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Slovo
starosty Školy v Radotíně a Zbraslavi porostou
w
Tak nám zase
neschválili protikuřácký zákon.
Nevím, jestli je
to dobře či ne.
Cigarety mi smrdí, ale pivo na
sportovní akci
či víno na vinobraní mi přijde
normální. Tak co si mám vybrat. Proč zase
stojíme před volbou menšího zla, místo
abychom mohli volit jen jasné dobro?
O co jde? Jde o maličkost. Nastavit prostě
dobrá pravidla. Díky pravidlům, hlavně
těm dobrým, se lidstvo dožilo 21. století,
a v podstatě rozkvětu. Takže pravidla asi
potřebujeme, zvlášť, kdy každý nemáme
k dispozici pustý ostrov sám pro sebe.
A co je zapotřebí ke stanovení rozumných
pravidel, kterými se bude každý rád řídit?
Jen zdravý rozum. A co mu stojí v cestě?
Hloupá ideologie, která je politickým programem lidí, kteří jinak nemají ostatním
co říci. Ti zprava by nejradši neregulovali
nic, ti zleva zase nejradši všechno. Jejich
argumenty jsou obvykle velmi slabé a jen
pro hlupáky zastírají fakt, že tito lidé nemají jasnou vizi a koncepci toho, co tento
národ potřebuje. Co dělat pro to, aby se
mu dařilo co nejlépe ve světě, kde konkurence mezi národy a státy je a asi ještě
dost dlouho bude tvrdou realitou? Ani
dvacet pět let po přeměně ve svobodnou
zemi žádný z politiků nebyl schopen definovat, co to vlastně „český zájem“ je. Jaká
by měla být strategie malé, hospodářsky
slabé země, která je obklopena bohatým
ekonomickým obrem Německem a na
kterou si stále tak trochu brousí zuby
chudý obr z východu. A tak místo hledání
těchto pravidel se vede zástupný boj o cosi, co všichni naši sousedé již vyřešili. Mají
několikaletou praxí ověřeno, zda restaurace zkrachují či ne, když se v nich nekouří.
Místo pouhého napodobení předvádíme
českou frašku, která má jen zakrýt smutný fakt, že nám vládnou nekompetentní
vůdci, kteří se na víc nezmůžou. Skutečný
český zájem je nad jejich možnosti. A tak
i nadále jsou čeští učitelé bez důstojných
výplat, minimální mzda se rovná sociální
dávce a průměrná mzda, která je pro řadu
lidí jen snem, je dvaapůlkrát nižší než
v Německu, kde mají navíc levnější a lepší
základní potraviny, než my tady. Toto by
měla být témata hodná vášnivé diskuze.
A my všichni bychom měli hledat nové
vůdce, kteří jsou schopni nových vizí. Ne
spoléhat na staré aparátčíky či oligarchy,
kteří si myslí, že status quo je vlastně v pořádku.

Základní školy ve dvou největších
městských částech Prahy 16 se o letošních prázdninách, díky přiděleným
finančním prostředkům, zásadně
rozrostou. Zbraslav i Radotín budou
mít navýšenu kapacitu o 4 nové třídy
a další nezbytné podpůrné prostory,
škola na kopci nad Vltavou se pak v roce 2017 rozroste ještě o dalších 8 tříd.
Radotín postupuje dle koncepce
Vedení Městské části Praha 16 pokračuje v plnění studie koncepčního
rozvoje ZŠ Radotín. Studie rozvoje
základní školy představená veřejnosti
v Novinách Prahy 16 v roce 2014 počítá
s nástavbou nad objekt bývalých dílen.
Projekt rozšíření kapacity kalkuluje
s vybudováním 4 nových tříd, kabinetů pro učitele, sociálního zázemí,
výtahem a únikovým schodištěm.
Po dostavbě bude mít škola kapacitu
900 žáků. V současné době se jejich
počet pohybuje na hranici schválených možností školy (780 míst).

Podle demograf ického odhadu
vývoje počtu žáků by se škola měla
ve školním roce 2020-21
pohybovat na h ra n ici
850 žáků. V následujících letech by se měl
počet ustálit pod hranicí
900 žáků. „V případě, že
v budoucnu dojde k velkému nárůstu počtu dětí, je
možné počítat s rezervou
dodatečných 4 tříd v podobě dalšího patra nástavby.
Do budoucna je také možné
počítat s opačnou variantou.
Kdyby nastal pokles ž á k ů ,
l z e objek t v y u ž ít pro potřeby dalšího školství nebo
zájmové činnosti. Umožňuje to vlastní vchod a oddělení od vlastního provozu školy,“ říká
Mgr. Miroslav Knotek, zástupce starosty, který má oblast školství a vlastní
realizaci projektu v gesci.

Oslavy 25 let nalinkovány
V polovině května se uskutečnila
oficiální návštěva zástupců radnice
Prahy 16 v Horní Falci, při níž dostaly
jasné rysy oslavy blížícího se 25. výročí
zahájení spolupráce mezi Radotínem
a Burglengenfeldem.
Hlavním cílem jednodenní pracovní cesty bylo doladit představy obou
stran o roku 2017, v němž se schází

několi k v ýzna mných dat, včet ně
uzavření partnerské smlouvy mezi
oběma municipalitami. Čeští zástupci (starosta Mgr. Karel Hanzlík,
jeho zástupce Mgr. Miroslav Knotek
a tajemník úřadu Ing. Pavel Jirásek)
se s německou stranou plně shodli
na „jízdním řádu“ příštích měsíců: již

letos na podzim by měla proběhnout
výměna zkušeností („dobré praxe“)
mezi zástupci obou úřadů a v roce
2017 přijde řada událostí zahájená
velkou slavností v Burglengenfeldu
(1. duben) a zakončená koncertem pro
přátelství v Radotíně (4. listopadu).
Bavorští hostitelé v čele se starostou omasem Geschem a předsedou
partnerského spolku Georgem Tretterem provedli
české zástupce městem,
ukázali, co je nového (mj.
komplexně zrekonstruované aquacentrum „Bulmare“
a intenzívní stavební ruch
v rozvojové lokalitě navazující na bývalý vojenský
areál, po roce 1990 nazývaný Naabtalpark), a vůbec
nepřekvapili svou tradiční
pohostinností.
Důležitou zastávkou výpravy bylo Radotínské náměstí (Radotinplatz), kouzelné místo uprostřed
klidné zástavby rodinných domů
s komfortně vybaveným dětským
hřištěm, skrytým ve stínu pěstěných
platanů (podobných jako dnes má
Radotín na Místě u řeky).

Ve výběrovém řízení získala zakázku firma AREN VT s.r.o. s nejnižší nabídkou lehce pod hranicí
10 mil. Kč bez DPH. Vlastní stavba
začne 15. čer vna a nezasáhne do

konce školního roku. Hrubá stavba
by měla být hotova do 30. září. Celý
projekt by měl být dokončen do

Sezóna na Biotopu

zahájena

Úderem sedmnácté hodiny, poté, co
plavčík Matěj Barák vylovil klíč určený
k odemčení vodní hladiny z vod Biotopu, otevřel starosta Mgr. Karel Hanzlík
spolu s místostarostou Mgr. Miroslavem Knotkem letošní koupací sezonu.
Všemu předcházelo zábavné odpoledne, které pro návštěvníky připravila Radotínská o.p.s. ve spolupráci
s Městskou částí Praha 16 a různými
sportovními a zájmov ými oddíly

Chodci a cyklisté
více v souladu?
Jedním z opakovaných dotazů rubriky Napište nám na webových stránkách
Praha16.eu je, zda nelze něco udělat
s agresivně se chovajícími cyklisty na
stezce podél Berounky. Občas přijde
ohlas i z druhé strany, na neochotu
pěších uvolnit cestu kolařům. Několik
nápadů na zlepšení je již realizováno,
další se připravují.
Stížnosti jsou oboustranné a zpravidla oprávněné, jednoznačný účinný

ZDARMA

Dobrý den, vážení
spoluobčané
A je to tady! Rok uplynul jak voda
a zasloužený čas prázdnin a dovolených se nezadržitelně blíží. Mládež školou povinná již netrpělivě
odpočítává poslední dny školního
roku, aby se po rozdání závěrečného
vysvědčení mohla naplno oddávat
bezstarostným letním radovánkám
a dobrodružstvím. Přejme jim to.
Starostí mají před sebou v dalším
životě ještě mnoho a mnoho. Věřím,
že u převážné většiny žáků či studentů budou první červencové dny
prázdnin umocněny o spokojenost,
která bude pramenit z dosažených
kvalitních či uspokojivých výsledků v právě končícím školním roce.
Snad proběhl podle představ. Jistě si
někteří během svých prázdninových
cest budou moci ověřit, že některé
vědomosti, pedagogy trpělivě vštěpované, jsou velice dobré a užitečné
pro praktický život. Asi nejčastěji je
to použití cizích jazyků v praxi.
I mnoho z nás, dospělých, v duchu počítá svoje zbývající pracovní
dny, které nás dělí od zaslouženého
odpočinku. Mnozí z nás vyrazí na
chatu, k moři nebo na vandr. Někteří budeme trávit čas oddechu
aktivně, někteří se budou oddávat
lenošení. Rodinný scénář dovolené
je již dopředu patřičně naplánován
do nejpodrobnějšího detailu. Ještě
aby počasí vyšlo… ale s námi, lidmi,
to nemá lehké a jednoduché… a mít
nikdy nebude. Všem se zavděčit!
Když slunce několik dní nepřetržitě pálí, je to k nevydržení a už zase
chceme, aby přišel déšť a ochladilo
se. Když nám přes den sprchne,
raději si přejeme, aby to bylo pokud
možno v noci a neomezovalo nás to
v plánech…
Jménem redakční rady Vám, všem
čtenářům Novin Prahy 16, přeji
příjemný odpočinek, načerpání co
nejvíce sil a energie. Vám, kteří se
vydáváte na prázdniny a dovolenou
nějakým dopravním prostředkem,
přeji šťastnou cestu a návrat. A na
závěr co nejlepší počasí dle představ
a pokud možno žádný déšť, který by
udělal čáru přes prázdninové plány
Vám, rodině i příbuzným.
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Sezóna na Biotopu zahájena
z Radotína a blízkého okolí.
Děti i dospělí si mohli vyzkoušet
střelbu z laserových pušek, jízdu na pad-

dleboardu či koňském hřbetě, vyrobit si
něco pěkného na památku, vystřelit si

z velkého praku, zastřílet si na lakrosovou branku a mnoho dalších atrakcí.
Během celého odpoledne na pódiu
hrály k dobré pohodě kapely Nolem,
Harry Band a Petr Kalandra
memory band.
Celá akce byla velmi příjemná a odhadem se jí zúčastnilo cca 400 návštěvníků.
Nelze si než přát, aby se léto
rychle ukázalo a ohřálo vodu
Biotopu na příjemnou koupací teplotu.
Další akcí, kterou Radotínská o.p.s. připravuje ve spolupráci se Základní školou Praha - Radotín, je již 3. ročník
dětského triatlonu chystaný na středu
29. června.

Policie analyzovala vývoj
kriminality v metropoli
V roce 2015 bylo na území hl. m. Prahy
spácháno celkem 64 095 trestných činů,
což představuje ve srovnání s předchozím rokem pokles o 7 733 skutků tj.
o 10,77 %. Jedná se přitom o nejnižší počet zjištěných trestných činů od roku 1991.
Po přepočtu kriminality na 10 tis.
obyvatel (tzv. index kriminality) je hlavní město dlouhodobě nejvíce zatíženo.
Podíl Prahy na celkové kriminalitě v ČR
se pohybuje kolem jedné čtvrtiny a v roce 2015 představoval 26 %.
Na rozdíl od ostatních regionů ČR je metropole charakterizována zcela specifickými kriminogenními faktory.
Mezi objektiv ní fa ktor y
patří zejména vysoká hustota obyvatelstva, charakter
hospod á řské st r u k t u r y,
rozsáhlá obchodní síť, značný počet
soukromých podniků, velikost a kvalita
infrastruktury, kumulace orgánů státní
správy, intenzita cizineckého ruchu,
soustředění historických památek atd.
K subjektivním příčinám kriminality lze zařadit především velkoměstskou anonymitu pachatelů trestné
činnosti, rizikové skupiny části mládeže a množství příležitostí k páchání
trestné činnosti. Výše popsané kriminogenní faktory se promítají v podstatě
do všech statisticky sledovaných druhů
trestné činnosti, nejvýrazněji pak u tzv.
majetkové pouliční kriminality (např.
kapesní krádeže, krádeže na osobách,
krádeže věci z automobilů aj.).
V roce 2015 pražská policie objasnila
celkem 16 227 trestných činů, což je
sice o 1 393 trestných činů méně než

v roce 2014, ale vzhledem k poklesu
celkové kriminality překročila celková
objasněnost hranici 25 %. Z celkového
počtu 16 227 objasněných trestných
činů bylo ve zkráceném přípravném řízení realizováno celkem 5 553 trestných
činů a stíháno 5 066 osob.
Pro trestnou činnost policisté stíhali
nebo vyšetřovali celkem 12 710 osob,
z nichž bylo 2 189 žen a stejný počet
cizinců. Ti tvoří 17,2 % z celkového
počtu stíhaných osob. Pro
s r ov n á n í l z e u vé s t , ž e
v České republice tvoří cizinci 7,1 % všech stíhaných
osob. Více jak polovina
pachatelů trestné činnosti
byla již v minulosti stíhána pro úmyslnou trestnou
č i n no s t (re c id i v i s t é) .
Podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, pražská policie stíhala
celkem 48 právnických osob. V celé
České republice bylo přitom za loňský
rok stíháno 291 právnických osob.

Praha 16 mezi nejbezpečnějšími místy
Z „Analýzy pocitu bezpečí 2015“,
kterou si zadalo Hlavní město Praha,
vyplynulo, že naše část metropole je
subjektivně druhou nejbezpečnější
lokalitou hlavního města: předstihla
ji jen Praha 22, o jedno procento.
V městských částech šestnáctky se
zcela či spíše bezpečně cítí 97 % tázaných (celopražský průměr je 89 %).
Kompletní informace o výsledcích
studie přinesly NP16 v čísle 2/2016.

Holčičce bylo špatně, přesto ji matka nechala samotnou

V pondělí 2. května 2016 v 14.15 hod. prověřovala autohlídka městské policie
oznámení z tísňové linky 156, že z domu v ulici Vrážská v Radotíně volá o pomoc holčička, která se nachází na balkoně a má přesně nezjištěné bolesti. Hlídka
po příjezdu na místo zahlédla v otevřeném okně ve 2. patře holčičku, která volá
o pomoc. Vzhledem ke skutečnosti, že celý dům byl opatřen kovovým lešením
a hrozilo zde nebezpečí z prodlení (ohrožení života či zdraví dítěte), neboť holčička volající o pomoc se pokoušela otevřeným oknem vlézt na předmětné lešení,
a tudíž hrozilo nebezpečí pádu cca z 20 metrů, strážníci neprodleně využili krajní nouze a ihned se po lešení dostali k volající dívce. Holčička byla dotazována
na důvody svého chování; strážníkům sdělila, že od 11.00 hod. se sama nachází
v uzavřeném bytě, v němž ji uzamkla matka. Dále uvedla, že má silné bolesti
v oblasti břicha, v důsledku čehož zvrací, a také má veliký hlad. Z uvedených
důvodů byla na místo neprodleně přivolána Zdravotnická záchranná služba
hl. m. Prahy a hlídka Policie ČR. Protože v dané věci vzniklo podezření na zanedbání výchovy dítěte, byl ze strany strážníků telefonicky zkontaktován OSPOD
(orgán sociálně právní ochrany dětí), který na místo ihned vyslal kurátorky pro
děti a mládež. Strážníci využili místní znalosti a zkontaktovali majitele domu,
který neprodleně zajistil otevření bytu, ve kterém se plačící holčička nacházela,
náhradními klíči. Následně se dostavila také matka holčičky, která na dotaz
strážníků, proč zanechala svou dceru samotnou a uzamčenou v bytě, i když jí
byly známy skutečnosti o jejím zdravotním stavu, uvedla, že si potřebovala vyřídit nějaké osobní záležitosti a z důvodu špatného zdravotního stavu své dcery jí
byla nucena zanechat v bytě. Zasahující záchranáři provedli zdravotní prohlídku
holčičky a neshledali žádné známky zranění ohrožující život či zdraví. Strážníci
poté poskytli součinnost kurátorkám pro děti a mládež při převozu holčičky na
preventivní odborné lékařské vyšetření do Zdravotního střediska v Radotíně. Celá
událost byla po řádném zadokumentování předána k dořešení OSPOD působícím
pod Úřadem městské části Praha 16 a Policii ČR.
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Kdy lze vypovědět smlouvu
s podomním obchodníkem
Energetický zákon umožňuje od
1. ledna 2016 vypovědět smlouvy
o dodávce energií uzavírané na dálku
či s podomním prodejcem ve lhůtě do
15 dnů od zahájení dodávek.
Někteří dodavatelé tvrdí, že výpověď
takové smlouvy může být podána až po
zahájení dodávek, ne dříve. Energetický
regulační úřad ale vykládá ustanovení
zákona tak, že výpověď je možné podat
již od uzavření smlouvy.
„Dodavatelé energií bohužel často
místo plnění svých zákonných povinností hledají cesty, jak se jim vyhnout
nebo je obejít. Vymýšlí nejrůznější kličky, kterými spotřebitele krátí na jejich právech.
Jednou z nich je i nesmyslný
výklad počátku lhůty pro výpověď smlouvy,“ komentuje
situaci Lukáš Zelený, vedoucí
právního oddělení dTestu.
Již před novelou energetického zákona bylo možné
odstupovat od smluv uzavíraných bez současné fyzické
přítomnosti dodavatele a spotřebitele (tzv. distančních
smluv) a od smluv uzavíraných mimo obvyklé obchodní prostory. Jde o smlouvy sjednané
například prostřednictvím internetu
či telefonu a o smlouvy uzavřené s podomním či pouličním prodejcem. Od
takových smluv je možné odstoupit
ve lhůtě 14 dnů od jejich uzavření.
Smlouva se tím ruší od počátku.
Od 1. ledna 2016 přibyla ještě

možnost ukončit distanční smlouvy
a smlouvy uzavřené mimo obvyklé obchodní prostory i výpovědí podanou ve
lhůtě do 15 dnů od zahájení dodávek.
Spornou se ukázala otázka, od kdy je
možné smlouvu vypovědět. Někteří
dodavatelé totiž odmítají výpověď od
zákazníků přijmout s tím, že může být
podána až po zahájení dodávek.
Energetický regulační úřad vydal
28. dubna 2016 stanovisko, že lhůta pro
podání výpovědi smlouvy uzavřené na
dálku či s podomním obchodníkem běží
ode dne uzavření smlouvy, i když energetický zákon výslovně neuvádí
počátek lhůty pro podání výpovědi. Stejný názor má i Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Lhůta končí 15. den po
zahájení dodávky. Výpovědní doba činí 15 dnů a začíná
běžet prvním dnem měsíce
následujícího po doručení
výpovědi dodavateli. „Dodavatel v tomto případě nemůže
vůči spotřebiteli uplatňovat v souvislosti s výpovědí smlouvy žádnou sankci,
tedy například smluvní pokutu či poplatek za ukončení
smlouvy,“ vysvětluje Lukáš Zelený.
„Jsme rádi, že Energetický regulační
úřad vyložil počátek výpovědní lhůty
stejně, jako ho vykládáme od počátku
my. Jiný výklad by byl nejen nelogický,
ale zhoršil by i postavení spotřebitelů,
což jistě nebylo účelem novely energetického zákona.“

Vzpomínka na oběti válek
Památku padlých, kteří obětovali své
životy ve dnech Květnového povstání
českého lidu v roce 1945, ale i těch, co bojovali za svobodu a padli v průběhu obou
světových válek, uctili zástupci radotínské radnice v pátek 6. května odpoledne.
Pietní akt se tradičně konal u pomníku v parku na náměstí Osvoboditelů a projev úcty k hrdinům
bojů vyjádřili zástupci Rady městské
části Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík,
Mgr. Miroslav Knotek a Ing. Petr Binhack i Úřadu městské části Ing. Pavel
Jirásek a Mgr. Jiannis Georgiou, DiS.
K památníku byly položeny dva
věnce se stuhami v národních barvách, tichá vzpomínka probíhala pod
vlajícími českými vlajkami.
Na počest všech padlých v bojích
přímo v Radotíně byly již ten den
dopoledne umístěny věnce též ke všem
dalším památníkům, pomníčkům
a válečným hrobům.

Žáci zkoumají životní
prostředí v okolí školy
Jak zdravé či nezdravé je prostředí
v okolí školy, zkoumají sedmáci ze Základní školy Praha - Radotín. Zapojili se
do projektu „Mikroklima okolí školy“, který připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec.
Do konce školního roku budou prověřovat stav ovzduší, zeleně a vody na křižovatce ulic Výpadové a Václava Balého
a u cementárny. Tyto kritické lokality vybrali žáci podle vlastního uvážení i průzkumu názorů mezi obyvateli.
Žáci jsou v projektu rozděleni do skupin představujících vědecké týmy.
Pod vedením učitelek
Mgr. Marie Ouhledové
a Mg r. Da n iely Nové
pracují převážně v terénu
na praktických úkolech, s výzkumnými pomůckami a přístroji.
Za sebou mají vícedenní experiment
měření prašnosti vzduchu pomocí
Petriho misek s krémem. „Pokus nám
komplikovalo počasí, ale výsledky
jsme získali. Děti porovnávaly různě
znečištěné vzorky krému nasbírané na
několika místech. Mluvili jsme o tom,
jaké škodliviny se v krému usadily, jaké

jsou jejich zdroje v městském prostředí
i jaké potíže způsobují,“ shrnuje chemikářka Daniela Nová.
Žáky čeká ještě celá řada pokusů, mj.
zkoušky vsakování na různých typech
povrchů, zkoumání vodního cyklu,
mapování zón zeleně či teplotních poměrů. Výsledky s návrhy žákovských
řešení na zlepšení životního prostředí
se na konci školního roku zveřejní na
stránkách školy, webových stránkách
projektu a představí se také
úřadu MČ.
Průběžně můžete práci
dětí a jejich fotografie sledovat na webových stránkách
projektu http://www.mestodokapsy.cz. Můžete zde
sami okomentovat výsledky i se
zapojit do diskusního fóra.
Projekt realizuje na 15 pražských školách 01/71 ZO ČSOP Koniklec, o. p. s.
Finančně jej podporuje hl. m. Praha.
Díky podpoře získává škola zdarma pomoc ve formě pomůcek, metodických
a informačních materiálů, pracovních
listů a také asistencí lektorů.

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné
zasedání Zastupitelstva městské části
Praha 16 se koná ve středu 22.6.2016 od
17.00 hod. v radotínském Kulturním středisku, náměstí Osvoboditelů 44.
Volné místo. Úřad městské části Praha 16
vyhlásil výběrové řízení na obsazení volné pracovní pozice: referent/referentka
Oddělení evidence obyvatel a osobních
dokladů Odboru občansko správního
Úřadu městské části Praha 16, a to
s nástupem do pracovního poměru od
1.7.2016. Zájemci mohou podat své
přihlášky v termínu do 20. června 2016
do 12.00 hodin. Bližší informace jsou
k dispozici na Praha16.eu v odkazu
Úřad – Volná místa, na úřední desce
i na informačních tabulích v Radotíně.
Změna bydliště u podnikatelů. Upozorňujeme občany-podnikatele, kteří si
vyřizují nový občanský průkaz z důvodu
změny bydliště na Odboru občansko
správním Úřadu městské části Praha 16,
aby se nezapomněli zastavit na Odboru
živnostenském, který sídlí ve stejné
budově (náměstí Osvoboditelů 21/2a,
Praha-Radotín), a ohlásili změnu sídla.
To neplatí pro ty, kteří si již v minulosti
zadali do ohlášení požadavek, že adresa
sídla bude vždy shodná s bydlištěm. Pokud má však občan – podnikatel bydliště
na adrese ohlašovny úřadu, je povinen
vždy provést změnu sídla. Správní poplatek je 100 Kč.
Nový autobus v Lipencích. Od 20.6.2016
se plánuje zavedení nové minibusové linky č. 243 v trase Kazín – Lipence – Dolní
Černošice. V provozu bude v pracovní
dny cca od 5.30 do 20.00 hod. a bude
jezdit v základním intervalu 30 minut
ve špičkách a 60 minut v ostatních
obdobích. Spoje budou obousměrně
navazovat na spoje linky 241. V úseku
Lipence – Dolní Černošice bude interval
v odpolední špičce 60 minut. Linku 243
bude provozovat dopravce Martin Uher
s novým nízkopodlažním minibusem
(všechny spoje linky budou garantovaně
nízkopodlažní). Podrobnější informace
budou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 16.
Úplná uzavírka Na Baních. Z důvodu
celoplošné opravy povrchu komunikace
se předpokládá v termínu od 15.7. do
22.8. úplná uzavírka v ulici Na Baních
(v úseku: Nad Kamínkou – Strakonická). Práce budou rozděleny do dvou
etap. V první etapě od 15.7. do 7.8. bude
uzavřen úsek od ulice Nad Kamínkou
po konečnou BUS MHD (linka 129), ve
druhé etapě od 8.8. do 22.8. úsek od konečné BUS po ulici Strakonická. V rámci
této akce dojde i ke změnám vedení trasy
linek BUS MHD a VHD a ke zrušení
a přemístění zastávek. Bližší informace
budou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 16. Zhotovitelem stavby
bude ČNES dopravní stavby a.s.
Závod uzavře ulice Prahy 13 a 16. Z důvodu pořádání sportovní akce „Závod
automobilů do vrchu“ dojde ve dnech
25. června od 8 do 18 hodin k úplné
uzavírce ulic Na Cikánce a K Zadní Kopanině, v úseku: K Cementárně – začátek
obce Zadní Kopanina. Objížďka je vedena
obousměrně po trase: K Zadní Kopanině –
K Austisu – Ke Smíchovu – K Lochkovu –
Ke Slivenci – Cementářská – K Cementárně – Na Cikánce. Provoz BUS MHD
zůstane na dotčených komunikacích
zachován. Pořadatelem akce je Sdružení
českého autosportu.
Czech Bigman na Strakonické. Z důvodu
konání cyklistické části mezinárodního závodu v dlouhém triatlonu „Czech
Bigman“ bude 9. července uzavřen jízdní
pás v ulici Strakonická pro směr do centra
Prahy, a to v úseku: Na Baních – přemostění do Malé Chuchle. Objížďka je vedena
po trase Strakonická – Na Baních – Elišky
Přemyslovny – Zbraslavské náměstí a dále
na Komořany po trase Žitavského – most
Závodu Míru – Komořanská; pro směr
do centra je možné využít Pražský okruh
nebo trasu K Přehradám – Strakonická
(odbočovací pruh) – Výpadová – Přeštínská – Radotínská – Mezichuchelská – nadjezd nad Strakonickou – Strakonická. Pořadatelem akce je společnost R TEAM.
Prázdninový provoz knihovny. Od
1. července do 31. srpna bude Místní
knihovna Radotín otevřena vždy v pondělí a ve čtvrtek, otevírací doba v tyto dny
zůstává 9.00-12.00 a 13.00-18.00 hodin.
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Školy v Radotíně a Zbraslavi porostou
prosince 2016, začátek školního roku
2016-17 ale nebude stavbou ovlivněn.

Zbraslav zažije zásadní změnu
Městská část Praha – Zbraslav uspěla
se svou žádostí na financování stavebních úprav a dostavby Základní školy
Vladislava Vančury, a to jak u Hlavního
města Prahy, tak posléze i na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky. Díky tomu se tak zde již
v červnu mohou pustit do výstavby I. etapy úprav školního areálu Nad Parkem.
Nutnost zvýšit kapacitu základní školy je, tak jako jinde, vyvolaná dlouhodobým nárůstem počtu dětí ve školním
věku. Ten je tady dán jak celkovým demografickým vývojem, tak i rozsahem
bytové výstavby. Ještě nějakou dobu
přitom bude školáků přibývat.
Proto se již před několika lety začalo
řešit, jak zajistit dostatečné prostory
pro vyučování tak, aby počty žáků
ve třídách nepřesáhly únosnou mez.
Na jaře 2014 rozhodlo Zastupitelstvo
městské části Praha – Zbraslav o projektu Rozšíření kapacity ZŠ Vladislava

Vančury stavebními úpravami budovy
Nad Parkem. Na zpracovaný projekt
pak bylo třeba získat finance – ty pro

první stavební etapu půjdou z příslušných kapitol letošního pražského rozpočtu. Navíc se podařilo získat prostředky z ministerského fondu rozvoje
kapacit mateřských a základních škol
na vnitřní vybavení a služby spojené
s výstavbou. Finanční spoluúčast při
čerpání této dotace se zavázalo dokrýt
hlavní město Praha.
Letos díky tomu přibydou 4 plnohodnotné třídy, které vzniknou přestavbou
kabinetů v obou podlažích. Dále vzniknou 2 učebny družiny, dojde k rozšíření
kapacity jídelny, doplní se hygienické
zázemí a šatny žáků i zázemí pedagogů.
Navíc se bude ve druhé fázi letošních
stavebních prací přistavovat další tělocvična. To, vedle prostor pro hodiny tělesné výchovy pro všechny třídy, zajistí
i shromažďovací prostor. Nynější aulu
totiž nahradí šatny.
V další fázi plánované na rok 2017
vznikne, pokud se opět podaří zajistit
financování, nástavbou na jednom z pa-

vilonů školy 8 nových tříd. Plánované
náklady na 1. etapu jsou 68,4 milionů
Kč, na 2. etapu 24,6 milionů. Vítězem
výběrového řízení pro první etapu je
divize 1 Metrostavu a. s., se kterou vedení městské části podepsalo smlouvu
30. května. Ta si staveniště převezme
15. června, kdy také zahájí práce.
Změna organizace školního roku
ve zbraslavské základní škole
Stavba ovlivní chod školy před
prázdninami a těsně po nich.
11. května obdržela Městská část
Praha – Zbraslav jakožto zřizovatel
základní školy oznámení od
Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy o souhlasu se změnou
organizace školního roku. Ten byl
ukončen 14. června, kdy děti dostaly
vysvědčení (což ministerstvo rovněž
povolilo). Další školní rok bude
zahájen až 14. září, kdy by již měla
být škola opět provozuschopná.
Rodičům, kteří budou potřebovat
zajistit hlídání dětí na konci června
a začátkem září, je nabídla škola
zajistit. Podle ředitele Mgr. Jiřího
Kovaříka o to pro červen projevily
zájem rodiny 177 dětí, čísla pro září
budu jasná až po schůzce s rodiči
prvňáčků. To vše určitě přináší
komplikace, k rozšíření školy se však
muselo přikročit. Již nyní se totiž
v rámci výuky přistupovalo k řadě
provizorních opatření (vysoký počet
žáků ve třídách, rušení odborných
učeben, využívání družin k výuce
apod.). Ta po realizaci obou etap již
nebudou nutná, naopak se kvalita
zázemí školy výrazně zlepší.

STRANA 3

Chodci a cyklisté
více v souladu?
lék už nikoliv. Přesto se vedení Městské části Praha 16 snaží problém řešit.
V minulých letech byla cyklotrasa
mezi Biotopem a hranicí černošického
katastru odkloněna od řeky, postupně
se daří i zpevňovat povrch této trasy
vedoucí kolem Zděře – od „DUNky“
směrem k Černošicím bylo provedeno
loni, v nejbližších týdnech by mělo
být vyasfaltováno i kolem Biotopu
(od stávajícího konce stezky do ulice
K Lázním). Již dříve byl přírodně
upraven pás pro pěší mezi Biotopem
a lázněmi, chodci jsou blíže řece, cyklisté využívají rychlejší a širší spojnice
dál od vodního toku. V rámci výstavby cyklostezky kolem Biotopu byla
prodloužena mlatová cesta kolem řeky
pro oddělení cyklistů a chodců.
V rámci Místa u řeky neumožnil
zúžený prostor ve svahu „zázraky“,
přesto byly alespoň osazeny zpomalovací prvky, které oddělují stezku od
oddychové zóny pod školou a rozšířena cesta od ústí potoka k lávce.
Nyní se vedení městské části rozhodlo řešit i další úsek, a to od soutoku Radotínského potoka s řekou až
po bývalou ČOV v ulici Šárovo kolo.
Hned mezi „Ondřejem“ a potokem
vznikne oddychový prostor s lavičkami a také krátká pěšina z kamenů kopírující samotný soutok. Podobně jako
na opačném břehu i zde bude osazena
informační tabule, tentokráte k histo-

rii povodní a radotínského přívozu,
jehož historie se datuje od roku 1159.
Opraveno bude blízké dětské hřiště
a parkoviště před bistrem u Ondřeje.
Další úpravy se pak dočká celý
dlouhý úsek až k napojení na ulici Šárovo kolo. Všude tam, kde to prostor
umožňuje, se rozšíří dosavadní stezka
až na 4 metry a oddělí se pás pro cyklisty a pro pěší, aby se zlepšil komfort
pro obě strany a minimalizovaly další
konflikty.
Investorem prací souvisejících se stezkou pro chodce a cyklisty bude Technická správa komunikací hl. m. Prahy
(která je jejím správcem), ostatní
záměry bude ze svého rozpočtu realizovat radotínská radnice.
Výhledově je ještě reálná dopravní
stavba, která má být součástí výstavby
protipovodňových opatření v Šárově
kole. V rámci akce dojde k odstranění stávajících, plošně rozsáhlých
nefunkčních valů a díky tomu následně k rozšíření parametrů vozovky.
Vybudováním chodníků se tak v této
lokalitě podaří zcela oddělit chodce
od automobilů a cyklistů. „V případě
posledně uvedené stavby lze o termínu
realizace jen spekulovat, jelikož investorem je Oddělení technické vybavenosti OMI MHMP, kterému se i přes
opakované urgence nedaří vyhlásit
vítěze ve výběrovém řízení na vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele. Díky časové prodlevě
se tak zahájení v letošním roce jeví
jako nereálné,“ konstatuje Mgr. Karel
Hanzlík, starosta MČ Praha 16.
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Šestnáctka z výšky VII: Lochkov
j e k ti

v

V předposledním díle seriálu leteckých fotek našeho regionu se podíváme do nejmenší
městské části Prahy 16, která sice má jen 711 stálých obyvatel (údaj k 30.9.2015),
ale v posledních letech se její vzhled výrazně mění.

Nejjižnějším výběžkem Lochkova je spodní
polovina ulice Za Ovčínem (na snímku z roku 2003 vpravo dole), která těsně sousedí se
Slavičím údolím a navazuje na radotínský „Eden“. Dnes je její spojení s jádrem městské
části přeťato Pražským okruhem (na snímku vpravo z roku 2013 Lochkovský most)

Trojmezí. Území nad Lochkovským tunelem
je rozděleno na část radotínskou (vlevo),
chuchelskou (zahrádkářská kolonie nad jižním
portálem tunelu) a lochkovskou (zelená pole
nahoře)

V roce 2003 ještě nebyla po dálnici ani stopa, ale zase se čekalo na pozitivní rozvoj
jinde: na snímku vlevo je výrazná tmavě šedá barva fotbalového hřiště (dnes září zeleným
travním pažitem, viz foto vpravo). Západním směrem navazuje zanedbaný areál bývalé
továrny na cikorii, později přebudovaný na pivovar a sladovnu, a další hospodářské objekty
Projekt „Lochkov Lofts“ na jižním
okraji zástavby je viditelný zdaleka.
Přestavbou objektů zrušené sladovny
zde v letech 2011-2012 vzniklo
68 bytů a 8 ateliérů. Zástavba areálu
směrem k ulici Ke Slivenci
by v budoucnu mohla pokračovat,
územní rozhodnutí mají bytové domy
projektu „Lochkov Towers“ s dalšími
100 byty, obchodem, restaurací
i mateřskou školou

Současný vzhled Lochkova z výšky (duben
2016). Dole severní portál tunelu s kamiony
jako hračkami na hraní, vpravo od fotbalového
stadionu pár let stará montovaná hala (tmavě
červená stavba) sloužící městské části pro
údržbu komunikací. Severním směrem je vidět
Slivenec a ještě dál rozsáhlé Jihozápadní
Město (Praha 13)

STRANA 4
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Král se zdržel v lázních
Ale jen chvilku – po boku královny
dorazil sotva půl hodiny za čelem Královského průvodu.
Posílen odpočinkem pak přijal z rukou
purkmistra Hanzlíka klíč od městských
bran, obnovil Radotínu veškerá práva,
prohlédl si zdejší Karlův most s instalovanou sošnou výzdobou a on i císařovna si
s divadelním spolkem Gaudium zatančili
dvorský tanec. Před odchodem ještě společně popřáli všem přišedším příjemnou
zábavu a pokračovali v cestě.
Pamětlivi slov panovníkových se všichni, kdo sem zavítali, opravdu po celé odpoledne i večer dobře bavili. Poslouchali
hudbu, které bylo víc než dost, testovali
piva ze sedmi malých pivovarů, ochutnávali nejrůznější laskominy a mezitím si
prohlíželi most vyzdobený kartonovými
sochami i obří loutku Karla IV.
Malí sem mířili i na dílničky Petrklíče
a Gaudia a za Petrpaslíkem do jeho divadélka. Spolu s velkými shlédly děti i obě
představení skupiny historického šermu
Alotrium a pak své dospělé odložili u vyhlídky na řeku, aby samy mohly hrát kuželky s obrovským králem divadla Kvelb.
A jak to bylo se zmíněnou hudbou? Po
dobovém vystoupení Antiquaria přišla na
pódium legenda: Věra Špinarová vystoupila
se skupinou Adam Pavlík Band – a zaplnila

Za prezentaci o Radotínu pojedou do Štrasburku

náměstí. Jan Kalousek přiživil atmosféru
velkou sérií rokenrolů a pak se objevilo
Zrní. Hudební zjevení z Kladna přivanulo
něco hodně jiného – aby pak pódium předalo dalšímu návratu, tentokrát v podání
revivalové kapely Queenie, která již téměř
tradičně letošní Královský průvod v Radotíně uzavřela.
Návštěvnickou anketu o nejlepší pivo
vyhrál Královský světlý speciál uvařený
letským pivovarem MMX k příležitosti
Královského průvodu a 700. výročí
narození Karla IV.

Přivítejte prázdniny na Happeningu!
Klub Radotín zřizovaný obecně prospěšnou společností Proxima Sociale letos
pořádá již sedmý ročník Radotínského
Happeningu.
Akce tradičně probíhá v radotínském
skateparku, poblíž sportovní haly a nejinak
tomu bude i letos – vše je nachystáno na
čtvrtek 30. června od 15.00 hodin. V tento
den žáci a studenti dostanou svá vysvědčení a začnou si užívat zasloužených letních
prázdnin. Věříme, že Radotínský Happening jim pomůže řádně navodit příjemnou
letní atmosféru a prázdniny přivítat.
Návštěvníci si budou moci vyzkoušet
malování sprejem na dřevěné desky a dozvědět se, jaký je rozdíl mezi opravdovým

streetartem a hloupým vandalismem.
Dále se pak mohou těšit například na skateboardovou exhibici, turnaj ve stolním
fotbálku o ceny nebo výrobu vlastních
odznáčků. Akci hudebně doprovodí DJ
a odpoledne svým vystoupením zpestří
mladý raper J-Style.
Akce je určena především dětem a mladým lidem (probíhat bude v souladu s pravidly bez alkoholu, bez drog a bez agrese),
ale zváni jsou na ni všichni, kdo se chtějí
správně prázdninově naladit.
Stejně jako v minulých letech se uskuteční díky finančnímu příspěvku Městské
části Praha 16.

Na své desáté narozeniny uspořádalo Pexeso pro všechny přátele
a p ř í z n i vc e v p a r ku Slunečního města
piknik , kde nechyběly
hry ani hudba – právě
v tuto chvíli stála na
pódiu jazzová zpěvačka Yvonne Sanchez.

Lochkovské slavnosti 2016
Místní hasiči všechny srdečně zvou
na Lochkovské slavnosti, které se
budou konat v sobotu 25. června od
13.00 hodin v parku u sladovny a v jeho
nejbližším okolí.
K vidění bude technika Hasičského
záchranného sboru hlavního města Prahy, Sboru dobrovolných hasičů, Policie
České republiky, Městské policie hlavního města Prahy a Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.
Pro děti budou připravené skákací
hrady, pouťové atrakce a spousta dalších zábav. Občerstvení je zajištěno
formou stánkového prodeje.
Po celý den bude k poslechu a tanci
hrát reprodukovaná hudba a na večer
je pro dospělé připravena zábava pod
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širým nebem s kapelou George´s Old
Stars Team.
Lochkovské slavnosti – sobota
25. června od 13.00 hodin v parku
u lochkovské sladovny. Areál
otevřen od 12.30 hodin, vstup
zdarma

Ve čtvrtek 19. května se v Kulturním
středisku v domě „U Koruny“ uskutečnila slavnostní prezentace žáků osmých
tříd ze Základní školy Prahy – Radotín.
Ti se zúčastnili projektu „Vylepši si Prahu“, který zorganizoval Spolek pro lepší
život v Praze.
Jeho cílem bylo zapojit studenty do
veřejného života tak, aby měli možnost
spolupodílet se na rozvoji Radotína,
zjistit informace o historii této městské
části, případně navrhnout potřebné
změny.
Během hod i nové prezentace
děti představily městskou část, její
významná místa, sportovní oddíly,
instituce, společnosti a také změny, které
se v historii Radotína udály. Akce se
zúčastnili jak zástupci Spolku pro lepší
život v Praze, vedení městské části, tak i
zástupci školy a dalších institucí.
„Projekt „Vylepši si Prahu“ se nám
od samého začátku líbil. Zapojení žáků
do veřejného života všeobecně vítáme,
vždyť právě mladí lidé se jednou budou
účastnit řízení městské části a je poučné
si vyslechnout jejich názory. Navíc jsme
si s kolegy z vedení radnice mohli během
prezentace uvědomit, kolik významných
věcí a změn se nám povedlo v uplynulých
letech v Radotíně realizovat,“ uvedl
Mgr. Karel Hanzlík, starosta Městské
části Praha 16.
Odměnou za snahu a zapojení do
projektu je pro polovinu vybraných žáků
z obou osmých tříd radotínské základní

školy účast na dvoudenním zájezdu do
sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku, který se konal 6. a 7. června.
Placenu měli nejen dopravu, ubytování,
ale i řadu výletů včetně projížďky

svoji městskou část,“ sděluje ředitel zák ladní školy Mgr. Zdeněk
Stříhavka a doplňuje, „ale zároveň
i možnost, aby si osvojili dovednosti,
které se jim budou v životě hodit – práce

lodí po Rýnu. V pondělí 6. června na
ně čekala i slavnostní večeře, které se
zúčastnil europoslanec Jan Zahradil.
V úterý byla připravena „pracovní“
část – prohlídka Evropského parlamentu
a hlavně prezentace výsledků jejich
několikaměsíčního snažení.
Ani druhá polovina žáků nepřijde
zk rát ka – budou mít př í ležitost
navštívit Senát Parlamentu České
republiky, a to včetně prohlídky běžně
nepřístupných prostor. Po této exkurzi
je čeká slavnostní setkání v Zeleném
salónku Senátu, který má sám o sobě
zajímavou historii. Zde je přivítá
senátor zvolený za náš volební obvod,
PhDr. Tomáš Grulich.
,,Pro žáky to byla nejen příležitost
zúča stnit se z ajímavého z ájez du
do sídla Evropského parlamentu
ve Štrasburku a prezentovat tam

v týmu, kdy každý člen má možnost
vyniknout v činnosti, ve které je zdatný,
z í sk ávání pod k l a dů a infor m a c í ,
příprava prezentací a jejich samotné
představení širokému auditoriu. Bylo
nesmírně potěšující sledovat, s jakým
zápalem se všichni uvedeného projektu
zúčastnili.“
Jak řekl Ing. Vojtěch Kos, předseda
představenstva Spolku pro lepší život:
„Jsme velice rádi, že jsme mohli náš
projekt „Vylepši si Prahu“ realizovat ve
spolupráci s Městskou částí Praha 16
a Základní školou Praha – Radotín.
Ne s mír ně o c e ňuji podpor u pan a
starosty Mgr. Karla Hanzlíka a pana
ředitele Mgr. Zdeňka Stříhavky. Bylo
úžasné sledovat, s jakým nadšením se
do projektu žáci pustili a jak zajímavou
prezentaci vytvořili.”

Postav sobě loď a na „Necky“ pojď
Navzdory suché zimě a podobnému
jaru Radotínem stále protéká Berounka. A proto Městská část Praha 16
opět vyzvala všechny plavbymilovné
dobrodruhy s tvůrčím uchem, aby nelenili, sbili sobě loď a vyrazili s ní zdolat
všechny tůně, peřeje i zrádné mělčiny
mezi radotínskými říčními lázněmi
a lávkou u kostela.
Spolu s Vodáckým oddílem Radotín
totiž uspořádala již 8. ročník soutěže
ve splavování Berounky na netradičních plavidlech – Radotínské neckyády. A kdyže přihlášená družstva hodí
své necky a jiná plavidla na hladinu?
Akce bude zahájena ve 13.00 hodin
prezentací a přípravou soutěžních plavidel. Vlastní závod bude odstartován
sjezdem prvního plavidla na vodu
(či pod ni) v 15.00 hodin.
Tu je přesný program:
13.00 -14.30 prezentace a příprava originálních plavidel v Říčních lázních
15.00 Start – Říční lázně
15.00 - 16.00 pohodová hudba k poslechu i tanci DJs Jarda
16.30 - 17.00 cíl u lávky

17.30 - 19.00 kapela Nolem
19.00 - 19.30 Říční lázně – vyhlášení
výsledků a předání cen
20.00 - 22.00 Timudej
Startuje se z pláže u cyklostezky
v Říčních lázních, cílový prostor bude
pod Radotínskou lávkou. Na cyklotra-

Hodně horký i velký dětský den
Odpoledne vyhrazené dětem se
dlouho a pečlivě připravovalo – aby
mohlo propuknout se vší parádou –
v sobotu 28. května. Přípravy se vydařily a dětské oslavy byly vpravdě
královské.

ních dam a rytířů, v královský dvůr se
proměnilo i pódium, sochařská dílna
nabízela možnost vytvořit si sochu na
Karlův most přenesený do Radotína…
Navíc se nakonec dostavil i sám veliký
panovník. Koňmo.

Velký dětský den, který probíhal
v radotínských Říčních lázních a v jejich nejbližším okolí, se totiž letos nesl
ve znamení roku Karla IV. a toto téma
propojovalo povícero zábavných stanovišť: fotografický kostýmní ateliér
nabízel možnost převtělit se do dvor-

Ten přijel s prvními dešťovými
kapkami s pořádnou bouřkou v zádech. Po zdravici císaři tak byli
všichni, kdo vytrvali až do samého
konce, ještě na rozloučenou řádně
zmáčeni. Ale tak moc to zase nevadilo – předchozí hodiny byly opravdu

Slavnost sv. Petra a Pavla v Radotíně
Slavnost svatých apoštolů připadá
letos na středu 29. června. Poutní mše
svatá začíná v radotínském kostele
v 18.00 hodin a sloužit ji bude Monsignore biskup Václav Malý.

Při této příležitosti požehná novou
bránu vedoucí ke kostelu vyhlášenou
pro tento den Branou milosrdenství.
Po mši svaté bude následovat setkání
s biskupem Malým a bude příležitost
k neformální diskuzi.
„Hlavním záměrem návrhu nové
brány bylo, aby odkazovala na patrony radotínského kostela a přilehlého
náměstí. Proto jsou jejími centrálními
prvky atributy apoštolských knížat –
dva zkřížené klíče svatého Petra a meč
svatého Pavla. Na bráně bude rovněž
deset křížků, symbolizujících desatero
přikázání,“ vysvětluje Jan Martínek,
člen pastorační rady římsko-katolické farnosti při kostele svatého Petra
a Pavla v Radotíně.

se pod lávkou bude konferenciér a rozhodčí, kteří budou hodnotit umělecký
dojem a technickou hodnotu vyrobeného plavidla.
Nemáte-li na čem plout, přijďte se
alespoň podívat. A pobavit.

8. Radotínská neckyáda – sobota
18. června od 13.00 hodin v Říčních
lázních Radotín

slunečné a hodně, hodně horké. Děti
ale měly i v tetelícím se vzduchu dost
energie, aby oběhly všechna připravená stanoviště, pořádně si je užily
a stihly i Petrpaslíka a pana starostu
u pódia. Ti jim nabídli soutěže o ceny
i pohádku, kterou mohli všichni diváci sami dotvářet.
A co se dělo za hradbami hlavní
scény? Jako vždy na děti čekaly na
jednotlivých stanovištích zábavné
hry připravené mateřskou školou,
školním klubem Klíč, Turistickým
oddílem mládeže, Petrklíčem, Městskou policií hl. m. Prahy či Sborem
dobrovolných hasičů. Opět bylo
možné se projet s vodáckým oddílem na rau, s Proximou sociale si
zahrát stolní fotbálek, nebo si nově
vyzkoušet svůj um na improvizovaném odpališti Golfové akademie
Tomáše Slavíčka anebo na koňském
jezdeckém trenažéru, který připravili zástupci Střední školy dostihového sportu a jezdectví z Velké
Chuchle.
Ti všichni se spolu s Městskou částí
Praha 16 snažili, aby se dětem druhá
akce Radotínského pábení opravdu
líbila. Že jejich snaha nebyla marná,
bylo znát na všech tvářích malých,
menších i nejmenších.
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RE/MAX prodává nejvíce realit na světě
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Roman Blahník
Realitní makléř
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Ostrovského 253/3
150 00 Praha-Smíchov

PRODEJ NEMOVITOSTÍ

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

ABC reality Praha, odhad zdarma

Sakumpikum spolehlivě
Ing. Ivan Kočí
777 777 599

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

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

mobil: 604 404 907
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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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MICHAL VAVŘIČKA

�

������������������

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

��������������
���������������������������
�������������������
��������������������
��������������
����������������
Kateřina Drmlová
������������������
tel.: 234 128 201
��������������������������
�����������������
��������������

VETERINÁRNÍ ORDINACE RADOTÍN
http://www.veterinaradotin.estranky.cz
MVDr. Jana Srpová
Praha-Radotín, Vinohrady 62
Tel.: 257 911 140, 723 953 573
Ordinační doba:
Po,Út, ČT, Pá: 10 - 17.30, Středa: 10 - 14 hod.
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PEDIKÚRA - MANIKÚRA

Kamila Krejzarová
Ke Splávku 156, Lipence
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pracovníka - pracovnici
do skladu ovoce - zeleniny
ve Velkotržnici Lipence na HPP.
Požadujeme: časovou flexibilitu,
pečlivost, trestní bezúhonnost,
samostatnost, aktivní přístup k práci.
Nabízíme: jistotu a zázemí silné
a stabilní společnosti, HPP,
stravenky, motivující mzdové
ohodnocení.
Nástup dle dohody možný ihned.
Životopisy, prosíme, zasílat na e-mail:
jakub.curik@ceroz.com,
tel. 724 368 146

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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VETERINÁRNÍ ORDINACE RADOTÍN
Nově otevřeno
Ordinační hodiny:
Po: 11.30-19
Út, ST: 9-17
Čt: 9-19
Pá: 11.30-18
So: na objednání
Adresa:
Náměstí Osvoboditelů 69
Kontakt recepce:
Praha 5 - Radotín
731 272 969
MVDr. Irina Lobová
Po - Pá 9 - 19, So 9 - 13 MVDr. Zdeňka Bláhová

Ordinace nově vybavena ANALYZÁTORY KRVE
(hematologie a biochemie)

Nabízíme:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

vakcinace, čipování, pasy, odčervení
hematolog. a biochem. vyšetření krve
vyšetření krve během několika minut
standardně vyšetření krve před operací
vyšetření moči a trusu
dermatologické vyšetření
mikroskopické vyšetření
otoskopie-vyšetření uší
kastrace a menší chirurg. zákroky
ultrazvukové odstranění zubního kamene
poradenství a prodej veterinárních diet
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Náklad 10 000 výtisků.
Výtisk a distribuce ZDARMA.
Tisk Grafotechna print s.r.o.,
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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
interiérové dveře Sapeli
7,30 - 12 a 12,30 - 14 h

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

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

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

Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5
přijme na pozici

POKLADNÍ - PRODAVAČ(KA)

- jednosměnný provoz pondělí - pátek, sobota 1x za 3 týdny

SKLADNÍK

- jednosměnný provoz pondělí - pátek, sobota 1x za 3 týdny

ŘIDIČ dodávky - skupiny B

- jednosměnný provoz pondělí - pátek, sobota 1x za 3 týdny

Tel.: 777 66 1111, 296 828 302 po 14. hodině
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ČÍSLO 6/2016

21. 6.

KULTURA - SPOLEČNOST

17.30

WARCRAFT: První střet 3D USA
150 Kč
Film o násilném střetu dvou světů vznikl na motivy globálního herního
fenoménu – Ben Foster, Travis Fimmel, Dominic Cooper, Paula Patton
20.00
Tajemství Divadla Sklep aneb Manuál na záchranu světa ČR
80 Kč
Film mapuje historii i současnost Divadla Sklep a představuje osobnosti jako jsou
D. Vávra, M. Šteindler, E. Holubová, V. Marhoul a další…
22. 6.
17.30
Centrální inteligence USA
110 Kč
Akční komedie, v níž se po letech znovu setkávají dva bývalí spolužáci
ze střední školy; v úplně jiných rolích, než na škole
20.00
Eva Nová SR/ČR
80 Kč
Emília Vášáryová v roli abstinující alkoholičky, která by udělala cokoli, aby získala
zpět přízeň svého syna…
23. 6.
17.30
Léto All Exclusive Francie
110 Kč
Komedie plná smolařů, potrhlých fórů a divokých situací – likvidace
ohromného pavouka v trenýrkách; domorodý kmen, který
pronásleduje babičku na elektrickém kolečkovém křesle…
20.00
Den Nezávislosti: Nový útok USA
130 Kč
Nic nás nemůže připravit na vyspělou a nebývalou sílu vetřelců.
Pouze vynalézavost několika statečných mužů a žen může zachránit naši
civilizaci před zánikem – Jeff Goldblum, Liam Hemsworth
24. 6.
17.30
Ratchet & Clark: Strážci galaxie USA
110 Kč
Dva animovaní kamarádi, něco jako fenek Ratchet a robot Clank,
se snaží zastavit nebezpečné vetřelce
20.00
Den Nezávislosti: Nový útok USA
130 Kč
25. 6.
17.30
Ratchet & Clark: Strážci galaxie USA
110 Kč
20.00
Den Nezávislosti: Nový útok 3D USA
150 Kč
28. 6.
17.30
Ratchet & Clark: Strážci galaxie USA
110 Kč
20.00
Léto All Exclusive Francie
110 Kč
29. 6.
17.30
Želvy Ninja 2 3D USA
140 Kč
Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael jsou zpět, aby znovu
zastavili Trhače a jeho kumpány
20.00
Tajemství Divadla Sklep aneb Manuál na záchranu světa ČR
80 Kč
30. 6.
17.30
Hledá se Dory 3D USA
140/120* Kč
Rybka Dory se společně s Marlinem a Nemem vydávána strhující
dobrodružství napříč oceánem hledat maminku a tatínka
20.00
Hra peněz USA
120 Kč
Julia Roberts a George Clooney v strhujícím thrilleru režisérky Jodie Foster
z prostředí Wall Street
1. 7.
17.30
Hledá se Dory 3D USA
140/120* Kč
20.00
Než jsem tě poznala USA
110 Kč
Will, úspěšný mladý muž, který je po nehodě upoután na invalidní vozík,
si najme ošetřovatelku rozhodnutou dokázat mu, že stojí za to žít…
2. 7.
17.30
Hledá se Dory USA
120/100* Kč
20.00
Hra peněz USA
120 Kč
5. 7.
17.30
Než jsem tě poznala USA
110 Kč
20.00
Pařba v Pattayi Francie
110 Kč
ajsko, box, prosťáčci, orangutáni a liliputi – ztřeštěný mix, zaručující
neopakovatelný zážitek! Všechny cesty vedou do Říma?
Ta pravá vede jen do Pattayi – Ramzy Bedia, Gad Elmaleh, Fred Testot
6. 7.
17.30
Příběh lesa Francie/SRN
80 Kč
Dokument, který se natáčel čtyři roky na desítkách lokací po celé Evropě,
zachycuje vzrušující koloběh života v lese
20.00
Den Nezávislosti: Nový útok 3D USA
150 Kč
7. 7.
17.30
Alenka v říši divů: Za zrcadlem 3D USA
130 Kč
Cestou do minulosti se Alenka setkává se svými přáteli – i nepřáteli – v různých
dobách jejich životů
20.00
Než jsem tě poznala USA
110 Kč
8. 7.
17.30
Hledá se Dory 3D USA
140/120* Kč
20.00
Mike i Dave sháněj holku USA
110 Kč
Milovníci večírků, bratři Mike a Dave, podají na internetu inzerát s
cílem najít perfektní dívčí doprovod, který by vzali s sebou na havajskou svatbu
své sestry – Zac Efron, Adam DeVine
9. 7.
17.30
Hledá se Dory USA
120/100* Kč
20.00
Legenda o Tarzanovi 3D USA
140 Kč
Nic netušící Tarzan má sehrát roli pěšáka ve smrtelné hře chamtivosti a
pomsty belgického kapitána Roma, ale strůjci spiknutí netuší, s kým
mají tu čest – Alexander Skarsgård, Christoph Waltz, John Hurt
12. 7.
17.30
Mike i Dave sháněj holku USA
110 Kč
20.00
Saulův syn Maďarsko
90 Kč
Pohled na vyhlazovací tábor před rameno člena Sonderkommanda obdržel
ocenění Oscar i Zlatý globus 2016 jako nejlepší cizojazyčný film
13. 7.
17.30
Pařba v Pattayi Francie
110 Kč
20.00
Belgica Belgie/Francie
100 Kč
Pohlcující zkušenost euforie z nejžhavějšího nočního klubu ve městě
zasazená do eklektického zvuku uznávané belgické kapely Soulwax
ukazuje opojnou cestu bratrů vzhůru k úspěchu – a pád, který následuje
14. 7.
17.30
Bláznivá pětka Francie
100 Kč
Pět kamarádů z dětství si užívá ve společném bytě v srdci Paříže díky
velkorysosti jednoho z nich – Samuela. Jeho otec mu však nečekaně
zastaví přísun peněz a Samuel, ve snaze neprozradit nepříjemnou situaci
kamarádům, se pouští do riskantních projektů
20.00
Pan Dokonalý USA
110 Kč
Martha se po rozchodu setkává s mužem, který by mohl být tím pravým.
Tedy jenom do momentu, než zjistí, že „Pan Dokonalý“ má jednu zásadní chybu je to nájemný zabiják na útěku před gangem, který ho zaměstnává –
Anna Kendrick, Sam Rockwell
15. 7.
17.30
Doba ledová: Mamutí drcnutí 3D USA
150/130*Kč
Scratova epická honba za nepolapitelným žaludem jej katapultuje do
vesmíru, kde náhodně spustí sérii kosmických událostí, které transformují
a ohrozí ledový svět
20.00
REVENANT: Zmrtvýchvstání USA
110 Kč
Hluboko v americké divočině zůstává lovec Hugh Glass (Leonardo
DiCaprio) sám, těžce zraněn a opuštěn mužem z jeho vlastní skupiny, proradným
Johnem Fitzgeraldem (Tom Hardy). V touze po pomstě překoná nepřátelskou
krajinu, brutální zimu i bojovné kmeny
16. 7.
17.30
Doba ledová: Mamutí drcnutí USA
130/110*Kč
20.00
Legenda o Tarzanovi USA
120 Kč
19. 7.
17.30
Pan Dokonalý USA
110 Kč
20.00
Belgica Belgie/Francie
100 Kč
20. 7.
17.30
Bláznivá pětka Francie
100 Kč
20.00
Kobry a užovky ČR
80 Kč
Nejúspěšnější český film roku 2015, obdržel 6 Českých lvů
21. 7.
17.30
Učitelka ČR
120 Kč
Ředitelka společně s rodiči hledá způsob, jak se zbavit učitelky, která si je všechny
podrobuje. Pokud někdo z rodičů odmítne soudružce „výpomoc“,
může si být jistý, že na to doplatí – Zuzana Mauréry
20.00
Julieta Španělsko
110 Kč
Nový film Pedra Almodóvara vypráví o osudu, komplexu viny
a tajemstvích, která nás vedou k tomu, že lidi, které milujeme, vymažeme
ze svých životů, jakoby nic neznamenali, jakoby nikdy neexistovali
22. 7.
17.30
Doba ledová: Mamutí drcnutí 3D USA
150/130*Kč
20.00
Učitelka ČR
120 Kč
23. 7.
17.30
Julieta Španělsko
110 Kč
20.00
Učitelka ČR
120 Kč
24. 7.
16.00
André Rieu 2016 Holandsko (viz strana 8)
250 Kč
senioři, ZTP a studenti
200 Kč
140/120* u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

26. – 15.8. KINO NEHRAJE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ

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

každé pondělí
Snídaně na Biotopu
start do pracovního týdne:
snídaně s plaváním za 99 Kč
do 27. června
Svět orchidejí
výstava maleb Mgr. Ivany Kubátové:
Absolventka pedagogické fakulty UK
v Praze obor český jazyk a výtvarná
výchova, která v Třebotově vede také
keramické kroužky, se kromě pedagogické
práce ve výtvarných oborech příležitostně
věnuje vlastní tvorbě jako je kresba,
malba, keramika, fotografie, inspirací
je jí především příroda a velká láska
k orchidejím. Impulsem pro vystavená díla byla
před pěti lety orchidejová farma na Madeiře
Místní knihovna Radotín v půjčovní době:
pondělí 9.00-12.00 a 13.00-18.00 středa
9.00-12.00 a 13.00-18.00
čtvrtek 9.00-12.00 a 13.00-18.00 hodin
15. června
Žákovský koncert k 60. výročí založení školy
vystoupení žáků k 60. výročí založení
Základní umělecké školy
Klementa Slavického v Radotíně
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin
18. června
Radotínská neckyáda
8. ročník splavování Berounky
na netradičních plavidlech je součástí cyklu
„Radotínského pábení”
13.00-14.30 prezentace a příprava plavidel
v Říčních lázních Radotín
15.00 start soutěžících „lodí“
15.00-16.00 pohodová hudba
k poslechu i tanci DJ Jarda
16.30-17.00 cíl u lávky
17.30-18.30 Kapela Nolem
19.00-19.30 vyhlášení výsledků a předání cen
20.00-21.30 Kapela Timudej
18. června
90. výročí založení LTC Radotín
narozeninová párty Tenisového klubu
Radotín s tenisovou exhibicí, tombolou i hudbou
areál tenisového klubu v Šárově kole
od 16.00 hodin
29. června
III. Radotínský triatlon
závody pro děti ve věku 8-15 let
rozdělené do 6 věkových kategorií
areál Biotopu Radotín
první start v 11.00 hodin
30. června
7. Radotínský Happening:
Přivítejte prázdniny
akce se skateboardy a hudbou pořádaná
Klubem Radotín pro děti a mladé lidi:
malování sprejem na dřevěné desky
skateboardová exhibice
turnaj ve stolním fotbálku o ceny
výroba vlastních odznáčků
(probíhat bude v souladu s pravidly klubu
bez alkoholu, bez drog a bez agrese)
Skatepark Radotín od 15.00 hodin
více viz str. 4
10. července
Léto v Provence
turnaj v pétanque Oddílu Pétanque Radotín
OPÉRA na boulovišti v areálu plážového
volejbalu RSK od 13.00 hodin
15.–17. července
Evropské Mistrovství ve skládání
Rubikovy kostky
Sportovní hala Radotín
více viz str. 9
16. července
Rachotafest
hudební festival, vystoupí kapely:
Brownfield, Never Le Behind
Pipelines, Fourth Face
„Duckin‘ track“, Uprise From e Ashes
vstupné 50 kč
Říční lázně Radotín 16.00-22.30 hodin
23. července
Big Beat Fest Party
16. ročník malého festiválku
vystoupí kapely: Nolem, Pjenapiff
Beer Sanatorium, Sdružení přátel hudby
Lokomotiva Planet, vstupné 50 kč
Říční lázně Radotín 15.30-23.55 hodin
30. července
Rockování u řeky
minifesťáček pod širým nebem vystoupí
kapely: All rock, Knott
vstupné dobrovolné
Říční lázně Radotín 16.10-20.10 hodin
více na www.praha16.eu
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Sam Eastland – Rudá můra
Německá armáda se blíží k Leningradu
a kromě běžného plenění a rabování
odváží nalezená umělecká díla. Obraz
můry, který Rusové najdou
v kufříku důstojníka SS ze sestřeleného
průzkumného letadla, nemá
uměleckou ani historickou hodnotu,
a přesto se zdá, že je pro Němce
z nějakého důvodu mimořádně
důležitý. Napínavý román odehrávající
se v kulisách skutečných historických
událostí a faktů.
nakladatelství XYZ
Pavel Šmejkal, Jiří Padevět – Anthropoid
Průvodce po místech spojených
s aktivitou výsadku Anthropoid, jehož
příslušníci uskutečnili útok
na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha, navštíví
místo seskoku, byty podporovatelů
parašutistů i místo útoku. Nechybí ani
pravoslavný chrám v Resslově ulici,
místo posledního odporu parašutistů.
nakladatelství Academia
Václav Junek – Mozartovy pražské noci
Co když to bylo s Mozartem a zlatým
městem na Vltavě trochu jinak? Tato
knížka přináší trochu jiný pohled na
dané téma. Nabízí jedinečnou možnost
strávit společně s hudebním géniem
noc předtím, než v Praze dirigoval
svou Figarovu svatbu, uvedl Dona
Giovanniho, ale také než se odebral
do Stavovského divadla
k premiéře Velkorysosti Titovy. Děje
se tak ve třech rokokově laděných
povídkách, vystavěných na základě
ověřených skutečností a doplněných
o pozoruhodný faktografický
doprovod i zajímavý obrazový materiál.
nakladatelství Olympia
PRO DĚTI
Ivona Březinová – Řvi potichu, brácho
Ivona Březinová citlivě i s nezbytným
nadhledem vypráví příběh
autistického chlapce a jeho okolí, které
se s jeho poruchou musí dennodenně
vyrovnávat. Knížka s výtečnými
ilustracemi Tomáše Kučerovského
dětem ukazuje, že s poruchou
autistického spektra se dá žít.
nakladatelství Pasparta a Albatros
Balázs Zágoni –
Druhá Barnabáškova kniha
Barnabášek a dvojčata
Dvě spojené knížky s ilustracemi
Markéty Vydrové přinášejí nové
příběhy Barnabáška. Ten už o trochu
povyrostl, naučil se spoustu nových
věcí – a má nové sestřičky Dorotku
a Haničku. Jako správný starší brácha
si s nimi hraje, stará se o ně a postupně
zjišťuje, že to s nimi není
tak úplně jednoduché.
nakladatelství Triton
Ivona Březinová – Vítej, Karle!
Jednoho pátečního odpoledne hrají
Míra a Dany jako obvykle na plácku
fotbal. Vtom se jim míč zakutálí do
rohu za kontejnery. A když se Míra pro
balon rozběhne, objeví tam u zídky
schouleného hubeného a špinavého
chlapce. Domluva s ním není snadná.
Hovoří zvláštní češtinou a je divně oblečený!
nakladatelství Albatros
Petra Braunová –
Johana s dlouhýma nohama
Co všechno se dá zažít během jednoho
deštivého letního dne? I nečekané
dobrodružství! Jen musíte najít toho
správného kamaráda. Johanka tráví
posledních čtrnáct dní před začátkem
první třídy u babičky a dědy, stejně
jako František od sousedů. Je to kluk
do nepohody. Zatímco jeho trápí zuby,
Johanka se stydí za své dlouhé hubené
nohy. Na posměváčky však vyzrají
neohroženým činem!
edice První čtení
nakladatelství Albatros
Iveta Pari –
Potraviny známé neznámé
Jak a kde se co pěstuje, co je ze stromu,
co z keře, nebo pole? To i mnoho
receptů na výborná jídla včetně
návodu na to, jak vypěstovat některé
z potravin v našich podmínkách.
nakladatelství Albatros
www.mc-zbraslav.cz/knihovna

16. června
Laco Deczi a Celula New York
koncert jazzové legendy
vstupenky v předprodeji v kavárně
U Stromečku 150 Kč,
na místě v den koncertu 180 Kč
areál Bowlingu Zbraslav
od 19.00 hodin
16. června
Tajemství Divadla Sklep
aneb Manuál na záchranu světa
dokument ČR, 2016, vstupné 80 Kč
letní kino Kamínka od 21.30 hodin
18. června
Zbraslavské jarmarky
Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin
18. června
Oslava slunovratu na Závisti
hry pro malé i velké, keltská řemesla
a tance, koncert kapel, bubnování
na hradišti a další program
cyklostezka pod Závistí a Hradiště
od 10.00 hodin
18. června
ROcK pro Zbraslav 2016
open-air music festival
vystoupí Znouzectnost, Forhenc,
Mamahotel, L159, Ondřej Novotný
restaurace Kamínka od 17.00 hodin
23. června
Star Wars – Síla se probouzí
sedmý film ze legendární sci-fi série USA,
2015, vstupné 80 Kč
letní kino Kamínka od 21.30 hodin
30. června
Mimoni
animovaná komedie
USA, 2015, vstupné 80 Kč
letní kino Kamínka od 21.30 hodin
30. července
Zbraslavské jarmarky
Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin
více na www.mc-zbraslav.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Chystané příměstské tábory:
11.-15. července
Tábor pro předškoláky Sportovní hry a příroda
8.30-17.00 hodin
tábor pro nejmenší děti (4-7 let)
se zaměřením na přírodu a radost z pohybu
venku: soutěže, poznávání zvířat a přírody
výtvarné aktivity i celodenní výlet
cena s obědy a svačinami 1 990 Kč
25.-29. července
Letní tábor I Cestou Zikmunda a Hanzelky
8.00-17.00 hodin
tábor pro děti od 7 let: spousta her,
sportovních i výtvarných aktivit i výlet
cena s obědy a svačinami 1 990 Kč
1.-5. srpna
Letní tábor II –
Po stopách Sherlocka Holmese
8.00-17.00 hodin
tábor pro děti od 7 let: spousta her,
sportovních i výtvarných aktivit i výlet
cena s obědy a svačinami 1 990 Kč
15.-19. srpna
Výtvarný tábor - Cestujeme po Africe
9.00–16.00 hodin
výtvarně zaměřený tábor pro starší děti
od 9 let – vyzkouší si různé techniky malování
cena s obědy a svačinami 2 290 Kč
22.-26. srpna
Lego tábor - Lego Brick4Kidz
8.30-17.00 hodin
tábor pro děti od 6 let: holky se ponoří
do světa kostek Brick 4 Girlz a kluci
do světa Star Wars,
cena 3 200 Kč při platbě do 30.6.
3 500 Kč při platbě po 1.7.
29.8.-2.9.
Letní tábor III. - Léto ještě nekončí
8.00–17.00 hodin
tábor pro děti od 6 let: spousta her,
sportovních i výtvarných aktivit i výlet.
cena s obědy a svačinami 2 290 Kč
minimální počet dětí 10
platba táborů nejpozději do 25. června
více na www.pexeso.org
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HRA PENĚZ

DĚTSKÝ DEN V KINĚ RADOTÍN

Dětský den konaný v Kině Radotín
v neděli 29. května 2016 se opravdu
vydařil. Předsálí kina bylo vyzdobeno

balónky. Děti obdržely od pracovníků
kina omalovánky, pexesa, bludiště
k filmům, které se promítaly. Sponzorská firma TOSVA s.r.o. darovala

ANDRÉ RIEU 2016

Pouze jeden jediný den bude do kin
přenášen živě záznam koncertu fenomenálního houslisty Andrého Rieu.
Andrého koncert trhal v roce 2015 rekordy v návštěvnosti v mnoha zemích a publikum zaujal v každém koutu Evropy. Letos se
znovu těšíme na osvědčené, ale i nové tváře
a doufáme, že se k nám ve svém kině na
tuhle fantastickou událost přidáte. Nizozemský mistr André Rieu se vrací do rodného
Maastrichtu na další neuvěřitelný koncert
pod širým nebem, plný hudby, smíchu
i ohňostrojů. Připravte se na spoustu emocí
během mimořádného koncertu tohoto roku,
který baví publikum po celém světě.
André Rieu, známý širokému publiku
jako Král valčíků, se specializuje na takzvanou lehkou klasiku a každoročně vystupuje
před tisícovkami fanoušků v krásných kulisách svého domovského města Maastrichtu.
I letos ho jako již tradičně doprovodí známý
Johann Strauss Orchestra spolu se soprány a tenory a dojde i na speciální hosty.
Maastrichtské koncerty jsou Andrého nejpopulárnější a ten letošní by měl být navíc
podle jeho vlastních slov tím největším
a nejokázalejším. A vy můžete být u toho.
Celý koncert se totiž bude promítat i v českých kinech. André umí vytvořit večer plný
humoru, hudby a silných emocí, které doká-

Úroveň: lehká

dětem zdarma lízátka, štrůdlíky, piškotové dezerty, pitíčka, popcorn aj. Od
firmy MARY KAY byly dispozici dvě
vizážistky, které přítomné maminky,
pokud měly zájem, bezplatně nalíčily.
Celkem se v kině uskutečni la 4 přestavení pro
děti, které zhlédlo 115 návštěvníků.
Za příprav u a h lad k ý
průběh dne bych chtěl poděkovat majitelům f irmy
TOSVA s.r.o., vizážistkám
firmy MARY KAY, pokladní kina paní
Markové a asistentkám sl. Menšíkové
a sl. Dolejší.
žou zasáhnout diváky všeho věku. Nechte se
strhnout atmosférou, která dojímá publikum
ze všech koutů světa a sdílejte tento nezapomenutelný zážitek krásné hudby, písní a tance, zaručeně vám ukápne i pár slz.
Když jsme se ptali Adrého, co by vzkázal
svým fanouškům, řekl: „Jsem nepopsatelně
rád, že můj domovský koncert z Maastrichtu

se bude promítat v červenci v kinech. Bude
to nádherný večer a já vám slibuji, že pro
vás bude nezapomenutelně kouzelný. Když
se k nám nemůžete přidat přímo v Maastrichtu, tak my dorazíme za vámi do vašeho
kina.” Večerem bude jako vždy provázet
moderátor, který bude přímo v průběhu
koncertu zpovídat Andrého v zákulisí exkluzivně pro publikum v kinech. Koncert
trvá přibližně tři hodiny včetně patnáctiminutové pauzy.

André Rieu se narodil 1. října 1949
v nizozemském Maastrichtu. Jeho otec byl
dirigentem tamějšího symfonického orchestru. Na housle začal hrát v pěti letech. V roce
1968–1973 studoval tento nástroj na královské
konzervatoři v Maastrichtu a později ještě na
hudební akademii v Bruselu, kterou v roce
1973 úspěšně absolvoval. Po studiích vystupoval jako houslista s Limburským symfonickým
orchestrem a v roce 1987 založil vlastní patnáctičlenný orchestr, který se postupně rozšířil
až na dnešních padesát hudebníků. Při svém
prvním evropském turné objevil zájem obecenstva o melodie Johanna Strausse a posléze
se proslavil jako král valčíků. Svůj orchestr tak
i pojmenoval – Johann Strauss Orchestr. Pak
už následovala vystoupení v USA, Japonsku,
Austrálii a znovu v Evropě a téměř všech
jejích zemích. Hovoří několika jazyky a své
koncerty si uvádí sám. Svým velkým hudebním talentem a uměním pobavit a zaujmout
diváky si získává srdce lidí po celém světě.
Mluví plynně holandsky, anglicky, německy,
francouzsky, italsky a španělsky.
Komentáře jsou v angličtině a holandštině s anglickými titulky.

Kino Radotín uvede v neděli 24. července
v 16.00 hodin koncert živě z rodného
Maastrichu. Vstupné 220 Kč (ZTP,
senioři a studenti 180 Kč)

Úroveň: těžká

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)!
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Znalost cizích jazyků se stává čím
dál
� tím �větším předpokladem úspěchu.
Nejvíce pak při hledání nového zaměstnání,
� kde� často může rozhodnout o přijetí nového zaměstnance do firmy. Pro
� �je ale stále velkou překážkou
mnohé
a otazníkem v životopise. Své o tom
� agentura Channel Crosví�i jazyková
sings, která se denně potýká s novými
� �o výuku cizích jazyků a pomázájemci
há svým studentům překonat bariéry
� �
na cestě k sebezdokonalování. Zeptali
jsme
� se proto marketingové manažerky
Evy Sommerové, jak najít odhodlání
1. Motivace, základ úspěchu

�
�
�
�
�
�
�
�
�

proutku přišli o celoživotní úspory.
Divákovy sympatie jsou směřovány
k zoufalému dělníkovi s pistolí v ruce a film ukazuje, že jindy lhostejný
Gates se tváří v tvář zbrani pochlapí
a vzpomene si na doby, kdy jako moderátor do Wall Streetu tepal a nebyl
zahleděný jen do své výplatní pásky.
Ze začátku to opravdu vypadá, že
zápletka bude nejslabším článkem
celého filmu, ale Jodie Foster rozbíhá
v jejím centru detektivní pátrání po
skutečném zločinu a může se při tom
spolehnout na vyrovnaný herecký
tým. Překvapením je tak nejen relativně neznámý Jack O‘Connell v roli
zoufalce se zbraní, ale i Clooney, který
přesvědčivě zvládá proměnu z floutka
v neodbytného novináře, ale i chápavého člověka s porozuměním a odvahou. Díky němu film neztratí tempo,
ani když opustí studiové kulisy a vydá
se hledat pachatele.
Nezklame ani Julia Roberts, ačkoliv
je spíš našeptávajícím hlasem svědomí, který Clooneymu na dálku radí
z bezpečí studiové režie. Rozuzlení
příběhu nelze prozradit, ale navzdory jasnému rozmístění figur v úvodu
možná překvapí. A i když Hra peněz
možná nepůsobí tak komplexně jako
zmíněná Sázka na nejistotu, má pro
diváka svou hodnotu i jako stravitelná
fikce. Donutí ho totiž přemýšlet nejen o fungování Wall Street, ale také
o úloze médií, která v příběhu sehrají
zcela zásadní, a ne vždy pozitivní
roli. Právě kritika povrchnosti médií
a obecenstva, které je třeba ubavit až
k smrti, je nejsilnějším pilířem filmu.
Jodie Foster přitom do nikoho nebodá
prstem, jen ukazuje směr a nechává diváky, aby si řadu narážek a myšlenek
promysleli sami. I proto je Hra peněz
vhodná pro široké publikum bez
znalosti finančních derivátů a Dow-Jonesova indexu. Nezasype diváka
odbornými termíny a umně kličkuje
v přehledném terénu mezi tématy.
Televizní seriál by na ploše několika
sezón dokázal jít Wall Streetu hlouběji
pod kůži, ale Hra peněz své prosté
poselství umí během půldruhé hodiny
prodat. Jde tak o filmovou akcii, do níž
se vyplatí investovat.

5 tipů, jak se snadno a rychle
� �
naučit cizí jazyky

a začít s cizími jazyky:

Nápor

Malicherný
puntièkáø
Kloudná

Spojka
podøadící
úèelová

Primáti

SPZ okr.
Sokolov

�
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�
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�

Amerika na plátnech kin prožívá
období morální bankovní kocoviny.
Finanční krize před osmi lety podlomila tradiční skálopevnou víru ve
stabilní bankovní systém a nepotopitelné finanční instituce. Mladí voliči
socialisty Bernie Sanderse dnes vyvolávají hesla proti velkým zlým vlkům
na Wall Street. I tradičně levicový
Hollywood se tématu chopil s velkou
chutí. Pokud pomineme pokračování
legendární Wall Street z roku 2010
a několik televizních inscenací, je řeč
především o nedávné vynikající Sázce
na nejistotu, která právem posbírala
i několik oscarových nominací. A teď
přichází se svou troškou do mlýna
i oscarová herečka Jodie Foster (Mlčení jehňátek, Kontakt) v roli režisérky
a snaží se pod rouškou třídního boje
rozkrýt zákulisí obchodování s akciemi. Hlavním mužem před kamerou,
a to doslova, je George Clooney hrající
zpovykaného televizního moderátora
Lee Gatese, který ve svém bujarém pořadu o tipech na investice sype moudra z rukávu, aniž by přemýšlel nad
tím, jak moc jeho rady mění (a někdy
i ničí) životy stovek tisíc diváků.
A nejinak je tomu v aktuální relaci,
kterou ze zákulisí režíruje schopná
Patty Fenn (Julia Roberts). Událostí
dne je záhadné zmizení 800 milionů
dolarů z podílového fondu, které je
podle manažerů zaviněno sowarovou chybou. Prostě jako když spadnou
Windows, jenom s tím rozdílem, že tisíce lidí přišly za pár vteřin o miliony
dolarů. Jeden z nich si ovšem ztrátu
úspor a nadějí nenechá líbit a s pistolí
v ruce a bombou nakráčí do Gatesova pořadu. Najednou už nejde jen
o nudné sledování čísílek a barevných
grafů, ale boj o lidské životy v přímém
přenosu. Sledovanost prudce stoupá
a nový moderátor se zbraní místo mikrofonu si žádá odpovědi. Na šokovaném moderátorovi, vlastníkovi fondu
i prohnilém systému.
Zápletka Hry peněz není nikterak
objevná. Scénář snímku poměrně
černobíle rozděluje svět na zlé bankéře
a zbohatlíky na straně jedné a chudé
investory z řad pracující třídy, kteří
zákeřným mávnutím sowarového

„Č a s to k ná m př ic há z ejí l idé s e
z ájmem o i nd iv idu á l n í ho d i ny
s lektorem, které je připraví na
pracovní pohovor. Největší motivací
tak bývá nejenom rozšíření slovní
zásoby v cizím jazyce, snaha zbavit se
ostychu a předejít nedorozuměním, ale
hlavně získání nového zaměstnání,“
tvrdí Eva Sommerová. Nikdy tedy
není pozdě začít a čím dříve, tím
lépe. Své studenty se agentura snaží
motivovat také různými odměnami
za pravidelnou docházku.
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� si parťáka
2.�Najděte
Ve dvou nebo rovnou ve třech či čty� lidech
� se to lépe táhne. Najděte
řech
si parťáka, se kterým se budete
� �
podporovat, sdělovat si své dojmy

a vzájemně si pomáhat. Pokud se
Vám nepodaří najít spolustudenty
v rodině nebo mezi přáteli, můžete
využít fórum „Najdi si parťáka“,
které škola Channel Crossings na
Vaše četná přání vytvořila. Najdete
ho na www.chc.cz/partak. Cena za
hodinu se rozdělí rovným dílem mezi
účastníky, ve skupině mohou být
maximálně 4 studenti.

3. Obklopte se jazyky

Oblíbeným způsobem, jak si cizí jazyk
osvojit, je forma zábavy, během které
si odpočinete. Nejčastěji se jedná
o sledování filmů, seriálů nebo televizních
pořadů v původním znění s titulky, čtení oblíbených knížek v originále nebo
setkávání se s lidmi, kteří hovoří pouze
daným jazykem. „Takové situace jsou
nejlepším učitelem – jakmile nemáte
jinou možnost, rozmluvíte se nakonec
sami a spadne z vás počáteční tréma.
To je také důvod, proč nabízíme kromě
hodin s rodilým mluvčím i jazykové
kurzy v zahraničí “, dodává Eva
Sommerová.

4. Změřte své znalosti

Pokud se chystáte jazykové znalosti
pouze oprášit a nejste si jistí, zda se
přihlásit opět do kurzu pro začátečníky
či pokročilé, ověřte si své dovednosti
pomocí testování, třeba právě na
stránkách Channel Crossings, kde
je na www.chc.cz/testovani zdarma
k dispozici jazykový test. Vyhnete se
tak nepříjemnostem s přeřazováním do
jiné skupiny a snadněji se zorientujete
v daném učivu.

5. Vycestujte!

Zmiňovaný jazykový kurz v zahraničí
se stal populárním zejména mezi
mladými lidmi, kteří si chtějí rozšířit
obzory během studia nebo po jeho
u končení. Kurz y plně uspokojí
i pot řeby vzdělávání dospělých,
kteří jsou již v pracovním procesu
a potřebují jednoduše spojit vzdělávání
a dovolenou. Týden jazykového kurzu
včetně ubytování a polopenze pořídíte
za cenu kolem 10 000 korun.
Veškeré další informace najdete na
www.chc.cz.

ČÍSLO 6/2016

SPORT

STRANA 9

Tenisté LTC Radotín slaví devadesátiny

Bomba: Dvojnásobná vítězka rodea!

LTC je jedním z nejstarších sportovních klubů v Radotíně, vznikl o pouhé
4 roky později než radotínský fotbal.
První dva tenisové kurty, včetně skromné dřevěné šatny, byly v Radotíně postaveny v roce 1926 v místě, kde dnes stojí
pneuservis ve Výpadové ulici.
Tenis byl tehdy u nás ještě málo
rozšířen, všichni členové byli hrou
sice velmi nadšeni, avšak jako samouci
neměli nějaké závodní ambice a zejména zpočátku šlo spíše o společenskou záležitost. Každoroční záplavy
znamenaly velké škody, a proto se
usilovně hledala jiná lokalita. V roce

1930 došlo k dohodě se Zbraslavským
panstvím, které dalo zdarma k užívání
pozemek u křižovatky ulic Výpadová

a Šárovo kolo, kde klub sídlí dodnes.
Od roku 1930 členové klubu převážně
vlastní prací, svými prostředky a s pomocí sponzorských darů vybudovali do
dnešních dnů 6 kurtů, cvičnou stěnu,
klubovnu, občerstvení, nafukovací halu,
zázemí správce, hygienická zařízení,
studnu a pečují o zeleň. Úroveň tenisu postupně rostla, od roku 1940
až dodnes si klub vychovává vlastní
mládež, z níž velká část zůstává jako
aktivní tenisté. Tím, že většina členů je
v klubu od mládí, vznikla mezi všemi
značná soudržnost a pevný vztah ke
klubu. Nejlépe se to projevilo při katastrofální povodni v roce
2002, kdy byla klubovna
zatopena až po střechu,
oplocení bylo z vel ké
části zničené a na celém
pozemku byla 4 cm silná
vrstva usazeného bahna.
Tato situace se opakovala
znovu po 11 letech v roce
2013 jen s tím rozdílem,
že voda nedosahovala
p o kom í n, a le „jen“
do poloviny oken, ale
zničeno bylo vše, stejně
jako v roce 2002. Přes
všechny problémy s povodněmi 2013 se podařilo zrekonstruovat kurt č. 5, vybudovat dětský kurt
u zdi a opravit a zprovoznit nafuko-

vací halu. Tenisový klub LTC Radotín
chce být i nadále propagátorem tenisu,
zejména mezi mládeží, což dokazuje
svým celoročním přístupem k výchově svých mladých členů.
V sobotu 18. června proběhnou
oslavy 90 let tenisu v Radotíně. Odpoledne od 16 hodin se sejdou stávající členové, pamětníci, kamarádi ze
spřátelených tenisových klubů i hosté
na slavnostní schůzi v klubovně v areálu, aby si připomněli, co se za posledních 10 let na dvorcích událo. Na
programu jsou jak sportovní zápasy
v dobovém oblečení, tak i slavnostní
předávání plaket pro zasloužilé členy
a samozřejmě i obveselení v podobě
„oddílové tomboly“. Večer se rozjede
společenská zábava s tancem. Dobu
minulou, ale i současnou, připomene
výstavka fotografií o historii LTC Radotín a zpestřením bude i promítnutí
vzpomínkového filmu.
Členové v současné době doufají,
že se podaří nalézt společnou cestu
k vyřešení otázky nájemního vztahu,
a klub tak bude moci v této podobě
pokračovat i v budoucnu a poskytovat
tak radotínským občanům prostor pro
hru, kterou mají tak rádi. Věříme, že
na 90leté výročí činnosti naváže za
10 let na stávajícím místě v Šárově kole
jubilejní oslava „stovky“.

Největší Evropské Mistrovství ve skládání
Rubikovy Kostky hostí Radotín
Šestnáctý správní obvod Prahy,
Radotín bude hostit Mistrovství Evropy Rubikovy Kostky 2016. Více jak
500 speedcuberů (mistrů v rychloskládání kostky) z 6 kontinentů a 44 zemí bude
soutěžit od 15 do 17. července v sportovní Hale Radotín a bojovat o titul
Evropského šampiona.
S přihlášenými 525 účastníky bude
Euro 2016 třetí největší soutěž celosvětově a bezkonkurenčně nejvíce obsazené Mistrovství Evropy v historii.
Rubikova kostka je maďarský vynález
stvořený profesorem architektury
Ernő Rubikem v roce 1974. Originální
jméno hlavolamu bylo “Magic Cube”,
ale od roku 1980 ji svět zná jako “Rubikovu kostku”. První soutěž ve skládání
byla uspořádána v roce 1982 v Budapešti, kde soutěžící Ming ai z USA
vyhrál s časem 22.88 sekund. Dnes
je světový rekord prakticky pětinový
tedy 4,90 sekundy a jeho čas lze považovat za stěží průměrný. Soutěže a
jejich formát se rozvinuly mezi rokem
2016 a 1982. Soutěží se v 18 různých
disciplínách oproti jedné a mistrovství
trvá plné tři dny. Kromě originální

3x3x3 Rubikovy kostky (tedy tři řady,
tři sloupce a tři vrstvy do hloubky)
jsou zde jak menší (2x2x 2), větší
kostky (4x4x4 až 7x7x7). Divácky velmi atraktivní je skládání kostky 3x3x3
jednou rukou, poslepu či nohami

dopňují i jiné rotační tvary jako Rubikovy hodiny, Pyraminx, Square-1.
Věk nehraje roli. Nejsou žádné věkové
kategorie. Soutěží spolu od šestiletých
po padesátisedmileté. I když průměrný

věk soutěžících je 21 let, dá se očekávat
vítěz mezi náctiletými. Umí složit kostku rychleji, než vy dočtete tuto větu.
A vše je o rychlosti, tréninku a přemýšlení. Cílem je nejrychleji složit kostku
a ztráta desetin sekundy je zničující. To
platí pro všechny bez rozdílu věku. Řešit kostku je skvělá alchymie. Začátek je
5 až 10 algoritmů, se kterými se dostanete pod 3 minuty. Pak se naučíte další
desítky až stovky algoritmů, jež váš čas
stlačí postupně pod 20 sekund. No, a
pokud to děláte, trénujete 8 hodin denně alespoň dva roky a Vaše dovednosti
se stále zlepšují, možná stlačíte svůj čas
k 10 sekundám. Pod touto hranicí jsou
už jen Mistři s velkým M. Ohebnost
prstů, vybavovací schopnosti a stovky
a stovky hodin tréninku vás dovedou
na špičku. Pokud tedy dnes začnete, tak
se na Vás těšíme v roce 2018 na dalším
mistrovství.
Přijďte se podívat i vy do Sportovní haly
Radotín 15-17. července 2016 na mistry,
jež složí kostku v nejrychlejších časech.
Jestli chcete vědět více, klikněte na web
soutěže: http//euro2016.cubing.net

Dva tituly mistrů Evropy pro Aerobic Team Chuchle
Ve dnech 24. – 28. května 2016 se
v Karlových Varech v hotelu ermal
konalo Mistrovství Evropy ve sportovním
aerobiku a fitness týmech. Z chuchelského
klubu Aerobic Team Chuchle reprezentovalo Českou republiku 17 závodnic ve čtyřech kategoriích. Děvčata se připravovala
opravdu poctivě, a to se vyplatilo. Všechny závodnice si vezou z letošního ME na
krku medaili, některé dokonce i dvě.
V kategorii kadetů (11-13 let) od
prvního kola excelovala desetiletá
Terezka Miková, která jako česká jednička nenechala nikoho na pochybách

a svými kvalitami převálcovala dvacetičlenné pole soupeřek. Jasná vítězství
ve všech třech soutěžních kolech jí vynesla titul Mistryně Evropy v nejprestižnější kategorii žen. Mezi kadety bylo
zastoupení v kategorii fitness aerobic
grande. Sedm chuchelských děvčat se
skladbou FIRE rozzářilo hotel ermal. Tento skvělý výkon jim vynesl
druhé místo a titul Vicemistryň Evropy. Fitness tým se představil ve složení
Elizabeth Al-Kaysy, Helena Chvalová,
Barbora Martínková, Tereza Miková,
Lucie Pospíchalová, Natálie Smíšková, Kristina Straková.
Jako další kategorie
nastupovali na závodní plochu junioři
(14 – 16 let). Aerobic
Team Chuchle měl své
zastoupení v kategorii
fitness aerobic petite.
Se skladbou EUPHORIA se představil tým
ve složení Kristýna
Čuřínová, Veronika
Fr a ntová , K ateř i na
Hricková, Magdaléna
Krejčová, Nikola Vos-

ková. Jako české jedničky vstoupila
děvčata do soutěže suverénně. Bezchybným výkonem ve všech kolech
soutěže ukázala rozhodčím, kdo je
zde nejlepší. Druhý titul Mistryň
Evropy pro Aerobic Team Chuchle
byl doma. Následující večer bylo na
programu velkolepé finále kategorie
dospělých. V kategorii fitness aerobic
petite se představil tým ve složení
Tereza Barešová, Lucie Čuřínová,
Alžběta Hrubošová, Lucie Tužová,
Anna Zajíčková. „Ačkoliv několik
z děvčat mělo v průběhu přípravy na
ME maturitní zkoušky, přijímačky
na školy a zkouškové období, vše
zvládly na jedničku. Se svou rockovou
sestavou si děvčata vybojovala titul
vicemistryň Evropy. Jsme na všechny
naše reprezentantky obrovsky pyšní,“
říká trenérka Veronika Buriš, která
závodnice připravuje a pokračuje:
„Všechny Mistry a Vicemistry Evropy
můžete vidět na Sportovní Akademii
Aerobic Team Chuchle, která se koná
v pondělí 27. června od 17 hodin ve
Sportovní hale v Radotíně, kde se představí všichni členové klubu. Všichni jste
srdečně zváni.“

Ano, skutečně: Nejsubtilnější dáma
ve startovním poli seniorů Velkého
radotínského rodea „vyfoukla“ svým
konkurentům obě nejcennější trofeje!
To historie tohoto rodea nepamatuje.
Nenápadná Kristýna Matějková
začala přitom rovněž nenápadně.
V první soutěžní disciplíně, kterou
byl tradičně Team Penning (Oddělování dobytčat), byla se svými partne-

ry M. Tesařem a J. Stejskalem. Že je
Kristýnka dobrá v rychlostkách, tedy
v rychlostních disciplínách bez telat,
se vědělo a ví. Drobná jezdkyně vyválčila v dospěláckém Pole Bending-u
(Slalom kolem tyčí) druhé místo za
vynikající A. Takácsovou a dalších pět
bodů bylo „doma“. A když pak jako jediná dáma zalasovala tele (Ranch Roping – Rančerské lasování), bylo jasné,
že se rodí parádní překvapení.
A to pochopitelně nebylo všechno.
Hned v první soutěži po slavnostním
nástupu zvládla v druhém nejlepším
výkonu se stejnými partnery Team
Sorting (Přehánění dobytčat) a ve
druhé rychlostce (Barrel Race – Barelový dostih) byla opět druhá. Mužnou
disciplínu Steer Wrestling z pocho-

pitelných důvodů vynechala, ta byla
letos v Radotíně skutečně jen pánskou
záležitostí. Přísun bodů dokončila
v disciplíně poslední, kterou byl Trailer Loading (Nakládání telete) opětovným druhým místem.
Rodeo pochopitelně nebylo jen
o Kristýnce Matějkové. K vidění
byla řada dalších parádních výkonů.
Rutinérský výkon trojice J. Kolář,
J. Kolářová, A. Nováčková v první
disciplíně, která zahnala do malé
ohrádky 3 kusy, jim přinesla první
místo. Skvělý byl souboj lasařů, kdy
na prvním a druhém místě se srovnali R. Paul a M. Kraus s minimálním
časovým odstupem. Třídění zvládl
nejlépe tým R. Fojtík, Z. Kropáková,
M. Trčková, která přehnala čtyři kusy
a tím porazila veškerou konkurenci.
Divákům zůstane určitě v paměti doslova famózní výkon M. Fencla, který
ve druhém kole Barelového dostihu
zajel báječný čas a zvítězil. V disciplíně poslední, Nakládání telete, si nejlépe vedli zkušení M. Tesař a J. Stejskal,
kteří nejrychleji naložili.
Ro de o p os k y t lo p o c hopitel ně
šanci také juniorům, lépe řečeno
juniorkám – na startu se neprezentoval
ani jeden chlapec. Nejlépe se vedlo N. Kolářové (vyhrála Barelový dostih a Nakládání telete s N. Hampejzovou) a Kristýně
Russhamové (Slalom kolem tyčí a spolu
s B. Hůdovou a M. Petrášovou Oddělování dobytčat.) Výkony byly poměrně
vyrovnané, takže každé děvče se alespoň
jednou dočkalo pomyslné „bedny“, tedy
umístění mezi prvními třemi.
Oba poháry – pro Rodeo Girl (Nejlepší dáma rodea) a Senátorský pohár (pro
celkového vítěze) si z Radotína odvezla
Kristýna Matějková.

Zbraslavský MTB maraton
„Cukroušův Mazec“ 2016
V neděli 1. 5. 2016 se uskutečnil již
pátý ročník závodu Zbraslavský MTB
maraton „Cukroušův Mazec“. Tento
závod, který se konal pod záštitou
zbraslavské paní starostky Ing. Zuzany
Vejvodové, organizoval zapsaný spolek
KT Tryskomyš (www.tryskomys.cz) a je
zařazen do série závodů UAC.
Oproti loňskému roku nedošlo
k žádným změnám na trati, obtížnost
zůstala zachována. Na dlouhou i krátkou trať, které nebyly vůbec jednoduché (70 km, převýšení 1 800 m, resp.
35 km, převýšení 920 m), se letos přihlásilo necelých 200 závodníků. Pro
příchozí a „netrénované“ závodníky,
kteří chtěli zažít atmosféru závodu,
byla nově připravena open jízda v délce 20 km s převýšením pouhých 400 m.
Přesto, že se jednalo o novinku, našlo
se pár odvážlivců, kteří tuto trasu absolvovali. V letošním roce byly opět
v rámci hlavního závodu pořádány
i doprovodné dětské závody, kterých
se zúčastnilo 32 dětí ve 4 věkových
kategorií. Pro vítěze byly připraveny
kromě drobných cen diplomy a speciální medaile. Pro všechny závodníky
pak bylo v cíli připraveno občerstvení.
Na závěr byla pro účastníky závodu
připravena jako každý rok i tombola. Vzhledem k příznivému počasí
byl celkový počet účastníků závodu
(hlavní + dětské závody včetně doprovodu) o něco vyšší než v loňském

roce. Na závody dorazilo 1. 5. 2016
okolo 400 lidí. Samotná trasa závodu
vedla krásnými místy v lesích okolo
„Cukráku“ ze Zbraslavi přes Jíloviště
a Lipence a díky podpoře těchto obcí
a městských částí byla velmi dobře
organizačně „ošet řena“. Z účasti
i z ohlasů závodníků je zřejmé, že závod „Cukroušův Mazec“ již má mezi

závodníky své pevné místo a své skalní
příznivce. Dle některých účastníků závodu se jedná o nejtěžší a nejhezčí závod ve Středočeském kraji. Výrazným
partnerem, bez jehož finanční pomoci
by se organizátoři závodu neobešli,
byla MČ Praha Zbraslav, která nám na
uspořádání závodu pro širokou sportovní veřejnost poskytla finanční grant.
Peníze z poskytnutého grantu byly použity na zajištění časomíry závodu.

Cyklisté na Zbraslavi z výšky

To není hemžení mravenců na louce, takhle vypadá z výšky tradiční cyklistický
závod Zbraslavská osma, který se dne 7.5.2016 konal na louce v Borovičkách. V posledních letech má tradičně oblibu zejména mezi dětmi v nejmladších kategoriích.
Díky tomu, že akce byla podpořena grantem MČ Praha - Zbraslav si odnesl každý
nejen sportovní zážitek, ale i pamětní medaili. Příští díl osmy je opět naplánován na
podzim. Výsledky a fotogalerii naleznete na www.hsh.cz/osma.
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Letní dětské kempy na golfu v Lahovicích
Přemýšlíte, jaký zajímavý prázdninový ní a sportovní soutěže či návštěvu místního biotopu. Na děti navíc po
program připravit pro Vaše děti? Máme
celý den dohlíží profesionální pedapro Vás řešení.
gogický dozor, který současně zajišPřihlaste je na oblíbené letní golfové
ťuje doprovodný program. Kempy
kempy v Prague Diamond Golf Club
jsou koncipovány jako příměstské od
v Lahovicích, kde se nejen naučí novému
pondělí do pátku, přičemž je vypsáno
sportu, ale rovněž se zdokonalí v anglicpět termínů: 18. 7. - 22. 7., 25. 7. - 29. 7.,
kém jazyku a stráví prázdniny aktivně
1. 8. - 5. 8., 15. 8. - 19. 8., 22. 8. - 26. 8.
mezi novými kamarády. Oblíbené letní
Zapůjčení golfového vybavení, pitný
příměstské golfové kempy, které pořárežim a stravování je obsaženo v ceně
dá golfový klub v Lahovicích, obsahují
kempu. Více informací o golfových
nejen intenzivní golfovou výuku. Jejich
kempech i možnost přihlášení nalezprogram je doplněn například o jízdu na
nete na www.golf-lahovice.cz.
koni, procvičování angličtiny, vědomost-

HASICÍ PŘÍSTROJE, PLNĚNÍ CO2
ŠKOLENÍ
POŽÁRNÍ DOKUMENTACE
HYDRANTOVÉ SYSTÉMY
PREVENTIVNÍ KONTROLY
POŽÁRNÍ VÝZBROJ
PROTIPOŽÁRNÍ TĚSNÍCÍ HMOTY
tel./fax: 257 741 069
mobil: 602 224 419
e-mail: hasic.servis@drofa.cz
www.drofa.cz

U Starého stadionu 1
153 00 Praha 5 Radotín
tel.: 257 911 387

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER
stavební práce • obklady a dlažby
instalatérské práce • elektroinstalace
sádrokartony • likvidace odpadů
MICHAL KAUCKÝ
tel.: 603 456 772

Bytové jádro za 5 dnů

e-mail: mkaucky@gmail.com
Strážovská 24, P5 Radotín

WWW.REKO24.CZ
zkušenosti od roku 1997
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