote-
vírá Základní škola Praha – Radotín. 
V první školní den, v pondělí 4. září, 
je (i jejich rodiče) přivítali jejich uči-
telky, ředitel školy, jeho zástupkyně, 
radotínský starosta se svým zástup-
cem a pražská radní. 

Ředitel Mgr. Zdeněk Stříhavka se 
představil těm, s nimiž se nestihl 
potkat při zápisu, a popřál dětem, 
aby je sluníčko, které na ně právě tak 
nádherně svítí, provázelo celým škol-
ním rokem. Starosta Městské části 

Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík dětem 
připomněl, že úspěchy na ně nebudou 
čekat bez pravidelné 
práce a popřál jim, ať 
jim jde a jedničky při-
bý vaj í  a  doda l :  „Dr-
žím vám palce, aby vám 
vyšel jak dnešní první 
krok, tak i všechny dal-
ší.“ Rodiče pak požádal, 
aby v dětech od počát-
ku upevňovali vědomí 
autority učitele a školy 
j a k o  t a k o v é .  P r a ž -
ská radní pro školství 
Ing. Mgr. Irena Ropková 
malým popřála, aby si 
tu našli další kamará-
dy a škola se jim líbila 
tak, aby se do ní rády vracely – což by 
podle ní neměl být problém, protože ji 
mají moc hezkou.

Děti se ze hřiště ve vnitrobloku 
mezi pavilonem školy a jídelnou 

vypravily do svých tříd, vybaveny 
tradičními plyšovými talismany od 

Kardinál Duka požehnal mozaice
Sté výročí od svého založení si v ne-

děli 27. srpna v kostele sv. Petra a Pavla 
v Radotíně připomněla římskokatolic-
ká farnost. Slavnostní mši v tento den 
celebroval kardinál Dominik Duka.

Prvního září roku 1917 totiž ar-
cibiskup Pavel Huyn založil samo-
statnou duchovní správu v Radotíně. 
Téměř o sto let později se proto v ra-
dotínském kostele sv. Petra a Pavla 
konala slavnostní bohoslužba celeb-
rovaná kardinálem a arcibiskupem 
pražským Dominikem Dukou. 

Ve více než hodinovém kázání, které 
pozorně poslouchali všichni přítomní, 
mnoho malých dětí i ti, kteří se do 
kostela již nevešli a postávali před 
svatostánkem, Duka například zmínil, 
že podstatou lidského života je láska 

a úcta, zaznělo i několik zajímavých 
asociací a propojení výkladu Bible 
a současného dění v rovině morálních, 
teologických a duchovních poučení. 

Bohoslužby se zúčastnili i představite-
lé Městské části Praha 16, starosta Karel 
Hanzlík, jeho zástupce Miroslav Knotek 
a vedoucí místního úřadu Pavel Jirásek. 

Po mši následovalo požehnání nové 
a unikátní mozaiky, která od července 
zdobí fasádu radotínské fary. Ručně 
štípaná mozaika s motivem stromu 
života vznikla v dílně výtvarníka 

a restaurátora Petra 
Hampla. Na výrobě 
mozaiky spolupraco-
vali Jan Lhoták a Fran-
tišek Tesař, mistr, který 
v šedesátých letech 
minulého století vedl 
Mozaikářskou dí lu 
Uměleckých řemesel. 
Inspirací byla autorům 
mozaika z 12. století, 
která zdobí baziliku 
s v a t ého  K lement a 
v Římě. Obraz objed-

nal administrátor radotínské farnosti 
Zdeněk Skalický. 

Práce na mozaice o rozloze více než 
šesti metrů čtverečních začaly letos 
v lednu. Na jeden metr čtvereční bylo 

Radotín se 
dočká dalších 

změn v dopravě
Přesně před rokem byly zavedeny 

několikeré změny v systému parkování 
v centru šestnácté městské části. Na ně 
již tento týden naváží další úpravy. A tím 
novinky v dopravě nekončí: staví se nové 
radary vč. výjimečného úsekového měře-
ní, na obzoru jsou změny v oblasti škol…  

„Úpravy provedené na konci září 
2016 se jednoznačně osvědčily. Ze-
jména v oblasti Vrážské a Věštínské 

Rezavec 
nenávratně 

poškodil jasany
V průběhu července se u dvou vzrost-

lých jasanů na náměstí Sv. Petra a Pavla 
projevila infekce rezavcem štětinatým 
(Inonotus hispidus) v podobě plodnic na 
kosterních větvích a u prvního jasanu 
dokonce dvěma plodnicemi na kmeni. 

Bílá hniloba, kterou způsobuje tato 
dřevokazná houba, má za násle-
dek významné snížení mechanické 
odolnosti větví a je příčinou jejich 

Vážení spoluob-
čané, svůj příspěvek 
do tohoto sloupku 
píšu pár hodin poté, 
co jsem v první den 
docházky přivíta l 
prvňáčky ve škol-

ních lavicích. Jako každoročně je ten-
to slavnostní den plný očekávání dětí 
a dojetí rodičů. Stejně tak je v oče-
kávání vedení Lipenců, zdali bude 
mít štěstí v loterii evropských dotací 
a budeme vybráni k financování 
dlouho plánované přístavby školy. 
Pokud budou mít úředníci šťastnou 
ruku, jistě dojde i na slzy dojetí.

Ještě před nedávnem se letnímu 
období říkalo „okurková sezona“, 
o tom letošním to ovšem v žádném 
případě neplatí. Ani jedna samosprá-
va všech městských částí Prahy 16 
si nemohla dovolit věnovat se pouze 
letním radovánkám, a naopak své 
síly napřely k probíhajícím akcím. 
Ty se týkají převážně právě školství. 
Vzhledem k nedostatečným ka-
pacitám mateřských a základních 
škol jak na Zbraslavi, v Radotíně, 
Chuchli, tak i Lipencích pracujeme 
dlouhodobě intenzivně na jejich zvý-
šení. Tento cíl se postupně daří plnit 
a požadavky na místa, obzvláště 
v mateřinkách, uspokojovat. Bo-
hužel stát, který není schopen 
nabídnout rodinám zázemí pro co 
nejdelší péči o dítě, prostřednictvím 
Ministerstva školství ustanovil, že 
zřizovatelé jsou povinni do roku 
2020 vytvořit kapacity pro přijímá-
ní dvouletých dětí do předškolních 
zařízení. Zaniklé státní jesle bývaly 
zdravotnickým zařízením s veškerou 
odbornou péčí, změna na předškolní 
zařízení bude zásadním a nemalým 
úkolem městských částí jako jejich 
zřizovatelů. Místo prostoru pro vy-
tváření tolik potřebných míst pro děti 
starší, již vzdělavatelné, bude nutné 
vystavět nebo vyčlenit kapacity pro 
„úschovu“ dětí, které by si zasloužily 
být ještě v péči rodičů. Ze všech stran 
se na nás zvolna sypou předvolební 
sliby, a tak nám nezbývá než doufat, 
že alespoň v oblasti školství zvítězí 
zdravý rozum a v tomto případě se 
vrátí do „starých kolejí“.

S přáním krásných podzimních 
dní

Měsíc září je tradičně spojen se zahájením 
nového školního roku. Jako každý rok mám tu 
čest a možnost se účastnit slavnostního zahájení 
a prvního školního dne v radotínské základní 
škole. Je to pro mne milá povinnost, již s ohle-
dem, že než jsem začal dělat komunální politiku 
v pozici uvolněného zástupce starosty a násled-
ně starosty, moje profesní kroky byly spojeny 
právě s touto institucí, coby kantora. K prvnímu 
školnímu dni neodmyslitelně patří i přivítání 
žáků prvních tříd, které tradičně probíhá za vy-
datné podpory a účasti rodičů a prarodičů. Je to 
správné, vždyť v životě každého z ,,prvňáčků“ se 
jedná o velice důležitý a významný krok za dal-
ším poznáním a vzděláním. Na této poměrně 
dlouhé cestě a etapě je jim potřeba popřát hodně 
úspěchu, ale i připomenout, že kýžené výsledky 
nejsou výsledkem štěstí, ale pravidelné a zod-
povědné práce a přípravy.  Je velice emotivní 
sledovat chování holek a kluků, kteří před sebou 
mají ,,něco“ nového, o čem jim vyprávěli svoje 
dojmy rodiče a starší sourozenci a kamarádi. 
V některých tvářích jsou vidět rozpaky, v jiných 
i možné obavy z neznámého, ale v drtivé většině 
je projev dětí veselý, plný očekávání i s ohledem 
na poznání nových kamarádů. I v tomto případě 
je ,,prvňáčkům“ potřeba popřát, aby si vytvořili 
pevné přátelské vazby, které jim zůstanou celý 
život. Jistě mi dáte za pravdu, že my všichni, 
kteří máme školní docházku již dávno za sebou, 
nejraději vzpomínáme právě na léta strávená 
v základní škole.

Děti jsou naše budoucnost a je potřeba jim 
a hlavně učitelům vytvářet maximálně kva-
litní zázemí a podmínky pro úspěšný průběh 
výchovně vzdělávacího procesu. Proto jsem 
rád, že se radotínské radnici daří naplňovat 
plán a koncept rozvoje Základní školy Rado-
tín, tak jak byl představen v roce 2014, a to 
i s ohledem na vývoj demografické křivky 
v Městské části Praha 16. 

I při letošním slavnostním zahájení školní-
ho roku jsme měli připraveno překvapení v po-
době dokončení a uvedení do provozu nově 
vybudované nástavby nad přízemím, západ-
ním křídlem pavilonu bývalých školních dílen. 
V nastaveném patře jsou čtyři nové učebny, 
zázemí pro učitele a v kompletně zrekonstru-
ovaném přízemí jsou opět po letech funkční 
dílny s veškerým technickým vybavením 
a skladovým zázemím. A některé další inves-
tice spojené s přijatým konceptem rozvoje zá-
kladní školy, především s navyšováním kapaci-
ty, probíhají či jsou ve finální podobě přípravy 
i s jasným financováním. Je potřeba zmínit 
skutečnost, že se dlouhodobě v předstihu daří 
reagovat na budoucí požadavek radotínských 
občanů na umístění jejich dětí do školních 
zařízení smysluplným navyšováním kapacity 
stávajících objektů (ne stavbou úplně nových, 
které by po čase byly poloprázdné a provozně 
náročné), takže dokážeme uspokojit aktuální 
narůstající poptávku, což není např. v jiných 
pražských městských částech běžná věc a rodi-
čům tak nastávají velké problémy s umístěním 
svých ratolestí. Ty mnohdy musí svoje děti do-
vážet do jiných spádových oblastí, což pro ně 
znamená značný logistický, časový a ve finále 
i finanční problém. 

Úspěšný školní rok nám všem.
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Sběr velkoobjemového odpadu finan-
covaný Magistrátem hl. m. Prahy a za-
jišťovaný společností Pražské služby, a.s. 
pokračuje i ve zbývající části roku 2017.

Velkoobjemový kontejner bude na 
daném stanovišti přistaven vždy po 

datum den čas  místo
19.9. úterý 14-18 Vojetická prostor za stanovištěm separ. odpadu
                                                016/006
26.9. úterý 14-18 Ke Zděři cca proti ul. Zítkova
3.10. úterý 14-18 Strunkovská u stanoviště separovaného odpadu
                                                č. 0016/023 (proti odbočce k vodojemu)
17.10. úterý 14-18 Věštínská u stanoviště separovaného odpadu 016/003 
   (slepá ulice směrem k bytovým domům)
31.10. úterý 14-18 Sídliště (za nákupním střediskem)
7.11. úterý 14-18 Prvomájová cca proti ul. U Vápenky (proti čp. 810)
14.11. úterý 14-18 Živcová u stanoviště separovaného odpadu 016/009
21.11. úterý 14-18 Na Rymáni u stanoviště separovaného odpadu 016/021
28.11. úterý 14-18 Výpadová u stanoviště separovaného odpadu 016/032
   (čp. 1330)
5. 12. úterý 14-18 Otěšínská otočka bus MHD 245

O době a místech přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad v ostatních 
městských částech budete informováni na webových stránkách městských částí 
a způsobem obvyklým v jednotlivých městských částech.

Možnost hlasovat na voličský průkaz

Prezident republiky vyhlásil volby do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se 
uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017.

V případě, že se volič nebude v době 
voleb do Poslanecké sněmovny zdržo-
vat ve volebním okrsku v místě svého 
trvalého pobytu, má možnost hlasovat 
na voličský průkaz v jakémkoli stálém 
volebním okrsku na územní České 
republiky nebo ve zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí.

Požádat obecní úřad příslušný dle 
místa trvalého pobytu o vydání volič-
ského průkazu může volič osobně do 
18. října 2017 do 16.00 hodin, nebo lis-
tinným podáním doručeným nejpoz-
ději do 13. října 2017. Podání v listinné 
podobě musí být opatřeno úředně 
ověřeným podpisem voliče. Ověřený 
podpis žadatele zákon o volbách do 
Parlamentu vyžaduje z toho důvodu, 
aby byl volič, který o vydání volič-
ského průkazu žádá, chráněn před 
zneužitím tohoto institutu. Úřední 
ověření podpisu voliče provádějí kraj-
ské úřady, obecní úřady obcí s rozšíře-
nou působností, obecní úřady, úřady 
městských částí nebo městských ob-
vodů územně členěných statutárních 
měst a úřady městských částí hlavní-

ho města Prahy. Při ověření podpisu 
u těchto správních úřadů lze využít 
osvobození od správního poplatku, 
neboť zákon o správních poplatcích 
osvobozuje od poplatků úkony pro 
účely využití volebního práva. Notáři, 
držitel poštovní licence a Hospodářská 
komora ČR mohou naopak za provede-
ní správního úkonu ověření podpisu 
poplatek požadovat. Žádost o vydání 
voličského průkazu je možné podat 
i v elektronické podobě zaslané pro-
střednictvím datové schránky.

Pro vol iče hlášené k trva lému 
pobytu v Praze-Radotíně vyřizuje 
žádosti o vydání voličského průkazu 
Úřad městské části Praha 16, Odbor 
občansko správní, náměstí Osvobo-
ditelů 21/2a, Praha-Radotín. Na stejné 
adrese bude voličský průkaz zároveň 
i předán, a to nejdříve 15 dnů přede 
dnem voleb, tj. 5. října 2017 osobně 
voliči nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličského 
průkazu (jedná se pouze o plnou moc 
k převzetí/vyzvednutí voličského prů-
kazu, nikoliv k podání žádosti o jeho 
vydání), anebo bude voliči zaslán na jím 
uvedenou adresu.

Souhrnné informace 
k nadcházejícím volbám, přehled 
kandidujících subjektů či 
rozmístění volebních místností 
v celém správním obvodu Praha16 
přineseme v říjnovém vydání NP16.

Vítání občánků uzavře matriku
Městská část Praha 16 pořádá ve 

čtvrtek 12. října slavnostní akci „Vítání 
nejmenších občánků Radotína“. 

Na tuto akci budou pozváni rodiče 
s dětmi, které se narodily v období od 
ledna 2017 do července 2017. Děti budou 
uvítány jako noví občánci města Radotí-
na a budou jim předány pamětní knihy 
s dárečky, maminky dostanou květiny.

V dopoledních hodinách bude 

z důvodu této akce zcela uzavřeno 
pracoviště matrik Odboru občan-
sko správního na adrese: Václava 
Balého 23/3 v Praze-Radotíně. 

O službu CzechPOINT a ověřování 
je v této době možné požádat na Odbo-
ru živnostenském Úřadu městské části 
Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 
a dále také u České pošty.

dobu 4 hodin a po celou dobu přistavení 
u něho bude přítomna obsluha VOK.

Do těchto kontejnerů je možné od-
ložit: starý nábytek, koberce a linolea, 
staré lyže, snowboardy, kola, umyvadla 
a WC mísy.

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů v Radotíně 
ve II. pololetí 2017: (první svoz proběhl již 5. září – pozn. red.)

Svoz velkoobjemového odpadu

Nejčastější dotazy

                                          stanoviště   den datum     čas
Zderazská u garáží u stanoviště tříděného odpadu č.  017 sobota 23.9. 13-16
Živcová, u stanoviště tříděného odpadu č. 009 sobota 30.9. 13-16
Prvomájová, u stanoviště tříděného odpadu č. 004 neděle 8.10. 13-16
Strunkovská (vydlážděná plocha cca proti čp. 1185) sobota 14.10. 13-16
Otěšínská, u stanoviště tříděného odpadu č.  022 neděle 15.10. 9-12
Na Rymáni u stanoviště  tříděného odpadu č.  021 sobota 11.11. 13-16
Vojetická u stanoviště tříděného odpadu č. 006 neděle 12.11. 9-12
V Parníku x Věštínská, chodník u trafostanice sobota 25.11. 13-16
Ke Zděři, proti ul. Zítkova (dříve stan.tříděného odpadu č. 022) neděle 26.11. 9-12

Co přinese změna zákona o zbraních?
Dnem 1. srpna 2017 nabyl účinnosti 

zákon č. 229/2016 Sb., kterým se změ-
nil zákon č. 119/2002 Sb., o střelných 
zbraních a střelivu (zákon o zbraních), 
ve znění pozdějších předpisů a další 
související zákony.

Došlo ke změně koncesované živ-
nosti „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, 
zneškodňování, zpracování, nákup 
a prodej výbušnin a provádění trha-
cích prací“ na „Výzkum, vývoj, výro-
ba, ničení, nákup, prodej a skladování 
výbušnin a munice, zpracování a zne-
škodňování výbušnin, znehodnocová-
ní a delaborace munice a provádění 
trhacích prací“. Novou právní úpra-
vou dochází také k úpravě odborné 
způsobilosti a podmínek provozování 
živnosti. Podle přechodných ustano-
vení podnikatel, který je k 1.8.2017 

o p r á v n ě n 
k provádění 
v ý z k u m u , 
v ý voje ,  v ý-
r o b y ,  z n e -
hod nocen í , 
n i č e n í , 
de laborace , 
sk ladování , 
nákupu, prodeje a skladování munice 
může v uvedené činnosti pokračovat 
po dobu 6 měsíců, tj. do 1.2.2018. Po-
kud hodlá po uvedené době pokračo-
vat v provozování uvedených činností, 
je povinen doložit doklady požadova-
né podle zákona 455/1991 Sb., ve znění 
účinném od 1.8.2017 a požádat o kon-
cesi nebo o změnu rozhodnutí o udě-
lení koncese. Přijetí žádosti o koncesi 
nebo o změnu rozhodnutí nepodléhá 
správnímu poplatku.

Pražští policisté z oddělení tisku 
a prevence v rámci nového projektu 
„CYKLOTÝM“ vyrazili ve čtvrtek 
24. srpna na preventivní akci na cyklos-
tezku za radotínským biotopem.

Tentokráte se za pěkného počasí 
místo pokut rozdávaly úsměvy, rady 

a drobné dárky. Proběhla kontrola 
povinného vybavení jízdních kol 
s upozorněním na případné nedostat-
ky. U informačního stánku cyklisté 
obdrželi informace o novém doprav-

ním značení, o pravidlech bezpečného 
pohybu na cyklostezkách a rady k lep-
šímu zabezpečení jízdních kol.

Připraven byl i krátký test a odmě-
nou byly obdržené drobné dárky v po-
době osvětlení na kolo a reflexních 
doplňků. Na cyklostezce u Berounky 

mezi Ondřejem a Říčními lázněmi 
jste mohli poznat i policisty na kolech 
a takto je zřejmě budeme na pražských 
cyklostezkách vídat již častěji.     

Policejní cyklotým v Radotíně

Kontejnery na bioodpad
I v druhé polovině roku bude probí-

hat sběr bioodpadu pomocí velko-
objemových kontejnerů financovaný 
Magistrátem hl. m. Prahy.

Kontejnery budou přistavovány v so-
botu nebo v neděli v čase 9-12 hod. nebo 
13-16 hod. Na místě bude přítomna od-
borná obsluha. Občané mohou odevzdat 

listí, trávu, větve, spadané ovoce, nezne-
čištěnou zeminu, případně kuchyňský 
odpad rostlinného původu. Do kontejne-
rů nelze odkládatat živočišný odpad!

Bližší informace podá Oddělení 
životního prostředí Úřadu městské 
části Praha 16, tel: 234 128 430.

Harmonogram přistavování kontejnerů na bioodpad v Radotíně
ve II. pololetí 2017: (9. a 10. září již svoz proběhl – pozn. red.)

O době a místech přistavení velkoobjemových kontejnerů v ostatních měst-
ských částech budete informováni na webových stránkách městských částí 
a způsobem obvyklým v jednotlivých městských částech. 

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné 
zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha 16 se koná v pondělí 25.9.2017 
od 17.00 hod. v radotínském Kultur-
ním středisku Radotín, náměstí Osvo-
boditelů 44.
Volné místo. Úřad městské části Praha 16 
vyhlásil výběrové řízení na obsazení pra-
covní pozice referent/referentka Odboru 
výstavby, dopravy a životního prostře-
dí. Doba trvání pracovního poměru 
je na dobu neurčitou s nástupem od 
2. října 2017. Podmínkou je splnění 
kvalifikačních předpokladů dle usta-
novení § 13a zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění. 
Přihlášku je třeba doručit do podatelny 
Úřadu městské části Praha 16 nejpoz-
ději do 18. září 2017 do 12.00 hodin. 
Bližší informace jsou k dispozici na 
Praha16.eu v odkazu Úřad – Volná mís-
ta, na úřední desce i na informačních 
tabulích v Radotíně. 
Upozornění pro majitele psů. 31.8.2017 
byl poslední den k zaplacení dru-
hé splátky místního poplatku ze psů. 
Sazby a splatnost místního poplatku ze 
psů stanovuje obecně závazná vy-
hláška č. 23/2003 Sb. hlavního města 
Prahy v platném znění. Tato druhá 
splátka se týká majitelů psů, kteří bydlí 
v obytných domech a splátka činila 
500 Kč/rok. V případě občanů Ra-
dotína lze poplatek zaplatit hotově na 
pokladně Úřadu městské části Praha 16, 
náměstí Osvoboditelů 21/2a (dveře č. 1), 
poštovní poukázkou prostřednictvím 
pošty 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. Stále se 
najdou i majitelé psů, kteří nemají zapla-
cený místní poplatek, který byl splatný do 
31.3.2017.   
Nové webové stránky MŠ. Mateřská 
škola Praha – Radotín má novou adresu 
webových stránek: www.msradotin.cz. 
Je to společná adresa pro všechny školky, 
dosavadní (samostatné) webové adresy 
jednotlivých zařízení již nebudou aktu-
alizovány.
XX. Havelské posvícení. Z důvodu ko-
nání jubilejního Havelského posvícení 
budou ve dnech 13. až 15. října uzavřeny 
ulice Václava Balého, náměstí Sv. Petra 
a Pavla, Loučanská, Ježdíkova, Felbero-
va a Zítkova. Uzavírka bude probíhat ve 
dvou fázích. V první (13. října od 9.00 
do 23.59 hodin) budou ulice uzavřeny 
následovně: Václava Balého a náměstí 
Sv. Petra a Pavla (úsek: Ježdíkova – Nad 
Berounkou), Loučanská (úsek: Vác-
lava Balého – Felberova). V druhé fázi 
(14. a 15. října do 20.00 hodin) budou 
ulice uzavřeny v tomto rozsahu: Václava 
Balého a náměstí Sv. Petra a Pavla (úsek: 
od parkoviště na Horymírově náměs-
tí – Nad Berounkou), dále Felberova 
a Ježdíkova, Loučanská (úsek: Václava 
Balého – Macháčkova) a Zítkova (úsek: 
Loučanská – po čp. 222/4). Objízdná 
trasa pro I. fázi je vedena ulicemi Loučan-
ská, Felberova a Ježdíkova, pro II. fázi je 
objížďka vedena po trase: Horymírovo 
náměstí – náměstí Osvoboditelů – Kar-
lická – bezejmenná účelová komunikace 
(„panelka“) – Na Rymáni. Pořadatelem 
akce je Městská část Praha 16.
Uzavírky při Burčákobraní. Z důvodu 
konání akce Radotínské Burčákobraní 
dojde dne 16. září od 9.00 do 23.59 hodin 
k uzavírce ulic Václava Balého a náměstí 
Sv. Petra a Pavla (v úseku: Ježdíkova – láv-
ka přes Berounku) a Loučanská (v úseku: 
Václava Balého – Felberova). Objízdná 
trasa je vedena ulicemi Loučanská, Fel-
berova a Ježdíkova. Pořadatelem akce je 
Městská část Praha 16.
Festival Vejvodova Zbraslav. Z důvo-
du pořádání mezinárodního festivalu 
Vejvodova Zbraslav dojde dne 23. září 
v době od 15.00 do 19.00 hodin k úpl-
né uzavírce ulic U Národní galerie 
a Zbraslavské náměstí (po křižovatku 
s ulicí Žitavského). Současně v rámci 
této akce dojde k odklonění trasy auto-
busových linek. Bližší informace budou 
zveřejněny na webových stránkách 
Pra ha 16 .eu .  Pořadate lem a kce je  
or-fea spol. s r.o., festivalová a orga-
nizační kancelář, cestovní agentura 
a Městská část Praha - Zbraslav. 
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foto: archiv ÚMČ Praha 16, Ing. Jana Farníka,
Ing. Františka Kadlečka a Jaroslava Pavlíčka

Vltava ponechala na Zbraslavi nad vodou 
jen dostatečně vysoko položená místa

Takhle vypadala zbraslavská Závist

A to je historické centrum 
Zbraslavi. Dnes ho již chrání 

protipovodňové zdi

Statek Peluněk 
u odbočky na 
Lipence

I ZŠ Praha – Radotín dnes od vody odděluje zeď

Radotínské Benátky jsou rovněž chráněné 
protipovodňovými opatřeními

Tak vypadal 
Radotín na břehu 

(a částečně pod 
hladinou) obřího 

jezera

Ulice U Zahradnictví ve Velké Chuchli se pod 
vodou nedala ani vytušit

Větrolam ze vzrostlých topolů ohraničuje 
místo, kde se pod vodou ztrácely stáje 
chuchelského závodiště

Voda se tehdy přes Strakonickou valila tak,
že z ní vyrvala celé velké bloky asfaltu 
i s podložím 

Objektiv

 č
as

u

Před patnácti lety, 
v polovině srpna 2002, 
zalily téměř všechny 
městské části šestnáctky 
povodně, které změnily 
území na soutoku Vltavy
a Berounky v obrovité 
jezero. Mnohá místa,
která byla tehdy poničena, 
jsou dnes chráněna 
protipovodňovými 
opatřeními, přesto je dobré 
si znovu připomenout, 
jakou sílu má příroda. 

Stejnému tématu 
věnovalo Hl. m. Praha 
výstavu „15 let od 
povodně“. Na dvaceti 
panelech umístěných 
v parku Kampa je možné 
si prohlédnout dobové 
velkoformátové fotografie,
a to až do 30. září.

Souhrnné informace
o všech povodních (včetně 
té největší v roce 2002) 
naleznete na webových 
stránkách Městské části 
Praha 16: www.praha16.eu/
Povodne-1.

Dolní tok Berounky je tradiční chatařskou oblastí. 
Povodně tu nejsou zase až tak nečekané, ta před 
patnácti lety však některé osady zcela zrušila

Rekordní počet prvňáčků...

městské části. Rodiče je mohli v tento 
den doprovodit i tam – aby se sami 
po třídách rozhlédli a také pomohli 
zahnat případné obavy. 

Ti, které na hřišti ponechali, se 
o kousek dál ujali dalšího příjemného 
úkolu – otevření nově vybudované 
nástavby na dosud přízemním křídle 
bývalých školních dílen. Kompletně 
zrekonstruované přízemí a nové patro 
dohromady poskytují další čtyři učeb-
ny, jsou tu učitelské kabinety – po letech 
opět plnohodnotné dílny s veškerým 
technickým vybavením a skladovým 
zázemím. To vše prošlo zvídavou kon-
trolou; hned po přestřižení pásky mezi 
dveřmi vedle výtahu, který je krokem 
k bezbariérovosti objektů.

„Jsem rád, že se nám daří naplňovat 
plán rozvoje Základní školy Radotín, 
tak jak jsme ho představili v roce 2014. 
Nástavba bývalých dílen přinesla škole 
čtyři nové moderní učebny, dva nové ka-
binety, bezbariérový přístup pro budovu 
II. stupně a nové sociální zázemí. Sou-
částí výstavby byla i rekonstrukce pří-
zemí, kde vznikla moderní učebna dílen 
a zrekonstruoval se i klub. V nejbližší 
době bude dokončen i kabinet učitelů 
I. stupně budovaný nad vstupem do bu-
dovy školní jídelny. Práce na školní aule 
budou pokračovat do konce roku 2017 
a neměly by výrazně ovlivňovat výuku,“ 

říká Mgr. Miroslav Knotek, 1. zástupce 
starosty, který má v gesci školství.

Starosta Hanzlík připomněl, že než 
vstoupil do politiky, profesně vyrůstal na 
této škole: „K místu, kde jsem učil, mám 
samozřejmě silný vztah a o to víc mne 
těší chvála, kterou na tuto školu slýchám 
od rodičů žáků. Nevím, nakolik si přitom 
uvědomují, že péče, kterou tu jejich děti 
dostávají, je umožněna i zázemím školy, 
které se nám daří stále zlepšovat.“ Pou-
kázal i na skutečnost, že místní radnice 
dlouhodobě v předstihu dokáže reago-
vat na budoucí požadavek radotínských 
občanů na umístění dětí do školních 
zařízení smysluplným navyšováním ka-
pacity, takže dokáže uspokojit aktuální 
poptávku, což není např. v jiných praž-
ských městských částech běžná věc.

Vzhledem k tomu, že radotínské 
radnici se poté, co již měla finan-
cování této stavební akce přislíbené 
od Hl. m. Prahy, podařilo na ni získat 
evropskou dotaci, povolila Praha pře-
sunutí původních prostředků na další 
rozšíření školy. Stavba, která změnila 
nepoužívané atrium ve staveniště, je 
jen kousek od nově dokončených pro-
stor, ale naštěstí je příliš neruší. Je ale 
důkazem, že v Radotíně neusínají na 
vavřínech a neustále myslí na další roz-
voj školního areálu, což si pražská rad-
ní mohla na místě dobře zkontrolovat. 

pádu. Může tedy způsobit v nejhorším 
případě náhlé zlomení nebo vylomení 
kosterní větve i celého stromu. 

Vzhledem k závažnosti napadení 
touto dřevokaznou houbou a umístě-
ní stromů na ploše, která je neustále 
využívána ať už chodci, cyklisty nebo 
automobi lov ý m provoz em,  do-
poručilo Oddělení životního pro-
středí OVDŽP Úřadu městské části 
Praha 16 stromy pokácet.  

Situace byla projednána na poradě 
vedení Městské části Praha 16, kde 
vzhledem k plnění estetické úlohy 
stromů v této části Radotína vyply-
nul požadavek provést ještě odborný 
dendrologický průzkum s tomogra-
fickým zhodnocením stavu obou 
jasanů. Byl tedy osloven VÚKOZ (Vý-
zkumný ústav Silva Taroucy pro kra-
jinu a okrasné zahradnictví, veřejná 
výzkumná instituce) v Průhonicích.

Z posudku vyplývá, že jasan ozna-
čený pořadovým číslem 1 s plodnice-
mi rezavce štětinatého je ve špatném 
zdravotním stavu, což také potvrzuje 
špatný stav olistění (nekróza jasanu, 
pády drobných vět v í ) .  U jasanu 
byla zjištěna přítomnost uvedené 
dřevokazné houby Inonotus hispidus, 
která způsobuje bílou hnilobu dřeva 
v kmeni nad bází a její rozšíření v ce-
lém objemu koruny. Kosterní větve 

prostoupené podhoubím jsou křehké 
a při zhoršených povětrnostních 
podmínkách může dojít k jejich zlo-

Rezavec nenávratně poškodil jasany

Kardinál Duka požehnal mozaice
použito přibližně 15 kg materiálu – 

kombinace ručně štípaného kamene 
a mozaikového skla. 

Součástí oslav stoletého výročí 
byla i výstava, kterou ř ímskoka-

tolická farnost radotínským nabídla 
v prostorách Koruny ve spolupráci 
s Letopiseckou komisí. Tu slavnostně 
otevřel svým minikoncertem kytaro-
vý virtuóz Štěpán Rak. 

mům a následnému pádu, provozní 
bezpečnost jasanu je podle posudku 
silně snížená. Vzhledem ke skuteč-
nosti, že se jasan nachází na velmi 
frekventovaném místě, doporučili 
pracovníci VÚKOZ jeho odstranění 
z havarijních důvodů. Strom proto 
bude pokácen nejpozději do Radotín-
ského Burčákobraní.

U jasanu označeného číslem 2 dojde 
k provedení zdravotního řezu, a te-
dy odstranění suché větvě s plodnicí 
a radikální redukci koruny. I u tohoto 
stromu byl v srpnu pořízen snímek 
s pomocí akustického tomogra-
fu, z něhož bylo patrné, že centrum 
kmene je u báze zasaženo hnilobou. 
Obvodová pletiva jsou dosud zdravá. 
Plodnice v koruně jasanu potvrzuje 
přítomnost dřevokazné houby rovněž 
v kosterních větvích. Zdravotní stav 
jasanu je dosud uspokojivý, ale pro-
vozní bezpečnost je snížená.

Za pokácený „jasan č. 1“ bude 
během měsíce září (na základě do-
poručení dvou specializovaných fi-
rem) vysazena vzrostlá lípa srdčitá.
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Radotín se dočká...

ulice nový režim krátkodobých stání 
velice pomohl vyšší obrátkovosti vozi-
del – jednoduše řečeno, konečně se dá 
před místními provozovnami i během 
všedního dne na pár minut zaparko-
vat,“ hodnotí krátkodobá parkoviště 
K+R radotínský starosta Mgr. Karel 
Hanzlík. „Proto pracovní skupina 
složená ze zástupců vedení úřadu i Do-
pravně bezpečnostní komise doporuči-
la další změny ve třech lokalitách.“

Doslova revoluce postihne Horymí-
rovo náměstí, kde se dosud parkovalo 
zcela živelně, často v druhé řadě či 
na křižovatce s ulicí Václava Balého. 
Nejpozději od 24. září zde budou 
parkovací místa vyznačena vodorov-
ným značením a naopak zvýrazněny 
úseky, kde se parkovat nesmí. A aby 
zde auta lidí z dalekého okolí neblo-
kovala parkování celé pracovní dny, 
strana u provozoven bude mít 3 místa 
v režimu K+R (10 minut) a zbylých cca 
9 míst bude v 2hodinovém režimu, 
který se dlouhé roky aplikuje v neda-
leké Vrážské ulici. Zbytek plochy bude 
nadále bez časového omezení.

Souběžně budou realizovány ještě 
úpravy při parkování před radnicí 
na náměstí Sv. Petra a Pavla (2 místa) 

a v ulici Vykoukových u sokolov-
ny (4 místa) – v obou případech půjde 
o tentýž 2hodinový režim.

Tím ale změny v dopravě nekon-
čí: dosluhující radar měřicí rychlost 
projíždějících vozidel v Karlické ulici 
ve směru od Černošic bude nahrazen 
novým, který bude dále od přechodu 
pro chodce (z důvodu vyšší bezpečnosti 
přecházejících). A vrcholem bude měře-
ní rychlosti ve Strážovské ulici – zde již 
dlouho probíhala diskuse, zda součas-
né umístění radaru (který umí přečíst 
a zobrazit značku „dopravního piráta“) 
je optimální, či jej přesunout až k ulici 
U Sanatoria. Výsledek mnohaměsíč-
ních jednání? Radotín bude mít první 
úsekové měření rychlosti na místních 
komunikacích v regionu Prahy 16!

Další složitá jednání se vedou k ob-
lasti škol v Loučanské ulici. Ranní 
intenzívní provoz mezi 7.30 a 8.00 
nikoho netěší a už vůbec ne auta objíž-
dějící další vozy po chodníku, po němž 
jdou děti do školy, či školní autobus, 
jenž se nemůže kolonou prokousat 
k zastávce. Proto zde již o prázdninách 
přibyly sloupky a nyní radnice zvažuje 
další úpravy – otočení jednosměrnosti 
vybraných úseků ulic či dokonce ra-
dikální variantu: omezení vjezdu do 
celé či části lokality právě jen v těchto 
kritických 30 minutách. Zde je ale vše 
ještě otevřené.      

Festival pro milovníky cestování za-
vítá opět i do Radotína. Už podruhé.

Festivalových měst a míst bude 54 
v ČR a SR, přihlášených filmů 209;  
rekord všech ročníků MFOF! Loni 
festival probíhal v Radotínském kině 
a letos se bude promítat v „Kinovi-
nárně“ v domě U Koruny. K zajíma-
vým cestovatelským i adrenalinovým 
filmům se budou nabízet skvělá vína 
z mnoha zúčastněných zemí. A těch je 
27: Austrálie, Belgie, Brazílie, Bulhar-
sko, Česko, Francie, Indie, Jihoafrická 

Republika, Itálie, Kanada, Kazach-
stán, Maďarsko, Maroko, Mexiko, 
Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, 
Rusko, Řecko, Singapur, Slovensko, 
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, USA, 
Velká Británie. Máme se tedy na co 
těšit. Čestným hostem je mimo jiné 
Oto Krajňák (92 let), nejstarší aktivní 
slovenský a světový lyžař, džitel Křiš-
ťálového glóbu za vítězství ve světo-
vém poháru a několikanásobný mistr 
světa kategorie Masters. 

Letos se bude soutěžit v kategoriích: 

dobrodružný a extrémní sportovní 
film, horolezecký a horský film, 
dobrodružný vodní sportovní film, 
cestopisný f i lm, promítat se budou 
i nesoutěžní filmy.

Bohatou nabídku festivalových 
filmů bude možné zhlédnout v Kul-
turním středisku Radotín v domě 
U Koruny 23. – 30. října. Program 
najdete na www.praha16.eu/Kulturni-
stredisko-Radotin a fcb profilu i na 
www.outdoorfilms.cz/program-2017/
?mesto=84. 

Co je nového v klubu
Klub Radotín pro všechny zájemce 

v měsíci září připravil pestrý program 
ve formě společných výletů, závodů na 
skejtu, besed na téma vztahů, vzájemné 
tolerance a rasismu.

Od září má také novou otevírací 
dobu: pondělí, úterý a čtvrtek od 14.00 
do 19.00 hodin, ve středu od 13.00 do 
16.00 hodin. Individuální konzultace 
s pracovníky jsou možné každé úterý 
a čtvrtek od 13.00 do 14.00 hodin.

Rodiče, prarodiče, učitelé a všich-
ni, kteří chtějí blíž poznat činnost 
klubu, jsou zváni na Den otevřených 
dveří, který se uskuteční 20. září od 
13.00 hodin. Připravený je bohatý 

program, soutěže, hudba a malé ob-
čerstvení. 

„Klub Radotín je tu pro děti a mládež 
z Prahy 16 ve věku 12 až 19 let. Jsme so-
ciální službou, která poskytuje mladým 
lidem pomoc v situacích, kdy si nevědí 
rady. Nabízíme dospívajícím bezpečný 
prostor bez násilí, drog a alkoholu, 

v kterém jsou si všichni rovní. Kdokoli 
tady může požádat o radu či vyslech-
nutí, využít počítač či možnost doučo-
vání anebo se zúčastnit volnočasových, 
sportovních a kulturních akcí. Všechny 
nabízené služby jsou bezplatné“, říká 
Mgr. Barbora Hurtišová, která zde 
působí od začátku léta.

Klub sídlí v Loučanské ulici v bu-
dově základní školy a je zřizovaný 
obecně prospěšnou společností Proxi-
ma Sociale, o.p.s. a finančně podpořen 
Ministerstvem práce a sociálních věcí, 
Ministerstvem školství, mládeže a tělo-
výchovy, Magistrátem hlavního města 
Prahy a Městskou částí Praha 16.

Více o klubu najdete na: 
www.proximasociale.cz

Rytmy salsy rozproudí Korunu
V Radotíně vystoupí v rámci akce 

Babí léto v sobotu 7. října od 19.00 ho-
din kapela Mezcla Orquesta a tanečnice 
Doris Martinez. 

Mezcla Orquesta, hudební skupina 
složená z kubánských a českých hudeb-
níků, existuje již od roku 2007. Pro-
střednictvím hudby kapela přibližuje 
sílu a krásu salsy, směs rytmů mamba, 
bachaty, merengue, cumbie, cha-cha-
-chá, ale i moderních tanečních a jazzo-
vých prvků. A to vše v nezaměnitelném 
rukopise, tvořeném skvělými interprety, 
v čele s kubánskou zpěvačkou Tandou 
s jejím sametovým hlasem. Na koncer-
tech předávají posluchačům energii, 
temperament, vášeň a lásku, které latin-
sko-americkou hudbu charakterizují.

Kapela natočila vlastní CD s názvem 
„Quiero“ a s velkým úspěchem účin-
kuje na mnoha koncertech a festiva-
lech různých žánrů.

Jako host vystoupí profesionální ta-
nečnice, lektorka tance a choreograa 
Doris Martinez. Doris je původem 
z Kuby a bude tu pro všechny, koho 
zajímá tanec a afrokubánská kultura.

Nenechte si ujít tuto jedinečnou 
hudební a taneční lahůdku a přijďte se 
naučit základy salsy.

Mezcla Orquesta a tanečnice Doris 
Martinez – v sobotu 7. října
od 19.00 hodin v Kulturním středisku 
Radotín v domě U Koruny,
vstupné 200 Kč

KAAN O Boženě Němcové
Klub aktivních a nestárnoucích při-

pravil ve spolupráci s Místní knihovnou 
Radotín přednášku s následnou bese-
dou věnovanou naší patrně nejznáměj-
ší spisovatelce, Boženě Němcové.

Přednášet bude literární historička 
a editorka Jaroslava Janáčková, která 
se ve své práci vždy zabývala zejména 
dějinami české literatury 19. století. 
Od 90. let se pak věnuje především ži-
votu a dílu Boženy Němcové. Napsala 
monografii Příběh tajemného psaní 
o okolnostech vzniku, pramenech 
a průběhu psaní Babičky; soubor studií 
Božena Němcová. Příběhy – situace – 
obrazy, pátrající po místě spisovatelčina 
tvůrčího a životního usilování v kon-

textech české a evropské literární kul-
tury 50. let 19. století, významně se též 
podílí na vydávání autorčiny korespon-
dence (zejména čtyřsvazkové kritické 
vydání Korespondence I–IV).

Přednáška se uskuteční v pondělí 
23. října od 18.00 hodin v Místní 
knihovně Radotín.

Další literární akcí KAANu bude 
v listopadu beseda „Ženy, poklad k ob-
jevení“ nazvaná podle stejnojmenné 
knihy dvanácti rozhovorů s inspirativ-
ními ženami od autorek Lucie Jandové 
a Dany Radové. K zakoupení na místě 
besedy, v Místní knihovně Radotín, 
bude i kniha rozhovorů. Termín konání 
besedy bude upřesněn.

– v  Kulturním středisku Radotín 
na klubové scéně v suterénu v úterý 
19. září od 13.30 do 14.30 hodin
(před Čajem o třetí).
středa 4. 10. – Mělník, Roudnice, sou-
tok Labe s Vltavou, degustace vína na 
mělnickém zámku 
středa 11. 10. – Pardubice, dostihové 
závodiště, renesanční zámek pánů 
z Pernštejna, největší středoevropská 
kolekce pohlednic 
středa 25. 10. – Plzeň, Synagoga, bytové 
interiéry Adolfa Loose, Muzeum loutek 
středa 29. 11. – Adventní Budyšín, 
Kryštofovo údolí nedaleko Liberce, 
pohyblivý Chaloupkův orloj, unikát-
ní Jirův Betlém
Zájezdy je možné kdykoli také telefo-
nicky objednat na čísle: 224 313 161.

Doprodej zájezdů 
pro seniorky

a seniory

Martin Luther
V modlitebně Církve československé 

husitské proběhne 9. listopadu od šesti 
hodin večer beseda k výročí 500 let od 
rozdělení západní církve. To zosobňuje 
postava katolického kněze Martina 
Luthera a jeho zveřejnění základních 
věroučných 95 tezí 31. října 1517. Kromě 
novověkých krvavých válečných po-
hrom a nekonečných věroučných sporů 
vtisklo protestantské myšlení naší dneš-
ní západní civilizaci povědomí důstoj-
nosti lidského individua, emancipaci 
jeho svědomí, pozitivní přijetí člověka 
i veškeré přírody se vším, co člověku 
nabízí za možnosti, výzvu k individuál-
ní podnikavosti, seberozvoji i k násobe-
ní dostupných prostředků, oprávněnost 
státní světské správy a mnohé další.

9. listopadu od 18.00 hodin – 
modlitebna Církve československé 
husitské (1. patro; Prvomájová 
909/7, Praha-Radotín)

Do zahrady u Broučků
Spolek Petrklíč otevřel od tohoto září 

středeční odpoledne v zahradě Centra 
pro děti a rodinu Broučci rodičům 
a dětem za symbolický poplatek 20 Kč 
na rodinu.

Z a h r a d a  j e 
umístěna v his-
torickém centru 
R a d o t í n a  z a 
M a c h á č k o v ý m 
s t a t k e m  (n á m . 
Osvoboditelů 6/19, 
vedle kulturního 
s t řed i ska v do-
mě U Kor u ny) .  
Z a h r a d a  b u d e 
rodinám otevřena 
vždy od 16.30 do 
18.30 hodin.

Více informací na www.petrklic.net 
nebo u Magdaleny Faltusové,
tel.: 607 749 928.
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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

VETERINÁRNÍ ORDINACE RADOTÍN 

Ordinační hodiny:
Po, Čt, Pá: 9.00 - 19.00 hodin
Út, St: 9.00 - 17.00 hodin
Sobota: zavřeno

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
»  prodej veterinárních diet

MVDr. Irina Lobová
MVDr. Anna Fabianová

Veterinární  obchod:
Po - Pá: 9.00 - 19.00 hodin
Sobota: zavřeno

Malování, štukování, lakování 
a stěrkování stěn i stropů

+ návštěva zdarma!

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz
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ŘEZ DŘEVIN,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

certifi kát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

Tel: 728 217 957

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907
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Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

ADMINISTRATIVNÍ
PRACOVNÍK

pro zpracování účetních dokladů

nabízíme zaměstnání

Tel.: 777 66 1111 po 14. hodině

- hlavní pracovní poměr
- těší se na Vás Velkoobchod
  potraviny - drogerie RATIO

PDF, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP

Požadujeme:
»   vyučení či praxe v oboru
»   strukturovaný životopis

NABÍZÍME PRÁCI
Kuchařky – kuchaře

Nabízíme:
»   práci na plný nebo částečný úvazek 
»   směnný provoz + So, Ne (1× za 3 týdny)
»   5 týdnů dovolené
»   nástup možný ihned

Nabídky s přiloženým životopisem zasílejte na mail: kuchyne@dostihovaskola.cz

Školní jídelna Střední školy dostihového sportu a jezdectví
Praha – Velká Chuchle

Informace na tel. čísle 775 474 782 p. Breburdová
Adresa: U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5 – Velká Chuchle

Přijmeme
PRODAVAČE/ČKY

do řeznictví 
v Černošicích

Mzda 17.000 Kč
Volejte 725 263 672

Bližší info na tel. 602 352 092

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.
Zkušenosti v oboru podmínkou.

Dále požadujeme řidičský průkaz B
a znalost práce na PC. Nabízíme stálý plat,

firemní benefity, skvělé zázemí a dobrý kolektiv.

NÁBOR KARATE
Příjímáme nové členy 2017 

Karate, zábava, dobrá parta, fighting, zbraně, závody, 
soustředění, disciplína, semináře, kurzy, a další,… 

ZŠ Loučanská – Praha Radotín

Tel: 604 604 553 

» podzimní semestr začíná
   18.9. 2017 a končí 2.2. 2018
» jazykové kurzy pro dospělé
   pouze 3 000 Kč
» max. 8 studentů ve skupině,
   mini kurzy pouze 4 studenti
» kurzy konverzace s rodilým
   mluvčím
» příprava na zkoušky FCE, CAE,
   IELTS a státní maturitu

JS ANGLIČTINA RADOTÍN
nabízí 

Semestrální kurzy angličtiny a dalších cizích 
jazyků pro dospělé i děti

» dětské kurzy s vyzvednutím dětí ve škole
» Nově: kurz angličtiny pro 1.- 2.  třídu ZŠ s rodilým mluvčím
» firemní a individuální výuka angličtiny, francouzštiny,
   němčiny a španělštiny

Jazykové studio Angličtina Radotín
          Nám. Osvoboditelů 69, Praha 16 – Radotín          

www.anglictina-radotin.cz
tel.: 777 057 013             e-mail: verakunt@yahoo.com
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MČ Lipence Michal Popek,

MČ Velká Chuchle Pavel Kováč. 
Vychází 15.9.2017. 

Náklad 10 000 výtisků. 
Výtisk a distribuce ZDARMA. 

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

 Další číslo vyjde 16.10.2017.
Uzávěrka pro inzerci: do 4.10.2017.

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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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

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

MUDr.	Jana	Vaňková	
ordinace	výživového	poradenství	

Nová	poliklinika	Zbraslav	
Elišky	Přemyslovny	1325,	Praha	5	Zbraslav		

www.vyzivavezdraviinemoci.cz		tel:	602	242	153	
4 Chtěli	byste	dlouhodobě	upravit	svou	váhu?	
4 Trápí	vás	zdravotní	komplikace	jako	např.	poruchy	trávení,	

vysoký	krevní	tlak,	vysoká	hladina	cholesterolu,	diabetes	
mellitus,	dna...?	

4 Nabízím	služby,	pomocí	kterých	své	zdraví	podpoříte	a	
upevníte.	
4 Nyní	se	slevou	300,-	Kč	na	vámi	vybraný	program	

Zemní práce minibagrem
Jan Kubát

U Sanatoria 39, Praha 5

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

email:
bagrovani.info@seznam.cz
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Instalace,
dodávky, opravy.

Zajištění HD příjmu
Skylink, CS Link.

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

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

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

130/110* Kč u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

16. září
Radotínské Burčákobraní 

9. ročník kulturně společenského podniku 
pod taktovkou Městské části Praha 16 

a Českého archivu vín
náměstí Sv. Petra a Pavla od 14.00 hod.

19. září
Doprodej zájezdů pro radotínské

seniorky a seniory
Klubová scéna Milana Peroutky

(vchod ze dvora domu U Koruny)
 13.30-14.30 hodin

více viz str. 4

19. září
Čaj o třetí

tradiční setkání radotínských seniorek 
a seniorů s koncertem Jiřího Helekala

a jeho dcery Kateřiny
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 15.00 hodin

20. září
Den otevřených dveří

Klub Radotín od 13.00 hodin
více viz str. 4

21. září
Kinovinárna: Srdečně vás vítáme

nová francouzská komedie scénáristy 
filmu Co jsme komu udělali

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

vstupné 110 Kč

23. září
Vybíjená2

turnaj ve vybíjené na písku
startovné pro tým 500 Kč,

tým v jednotných retro dresech zdarma!
radotínská Beach aréna

informace a registrace: Adam Kostka
tel.: 775 013 374 cube.adam@gmail.com

23. září
Gabriela Preissová: Její pastorkyňa
Divadlo Máj v režii Jaroslava Kodeše

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

vstupné 150 Kč

7. října
Babí léto  

pohodové rodinné odpoledne pro starší 
generaci s písničkami Waldemara 

Matušky od Vladimíra Waldy Nerušila 
náměstí Sv. Petra a Pavla od 14.00 hod.

více viz str. 4

7. října
Mezcla Orquesta a kubánská tanečnice 

Doris Martinez
tradiční latinsko-americká hudba s prvky 

jazzu, funku a dalších stylů
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 200 Kč

více viz str. 4

11. října
Píseček

Nezvládáte výchovu svých dětí?              
Divadlo V.A.D. vás ve  svém divadelním 

představení uklidní vědomím,
že v tom nejste sami. 

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

Vstupné 150 Kč

14. – 15. října
XX. Havelské posvícení

tradiční kulturní akce Městské části
Praha 16 spojená se staročeským 

jarmarkem na náměstí Sv. Petra a Pavla 
a v přilehlých ulicích

více viz str. 10

19. října
Sexem ke štěstí

Ochladly vaše vztahy? Obraťte se na 
odbornici! Zkuste sexcoaching!

účinkují: Vladimír Kratina, Martina 
Hudečková, Miluše Bittnerová, Vilém 

Udatný, Režie: Jakub Zindulka
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 390 Kč

více viz str. 8

23. října
KAAN: O Boženě Němcové

přednáška Jaroslavy Janáčkové
s následnou besedou

Místní knihovna Radotín od 18.00 hod.
více viz str. 4

23. – 30. října
Festival outdoorových a cestopisných  

filmů - KINOVINÁRNA
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 50 Kč děti a 70 Kč dospělí

více viz str. 4

9. listopadu
Beseda k výročí 500 let

od rozdělení západní církve
modlitebna Církve československé husitské 

(1. patro; Prvomájová 909/7)
od 18.00 hodin, více viz str. 4
více na www.praha16.eu

16. září
Zbraslavské jarmarky

farmářské trhy s prověřenými
prodejci a doprovodným programem 
Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin

více na www.zbraslavskejarmarky.cz

16. září
Zbraslavský sportovní den

představení zbraslavských sportovních klubů 
a pohybových kroužků

atrakce, pohybové soutěže a degustace
autogramiády českých sportovců

hřiště ZŠ Nad Parkem 14.00-18.00 hod.

16. – 17. září
Bonsaje na Zbraslavi

výstava bonsají s komentovanými 
prohlídkami, ukázkami tvarování
i prodejem bonsají a příslušenství
Městská zahrada (Žitavského ul.)

10.00-18.00 hodin

22. – 24. září
Vejvodova Zbraslav

XXII. ročník mezinárodního festivalu 
dechových orchestrů, big bandů

a jazzových souborů

27. září
Svatováclavský koncert

Komunitního centra Pexeso 
a Římskokatolické farnosti

u sv. Jakuba St. – vystoupí Zbraslavský 
chrámový sbor a hosté 

kostel sv. Jakuba St. od 18.30 hodin

30. září
Zbraslav – město zdraví a pohybu

zdravotně preventivní akce
Zbraslavské náměstí 9.00-13.00 hodin

30. září
Zbraslavské jarmarky

farmářské trhy s prověřenými prodejci
a doprovodným programem 

Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin
více na www.zbraslavskejarmarky.cz

2. – 8. října
Slavnosti Elišky Přemyslovny

koncerty, beseda, divadlo, kulturně 
historická vycházka, královský průvod

obrazy ze středověkého života

14. října
Zbraslavské jarmarky

farmářské trhy s prověřenými prodejci
a doprovodným programem 

Zbraslavské náměstí
8.30-12.30 hodin

více na www.zbraslavskejarmarky.cz

14. října
Povídání o pejskovi a kočičce

maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

rezervace na www.divadlozbraslav.cz

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

Fredrik Backman –
Co by můj syn měl vědět o světě

Mému synovi. Už teď se ti omlouvám. 
Za všechno, co udělám špatně.

Za všechno, k čemu se nedostanu.
Za minibus. Za kraťasy. Za tričko

s nápisem „Správní chlapi váží přes
90 kilo“. Za snahu dát si „high five“ s tvými 

kamarády. Za tuto knihu.
nakladatelství Host

Michel Bussi  – Černé lekníny
I malebná města skrývají temnou tvář 
a nebezpečná tajemství z minulosti. 

Francouzské Giverny je domovem zahrad, 
kde maloval své obrazy Claude Monet. 
Koloběh města, přes den plného turistů, 

navždy změní nejen tři vraždy,
ale i záhadně zmizelý obraz černých 

leknínů. Zdá se, že stopy vedou k velice 
talentované jedenáctileté dívce, nebezpečně 

svůdné učitelce a staré vdově.
Pouze tři ženy znají pravdu...

nakladatelství MOTTO

Ray Bradbury – Ilustrovaný muž
Sbírka, která jak milníkem žánru science 

fiction, tak i jedním z nejdůležitějších 
souborů v historii americké povídky,

ve své původní podobě vychází v češtině 
poprvé – právě v té podobě,
jak ji Ray Bradbury zamýšlel.

nakladatelství Plus

Chimanda Ngozi Adichieová – 
Amerikána

Ifemelu a Obinze, dva mladí lidé 
z Lagosu, se do sebe zamilují. Jejich vlast 

Nigérie trpí pod nadvládou vojenské 
diktatury a každý, kdo může, se snaží 

uprchnout. Sebejistá Ifemelu se vydává
do Ameriky, kde zakouší porážky 

i vítězství, nachází a ztrácí další lásky,
to vše pod tlakem něčeho, nad čím doma 

nikdy nepřemýšlela – rasové otázky. 
Obinze, kterého Amerika, ovlivněná útoky 

jedenáctého září, nepřijme, se pouští
do nebezpečného, ilegálního 

života v Londýně.
nakladatelství Host

Olga Tokarczuková – Knihy Jakubovy
Rok 1752. Podolí, součást Polského 
království, území na dnešní západní 

Ukrajině, oblast osídlená křesťany, židy 
i muslimy. Polskou společnost soužil 
rozkol mezi vládnoucím královským 

dvorem, venkovskou šlechtou a bezzemky, 
jejichž síla se v osmnáctém století začala 
naplno projevovat. Monumentální román 

je obrazem Polska 18. století, mocného 
království na vrcholu své státnosti,

ale zároveň těsně před pádem
do osudové propasti zájmů sousedních zemí.

nakladatelství Host

Olivier Le Carrer, Sibylle Le Carrer  – 
Atlas prokletých míst

Stylově zpracovaný atlas zve na návštěvu 
nejděsivějších a nejnebezpečnějších míst planety. 

nakladatelství 65. Pole

Julia Shaw – Iluze paměti: falešné 
vzpomínky a proč jim věříme

Stává se vám, že najednou zapomenete, 
co jste chtěli udělat? Nemůžete přijít 

na jméno známého, kterého jste právě 
potkali? Tímto způsobem paměť chybuje 

celkem běžně. Co když se ale dopouští 
naprosto zásadních omylů, co když vámi 

dokonce manipuluje a vytváří vlastní verze 
vzpomínek a vybájenou minulost? Forenzní 

psycholožka Julia Shawová ve své knize 
zkoumá různé způsoby, kterými nás mozek 

vodí za nos. Především ale radí,
jak posílit paměť právě na základě vědomí, 

že je nedokonalá a nespolehlivá.
nakladatelství Paseka

PRO DĚTI:
Danny Wallace – Hamish a Světokazi
Co byste dělali, kdyby se celý svět naráz 

zastavil jako v pohádce o Šípkové Růžence? 
Přesně tohle se stane desetiletému 

Hamishovi. A na svědomí to mají Světokazi 
a jejich děsiví přátelé.

nakladatelství Argo

Roald Dahl – Velké myší spiknutí
Každý den chodí malý chlapec kolem 

cukrárny s výlohou zaplněnou úžasnými 
dobrotami. Je to nejlepší cukrárna ve městě, 

až na to, že její majitelkou je nafoukaná 
babizna se špínou za nehty! A chlapec

se jí rozhodne trochu zavařit… Z tohoto 
chlapce vyrostl spisovatel Roald Dahl… 

nakladatelství Euromedia
www.knihovna-radotin.cz

15. 9. 17.30 Letíme!   SRN/Belgie    100 Kč
  Richard je vrabec, který vyrůstá v čapí rodině. Přijde čas, kdy jeho
  adoptivní rodina vyráží do teplých krajů a Richarda musí nechat doma
 20.00 Barry Seal: Nebeský gauner   USA 110 Kč
  CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. Všechny vodil za nos – Tom Cruise
16. 9. 17.30 Nejsledovanější   ČR 110 Kč
  Nejsledovanější je komunikačním mostem mezi dvěma generacemi.
  Co to vlastně znamená být YouTuberem? Kovy, Gabriela Heclová
 20.00 Víno nás spojuje   Francie 110 Kč
  Jean je třicátník, cestuje po světě a přetrhl rodinná pouta. Jeho otec
                                ale onemocní a tak se Jean musí vrátit do krajiny svého dětství
17. 9. 16.00 Sněhurka (Nikolai Rimski-Korsakov)  Francie 250/200* Kč
19. 9. 17.30 Křižáček   ČR 80 Kč
  získal Křišťálový glóbus za nejlepší film na MFF Karlovy Vary 2017
  Křižáček je „historická roadmovie“ odehrávající se v době vrcholného
  středověku a inspirovaná romantickou básní Jaroslava Vrchlického
 20.00 Loganovi parťáci   USA 110 Kč

Nemají styl, ale mají plán. Komedii natočil Steven Soderbergh jako 
anti-verzi ke slavné Dannyho lupičské trilogii 

20. 9. 17.30 Cesta času   SRN/ Francie 90 Kč
  Vizionářský přírodopisný film o počátcích i zániku známého
  vesmíru, vývoji sluneční soustavy a života na planetě Zemi
 20.00 Který je ten pravý?   USA 110 Kč

 Na oslavě 40. narozenin potká Alice (Reese Witherspoon) mladé
 filmaře, kteří hledají bydlení. Nabídne jim ubytování ve svém domě…

21.9. 17.30 Okhwan’s mission impossible   SR 70 Kč
 Hlavním hrdinou snímku Okhwan’s Mission Impossible je korejský
 právník, cyklista, naivní snílek a zapálený aktivista Okhwan

 20.00 Po bouři   Japonsko 90 Kč
 Film o zpřetrhaných vazbách, lásce rodičů a dětí a o tom, že
 nejsilnější bouře jsou někdy ty, při kterých se nepohne ani lístek

22.9. 17.30 LEGO  ® NINJAGO ® Film   USA  130/110* Kč
 Zelený Nindža se společně se svými přáteli, bojovníky a držiteli
 titulu LEGO Master Builder, zapojí do bitvy o Ninjago City

 20.00 Terminátor 2: Den zúčtování   3D   USA 140 Kč
Deset let po neúspěšném pokusu zabít Sarah Connorovou se do
Los Angeles vrací nový Terminátor, aby zlikvidoval jejího syna

23. 9. 17.30 Loganovi parťáci   USA 110 Kč
 20.00 Který je ten pravý?   USA 110 Kč
26.9. 17.30 Nerodič   ČR 100 Kč
  Šest příběhů, šest podob rodiny. Dokumentární film Jany Počtové
  má silné téma, které se týká každého z nás
 20.00 O těle a duši   Maďarsko 90 Kč
  Lovestory stárnoucího finančního ředitele jatek s tělesným handicapem
  a mladé kvalitářky s dokonalou pamětí, ale fobií z tělesného kontaktu
27. 9. 17.30 Zahradnictví: rodinný přítel   ČR  100 Kč
  Tři mladé ženy s dětmi čekají na návrat vězněných mužů a otců.
  Válkou vynucenému rodinnému společenství pomáhá přítel a lékař Jiří
 20.00 Kingsman: Zlatý kruh   3D   USA 150 Kč

Centrála Kingsmanů je zničena a svět se stává rukojmím. Kingsmany 
čekají nové úkoly i překážky – Taron Egerton

28. 9. 17.30 Zahradnictví: dezertér   ČR 120 Kč
  Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí
  událostí v letech 1947-1953. V hlavní roli Jiří Macháček
 20.00 Black Sabbath: e end of the end   (viz str. 8) 250/200* Kč
29. 9. 17.30 LEGO ® NINJAGO ® Film   3D   USA 150/130* Kč
 20.00 Kingsman: Zlatý kruh   USA 130 Kč
30. 9. 17.30 Jonas Kaufmann: Moje Itálie   (viz str. 8) 180/150* Kč
 20.00 Zahradnictví: dezertér  ČR 120 Kč
3. 10. 17.30 Wind river   USA/GB 120 Kč
  Stopař (Jeremy Renner) objeví tělo mrtvé dívky. Vyšetřování vede
   agentka z Las Vegas, zcela nepřipravená na drsné podnebí Wyomingu
 20.00 Tovaryšstvo Ježíšovo   Chorvatsko  90Kč

Jezuité pověří funkcí zpovědníka mladé hraběnky Marie pátera Hada 
4. 10. 17.30 Zahradnictví: Dezertér   ČR 120 Kč
 20.00 Kingsman: Zlatý kruh 3D   USA 150 Kč
5.10. 17.30 Hora mezi námi USA 120 Kč

 Dva spolucestující (Kate Winslet, Idris Elba), se zřítí s  letadlem v horách 
 a vydávají se na nebezpečnou cestu napříč okolní divočinou

 20.00 Slipknot: Day of the Gusano   GB   (viz str. 8) 250/200* Kč
6.10. 17.30 Esa z pralesa Francie  120/100* Kč
  Parta zvířecích přátel známá jako Esa z pralesa se vydává do boje proti
  koale Igor, který s armádou paviánů chce zničit celou džungli 
 20.00 Wind river USA/GB 120 Kč
7.10. 17.30 Il Volo: Notte Magica – pocta třem tenorům (viz str. 8) 180/140* Kč
 20.00 Blade runner 2049  3D  USA 140 Kč
  Nový Blade Runner a důstojník policie K odhaluje tajemství, které
  by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti
10.10. 17.30 Zahradnictví: Dezertér   ČR 120 Kč
 20.00 Svatba   Belgie/ Francie 100 Kč
  Osmnáctiletá belgická Pákistánka Zahira si je velmi blízká se všemi
  členy své rodiny až do dne, kdy jí začnou nutit do tradičního sňatku
11.10. 17.30 Blade runner 2049  USA  120 Kč
 20.00 Hora mezi námi  USA 120 Kč
12.10. 17.30 Alibi na míru Francie 110 Kč
  Komedie o kanceláři, která poskytne alibi na cokoliv. Alibi na míru
  všechno zařídí a nikdo nemá ani páru
 20.00 Zahradnictví: Dezertér 120 Kč
13. 10. 17.30 My Little Pony Film Kanada/USA 130/110* Kč
  Naši kamarádi se vydají na cestu až na konec bájné Equestrie, protože
  musí zachránit svůj milovaný domov
 20.00 8 hlav šílenství ČR 110 Kč
  Životopisný film o básnířce Anně Barkovové, která strávila v táborech
  Gulagu a ve vyhnanství 22 let svého života – Aneta Langerová
14. 10. 17.00 André Rieu – koncert z Maastrichtu 2017   (viz str. 8) 220/180* Kč
 20.00 Sněhulák USA 120 Kč
  Adaptace bestselleru Jo Nesba. Elitní detektiv se slabostí pro alkohol
  pátrá po vrahovi, jenž vraždí v čase, kdy napadne první sníh
Dětská představení:
16. 9. 15.30 Hurvínek a kouzelné muzeum   ČR    130/110* Kč

 Legendární hrdinové v animované komedii pro celou rodinu
 23. 9. 15.30 Emoji ve filmu   USA    120/100* Kč

 V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná metropole,
 ve které žijí Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy

 30. 9. 15.30 Hurvínek a kouzelné muzeum   ČR    130/110* Kč
  7.10. 15.30 Hurvínek a kouzelné muzeum   ČR 120 Kč
14.10. 15.00 Esa z pralesa   Francie 120/100* Kč
Babybio:
20. 9. 10.00 Miluji tě modře   ČR    60 Kč

 Malíř a kunsthistorik, doktor David Bárta, se blíží Kristovým létům.
 Jeho život by už měl mít „ustálenou“ podobu. Opak je pravdou

Rodinné centrum
Pexeso, z.s.

Pexoklub
klub pro školní mládež od 6 do 15 let

 volně přístupný každý den
13.00-18.00 hodin, vstup zdarma

19.9. Malování na sklo
22.9. Máme nové počítače

26.9. Slavíme mezinárodní den kul-
turního dialogu

28.9. Pečení Palačinkového dortu
29.9. Promítání v Pexoklubu

www.pexeso.org

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



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 30.9.2017

Řešení z minulého čísla

Josef Jahodář
Macháčkova 333/4

Radotín

Jindřich Hašek
Slinková 589/2

Radotín
Václav Husák

Na Benátkách 461/7
Radotín
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Nahrávka živého koncertu z červ-
na 2016 & dokument

Na světě není další místo jako Itálie: 
to slunce, mořská sůl a vůně citrusů 
mísící se s kávou, svůdný pohled a ne-
srovnatelná hudba přímo od srdce. 
Anca Monica Pandelea natočila přesně 
takový film o Kaufmannovi, film plný 
italštiny, italského způsobu života 
a kultury a samozřejmě hudby. Jonas 
Kaufmann se tím rozhodl vzdát hold 
své milované Itálii a kultuře, která ho 

ovlivnila a přivedla k opeře. Puccini 
a Verdi nejsou hlavními jmény koncer-
tu, ale hity legendárních tenorů, jakými 
byli Enrico Caruso & Lucia Dalla ano. 
Koncert byl nahrán v Teatro Carigna-
no v Turýně za doprovodu Orchestra 
Sinfonica Nazionalle della RAI v čele 
s dirigentem Jochenem Riederem.

JONAS KAUFMANN - M I

Kino Radotín uvede v sobotu
30. září v 17.30 hodin záznam 
koncertu z italského Turýna. 
Vstupné 180 Kč (ZTP, senioři 
a studenti 150 Kč).

Nejprve získali nesmírnou popula-
ritu na turné napříč Evropou a severní 
Amerikou a teď se vrací do Itálie, aby 

jednou kouzelnou nocí vzdali hold 
Třem tenorům. Koncert byl pojmeno-

ván po legendárním vystoupení Třech 
tenorů v roce 1990, na kterém zářili 
José Carreras, Plácido Domingo a Lu-
ciano Pavarotti. Po 26 letech se chystají 
Il Volo do Florencie, aby tento nezapo-
menutelný okamžik oživili. Unikátní 
vystoupení se bude konat na Piazza 
Santa Crocce za doprovodu úžasného 
Teatro Massimo di Palermo Orchestra 
a se samotným Plácidem Domingem 
jako hostujícím dirigentem.

IL VOLO: N M -
 T 

Kino Radotín uvede v sobotu 7. října 
v 17.30 hodin záznam koncertu 
z italské Florencie. Vstupné 180 Kč 
(ZTP, senioři a studenti 140 Kč).

Seznam skladeb:
G. Puccini: Nessun dorma
A. Lara: Granada
P. Sorozábal: No puede ser
E. de Curtis: Torna a Surriento
S. Cardillo: Core ‘ngrato
G. Donizetti: Una furtiva lagrima
C. A. Bixio: Mamma
P. Anka: My Way
Q. Mendoza y Cortés: Cielito lindo
J. Rodrigo: En Aranjuez con tu amor
L. Bernstein: Maria
E. di Capua: ‘O sole mio
G. Verdi: Libiamo ne’ lieti calici

André Rieu oslavil 30 let se svým 
Johann Strauss Orchestra a vy mů-
žete být u toho. Do kin míří záznam 
koncertu k tomuto úžasnému jubileu. 
Hudebník proslul po ce-
lém světě jako král walzu 
a je bezpochyby jedním 
z nejpopulárnějších uměl-
ců vůbec. Jeho výroční 
koncert a zároveň vrchol 
letošní hudební sezóny si 
budou moct užít diváci 
v kině. Kulisou koncertu 
bude znovu překrás-
né středověké náměstí 
v Andrého rodném městě 
Maastrichtu. Právě tam i letos vystoupí 
šedesátičlenný Johann Strauss Orches-

tra, jeho věhlasní tenoři, sopranistky 
a speciální hosté. Koncert Andrého Rieu 
je příslibem nezapomenutelného hudeb-
ního zážitku plného humoru, zábavy 
a emocí pro diváky všech věkových sku-

pin. Exkluzivně v kinech uvidí diváci 
navíc zákulisní rozhovor se samotným 

Andrém. Letošní koncert je výjimečný 
právě proto, že ve svém rodném Maas-
trichtu začal André přesně před třiceti 
lety spolupracovat s Johann Strauss 
Orchestra. Hudební těleso se za ta léta 
rozrostlo z malé skupinky muzikantů 
poskládaných z Andrého středoškolské 
třídy na úctyhodně veliký sbor těch 
nejlepších hudebníků světa. Dnes plní 
stadiony a svou hudbou šíří radost po 
celém světě. Přidejte se k nim letos i vy.

Komentáře jsou v angličtině a ho-
landštině s anglickými titulky.

 

ANDRÉ RIEU 

Kino Radotín uvede v sobotu 
14. října v 17.00 hodin záznam 
koncertu z rodného Maastrichu. 
Vstupné 220 Kč (ZTP,senioři 
a studenti 180 Kč).

Kapela Black Sabbath se letos v úno-
ru rozloučila se svými fanoušky dvě-
ma monstrózními koncerty ve svém 
domovském Birminghamu. Vznikl 
z nich koncertní snímek s lakonickým 
názvem e End of the End a jako kaž-
dé ‚sbohem‘ je doslova nabitý emoce-
mi. Během vystoupeních završujících 
téměř 50letou éru vynálezců heavy 
metalu zazněly nejslavnější hity jako 
Iron Man, Paranoid nebo protiválečná 
War Pigs v podání původního slože-
ní kapely včetně Ozzyho Osbourna, 
kytaristy Tonyho Iommiho a basáka 
Terrence „Geezera“ Butlera.

Heavymetaloví klasici odehráli 
během půl století dlouhé kariéry na 
80 koncertů, které vidělo víc než mi-
lion fanoušků po celém světě. Skladby, 
které zazněly na derniérovém podiu, 
ve filmu doplní exkluzivní zákulisní 
záběry a osobní rozhovory, v nichž 
kapela vzpomíná na desetiletí společ-
ného působení. Kamera navštíví také 

nahrávací studio, v němž si rockeři 
střihnou staré skladby, které nikdy 
nezazněly před živým publikem. Film 
jako ‚poslední slovo‘ největší heavy-
metalové kapely všech dob natočil 
Dick Carruthers, ostřílený režisér řady 
velkých hudebních snímků.

BLACK SABBATH:
T E  T E

Kino Radotín uvede ve čtvrtek
28. září 2017 ve 20.00 hodin záznam 
koncertu z Birminghamu. Vstupné 
250 Kč v den projekce (v předprodeji 
na pokladně kina od 15. 8. do 27. 
9. a ZTP, senioři, studenti 200 Kč). 
Délka 120min.

Podzimní sezóna nabitá koncert-
ními snímky má nový přírůstek. 
Tentokrát jsme si pro vás připravili 
metalovou senzaci s názvem

Mexická metropole se 1. prosince 
2015 proměnila v nejhlučnější mís-
to světa. Metalovou senzaci jménem 
SlipKnoT přivítalo tehdy 40 tisíc 
nedočkavých fanoušků, kteří vůbec 
poprvé dostali šanci vidět své idoly 
na domácí scéně. Netrpělivě očeká-
vaný film Day of the Gusano natočil 
samotný člen kapely a nabízí v něm 
nekompromisní, chaotický a nezapo-
menutelný pohled na fenomén, který 
kapela vybudovala za necelých 20 let 
své intenzívni kariery.

Koncert představoval mexickou 
zastávku v rámci turné k úspěšnému 
albu 5: e Gray Chapter vydaného 
po šestileté odmlce, během níž kapela 
přišla o dva své členy. Kapela projela 
za svou kariéru nesčetněkrát celou 
zeměkouli, ale Mexico City – s typicky 

silnou metalovou základnou – zůstá-
valo posledním nedobytým velkoměs-
tem. Vřelejší přijeti si proto od svých 
mexických „maggots“ neboli červů, 
jak své věrné fandy kapela tituluje, ne-
mohli přát. Day of the Gusano režíruje 
Michael Shawn Crahan, v kapele pře-
zdívaný Klaun, a věrným fanouškům 
v něm věnuje zaslouženou pozornost. 
Metalová sestava, které se podařilo ko-
lem své tvorby vytvořit celou alterna-
tivní kulturu a kterou rozezná každý 
na světě díky surrealistickým maskám, 
jež nosí na koncertě, ukáže, co z ní na 
její 18leté cestě udělalo globální ikonu 
a jednu z nejpopulárnějších kapel svě-
ta, která získala v roce 2006 Grammy 
za nejlepší metalový výkon.

SLIPKNOT: DAY OF GUSANO

Kino Radotín uvede ve čtvrtek
5. října 2017 ve 20.00 hodin záznam 
koncertu z Mexico City. Vstupné
250 Kč v den projekce (v předprodeji
na pokladně kina od 1. 9. do 4. 10.
a ZTP, senioři, studenti 200 Kč). 
Délka 90 min. 

Autor: Jiří Hladovec, Režie: Dana 
Radová, Hudba: Cirkus Ponorka 

Velmi volně inspirováno Strakonic-
kým dudákem (J. K. Tyl), napsáno Křo-
vákům na tělo, o herci Standovi Dudko-
vi, kterému je oblastní divadlo těsné a jde 
hledat štěstí do světa. Pohádkový příběh 
pro dospělé z reálného života herce Stan-

DS K: K Š
    M

Kulturní středisko U Koruny ve 
čtvrtek 23. listopadu 2017
od 19.00 hodin. Představení není 
určeno dětskému publiku do 12 let! 
Vyskytuje se v něm řada výrazů, 
které vaše děti sice znají, ale určitě 
to nemají z domova.

dy nejen o tom, že každý máme někde 
svého Jidáše, a co bude dál, je na nás. 
Černá komedie, u které se někdy nedá 
smát. Přežijete-li do konce, nejspíš po-
chopíte a možná se i zasmějete. 

Co na to jeho žena Dorotka, jeho 
manažer nebo jeho skoromáma paní 
Tylová? A co na to bulvár? A co na to 
režisérka?

mladší manželkou Hedvikou. Norbert 
a Stella si jsou evidentně sympatičtí. 
Stellin o deset let mladší manžel Ro-
bert, značně unavený neustálými ex-
perimenty své partnerky, si najde ně-
koho mladšího. Jeho milenka Hedvika 
je ovšem shodou okolností manželkou 
Norberta. A tak se terapeutická sezení 
poněkud vymykají kontrole. 

Ochladly vaše vztahy? Obraťte se na 
odbornici! Zkuste sexcoaching!

Stella je ve svých šedesáti letech sku-
tečnou odbornicí na oživení intimních 

manželských hrátek. Proto se na ni 
obrátí stárnoucí Norbert, který není 
spokojen s intimním soužitím se svou 

S  

Těšit se můžete na herecký koncert 
Milušky Bittnerové, Martiny 
Hudečkové, Vladimíra Kratiny 
a Viléma Udatného v režii Jakuba 
Zindulky v Kulturním středisku 
U Koruny ve čtvrtek 19. října 2017 
od 19.00 hodin. Vstupné 390 Kč, 
rezervace nutná.

Komedie vypraví o trampotách 
mladého manželského páru, které 
přijíždějí řešit tři matky. Díky sluhovi 
se děj poněkud zamotává. Kdo je paní 
Storryová?

Nečekané rozuzlení přichází až 
v samém závěru.

 

T  

Premiéra divadelní hry
v Kulturním středisku U Koruny
4. listopadu 2017 od 19.00 hodin.

Ceny do soutěže – 
vstupenky na různá 
divadelní představení 

věnovalo Kulturní 
středisko Radotín
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Češky skončily na lakrosovém MS desáté
Česká ženská lakrosové reprezentace, 

jejíž základ tvoří hráčky LCC Radotín, 
skončila na mistrovství světa hraném 
v anglickém Guildfordu pod hlavičkou 
FIL Rathbones Women‘s World Cup 
2017 desátá mezi 25 týmy.  Z kontinen-
tální Evropy byly české hráčky nejlepší.

Ve své základní skupině skončily 
Češky druhé, když nestačily na re-
prezentantky Izraele, mezi nimiž byla 
většina hráček se zkušenostmi z ame-
rických soutěží. S ostatními týmy ve 
skupině – Čínou, Nizozemskem a Bel-
gií – si už poradily, nicméně šanci na 

postup do elitní osmičky zajišťovalo 
jen vítězství ve skupině.

Soupeřem v prolínacím zápase pak 
bylo Německo, proti kterému si Češ-

ky vybraly svůj černý den, a po mdlé 
a nekoncentrované hře podlehly 4:7. 
Tým ale vzal tento zápas, který na-
štěstí nebyl v systému turnaje zásadní, 
jako lekci a následující utkání proti 
velmi silnému Irsku dokázal po vyni-
kajícím výkonu vyhrát 9:6. Následně 
si Češky poradily s týmem Haudeno-
saunee 18:6 a postoupily do zápasu 
o celkové deváté místo, kde narazily 
na rychlé Japonky, kterým nakonec po 
velkém boji podlehly 7:10.

Titul mistryň světa obhájily repre-
zentantky USA, když ve finále porazily 

Kanaďanky 10:5. Bronz 
vybojovala domácí An-
glie, která otočila zápas 
proti Austrálii a vyhrá-
la v prodloužení.

Český tým sice od-
jížděl do Anglie s vyš-
š í m i  a mbicem i ,  a le  
celkové desáté místo 
je i tak úspěch. Na 
vyšších místech skon-
čily zámořské týmy, 
které patří k absolutní 
špičce a jejichž hráčská 
základna a podmínky 
jsou s našimi nesrovna-

telné. Totéž se dá říci i o Anglii; zají-
mavé by bylo porovnání se Skotskem 
nebo Walesem, které vždy skončily 
o stupínek výš než ČR a na které si 

naše děvčata před turnajem brousila 
zuby. Izrael, který náš tým zasta-
vil v základní skupině, těží stejně 
jako v mužském lakrosu z diaspory 
v USA. Ale podobně vyztužený tým 
Irska naše reprezentantky dokázaly 
porazit a i zápas s Japonskem, kde 
se počet hráček počítá na desetiti-
síce, byl vyrovnaný. Tvrdá příprava 
pod vedením Willa Mraze, Tierney 
Larson, Simony Barákové a Jany Pa-
lajíčkové přinesla ovoce. Česká repre-
zentace má ke světové špičce mnohem 
blíž než na minulých turnajích a snad 
se povede tenhle rozdíl v budoucnu 
ještě stáhnout.

V kanadském bodování turnaje se 
Michaela Srchová umístila na třetím 
místě a spolu s Italkou Gabrielle Ca-
puzzi byla nejlepší střelkyní turnaje 
(29 gólů). Kateřina Dvořáková, která 
chytala pravidelně druhé půle zápa-
sů, je na špičce hodnocení brankářek 
s úspěšností 72 %.

Český tým dokázal při přípravě na 
MS i během turnaje ohromnou sílu. 
Už jen shánění prostředků na zajiště-
ní účasti bylo velkým oříškem a od-
jet se podařilo díky nasazení všech 
hráček v crowdfundingu na HitHitu 
a podpoře přátel a rodin. A i díky 
pověstné kapce štěstí a podpoře Petra 
Čecha, díky němuž se povedlo získat 
potřebné sponzory.

Prvoligový minigolf
Klub minigolfu DG Fortuna Radotín 

se v uplynulé sezóně 2016/2017 zú-
častnil I. ligy družstev, a to v kategorii 
Smíšené a Senioři.

Seniorské družstvo působí v I. lize 
již několik let a po menší odmlce bylo 
doplněno družstvem smíšeným, které 
v předcházejícím ročníku vyhrálo 
II. ligu a využilo právo postupu do 
vyšší soutěže. Souboj to byl od prvního 
turnaje napínavý a vyústil v nefalšova-
nou bitvu o každý úder při finále, které 
se konalo na Přeboru Čech, hraném na 
8 kol. O konečném pořadí rozhodlo až 
poslední kolo a radotínská družstva se 
umístila na druhém místě v obou kate-
goriích, což je jejich historický úspěch.

Poslední červencový víkend probě-
hl na domácím hřišti 5. ročník Me-
moriálu Vladimíra Čecha. Zúčastnili 
se ho nejen hráči ze všech koutů naší 
země, ale i mnoho závodníků z Ra-
kouska a Německa. Bylo snad až sym-
bolické, že zvítězilo čtyřčlenné druž-
stvo s názvem Tři mušketýři, které si 
vyrobilo dresy přímo pro tento turnaj 
se jmény mušketýrů a portrétem Vla-

dimíra jako kardinála.
V letošním roce se na hřišti DG For-

tuna budou konat ještě dva soutěžní 

turnaje závodních hráčů (předposled-
ní a poslední víkend v září) a navíc 
jsou v plánu dva turnaje otevřené i pro 
veřejnost. Ty lidem dávají možnost si 
zahrát se závodními hráči, poměřit 
se s nimi, ale především získat mno-
ho rad, tipů a informací o minigolfu, 

udělat si na něj i jiný náhled a v nepo-
slední řadě se dobře bavit jinak, než je 
člověk zvyklý.

Také je možné př ijít na hř iště 
každé úterý po 16. hodině a potkat 
se zde s domácími závodními hráči, 

včetně dvou trenérů, kte-
ří nováčkům rádi poradí 
a ukážou, jak zábavný, 
ale i náročný umí mini-
golf být. A pokud někdo 
propadne kouzlu tohoto 
sportu, rádi ho přivítají 
v řadách „fortunních“ 
hráčů. V zimním období 
se klub přesouvá do Gale-
rie Butovice, kde se každé 
úterý hraje „Radotínská 
liga“, což je setkání jak 
závodních hráčů, tak i za-
čínající veřejnosti.  Série 
soutěžních kol na jaře 
zakončuje play-off těch 

nejlepších hráčů.

Více na www.minigolfradotin.cz 
nebo FCB profilu. Pro bližší infor-
mace nebo dotazy je možné volat 
na tel: 777 853 773, nebo psát na 
e-mail: richardfischer@seznam.cz

Golfové zlato pro Patricii Mackovou
Kadetka Patricie Macková z Rado-

tína počátkem července vybojovala na 
Národním mistrovství ČR na Dýšině 
mistrovský titul. Uspěli i další mladí 
hráči Slavíček Golf Academy, Alan Kle-
nor se může radovat z druhého místa 
mezi kadety, Nikolas Stoulil skončil 
v kategorii mladších žáků čtvrtý. 

Patricie Macková se stala mistryní 
v kategorii kadetek, když po vyrovna-
ném souboji porazila svoji soupeřku 
až na 18 jamce, proměnila sedmime-
trový putt do birdie a slavila vítězství. 
Tři rány navíc na závěrečných třech 
jamkách nakonec dělily od vítězství 
i Alana Klenora. Druhé místo zname-
ná titul vícemistra mezi kadety.

Svěřenci největší golfové akademie 
v ČR tak v letošní golfové sezóně ukazují, 
že mají vynikající formu. Úspěšný vstup 
do nové sezóny si pochvaluje i ředitel 
SLGA Tomáš Slavíček: „Mám z našich 
hráčů velkou radost a věřím, že skvělý start 
je předzvěstí dalších velkých vítězství.“

Pod hlavičkou Slavíček Golf Academy 
trénuje ve čtyřech golfových resortech 
v současné době na 150 dětí, ze kterých 
je čtvrtina zařazena do reprezentačních 
skupin. „Když jsme před několika lety 
začínali, těch šikovných dětí se našlo 

jen pár. Dnes mezi našimi svěřenci 
najdeme minimálně padesátku golfo-
vých nadějí, s výjimečným talentem,“ 
doplňuje hrdě Tomáš Slavíček.

Kalendář nedělních dostihů
24. září od 14.00 hodin – 39. Velká cena Prahy CK Martin tour
Sportovním vrcholem programu je nejvýznamnější srovnávací zkouška tříletých 
a starších mílařů.
1. října od 13.00 hodin  – 72. St Leger
Nejdelší a poslední z pětice klasických dostihů, určený nejlepším tříletým vytrvalcům.
15. října od 13.00 hodin  – 3. Agrofer Velká národní steeplechase Josefa Váni, 
2. Pražský zimní favorit, 15. Memoriál Harryho Petrlíka 
Vrcholy předposlední kapitoly sezóny  – elitní steeplechase na 4500 metrů, 
platforma pro dostihové juniory, kterým by v budoucnu měly vyhovovat delší 
distance, a závod pro tříleté a starší klisny.

Čtvrtý ročník běžeckého závodu, 
pořádaného ve spolupráci s mateřskou 
školkou Kryštof, se uskuteční v Biotopu 
Radotín v pátek 22. září mezi třetí 
a sedmou hodinou odpolední.
Starty proběhnout podle věkových 
kategorií následně:
15.00 hod. – 2014 a mladší 150 m
15.30 hod. – 2012-13 500 m

Kryštof Kids Race 2017
16.00 hod. – 2010-11 1000 m
16.30 hod. – 2008-9 1500 m
17.00 hod. – 2006-7 2000 m
17.30 hod. – 2004-5 2500 m
18.00 hod. – 2002-3 3000 m
18.30 hod. – ELITE 4 000 m – dospělí

Startovné se neplatí, pouze je třeba se 
půl hodiny před začátkem zapsat do 
startovní listiny.

tréninky
v radotínské hale 
v úterý a ve čtvrtek 
15.30 – 17.00 hodin
Informace
při trénincích 
či na telefonu 
603 261 981
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- na území ČR přichází revoluce v grilování právě v grilovací sezóně 
- dovoz patentovaných grilů přímo od výrobce z Kypru
- jedinečný systém samo funkčního grilování založený na rotačním    
osystému poháněným motorem – nový rozměr grilování
-  na grilech je možné si ugrilovat prakticky cokoliv: vlastní pravé
  Souvla, Souvlaki, ale i klasické malé a velké špízy, steaky, ryby,
  celou drůbež, grilovanou zeleninu, houby, sýry apod. (více na webu)

DOPRAVA ZDARMA OD 1500,- Kč
Podívejte se na naše Webové stránky/E-shop nebo nás kontaktujte na:

ZAVÁDĚCÍ SUPER 
CENY!!!

723 186 545
kyperskegrilovacisystemy@gmail.com

www.kyperskegrilovacisystemy.cz

www.facebook.com/kyperskegrilovacisystemy

www.kyperskegrilovacisystemy.cz

NÁBOR DO ODDÍLU BADMINTONU
pro dítka narozená

v letech 2007 - 2010
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