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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčané

Předvánoční
potkávání

Sváteční setkání pro seniory pořádá 
radotínská radnice pravidelně jak 
v Kulturním středisku Radotín v domě 
U Koruny, tak i v obou domech s pečo-
vatelskou službou.

Tradiční posezení k lientů obou 
místních „pečovatelských“ domů 
s vedením radotínské radnice se ko-
nalo ve čtvrtek 7. prosince. 

Kromě kulturního programu, který 
i tentokrát obstarala umělecká agentura 
Petra Kubce, se akce zúčastnil starosta 

V celém le-
tošním roce 
s i  b u d e m e 
p ř i p o m í n a t 
v ý z n a m n é 
události v dě-
jinách našeho 

státu. Sto let od vzniku samostat-
ného Československa není jedno-
duchá historie pro naši vlast ani 
pro naše rodiny. Roky svobody 
a pravdy střídaly ty nesvobodné, 
kdy základní oporou systému byl 
život ve lži. Po konci komunismu 
jsme snadno podlehli dojmu, že 
budoucnost může postupovat 
pouze jedním správným smě-
rem a základní hodnoty našich 
svobodných životů jsou navždy 
samozřejmostí. Historická zku-
šenost nás před takovou iluzí ale 
důrazně varuje. 

10. výročí vzniku republiky 
v roce 1928 oslavili zbraslavští 
odhalením pomníku na Zbra-
slavském náměstí. My nyní 
k 100. výročí připravujeme cel-
kovou rekonst ru kci  našeho 
p o m n í k u .  Re s t au r átor s ké 
a stavební práce budou rozsáh-
lé. 90 let je na stavu pomníku 
znát. 90 let je znát i na stavu 
naší paměti. Pomník byl vztyčen 
jako připomínka padlých v bojích 
1. světové války a osudy hrdinů, 
kteří jsou na pomníku uvedeni, 
byly pro naše předky, a jsou i pro 
nás, jeho neoddělitelnou součástí. 
Chceme si je znovu připomenout 
a zachovat i dalším generacím. 
Oprava pomníku bude pro nás 
nejenom opravou stavby, ale hlav-
ně obnovou zbraslavské historie. 

Nejsme o nic moudřejší než 
naši předkové, kterým se demo-
kracie přímo před očima změni-
la ve fašismus či komunismus. 
Naše jediná výhoda spočívá 
v tom, že se z jejich zkušeností 
a činů můžeme poučit. Rok 2018 
nám dává příležitost.

Centrum jde do finále, v lednu proběhne veřejné projednání
Podoba Centra Radotín již nemá jen 

jasné obrysy a nové zadávací podmínky, 
jak jsme v NP16 informovali v srpnu 
loňského roku. Na stole je konkrétní ná-
vrh, jak by mohla vypadat nová veřejná 
prostranství (třída a náměstí), bytové 
domy s komerčními prostory v přízemí, 
a již dokonce i nová radnice postavená 
na základech dnešní kotelny.

Projekt etap „B“ a „C“ byl v roce 
2017 dotažen do radikálně odlišné 
podoby, než byla do té doby na stole. 
Přispěla k tomu úzká spolupráce inves-
tora s místní radnicí i změna legislativy 
umožňující výstavbu v místech, která 
z hlediska stávající hlukové zátěže (tj. 
ze železniční trati i hlavní výpadovky 
z Prahy do Dolního Poberouní)  nejsou 
zcela vhodná. Díky tomu se původní, 
relativně fádní a směrem na jih (tedy 
ke zdroji hluku) „slepé“ objekty, které 
navíc příliš ukrajovaly z požadovaného 

veřejného prostoru, mohly proměnit 
a více vyhovět obecným požadavkům 

na výstavbu i podmínkám radnice. 

Ostře sledovaná lávka
Za účasti autorizovaného inženýra pro 

mostní konstrukce a držitele oprávnění 
pro provádění hlavních a mimořádných 
prohlídek mostů Ing. Romana Šafáře, 
Ph.D. byla dne 9. a 12. prosince provede-
na mimořádná prohlídka lávky pro pěší 
a cyklisty přes Berounku v Radotíně. 

Plánovaná kontrola lávky se usku-
tečnila o půl roku dříve, aby byla 
jistota, že ji bude možné používat až 
do té doby, než se otevře nová. Ta by 

se měla začít stavět v roce 2018, do 
té doby bude režim užívání spojnice 
obou břehů nastaven tak, aby nedo-
cházelo k nárazovému zvýšení zátěže 
mostní konstrukce.

Lávka pro pěší, která spojuje rado-
tínský a zbraslavský břeh Berounky, 
je ve svěřené správě Městské části 

Praha 16. Ta již po povodních v ro-
ce 2013 zadala R. Šafářovi z ČVUT 
kontrolu její konstrukce a na základě 
doporučení, která z odborného po-
souzení vyplynula, objednala zajištění 
lávky ocelovou podpůrnou konstruk-
cí. Dvě masivní podpěry do koryta 
řeky instalovala v létě 2014 firma JHP 
mosty podle projektu z Pontexu, s.r.o. 
(Celková cena činila 2 700 000 Kč).

Na jaře 2018 se měla zopakovat 
odborná kontrola , 
v reakci na pád lávky 
v Praze-Tróji se však 
r ad n ic e  roz hod la 
nechat překontro-
lovat lávku již nyní. 
Vizuální posouzení 
stavu nosných částí 
konstrukce proběhlo 
ve dnech 9. a 12. pro-
since s pomocí člunu, 
vysokozdvižné plo-
šiny a horolezecké 
techniky.

Podpůrná konstrukce byla navr-
žena a realizována tak, aby lávku 
jistila v případě náhlého porušení. 
Není s mostovkou přímo spojena, aby 
nenarušovala rozložení sil mezi ní 
a pylonem, lávka by na ni ale mohla 
dosednout, pokud by došlo k naruše-

Radotín získal 
prostředky na P+R

Během posledního období je to už čtvr-
tý projekt, na který získala Městská část 
Praha 16 prostředky z Operačního pro-
gramu Praha – Pól růstu ČR (OPPPR). 

V rámci výzvy číslo 15 na podporu 
Udržitelné mobility a energetických 
úspor odsouhlasilo Zastupitelstvo 
hlavního města Prahy na svém prosin-
covém zasedání žádost Městské části 
Praha 16 na vybudování záchytného 
parkoviště v Radotíně s kapacitou 
240 parkovacích míst, z toho čtyři 

Možná si mnozí, v kontextu pro naši 
zemi významných historických událostí 
spojených s osmičkou na konci letopočtu, 
dávají otázku, jaký nový rok 2018 bude? 

Z numerologického hlediska je osmič-
ka velice mocné číslo. Jak jsem se dočetl, 
je to číslo symbolizující peníze, ambice, 
vůli a logické myšlení. Nic duševního, je-
likož značí převážně hmotný svět, zamě-
řený na získávání majetku a peněz, tedy 
moci, ale předurčující i osud. Jak sym-
bolické pro náš stát, dalo by se napsat. 
Osmička na konci letopočtu znamenala 
v české historii velké milníky v podobě 
následné velké zkázy, zmaru a úpadku 
nebo naopak velkého příslibu a naděje 
do budoucnosti. Nebudu ve svém, pro-
storem omezeném editorialu vypisovat 
všechny významné události spojené 
s naší státností, jelikož se všude o nich 
píše a bude psát, ale mnohé z nich jsou 
pro nás do dnešní doby, aniž si to někteří 
zcela uvědomují, velice zásadní.  

Jistou osudovost aktuálního roku 
2018 můžeme předpokládat už proto, 
že se česká společnost ocitla na nové 
křižovatce mezi tradiční demokracií 
a jakýmsi novým, zjevně autoritativním 
a populistickým systémem, k němuž 
tíhne a po němž volá část obyvatelstva, 
které nemá historickou paměť anebo se 
otevřeně hlásí k předlistopadovému ob-
dobí komunistické diktatury. Na vrchol-
ných postech se bez jakékoliv skrupule 
ocitají lidé i s problematickou minulostí, 
kteří výrazně rozdělují společnost, znovu 
jitří národnostní vášně, zpochybňují naše 
polistopadové směřování západní orien-
tace, omezují svobodu slova a tisku. Je to 
zvláštní, obzvláště v době, kdy se převáž-
ná většina lidí má poměrně slušně, může 
si dovolit to, o čem se mnohým před lis-
topadem roku 1989 ani nezdálo, rovněž 
i v kontextu toho, že žijeme v poměrně 
bezpečné zemi.

V tomto roce bude záležet na každém, 
kdo chce žít ve svobodné zemi. Nesmíme 
být pasivní a vzdávat se. Je třeba usilovat 
a pracovat na tom, aby se v této zemi dalo 
i v dalších letech svobodně existovat 
a dýchat. Aby tu mohli žít lidé s kritic-
kým myšlením, kteří věří v demokratické 
principy a ideály.

Tak jaký tedy ten rok 2018 bude? No 
přeci takový, jaký si jej skutečně udělá-
me, o jaký se každý z nás jednotlivě přiči-
níme a jaký si dle toho zasloužíme. 

Všechno jen to nejlepší, hlavně pevné 
zdraví, pohodu, úspěch a spoustu přátel, 
kterých si můžete vážit a věřit jim, Vám 
pro nadcházejících tři sta šedesát pět dní 
za redakční radu Novin Prahy 16 přeje
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Proč si pojistit domácnost
Pojištění domácnosti kryje škody 

způsobené živelnými pohromami. Po-
může, i když vás vykradou nebo když 
prasknou trubky.

Na rozdíl od pojištění nemovitosti 
se pojištění domácnosti vztahuje na 
vnitřní vybavení domácnosti, nikoliv 
nemovitost jako takovou. Cena pojiš-
tění domácnosti záleží především na 
rozsahu krytí a pojistné částce. Na co 
se vztahuje? Pojištění domácnosti se 
týká především vnitřního vybavení 
bytu, jako je nábytek nebo elektroni-
ka. Pojistit si můžete také sportovní 
vybavení, oblečení, hračky, peníze 
nebo šperky. Záleží na nabídce kon-
krétní pojišťovny. Některé pojišťovny 
nabízejí také pojištění, které zahrnuje 
i vybavení sklepa, půdy nebo garáže. 

A cena? Kolik za pojištění domác-
nosti zaplatíte, závisí zejména na 
zvoleném rozsahu krytí a pojistné 
částce. Pamatujte, že vybírat pojištění 
podle nejnižší ceny se nemusí vždy vy-
platit. Konečnou cenu ovlivňuje řada 
faktorů: celková hodnota domácnosti 
a jejího vybavení, velikost obytné 
plochy domácnosti, úroveň jejího vy-
bavení, lokalita, spoluúčast, zvolená 
rizika, zabezpečení domácnosti proti 
vniknutí. Jaká kryje rizika? Pojišťovny 
nejčastěji nabízejí krytí těchto rizik: 
krádež, vloupání a vnitřní vandalis-
mus, živelní pohromy jako povodeň 
a záplava, úder blesku, výbuch, po-
žár, vichřice, krupobití, pád stromů, 
vodovodní škody, například prasklé 
potrubí apod.

II. kolo volby prezidenta. Pokud ani je-
den z kandidátů na prezidenta republiky 
nezískal již v I. kole nadpoloviční většinu 
z celkového počtu platných hlasů opráv-
něných voličů, kteří se voleb zúčastnili 
a odevzdali platný hlas, bude se II. kolo 
konat v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 do 
22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 
8.00 do 14.00 hodin (I. kolo voleb se konalo 
až po uzávěrce tohoto vydání NP16). Dva 
kandidáti, kteří v prvním kole volby ob-
drželi nejvíce odevzdaných platných hlasů 
oprávněných voličů, postupují do druhého 
kola. Dojde-li k situaci, že na jednom ze 
dvou prvních míst se umístí více uchaze-
čů se stejným počtem hlasů, postupují do 
druhého kola všichni kandidáti z těchto 
prvních dvou míst. Pro II. kolo obdrží voli-
či hlasovací lístky postupujících kandidátů 
přímo ve volební místnosti (nedoručují se 
tedy tak jako v I. kole).
Nový vedoucí TS. Na základě výsledku 
vyhlášeného výběrového řízení byl s účin-
ností od 2. ledna 2018 jmenován vedoucím 
Technických služeb Praha – Radotín pan 
Milan Kubec, místní občan a též dlouhole-
tý zástupce subjektu dodávajícího radotín-
ské radnici rozsahem menší stavební práce 
a další služby (zejména v oboru elektroin-
stalace). Nahradil dosavadního vedoucího 
Ing. Marcela Alferiho, který na základě 
svého rozhodnutí ukončil působení u or-
ganizace k 30. říjnu 2017. Technické služby 
Praha – Radotín jsou příspěvkovou orga-
nizací zřízenou Městskou částí Praha 16, 
která se stará o úklid a údržbu veřejných 
prostranství, správu a údržbu místních 
komunikací a městské zeleně či spravuje 
Sběrný dvůr Radotín v ulici V Sudech. 
Rekonstrukce ulice Za Ovčínem. Rada 
hl. m. Prahy na svém 43. jednání dne 
12. prosince 2017 schválila vítěze výběro-
vého řízení na kompletní opravu ulice Za 
Ovčínem v Městské části Praha - Lochkov. 
Vítězem se stala společnost Cetus Plus, a. s., 
s nabídkovou cenou 14 723 139  Kč bez DPH. 
Ulice Za Ovčínem je ve špatném technic-
kém stavu a situace vyžaduje rekonstrukci. 
V jejím rámci bude vybudována splašková 
kanalizace včetně čerpací stanice, komu-
nikace dostane živičný povrch, odvodnění 
a nový dlážděný chodník.
Nový spoj autobusové linky 245. Na 
základě podnětu Oddělení dopravy 
ÚMČ Praha 16 projednal ROPID s Do-
pravním podnikem hlavního města 
Prahy a.s. změnu v provozu autobusové 
linky č. 245 s tím, že od 15.1.2018 bude 
provoz prodloužen zavedením nového ce-
lotýdenního spoje ze zastávky Nádraží Ra-
dotín ve 23.41 hodin. Stejně jako předchozí 
spoje linky 245 i tento bude mít návaznost 
na vlak a autobusovou linku 244 z centra.
Kovové odpady do podzemních kontejnerů. 
Od 1.1.2018 probíhá v Radotíně u někte-
rých podzemních stanovišť tříděného od-
padu mimo stávající komodity také sběr 
kovových odpadů. Vývoz budou Pražské 
služby, a.s. provádět dle harmonogramu 
každých 6 týdnů. Jedná se o stanoviště 
v ulicích Prvomájová, Sídliště, Věštínská, 
Prvomájová, Loučanská, Josefa Kočího 
a náměstí Osvoboditelů a Horymírově 
náměstí. Vhozy jsou označeny stříbrnou 
páskou a popisem a budou umístěny 
v děleném kontejneru vedle vhozu na ná-
pojové kartony.
Co s vánočním stromkem? Vyhozené 
vánoční stromky nepatří do nádob na 
směsný odpad, protože tím snižují jejich 
kapacitu. V případě, že máte veřejně 
přístupnou popelnici nebo kontejner na 
směsný odpad (například na sídlišti), lze 
stromky volně odložit vedle nich. Pokud 
ale nemáte popelnici volně přístupnou 
z ulice (některé činžovní domy a rodinné 
domy), je ideální odložit vánoční stromek 
u nejbližšího kontejneru na tříděný od-
pad. Jejich odvoz započal den po Štědrém 
večeru a probíhá po celý leden a únor. 
Konečná zastávka pro vánoční stromky 
je u odběratele, který se zabývá zpracová-
ním dřeva. Stromky jsou nadrceny a ná-
sledně využity např. v zahrádkářském 
průmyslu do kompostu. Znečištěné nebo 
nedostatečně odstrojené stromky putují 
společně se směsným odpadem k energe-
tickému využití do ZEVO Malešice. Vý-
jimka platí pro umělé stromky. Pokud už 
stromek dosloužil, rozhodně nepatří do 
kontejneru na tříděný či směsný odpad, 
ale do sběrného dvora.
Podávání informací o zápisech do ŽR. 
Živnostenský úřad může na žádost pod-
nikatele vydat ze živnostenského rejstříku 
úplný výpis jako průkaz živnostenského 
podnikání nebo jen částečný výpis. Může 
být vydáno i potvrzení o určitém zápisu, 
popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku 
určitý zápis není. Uvedené výstupy jsou 
zpoplatněny 20 Kč za každou započatou 
stránku a mají statut veřejné listiny. 
Živnostenský rejstřík ve formě veřejného 
seznamu je k dispozici na internetové 
adrese: www.rzp.cz. Zde je možno získat 
aktuální i historické informace o jednot-
livých podnikatelských subjektech.

Vyhýbal se trestu
Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy (MP) zjistila při běžné hlídkové činnosti 
dne 11. prosince ve 13.30 hodin v ulici Vrážská výskyt osoby- muže, o kterém dle 
osobní znalosti věděla, že má na základě trestního příkazu Obvodního soudu pro 
Prahu 5 nástup do výkonu trestu do Vazební věznice Praha – Ruzyně, kam do té 
doby nenastoupil. Z uvedených důvodů byl muž hlídkou vyzván k prokázání to-
tožnosti. Po předložení občanského průkazu byla provedena lustrace v databázi 
PATROS vedené Policií ČR s pozitivním výsledkem: po muži bylo vyhlášeno ce-
lostátní pátrání, neboť nenastoupil do VTOS ve Vazební věznici Praha – Ruzyně. 
Dále bylo zjištěno, že hledaná osoba je nebezpečná a může být ozbrojená. Toto 
se bezpečnostní prohlídkou ze strany zasahující hlídky nepotvrdilo. Strážníci 
následně hledaného muže předali hlídce Policie ČR – PMJ (Pohotovostní moto-
rizovaná jednotka). V průběhu celého zákroku nedošlo k žádné újmě na zdraví 
či ke škodě na majetku, donucovací prostředky použity nebyly.
Dobýval se do domu, skončil na služebně
Den před Štědrým dnem v půl šesté ráno prověřovala autohlídka MP telefonické 
oznámení z tísňové linky 156, že v ulici náměstí Osvoboditelů za OC Berounka 
se má někdo dobývat do domu, kopat a bušit do dveří. Hlídka po příjezdu na 
místo zpozorovala u jednoho z domů muže opírajícího se o vchodové dveře, je-
jichž skleněná výplň byla rozbitá, přičemž střepy a kusy skleněné výplně pokrý-
valy zemi v celé ploše vchodu panelového domu. Strážníci jej vyzvali k prokázá-
ní totožnosti a podání vysvětlení. Muž po prokázání totožnosti nebyl schopen 
uvést žádné skutečnosti, okolnosti či informace o předmětné věci. Na základě 
výše popsaných skutečností a okolností pojali strážníci důvodné podezření ze 
spáchání trestného činu. Posléze se na místo dostavila i oznamovatel. Hlídka Po-
licie ČR z místního oddělení Radotín si na místě celou záležitost převzala k při-
jetí vlastních opatření. Po celou dobu trvání úkonu nebylo užito donucovacích 
prostředků a nedošlo ke zranění či ke škodě na majetku.

Úvod tohoto miniseriálu poskytne 
základní informace ke svozu směsného 
komunálního odpadu; další díl se bude 
věnovat otázce úklidu kolem popelnic. 

Na území hl. m. Prahy je v součas-
né době rozmístěno přibližně 118 tisíc 
sběrných nádob na směsný komunál-
ní odpad o objemu 70-1100 l, jejichž 
svoz je pravidelně (v četnosti 1x za 
14 dní až 7x týdně) zajišťován urče-
nými svozovými společnostmi. Počet 
nádob neustále roste v závislosti na 
rostoucí zástavbě.

Povinnost objednat si sběrné ná-
doby na směsný odpad je v podmín-
kách hl. m. Prahy uložena vlastníkovi 
objektu, který je povinen objednat do-
statečný objem těchto nádob v závis-

losti na počtu osob, které daný objekt 
využívají. Tato povinnost je vlastníko-
vi dána tzv. „vyhláškou o odpadech“, 
jedná se o vyhlášku č. 5/2007 Sb. hl. m. 
Prahy, kde je v § 6 uvedeno, že vlastník 
objektu „zajistí u svozové společnosti 
dostatečný objem sběrných nádob na 
směsný odpad, doporučený objem 

Systém svozu odpadu 
podle druhu objektu 
je uveden v příloze 
č. 2 této vyhlášky“.

Doporučený objem 
sběrných nádob činí 
pro zástavbu rodinných 
domů 4 l/osobu a den, pro činžovní 
zástavbu 4-6 l/osobu a den, pro síd-
lištní zástavbu 5-7 l/osobu a den. Tato 
litráž je pouze doporučená, pokud 
např. domácnosti své odpady důsled-
ně třídí, je možné si objednat velikost 
nádoby a frekvenci jejího vývozu „na 
míru“, v souladu se zásadou „čím víc 
vytřídíš, tím méně platíš“.

Cena za nádobu se tedy v Praze od-
víjí od její velikosti a četnosti vývozu. 
Pokud jsou u nemovitosti nádoby 

p e r m a n e n t n ě 
přeplňovány, je 
potřeba ověřit, zda 
vlastník objektu 
u  s voz ové  spo-
lečnosti objednal 
dostatečný počet 
sběrných nádob, 
případně dostateč-
nou četnost jejich 
svozu.

Svoz směsného 
komunálního od-
padu je částečně 
hrazen z poplatku 
z a  k o m u n á l n í 

odpad, jehož výše je v Praze stano-
vena obecně závaznou vyhláškou 
č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy. Od roku 
2005 se nezvýšil, na rozdíl od nákladů 
na svoz a odstranění směsného odpa-
du. Roční výběr poplatku se pohybuje 
ve výši cca 701 mil. Kč, náklady v ro-
ce 2016 činily 864 mil. Kč.

Pojišťovny již standardně nabízejí 
mezi svými produkty také pojištění ob-
čanské odpovědnosti – lidově pojistku 
na blbost – pro krytí škod, způsobených 
v běžném životě. Vzhledem ke svérázné-
mu výkladu pojistných podmínek a čet-
ným výlukám se u některých pojišťoven 
může stát, že navzdory pravidelným 
platbám pojistného se klient plnění od 
pojišťovny nikdy nedočká. 

Příklad: Pětiletý syn paní Ireny její 
kamarádce nedopatřením polil kakaem 
telefon. Irena vzniklou škodu nahlásila 
své pojišťovně – která se rozhodla 
škodu neuhradit, ačkoliv přesně na 
tyto případy se má pojistka vztaho-
vat. Hlavním argumentem pojišťovny 
bylo, že podle občanského zákoníku 
neodpovídá matka za škody způsobené 
svým nezletilým dítětem, nezanedbá-li 
nad ním náležitý dohled. Podle tohoto 
výkladu pojišťovny tedy nevznikla 
žádná odpovědnost za škodu, a není 
tudíž důvod vyplácet pojistné plnění. 
Své kamarádce tak paní Irena, která 
se řídí především pravidly lidské sluš-
nosti, musela škodu uhradit z vlastní 
kapsy. Pokud by ale paní Irena dohled 
nad synem zanedbala, pojišťovna by 
se mohla chytit pojistných podmínek, 
v nichž stojí, že pokud pojištěný poruší 
povinnost předcházet vzniku škody, 
nemusí mu plnění vyplatit. „Přistoupí-
-li pojišťovna k podobně absurdnímu 
výkladu pojistných podmínek, stane 
se z celého pojištění odpovědnosti 
prázdný produkt, který nelze využít 
v žádné životní situaci,“ konstatuje 
Lukáš Zelený, vedoucí právního od-
dělení spotřebitelské organizace dTest. 
V takovém případě lze namítat, že 
ustanovení pojistných podmínek za-
kládají významnou nerovnováhu práv 
v neprospěch spotřebitele, protože se 

oproti pravidelné úhradě pojistného 
nikdy nemůžete dočkat výplaty pojist-
ného plnění od pojišťovny. K nepřimě-
řeným smluvním ujednáním se podle 
zákona vůbec nemá přihlížet.

Také seznam výluk bývá poměrně 
obsáhlý. Pojišťovny zpravidla nevyplá-
cí pojistné plnění za škody způsobené 
příbuznými a pojištění nekryje ani od-
povědnost, kterou na sebe vezmete nad 
rámec právních předpisů. Pokud tedy 
například máte v úschově cizí majetek, 
který nedopatřením poškodíte, pojist-
ného plnění se nedočkáte. Co se týče 
pojištění odpovědnosti za dítě, obvykle 
se nevztahuje na situace, kdy vaše dítě 
rozbije váš vlastní majetek. Prostor pro 
vyplacení pojistného plnění je jak vid-
no často velmi úzký. Ve smlouvě bývá 
sjednána spoluúčast, o niž se snižuje 
pojistné plnění. Pojišťovny také málo-
kdy uhradí celkovou škodu, zpravidla si 
odečtou alespoň vlastní odhad amorti-
zace poškozeného majetku.

Dohadování s pojišťovnou o opráv-
něnosti nároku je pak běh na dlou-
hou trať s velmi nejistým výsledkem. 
Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný 
správní orgán oprávněný závazně 
rozhodovat spory mezi pojišťovnami 
a jejich klienty, je jedinou autoritou, 
na niž se mohou spotřebitelé obrátit, 
soud. Služby finančního arbitra je 
zase možné využít jen v případě sporu 
ohledně životního pojištění. 

Spotřebitelé se mohou pokusit 
dosáhnout dohody s pojišťovnou 
prostřednictvím stížnostního portálu 
VašeStížnosti.cz provozovaného dTes-
tem nebo služby mimosoudního řešení 
sporů, která funguje při České obchod-
ní inspekci. dTest ani Česká obchodní 
inspekce ale nemohou v těchto sporech 
vydávat závazná rozhodnutí.

Má tzv. „pojištění na blbost“ smysl?

Bezplatná právní poradna studentů 
Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
pořádaná ve spolupráci s hl. m. Prahou je 
v provozu od 8. ledna do 30. května 2018.

Právní rady (maximálně 15 minut 
na klienta) poskytují studenti vyšších 
ročníků právnické fakulty v rámci své 
praxe pod dohledem právníka Magis-
trátu hlavního města Prahy. Studentská 
bezplatná právní poradna tak nena-
hrazuje profesionální služby advokátů 
nebo notářů, pouze je doplňuje. 

Poradna je otevřena v pondělí a ve 

středu 14.00-16.00 hodin. Do poradny se 
objednává výhradně přes telefon na čísle 
12444, a to pondělí až čtvrtek 8.00-
18.00 hodin a v pátek 8.00-16.00 hodin.

Kancelář poradny je ve Škodově 
paláci, Jungmannova 35/29, Praha 1, 
v přízemí – přepážky č. 7 a 8.

Podrobné informace jsou k dispo-
zici na:  http://www.praha.eu/jnp/cz/
potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/
studentska_pravni_poradna/index.html

Zastupitelstvo hlavního města Prahy 
v prosinci 2017 schválilo poskytnutí 
finanční dotace v celkové výši 22,5 mi-
lionu Kč na zajištění lékařské pohoto-
vostní služby na území metropole.

Ta je zde od roku 2008 organizována 
v jednotném systému, od 1. ledna 2013 
ji zajišťují tato zdravotnická zařízení 
(u prvních pěti je zřizovatel Minis-
terstvo zdravotnictví ČR) v oborech: 
Fakultní nemocnice v Motole – vše-
obecné praktické lékařství, praktické 
lékařství pro děti a dorost a zubní 
lékařství (5,6 mil. Kč pro rok 2018), 
Fakultní nemocnice Královské Vino-
hrady – všeobecné praktické lékařství 
(2,2 mil. Kč), Všeobecná fakultní ne-
mocnice v Praze – praktické lékařství 

pro děti a dorost a zubní lékařství 
(2,7 mil. Kč), Nemocnice Na Bulov-
ce – všeobecné praktické lékařství 
a praktické lékařství pro děti a dorost 
(4,4 mil. Kč), omayerova nemoc-
nice – všeobecné praktické lékařství, 
praktické lékařství pro děti a dorost 
a zubní lékařství (5,4 mil. Kč), Ústřed-
ní vojenská nemocnice – Vojenská 
fakultní nemocnice Praha (zřizovatel 
Ministerstvo obrany ČR) - všeobecné 
praktické lékařství (2,2 mil. Kč).

Městská poliklinika Praha je jako 
příspěvková organizace hlavního měs-
ta Prahy financována formou neinves-
tičního příspěvku na provoz z rozpoč-
tu odboru zdravotnictví, sociální péče 
a prevence magistrátu.

Přes 22 milionů na lékařské pohotovosti

Bezplatná právní poradnaBezplatná právní poradna

Olej ze smažení přijímají sběrné dvory
Na území hlavního města Prahy fun-

guje stabilně dvacet sběrných dvorů. Na 
každém z nich je možné kromě široké 
škály odpadů odevzdat od prosince 
předloňského roku i použité potravi-
nářské oleje a tuky.

Odložení těchto materiálů je zcela 
zdarma, pouze je potřeba oleje zbavit 
zbytků jídla a přinést do sběrného dvora 
v uzavřené PET lahvi (nikoliv ve skle-
něné nádobě). Oleje a tuky rozhodně 
nepatří do záchodu nebo dřezu, neboť 
ve velké míře zanášejí kanalizaci. (Lepší 
variantou, i když ne ideální, je oleje slít 
do PET lahve a následně ji vyhodit do 

směsného komunálního odpadu.)
Za jeden rok se na sběrných dvorech 

vysbíralo celkem 4,6 tuny použitých 
potravinářských tuků a olejů. Ty zpra-
covatelská firma po vyčištění použila 
do dalších produktů.

O nakládání s oleji a tuky musí dbát 
například i restaurace. Všechny provo-
zy, kterým při jejich podnikatelské čin-
nosti vzniká gastroodpad, tedy i oleje 
a tuky, musí mít ze zákona zajištěno 
nakládání s tímto odpadem. Měly by 
mít uzavřenou smlouvou s některou 
svozovou společností, která jim za 
úplatu zajistí odvoz gastroodpadu.
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Radotínské vily, vilky, domy a domečky XI.
Po delším přerušení se opět vrátíme k rozběhnutému seriálu – abychom dokončili procházku ulicí Pod Klapicí.

Výřez plánu domu čp. 112 z roku 1907, 
který stavěl Jan Jelínek, mistr tesařský

Již hotový dům na snímku z roku 1910 najdete 
vlevo dole, protilehlá linie domů ještě není 
uzavřena

Roku 1913 byla v domě povolena p. Otakaru 
Volfovi stavba porážky, v patře pracoval
hodinář Josef Třešňák

Ve štítu míval dům sgrafito Horymírova skoku – 
fotografie pořízená kolem roku 1935

Současná podoba vily

Pohlednice z roku 1931 je nejstarším 
dochovanou fotografií domu čp. 299,
který roku 1924 pro paní Kateřinu
Špirkovou vystavěl architekt a stavitel 
Jaroslav Dvořák. V době pořízení fotografie 
fungovala v domě kromě koloniálu
i kavárna s jídelnou

Prodejna Pramene v roce 1959
Dnes se zde můžete zastavit v Hospůdce
Na růžku

Na snímku pořízeného kolem roku 
1900 byla parcela s budoucím čp. 299 
ještě prázdná, stejně jako protilehlé 
místo u potoka

Na strategickém místě u můstku vyrostla 
maličká trafika Kadlecových, čelem byla 
otočená do silnice (nyní ul. Prvomájová), 
stejnou podobu má i na snímku z r. 1959

Dřevěnou budku později nahradila stavební 
buňka, která tu stála ještě v roce 2012

Dnes je zdejší prodej tiskovin a tabáku 
definitivně minulostí

Historické snímky poskytli
Ing. Irena Farníková,

pan Otakar Jahoda
a z letopiseckého archivu

Ing. Jaroslav Šindelka,
současnou podobu nafotila

a textem doprovodila Kateřina Drmlová

Centrum jde do finále... Ostře sledovaná lávka

Radotín získal... 

„Rada městské části Praha 16 při-
pravovala několik měsíců nové pod-
mínky pro budoucí zástavbu, které se 
pro radnici staly nepřekročitelnými,“ 
říká radotínský starosta Mgr. Karel 
Hanzlík. „Díky úzké spolupráci s ne-
závislým odborníkem Ing. arch. Pe-
trem Hlaváčkem, bývalým ředite-
lem Institutu plánování a rozvoje 
hl. m. Prahy a uznávanou kapacitou 
přednášející na Fakultě architektury 
ČVUT, se celý projekt posunul výraz-
ně dále a investor musel z řady svých 
představ ustoupit.“

Radnice v polov ině roku 2017 
například stanovila, že součástí řeše-
ného prostoru, tj. lokality mezi ulicí 
Na Betonce, Radotínským potokem 
a stávajícím „obchodním centrem Be-
rounka“, bude přijatelně velké náměstí 
(o rozměrech cca 50x50 metrů), nová 
budova úřadu, v níž by byly všechny 
agendy na jednom místě, aby prostor 
počítal nejen s bytovými objekty, ale 
též se širší obchodní třídou. 

„Klíčová je v tomto území otázka 
dopravy, kdy byly zvažovány různé 
varianty řešení z hlediska obslužnosti, 
jednosměrných ulic, zamezení živel-
ného průjezdu územím či podoby no-
vého přemostění u světelné křižovatky 
pod Kulturním střediskem Radotín. 
Zásadní zde bude samozřejmě i řeše-
ní dopravy v klidu, tedy parkování,“ 
zdůrazňuje starosta Hanzlík. „Řešení, 

jež bylo představeno místním zastu-
pitelům či členům Komise stavební 
v prosinci, je rozumným kompromi-
sem mezi naprostým nedostatkem 
parkovacích míst a na straně druhé 
výstavbou nového záchytného parko-
viště místo klidové zóny či zeleně.“

Významnou novinkou projektu do-
saženou po řadě jednání je doplnění 
dalších 50 podzemních parkovacích 
míst, která budou sloužit výhradně 
stávajícím občanům z lokality „nové-
ho sídliště“ na náměstí Osvoboditelů. 
Díky tomu a v souběhu s dalšími již 
dokončenými kroky (např. výstavba 
parkoviště P22 u ulice Na Betonce či 
vytvoření nového pásu pro parkování 
u obslužných ramp OC Berounka) by 
lidé bydlící dnes v lokalitě neměli za-
znamenat zhoršení možnosti parkování 
v oblasti celého náměstí Osvoboditelů.  

Součástí nového projektu je i větší 
náměstí, na jehož východním okraji 
nahradí nevzhlednou a kapacitně pře-
dimenzovanou kotelnu nová budova 
radnice, v níž budou pro občany všech-
ny agendy na jednom místě a ve vý-
razně komfortnějších prostorách (více 
přepážek pro evidenci obyvatel, nové 
informační centrum, odpočinkové zóny 
či dětský koutek). 

Veřejné projednání záměru Centra 
Radotín se uskuteční v pondělí
22. ledna 2018 od 17.30 hodin
ve velkém sále Kulturního střediska 
Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15.

ní nosných prvků. Samotná lávka je však 
koncipována tak, že vedle předpínacích 
ocelových lan v hlavní nosné konstrukci 
ji podporuje také systém závěsů vede-
ných přes pylon. Provizorní zajištění 
podpůrnými pilíři je jen další pojistkou.

Veškeré tyto kroky vedení Městské 
části Praha 16 podniká proto, aby 
při zachování maximálního bezpe-
čí udrželo spojení mezi Radotínem 
a protějším zbraslavským břehem. 
„Vnímáme, že případným uzavřením 
radotínské lávky by došlo pro některé 
spoluobčany k vážnému logistickému 
problému – pro pěší a cyklisty se jed-

ná o důležitou komunikační spojnici, 
jelikož další možnost dostat se z jedné 
strany břehu Berounky na druhou je 
až v Lahovicích nebo v Dolních Čer-
nošicích,“ dodává k tomu radotínský 
starosta Karel Hanzlík „Konstrukce 
lávky tady je odlišná, v Tróji se jednalo 
o visutou konstrukci, tak zvaný visutý 
předpjatý pás. U nás jsou jak vnitřní 
lana, tak i vnější závěsy – a před třemi 
lety jsme přidali i spodní zajištění.“

Ze závěrů mimořádné prohlídky 
vyplývají krátkodobá i dlouhodobější 
opatření, při jejichž realizaci je možné 
zachování omezeného provozu lávky 

místa budou určena pro elektromobi-
ly. Výše podpory je 126 075 950 Kč. 

„Když si k tomu připočteme prostřed-
ky na projekty Místa u řeky, přístavbu 
budovy II. stupně a vestavbu do půdy 
I. stupně, překračujeme částku 170 mi-
lionů Kč získanou z evropských peněz,“ 
sděluje 1. místostarosta Mgr. Miroslav 
Knotek. „Hodnotitelé projektu z OPPPR 
vzali na vědomí i fakt, že budova bude 
zapuštěna jeden a půl patra do země, což 
zvýšilo celkové náklady.“

Budova P+R díky tomu působí 
subtilněji a hrana objektu kolem spo-
jovací cesty od sokolovny k nádraží 
ČD bude v šesti metrech, tedy pouze 
dvoupodlažní. 

Veřejné projednání projektu k územ-
nímu rozhodnutí proběhlo 12. prosince 
2017. Současně se začíná projednávat 
dokumentace pro stavební povolení. 
Součástí budovy budou i čtyři dobíjecí 
místa pro elektromobily, fotovoltaická 
elektrárna na střeše budovy, bezbari-
érový přístup nebo informační systém 
o naplněnosti parkoviště. Objekt bude 
mít ze tří stran otevřené fasády, ze 
strany vlakového nádraží je na základě 
požadavku SŽDC fasáda plná. 

Rada městské části Praha 16 na po-
sledním zasedání roku 2017 konaném 
13. prosince schválila i záměr využití 
sousedního pozemku, který dnes slouží 
jako skladový prostor. Podpořila záměr 
TJ Sokol Radotín na rozšíření tréninko-
vých prostor pro oddíl lakrosu. Záměr 
vybudovat druhé hřiště a zlepšit pod-
mínky pro trénování mládežnických 

až do doby výstavby nové - maximálně 
však do roku 2020.

Krát kodobá opat ření za hrnují  
umístění zábran pro zamezení vjezdu 
motocyklů a automobilů, umístění 
dopravní značky oznamující, že lávku 
je možno používat pouze jednotlivý-
mi osobami, umístění zákazu vstupu 
na lávku při rychlosti větru větší než 
10 m/s a osazení varovné tabulky 
s upozorněním na nerovnosti v po-
chozí ploše lávky. Tato opatření budou 
realizována v nejbližší možné době.

Dlouhodobější opatření zahrnují 
rozšíření provizorního podepření láv-
ky a úpravy závěsů lávky dle připravo-
vané projektové dokumentace.

týmů představilo vedení lakrosového 
oddílu městské části už v roce 2012. 
V té době však nebyly majetkově doře-
šeny všechny dotčené pozemky. 

„Dle ověřovací studie je nyní na tyto 
pozemky možné umístit tréninkovou 
halu, kterou budou moci v zimní sezó-
ně využívat, kromě lakrosových týmů, 
třeba i žákovské fotbalové týmy SC Ra-
dotín. Hala bude mít v první etapě jen 
nejnutnější vybavení a počítá se s využi-
tím zázemí sokolovny,“ upřesňuje další 
záměr místní radnice místostarosta 
Knotek. Hřiště s umělým povrchem 
bude mít rozměr 58x26 metrů. 

TJ Sokol Radotín tak může začít 
pracovat na projektové dokumentaci 
haly, tak aby mohla být podána žá-
dost na investiční grant MHMP, nebo 
MŠMT. 
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Jako každý rok má pro vás i tentokrát Městská část Praha 16 připravenu bohatou 
nabídku akcí. Tento harmonogram je základem, do něhož budou v průběhu roku 
přibývat i další možnosti vyžití, proto pravidelně sledujte kalendář na stránkách 
www.praha16.eu.
16. 2.         XXIII. Radotínský bál    
11. 2.         Únorové kácení kuželek – turnaj v klasických kužel kách *) 
22. – 25. 2.      POPAD (Pražská oblastní přehlídka amatérského divadla)
3. 3.         Horymírova sváteční jízda Neumětely – Radotín & Masopust **)
3. 3.         Vítání jara v Pivním Sanatoriu 
18. 3.         O Radotínskou skleněnku – turnaj v kuličkách *)
20. 3.         Čaj o třetí
21. 4.         Bezpečné jaro 2018 (od 13.30 do 17.00 hodin)
22. 4.         Jarní zelené koule – turnaj v pétanque 
25. 4. – 28. 4. Memoriál Aleše Hřebeského v boxlakrosu 
27. - 29. 4.       POPAD – divadla pro děti (Pražská oblastní přehlídka 
                        amatérského divadla) 
         AKCE RADOTÍNSKÉHO PÁBENÍ
12. 5.         Akce IZS (dopoledne s Integrovaným záchranným systémem
                        od 9.00 do 13.00 hodin)
12. 5.         Odemykání Biotopu
19. 5.         Velké radotínské rodeo  
26. 5.         Velký dětský den 
2. 6.         XII. Královský průvod  
3. 6.         Na minigolf  minimísto! – Pocta měsíci červnu při turnaji
                        v mini golfu *)
5. 6.         Čaj o třetí
16. 6.         Radotínská neckyáda
28.6.                5. Radotínský triatlon
8. 7.         Léto v Provence – turnaj v pétanque  
9. 9.         Pétanque-ové loučení s létem + Vrh koulí *)
15. 9.           Radotínské Burčákobraní
18. 9.         Čaj o třetí
6. 10.         Babí léto
13. - 14. 10.     XXI. Havelské posvícení 
10. 11. – 16. 11.  Výstava kruhu radotínských výtvarníků
11. 11.         Bowlingové kouloidní finále *)  
2. 12.         I. Adventní koncert 
8. 12.         Adventní koulování – turnaj v pétanque  pro otužilé
9. 12.         II. Adventní koncert
11. 12.         Čaj o třetí 
16. 12.         III. Adventní koncert – SUDOP, Vánoční trh
26. 12.         Koncert Pražské mobilní zvonohry a Ohňostroj
*) Akce je součástí 6. mistrovství Radotína 2018 v boulo/koulo – akce OPÉRA
**) Masopust je společná akce MČ Praha 16 a TarpanClanu, z.s.

Akce v Radotíně v roce 2018

Potěšení z díla
Když se v sobotu 2. prosince úderem 

9. hodiny otevřely dveře radotínské 
školy prvním návštěvníkům, začaly již 
14. Vánoční dílny.

Na třinácti stanovištích byla připra-
vena opravdu bohatá nabídka výrobků 
a každý si mohl vybrat dle svého vku-
su i schopností. 

Svojí nádhernou vůní lákaly do 
kuchyňky malé vánočky pečené v hli-
něných květnících, na které brzy ráno 
zaděláva l osvědčený 
pekařský tým. 

Další tři stanoviště na-
bídla quilling – papírové 
hvězdice různých veli-
kostí, výrobu závěsného 
zlatého nebo stříbrné-
ho andělíčka a vystři-
hování dalšího – bílého 
a stojacího – z papíru.

O třídu dál se vyrábě-
ly drátkové ozdoby zdo-
bené korálky, malý třpy-
tivý svícínek s čajovou 
svíčkou a voňavé svíčky 
z medových plástů.

Jinde se malovaly skleněné ozdoby 
třpytkami, vytvářel staročeský závěs 
ze sušeného ovoce a koření, vystři-
hovala červenozelená vánoční hvězda 
z filcu nebo barevný kapřík na ubrou-
sek, zdobil se vánoční zvonek i rozto-
milí čertíci ze šišek.

A protože nikdy nesmí chybět di-
vadlo, předvedl dramatický krou-

žek dvakrát představení „Vánoce ze 
skříně“, které potěšilo všechny malé 
i velké diváky.

A ani letos nechyběl teplý voňavý 
čaj, u kterého každý mohl chvilku 
posedět a vychutnat si krásnou atmo-
sféru adventního tvoření. Návštěvníci 
odcházeli s úsměvem a s plnou náručí 
vlastnoručně vyrobených dárečků, 
kterými určitě udělali radost i svým 
nejbližším.

A organizátoři měli zase velkou ra-
dost, že se akce povedla a že opět po-

těšili pravidelné i nové účastníky, kteří 
do školy dorazili v hojném počtu.

Dík patří jim všem i pomocníkům 
z řad žáků (i těch bývalých) – ale 
i vedení školy, které je v pořádání 
této velké akce podporuje, i Městské 
části Praha 16 za grantovou dotaci, 
bez které by se dílny nemohly usku-
tečnit.

Předvánoční potkávání 
Městské části Praha 16 Mgr. Karel 
Hanzlík se svým zástupcem Mgr. Mi-
roslavem Knotkem a tajemníkem úřa-
du Ing. Pavlem Jiráskem. 

Veškeré zázemí včetně kávy, čaje 
a malého občerstvení pro všechny pří-
tomné obstaraly pečovatelky a další 
zaměstnanci, kterým i tímto způso-
bem starosta Hanzlík poděkoval za 
jejich celoroční náročnou a obětavou 
práci – či spíše péči – o nejstarší spolu-
občany. A tak i letos šlo hlavně o milé 
setkání, na němž se zpívaly koledy 
a rozdávaly se dárky – a to jak od dětí 
z místní školy, tak i malé pozornosti 
od radotínské radnice.

Adventní Čaj o třetí, který Městská 
část Praha 16 pravidelně pořádá pro 
radotínské seniory a seniorky, je po-

sledním v roce - a bývá hojně navští-
vený. Jinak tomu nebylo ani v úterý 
12. prosince. 

Setkání se známými u čaje a kávy 
těsně před Vánocemi je asi pro mnohé 
příjemným vytržením ze svátečních 
příprav. A velký sál domu „U Koruny“ 
je díky práci všech z kulturního stře-
diska pro takovou příležitost pravidel-
ně přetaven na milou čajovnu.

Tentokrát to byla čajovna divadelní. 
Po vystoupení dětí z mateřské školy 
Petrklíč a osobním blahopřání starosty 
Karla Hanzlíka a jeho zástupce Miro-
slava Knotka převzalo taktovku diva-
dlo Náměstíčko. Jeho soubor proměnil 
pódium v Malou Stranu 19. století 
- v takovou, jakou popisoval Neruda 
ve svých Povídkách malostranských. 
Tři z nich tu také s chutí sehrál.

Prosinec je v Radotíně tradičně ve 
znamení adventních koncertů, k nimž 
se o svátcích přidává ještě vystoupe-
ní zvonohry a ohňostroj. Letos byly 
předvánoční koncerty jen tři, o to více 
se k nim ale vydařilo počasí.

Druhá adventní neděle se v pozd-
ním odpoledni zahalila do husté vá-
nice jak vystřižené z vánočních pohá-
dek. Stvořila tak tu nejlepší atmosféru 
pro dokonalé okouzlení čarodějem 
rozeznělých strun. 

Všechny posluchače v zaplně-
ném sále uvíta l úvodním slovem 

radotínský starosta Karel Hanzlík, 
který také uvedl Štěpána Raka. Tomu 
i dodatečně předal druhé dvojCD 

radotínských hudebníků, jehož křtu 
se kytarista nemohl kvůli jinému 
koncert zúčastnit.

Mistr poděkoval – jemu i všem 
ostatním – za skvělou návštěvu, pro-
tože podle vlastních slov by on sám 
„v takovém počasí na Raka nešel“. 
(Přitom kvůli radotínskému koncer-
tu přijel na otočku z Ostravy, kam 
se zase hned vracel.) Pak si sedl na 
připravenou židli a začal hrát… Jak 
takovou hudbu převést do slov? Byl to 
prostě zážitek.

Třetí a letos poslední radotínský 
adventní koncer t 
p a t ř i l  Č e s k é  m š i  
v á n o č n í  J a k u b a 
Jana Ryby, kterou 
jako vždy přednesl 
smíšený sbor SU-
DOP za doprovodu 
učitelů ZUŠ Kle-
menta Slavického, 
tentokrát s novým 
barytonistou. Ven-
ku před kostelem 
zat ím pokračova l 
Vánoční trh.

Trh se otevřel už 
v jednu hodinu – 
náměst í Sv. Petra 

a Pavla v tu dobu vypadalo spíš na 
brzké jaro a atmosféru blížících se 
svátků musela dohánět světýlka, 

vůně svařeného vína a františků. 
I vystoupení dětí z mateřské školy 
se ještě stihlo odehrát skoro v teple, 
stejně jako následující pohádkový 
příběh z Betléma. 

Teprve, když se kostel zaplnil vy-
stupujícími a především posluchači, 
obloha se černě zatáhla a během chvíle 
upustila na zem zimu, jakou známe 
z kopců nad Rybovým Rožmitálem. 
Z kostela se pak již vycházelo do jiné-
ho, mnohem vánočnějšího Radotína.  

Na  s v a t ého  Š t ě pá n a ,  v  ú t e r ý  
26. prosince opět zavítala do Radotína 
Pražská mobilní zvonohra. Pod ruka-
ma carillonéra Mgr. Radka Rejška se 
všech 57 zvonů, zvonků a zvonečků 
rozeznělo vánočními, ale i třeba fil-
movými melodiemi. 

Zněly koledy, vonělo svařené víno 
i trdlo, do vánoční nálady chyběl už 
jen sníh. A nějaká ta svíčka.

Dostatečné osvětlení ale přinesl 
slavnostní ohňostroj. Tentokrát ho 
sice nebylo možné sledovat z lávky, 
i tak se snad všem, kdo přišli, podařilo 
zhlédnout celý, více než šestiminutový 
výbušný program.

Poslední světlice uzavřela seriál akcí 
pořádaných radnicí v roce 2017. Co se 
chystá letos, se dočtete v přehledu na 
této straně.

Od adventních koncertů po ohňostroj

XXIII. Radotínský bál se chystá na 
pátek 16. února – tentokrát se dvěma 
kapelami!

Už nyní se chystá jak taneční 
sál – tedy radotínská sokolovna, tak 
především přebohatá tombola, na 
kterou štědře přispěla nejedna místní 
firma. A dohodnutá je i hudba, která 
bude hrát k tanci tančícím a všem 
ostatním k poslechu:

Až do deseti hodin do večera 
slibuje rozbalovat jeden český nebo 
světový evergreen za druhým pl-
zeňská kapela Jazzika. A znít by jí 
to mělo, její kapelník hrál osm let 
v ikonickém orchestru Melody ma-
kers Ondřeje Havelky.

Mezi jedenáctou hodinou večer-
ní a druhou noční bude vyhrávat 
Mezcla Orquesta směs rytmů salsy, 
mamba, bachaty, merengue, cum-
bie, cha-cha-chá, ale i moderních 

tanečních a jazzových prvků. A to vše 
v nezaměnitelném rukopise, tvořeném 
skvělými interprety; v čele s kubán-
skou zpěvačkou Tandou a jejím same-
tovým hlasem.

I předtančení se ponese v latinsko-
americkém duchu – vystoupí Hanser 
Raúl Estenoz Verdecia z Kuby, taneč-
ník, choreograf a učitel tance se svou 
taneční partnerkou. A slíbil i malou 
školu salsy pro všechny!

Předprodej vstupenek tradičně 
probíhá v Kulturním středisku Rado-
tín v domě U Koruny, a to ve dnech: 
Středa 7. února
od 16.00 do 18.00 hodin
Pondělí 12. února
od 16.00 do 18.00 hodin
Úterý 13. února
od 16.00 do 18.00 hodin
Středa 14. února
od 16.00 do 18.00 hodin

Do víru tance

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

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

lakýrnické práce

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

ODHAD aktuální tržní ceny NEMOVITOSTI
              ZDARMA

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

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

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

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

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

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

PDF, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP

�������������������������������

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

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

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

ŘEZ DŘEVIN,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

certifi kát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

Tel: 728 217 957

 

Estetika Zbraslav 
Pracoviště estetické medicíny se zázemím 

dermatologické ordinace 
Poskytované služby: 

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

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

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

 

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

1) POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
plný úvazek, částečný úvazek

   - jedná se o jednosměnný provoz pondělí - pátek

přijme na pozici:

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

2) ŘIDIČ DODÁVKY skupina B

3) ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
PRO ZPRACOVÁNÍ DOKLADŮ

4) SKLADNÍK
-všechny pozice mají 1x za 3 týdny službu

v sobotu dopoledne

Ing. Edita Navrátilová
���������������������������
�
tel. 730 701 701
e-mail: enavratilova@rscs.cz 
Štefánikova 17 · Praha 5 
web: www.rscs.cz/pasn
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Michal Šimek s.r.o., 
K Radotínu 492 hledá pracovníka skladu

obsluha vysokozdvižného vozíku.
Požadujeme zkušenosti
v oboru a spolehlivost.

Vychystávání objednávek pro cílové 
zákazníky ve skladu ovoce - zelenina.

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

a přátelské zázemí, pevná pracovní doba.

Kontakt pouze 8.00 - 15.00 po - pá 
tel.: 602 384 723, pan Tomáš Karger 
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Náklad 10 000 výtisků. 
Výtisk a distribuce ZDARMA. 

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

 Další číslo vyjde 15.2.2018.
Uzávěrka pro inzerci: do 2.2.2018.

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

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

a fotografie se nevracejí. 

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

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

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

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

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

Doprava v okolí 10  km ZDARMA

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

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

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

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

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

provozovna Radotín:
Vinohrady 62
objednávky po tel. dohodě

Zemní práce minibagrem
Jan Kubát

U Sanatoria 39, Praha 5

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

email:
bagrovani.info@seznam.cz

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

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER
obklady a dlažby • instalatérské práce
elektroinstalace • sádrokartony
likvidace odpadů • grafické návrhy

Vodnář s.r.o. - REKO24
MICHAL KAUCKÝ

tel.: 603 456 772

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

zkušenosti od roku 1997

WWW.REKO24.CZ

Bytové jádro za 5 dnů

INSTALACE,
DODÁVKY, OPRAVY,

zajištění HD a T2 příjmu

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

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

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

Kontakt recepce,
obchod:

+420 731 272 969
www.vetradotin.cz

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

MVDr. Irina Lobová
MVDr. Linda Gregušová

PRODLOUŽENÉ
ORDINAČNÍ HODINY

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

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

16. 1. 17.30 Špindl   ČR 120 Kč
                                    Sestry Eliška, Katka a Magda vyráží na hory na dámskou jízdu
  A. Polívková, D. Gránský, K. Klausová, K. Zima, J. Kohák 
 20.00 Odnikud   SRN/Francie 80 Kč
  Život Katji se otřese v základech, když při bombovém útoku ztratí syna
  a manžela. Nemůže jít dál, dokud neučiní spravedlnosti zadost 
17. 1. 17.30 Nejtemnější hodina   GB 110 Kč
  Winston Churchill v příběhu založeném na skutečných událostech
  z doby jeho prvních týdnů ve funkci na začátku druhé světové války
 20.00 Polibek od Beatrice   Francie 100 Kč
  Claire svůj život zasvětila službě ostatním. Porodnici, kde pracuje,
  budou brzy zavírat a do toho se objeví milenka jejího zemřelého otce
18. 1. 17.30 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci   ČR 130 Kč
  „To tedy byl porod!“ vzdychnete si, když se vám něco nepodaří, a stojí
  vás to hodně úsilí. Tato věta vystihuje i touhu Olgy najít pravou lásku
 20.00 Kolo zázraků   USA 120 Kč
  Příběh vášně, násilí a zrady odehrávající se v zábavním parku vypráví
  plavčík Justin Timberlake v nové komedii Woody Allena
19. 1. 17.30 Coco   3D   USA 150/130* Kč
  Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží
  stát uznávaným muzikantem, jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz
 20.00 Nejtemnější hodina   GB 110 Kč
20. 1. 17.30 Intimissimi on Ice – Legenda krásy   Itálie   (viz str. 8) 200/160* Kč 
               20.00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci   ČR 130 Kč
23. 1. 17.30 Motorband: Restart   ČR 100 Kč
  Dokumentární film pro všechny ROCKERY. Příběh kapely, která
  to nikdy nevzdala. O slávě a věčných pádech na dno
 20.00 Zmenšování   USA 120 Kč
  Chcete mít lepší život? Nechte se zmenšit. Paul se to rozhodne risknout
  a nastartuje tím své největší životní dobrodružství – Matt Damon
24. 1. 17.30 Ovčáček miláček   ČR   (viz str. 8) 150/100* Kč
 20.00 Tři billboardy kousek za Ebbingem   GB/USA 110 Kč
  Mildred zavraždili dceru. Vyšetřování selže, a tak před vjezd do města,
  kde žije, umístí tři billboardy s velmi kontroverzními vzkazy
25. 1. 17.30 Labyrint: Vražedná léčba   USA    130 Kč
  Další díl oblíbené série. Tentokrát se mladý hrdina omas pouští
  do mise s cílem najít lék na smrtelnou nemoc zvanou Flare
      20.00 S láskou Vincent   Polsko/GB 110 Kč
  Kombinace hraného filmu a animace originálních 66960 olejomaleb
  vytvořených 125 umělci podle 94 původních van Goghových děl
26. 1. 17.30 Coco   USA 130/110* Kč 
 20.00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci   ČR    130 Kč 
27. 1. 17.30 Zmenšování   USA 120 Kč
 20.00 Ovčáček miláček   ČR 150/100* Kč
30. 1. 17.30 Paula   Francie 100 Kč
  Rozhořčená žena se náhle ocitá na ulici. Její cesta za znovunalezením
  nezávislosti a klidu, plná bizárních setkání, právě začíná
 20.00 Tři billboardy kousek za Ebbingem   GB/USA 110 Kč
31. 1. 17.30 S láskou Vincent   Polsko/GB 110 Kč
 20.00 Labyrint: Vražedná léčba   3D   USA    150 Kč
1. 2. 17.30 Nit z přízraků   USA 110 Kč
  Hlavním hrdinou je známý krejčí, jehož život je narušen Almou,
  ženou se silnou osobností – Daniel Day-Lewis
 20.00 Místo splněných přání   Itálie 90 Kč
  Záhadný muž sedí každý den u stejného stolu restaurace, připraven
  vyslyšet a vyplnit největší přání návštěvníků – Valerio Mastandrea
2. 2. 17.30 Čertoviny   ČR 120/100* Kč
  Dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, jsou vládcem pekel posláni
  za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši
 20.00 Intimissimi on Ice – Legenda krásy   Itálie   (viz str. 8) 200/160* Kč 
3. 2. 17.30 President Blaník   ČR 120 Kč
  Lobbista Blaník se rozhodne kandidovat na prezidenta ČR.
  V kampani slíbil například korupci dostupnou pro všechny  
               20.00 Nit z přízraků   USA 110 Kč
6. 2. 17.30 Na shledanou tam nahoře   Francie 100 Kč
  Snímek o lidech, kteří jsou válkou vytlačeni na okraj společnosti
  a kteří se snaží z krutosti doby a svého osudu vytřískat co se dá
 20.00 Na konci světa   GB 90 Kč
  Citlivý příběh milostného vzplanutí mezi anglickým farmářským
  synkem a rumunským migrantem se vyvaroval předvídatelným klišé
7. 2. 17.30 Raphael: Lord umění   3D   Itálie   (viz str. 8) 200/160* Kč
 20.00 President Blaník   ČR 120 Kč
8. 2. 17.30 Nejtemnější hodina   GB 100 Kč
 20.00 Padesát odstínů svobody (zvuk 7.1)   USA 140 Kč
  Pikantní erotická romance okořeněná pořádnou dávkou thrilleru.
  Novomanžele čeká několik nečekaných a nepříjemných překvapení  
9. 2. 17.30 Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu   3D   Rusko 140/120* Kč
  Gerda má před sebou další úkol: nalézt rodiče unesené severním
  větrem a dát celou rodinu zase dohromady
 20.00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci   ČR 100 Kč
10. 2. 17.30 Špindl   ČR 110 Kč 
 20.00 Padesát odstínů svobody (zvuk 7.1)   USA 140 Kč
11. 2. 16.00 Vincenzo Bellini: Puritáni   USA   (viz str. 8) 300/250* Kč
13. 2. 17.30 Happy End   Francie/SRN 80 Kč
  Zatímco svět kolem se nepostřehnutelně, ale zásadně proměňuje,
  jedna lepší francouzská rodina žije ve své uzavřené bublině
 20.00 Na konci světa   GB 90 Kč 
14. 2. 17.30 Intimissimi on Ice – Legenda krásy   Itálie   (viz str. 8) 200/160* Kč
 20.00 Padesát odstínů svobody (zvuk 7.1)   USA 140 Kč
15. 2. 17.30 Tvář vody  USA 120 Kč
  Za studené války v utajované americké vládní laboratoři pracuje němá
  Elisa. Ta objeví přísně tajný experiment – Sally Hawkins
 20.00 Manifesto   SRN/Polsko 100 Kč
  Snímek skládá hold uměleckým manifestům a zároveň kriticky
  zkoumá roli umělce v dnešní společnosti – Cate Blanchett
16. 2. 17.30 Dukátová skála   ČR 110 Kč
  Film s pohádkovými motivy o partě dětí, které o prázdninách pátrají
  po hradním pokladu, ale na své cestě zůstanou uvězněni Černou paní
 20.00 Padesát odstínů svobody (zvuk 7.1)   USA 140 Kč
17. 2. 17.30 Raphael: Lord umění   Itálie   (viz str. 8) 200/160* Kč
 20.00 Black Panther   3D   USA 140 Kč
  Další z marvelovských komiksů nás zavede do malé země Wakanda.
  Hlavním strážcem jejího tajemství je náčelník zvaný Černý panter

Dětská představení:
20. 1. 15.30 Čertoviny   ČR 130/110* Kč
27. 1. 15.30 Dukátová skála   ČR 110 Kč
  3. 2. 15.30 Čertoviny   ČR 120/100* Kč
10. 2. 15.30 Dukátová skála   ČR 110 Kč

Babybio:
17. 1. 10.00 Kvarteto   ČR 60 Kč
  Mezi hlavními hrdiny dochází k neustálým zádrhelům a bizarním
  situacím, až konečně jeden neplánovaný večírek přinese jistou katarzi
14. 2.       9.00 – 10.00 líčení vizážistkami
             10.00 Špindl   ČR 60 Kč

150/130* - na představení s takto označeným vstupným lze slevu (dle typu představení) pro děti, studenty, 
seniory, ZTP) uplatnit pouze při zakoupení vstupenek na pokladně kina

14. ledna
Kurz salsy

zahájení výuky tance salsy pro jednotlivce
i páry – 10 lekcí každou
neděli 17.30-18.30 hodin

informace a přihlášky na www.latinarte.cz  
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny

16. ledna
Novoroční koncert

ZUŠ Klementa Slavického
kostel ČCE Na Betonce, od 18.00 hodin

18. ledna
Oskar Wilde

divadelní hra o vzestupu a pádu slavného 
britského dramatika, dandyho a bonvivána 

v podání divadla Soliteater
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 150 Kč

25. ledna
Roman Dragoun

koncert české rockové legendy,
zpěváka, skladatele a klávesisty
Klubová scéna Milana Peroutky

(vchod ze dvora domu U Koruny) 
od 19.00 hodin
vstupné 170 Kč

22. ledna
Beseda „Centrum Radotín“

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny 17.30-19.30 hodin

více viz str. 1

27. ledna
Pověsti české

hravý loutkový příběh na motivy spisů 
Dalimila a A. Jiráska v podání divadelního 

souboru Toy Machine
Klubová scéna Milana Peroutky

(vchod ze dvora domu U Koruny)
od 19.00 hodin
vstupné 70 Kč

27. ledna
Rozpaky zubaře Svatopluka

interaktivní divadelní představení
v podání divadla V.A.D.

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

vstupné 150 Kč

30. ledna
Vystoupení souborů

ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 17.00 hodin

30. ledna
Kytarový koncert

ZUŠ Klementa Slavického
kostel ČCE Na Betonce, od 18.00 hodin

16. února
XXIII. Radotínský bál

ples Městské části Praha 16 spojený 
s bohatou tombolou

k tanci i poslechu zahrají
kapela Jazzika a Mezcla Orquestra
předprodej vstupenek a místenek

od středy 7. února do středy 14. února od 
16.00 do18.00 hodin

více viz str. 4

11. února
Únorové kácení kuželek

turnaj v klasických kuželkách je součástí
6. mistrovství Radotína 2018 v boulo/koulo

kuželna SC Radotín na Novém hřišti
od 14.00 hodin

přihlášky: iveta.krejci@praha16.cz
nebo na tel.: 234 128 102

pozor, kapacita turnaje je omezena
počtem drah!

20. února
Pódiová zkušenost

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

22. – 25. února
Pražská oblastní přehlídka

amatérského divadla
Kulturní středisko Radotín

v domě U Koruny

více na www.praha16.eu

Dirk Husemann  – Zloději hedvábí
Z císařského pověření se Taurus 

a Olympiodoros vydávají do daleké 
Asie odhalit tajemství výroby hedvábí. 
Ukradené housenky se pak pokoušejí 

dopravit osm tisíc mil zpět do Byzance. 
Jejich život visí na hedvábné niti...

nakladatelství Knižní klub

Katrina Kalda – Aritmetika bohů
Vyprávění mladé Estonky, která se koncem 

80. let vystěhovala s matkou do Francie, 
se odehrává ve třech časoprostorových 
rovinách. První popisuje život na Sibiři 

v letech 1945–1948. Druhý prostor
je věnovaný Estonsku, jak ve vzpomínkách 

na dětství vypravěčky, tak během jejích 
pozdějších návštěv. Třetí románový prostor 

je vymezený francouzskými hranicemi.
nakladatelství Havran

Stephen King – Danse
Macabre: svět hororu

Do podmanivého průvodce specifickým 
žánrem vložil King pronikavé postřehy 

a zasvěcené komentáře ke slavným 
i obskurnějším dílům.

nakladatelství Beta-Dobrovský

Nina Špitálníková  – Mezi dvěma Kimy 
(Na studiích v KLDR)

Co obnášelo studium v jednom 
z nejtužších diktátorských režimů

na světě? Jak vypadá bezprostřední
severokorejská realita?

nakladatelství Lidové noviny

Javier Moro – Na vlastní kůži
Na počátku 19. století se španělský král 
na doporučení lékařů rozhodl vypravit 
do zámoří expedici, jejímž cílem bylo 

rozšířit tam právě objevenou vakcínu proti 
černým neštovicím. Součástí výpravy byli 
lékaři, ale i dvaadvacet dětí a mladá žena, 

která o ně pečovala.
nakladatelství Ikar

Neil Gaiman  – Severská mytologie
Jak získal or své proslavené kladivo 

Mjölnir? Kolik světů spojuje vždyzelený 
jasan Yggdrasil? Kdo postavil zeď kolem 
Ásgardu a co bude následovat po konci 
světa zvaném Ragnarök? V Gaimanově 

převyprávění ožívají bohové i obři, 
medovina teče proudem, vlci mluví 
a jabloně rodí jablka nesmrtelnosti.

nakladatelství Argo

Vlastimil Vondruška – Husitská epopej 6.: 
Za časů Jiřího z Poděbrad

…postupně umírají příslušníci i druhé 
generace rodu Prokopů a na jejich 

místo nastupují děti a vnuci. Jejich svět 
však už není naplněn původními ideály 
kališnického hnutí, ale pragmatickým 

zápasem o majetek a postavení,
ale i prosté lidské štěstí.
nakladatelství MOBA

Pro děti:
Zdeněk Řezníček – Dědečkovy pohádky 

(pro čtenáře od 7 let)
Víte, odkud vzal ježek bodlinky,

jak došlo k tomu, že je zebra pruhovaná, 
jak to dopadlo s Lucinkou, která šla hledat 

ztracené mléko? Nechte se půvabnými 
pohádkovými příběhy z této knihy přenést 

na venkovský dvorek za Lucinkou nebo 
Strašilínkem, ale i do vzdálené Afriky

mezi černoušky...
nakladatelství Edika

Dominic Walliman – 
Profesor Astrokocour: Hranice vesmíru

Výpravná obrazová encyklopedie pro děti, 
která sklidila obrovský úspěch hned
po svém anglickém vydání, přiblíží 

všechna tajemství vesmíru – od velkého 
třesku po planety Sluneční soustavy. 

Doslov napsal Jiří Grygar.
nakladatelství Labyrint Raketa

Kevin Sands – Alchymistova šifra
„Nikomu neprozraď, co jsem ti dal.”

Dokud Christopher neobdržel
toto varování, byl jako učedník u mistra 

Benedikta Blackthorna celkem spokojený. 
Pak však začne londýnské lékárníky 

pronásledovat záhadný kult,
umírají lidé a nebezpečí se blíží!

nakladatelství Fragment

více na www.knihovna-radotin.cz

20. ledna
Pohádka o princezně
Zubejdě Solimánské

marionetová pohádka na motivy
příběhu Karla Čapka

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
rezervace vstupenek n www.divadlozbraslav.cz

20. ledna
Divadelní maškarní ples

Zbraslavské kulturní společnosti
k tanci zahraje skupina REPETE 
předtančení, tombola, program

sál restaurace U Přístavu od 19.30 hod.
rezervace vstupenek a informace na 

www.divadlozbraslav.cz

23. ledna
Sen noci svatojánské

Shakespearovu komedii v režii
O. Vlčka hraje soubor ZKS

Divadlo J. Kašky od 20.00 hodin 
rezervace vstupenek n www.divadlozbraslav.cz

27. ledna
Perníková chaloupka

marionetová pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

rezervace vstupenek n www.divadlozbraslav.cz

28. ledna
Sen noci svatojánské

Shakespearovu komedii v režii
O. Vlčka hraje soubor ZKS

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

27. ledna
Plesotančírna

živá muzika, volná zábava i výuka tanců 
s mistrovou Lenkou Peške,
vtipné losování vstupenek
sál restaurace U Přístavu

20.00-02.00 hodin
 předprodej v Pexesu:

www.pexeso.org, 721 518 248

3. února
Honza pánem

marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

rezervace na ww.divadlozbraslav.cz

10. února
Sůl nad zlato

marionetová pohádka na motivy
z díla Božerny Němcové

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

18. února
Noc na Karlštejně

zbraslavské nastudování známé
hudební komedie

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

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

  Program Klubu Radotín

16.1. Multi-kulti blok I.
18.1. Výroba antistresového míčku
23.1. Multi-kulti blok II.
25.1. Procházka – krmení kachen
29.1. Recyklodílna

více na www.proximasociale.cz

Rodinné centrum
Pexeso, z.s.

PEXOKLUB

19. ledna
Morčecí párty

odpoledne plné soutěží, kvízů 
a dobrot,vstup s domácím zvířátkem i bez

rezervace nutná, vstupné 100 Kč
od 16.00 hodin

22. ledna
Děti a jídlo

dopolední přednáška psycholožky 
Mgr. Michaely Kvasničkové s besedou

pro rodiče s účastí dětí (hračky k dispozici)
rezervace nutná, vstupné 80 Kč

10.00-11.15 hodin

27. ledna
Plesotančírna

viz výše

30. ledna
Mohu být zároveň dobrou matkou, 

partnerkou i pracovicí?
přednáška psycholožky Mgr. Kateřiny 
Beerové rezervace nutná, vstupné 80 Kč, 
hlídání dětí 75Kč/dítě (sourozenci sleva) 

17.45-19.15 hodin

18.1. Debatní kroužek „Jak se cítím, když…?“
22.1. Výtvarný workshop s Majdou
23.1. Základy Fitboxu s Lenkou
25.1. Den otevřených dveří
         (i pro domácí mazlíčky)
29.1. PC kroužek
30.1. Hádankové odpoledne

více na www.pexeso.org
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Pomùcka:
Nola,
ulema Hornina 1. DÍL

TAJENKY
Ètvereèné

nerosty
Va�e
osoba

Jasná
hvìzda

Jedna
i druhá

SPZ okr.
Sokolov

Jméno
hereèky

Kaèírkové

Nìkdej�í
nájezdník

Tkalcovský
stroj Pøiná�et

Koupací
nádoby

Ohrazený
les

Spodek
nádoby

Bývalá
vládní

politická
strana

Obì
Dietlova
televizní
hrdinka

Latinská
spojka
Orvat

Vyrytá
tisková
deska

Osobní
zájmeno
Objednat
k výrobì

Hasnice

Souhlas
Býv. �véd.
hudební
skupina

Úspìch
Samec
ovce

Pokladna

Likérník
Pardu-
bická

rafinerie

2. DÍL
TAJENKY Nápor

Spojka
podøadící
úèelová

Malicherný
puntièkáø
Kloudná

Chemická
znaèka
rubidia

Pøísný
kritik

Bavlnìná
tkanina

Hazardní
karetní hra

Popìvek
Chemický

prvek

Noèní
dravý pták

Sarmat
Výzva

Úder
�iroèinou

Mìsto
v Itálii

Uzenina
Spojka
(toliko)
Koupì

Usazený
nános

neèistoty

Primáti

Kvìtenství
petrklíèe

Citoslovce
bolesti

�emlovka

Islámský
vykladaè
vìrouky
a práva

Citoslovce
pobídky

Stavební
dílec

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

Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

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

V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu 
nebo telefonní číslo a přiložte lehčí 
i těžší variantu sudoku s vyplněným 
jménem, adresou a tel. spojením. 
Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé. Výherci si svoji výhru 
mohou převzít na adrese redakce. 
Správná řešení zasílejte do redakce 
nejpozději do 31.1.2018

Řešení z minulého čísla

Tereza Hundáková
Sídliště 1086/26

Radotín

Zbyněk Styblík
Stadionová 2

Radotín
Tereza Tomanová

K Cementárně 115/7
Radotín

Po pěti letech vychází v pořadí druhá hudební kompilace – průřez aktuální bohatou 
a žánrově pestrou radotínskou hudební scénou. Na projektu, který vznikal od podzimu roku 
2016 v nahrávacím studiu SOREA, přijali účast vedle ryze amatérských interpretů i zástupci, 
kteří na profesionálním hudebním poli sklidili nejeden úspěch.
Na dvojCD uslyšíte:
BAROVÝ MOUCHY
zakladatel této formace Vráťa Kydlíček je frontmanem, zpěvákem, skladatelem, textařem, 
aranžérem, klaunem, výtvarníkem, bohémem… 
BEER SANATORIUM
radotínská rock-bluesová kapela se pohybuje ve zdejších hudebních vodách již 11. rokem. 
ALICE BONDE
mladá zpěvačka, skladatelka a textařka, která studovala zpěv a kytaru na ZUŠ Radotín. 
COLUMBELLA
smíšený pěvecký sbor Gymnázia Oty Pavla v Radotíně založený v sezóně 2000/2001 
DYK JE TO JEDNO
GEORGE‘S OLD STARS TEAM
kapelu založil a umělecky vede Jiří „PIGI“ Miloš, známý radotínský hudebník. 
JIŘÍ HELEKAL A KATEŘINA MIKOŠKOVÁ
veterán českého bigbítu a popíku, zpěvák, skladatel, hudebník a učitel na mezinárodní 
konzervatoři a jeho dcera Kateřina Mikošková, která je toho času na mateřské dovolené.
PETR HENYCH
český rockový kytarista, je poslední léta viděn a slyšen po boku Kamila Střihavky v jeho 
skupině Leaders! 
IVAN HLAS
známý folkrockový zpěvák, skladatel, textař a kytarista.
KLIKA
kapela z Radotína, Černošic a okolí, hraje vlastní písničky s českými texty.  
NA HRANÍ
tři holky a dva kluci, co dělaj hudbu s hravostí jazzu a úderností rocku. 
NOLEM
parta mladých muzikantů, která se formovala téměř dva roky, začala v posledním roce 
poprvé nahrávat vlastní tvorbu. 
OLD GALAXY
rocková skupina „Old Galaxy“ vznikla v Radotíně v roce 2015. 
MONIKA PAVLAČKOVÁ
absolventka radotínského Gymnázia Oty Pavla, nyní studentka Univerzity Karlovy a Mezinárodní 
konzervatoře Praha svou hudební cestu započala vítězstvím v hudební soutěži ZbraSlavík 2012. 
MILAN A HONZA PEROUTKOVI
synové spisovatelky Ivany Peroutkové a bubeníka Milana Peroutky st.
PJĚNAPIFF
kapela byla založena v roce 2005 kytaristou Michalem Chylíkem. 
QJETEN
věčně mladá kapela, která hraje vlastní akustickou hudbu s prvky folku, latiny, jazzu
a všeho, co šlo kolem.
JAN-MATĚJ RAK
písničkář a kytarista, vyučuje hru na kytaru na radotínské ZUŠ Klementa Slavického. 
ŠTĚPÁN RAK
zakladatel oboru kytara na pražském AMU a tudíž i první vysokoškolský profesor 
tohoto oboru v ČR.
TOMINO FT. MONIKA PAVLAČKOVÁ
TOTEMS
zakladatel Jan Volný, Ostravák žijící v Radotíně.
PAVEL VOLODKOVIČ
radotínský písničkář. 
ZPĚVÁCI RADOTÍNU
speciálně kvůli skladbě „Dohoda“ se sešli zpěváci přátelé Radotína – Martina Hanslová, 
Markéta Fassati Mátlová, Jaroslav Březina, Miroslav Hajšman a Jan Kalousek.
Výherce sudoku získá dvojCD Radotínská hudební scéna 2017.

DvojCD „Radotínská 
hudební scéna 2017“ 

můžete zakoupit
v Kulturním středisku 

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

Cena 200 Kč

Radotínská hudební scéna 2017
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Anglická občanská válka ve 40. letech 
17. století rozdělila zemi na příznivce 
parlamentu pod vedením Olivera 
Cromwella („kulatohlavci“) a roya-
listy, kteří byli věrní královskému 
rodu Stuartovců („kavalíři“). Král 
Charles byl sťat a královna Enrichetta 
(Henrietta) uprchla v přestrojení.

Belliniho poslední opera Puritáni 
je mistrovským dílem první poloviny 
19. století, překypujícím nádhernými 
melodiemi. Romantické drama vy-
vstává na pozadí Anglické občanské 
války v 17. století. V hlavní ženské 
roli – Elvíry Walton vystupuje hvězda 
Metropolitní opery, vynikající Anna 

Netrebko, jejíž ztvárnění slavné „šíle-
né scény” je famózní!
Osoby a obsazení:
Elvira Walton: Anna Netrebko
Lord Arturo Talbot: Eric Cutler
Riccardo Forth: Franco Vassallo
Giorgio Walton: John Relyea
Enrichetta: Maria Zifchak
Sir Bruno Robertson: Eduardo Valdes
Gualtiero Walton: Valerian Ruminski

Nastudování v italském jazyce. V zázna-
mu jsou použity anglické titulky.

V B
PURITÁNI  

Kino Radotín uvede v neděli 
11. února. 2018 v 16.oo hodin 
záznam z Metropolitní opery 
v New Yorku. Vstupné 300 Kč (ZTP, 
senioři a studenti 250 Kč).

Druhý díl nekorektního kabaretu 
Městského divadla Zlín se v záznamu 
vrací do kin. Se svou politickou sati-
rou Zlíňáci tentokrát citelně přitvr-
zují. Děj umístil autor a režisér Petr 

Michálek do blízké budoucnosti, a sice 
do období vrcholící prezidentské kam-
paně v ČR zkraje roku 2018. Na jevišti 
to znovu hýří těmi nejabsurdnějšími 
a zároveň zcela autentickými výroky 

představitelů naší politické scény. Ma-
rek Příkazký opět září v roli hradního 
mluvčího Jiřího Ovčáčka, skvělě ho 
pak doplňuje Zdeněk Julina jakožto 
Andrej Babiš. 

Umí Miloš Zeman opravdu běžko-

vat? Chutnají Bohuslavu Sobotkovi 
šulánky? Dívá se Jiří Ovčáček na Pána 
prstenů? Ukáže už Andrej konečně 
svého pindíka? A co na to Michaela 
Jílková?

Petr Michálek napsal text Ovčáč-
ka za pouhé dva dny, herci měli na 
nastudování dny pouze čtyři a před 
premiérou nikdo nepředpokládal, 
že by měl kabaret víc jak dvě nebo 
tři reprízy v malém studiu zlínské-
ho divadla. Ohlas po premiéře byl 
však omračující, diváci žádali při-
daná představení, začaly přicházet 
nabídky na hostování z celé ČR, 
z nichž víc jak 40 muselo Městské 
divadlo Zlín nakonec z časových 
a organizačních důvodů odmítnout. 
Uvedení do kin se tak ukázalo jako 
ideální způsob, jak Ovčáčka zpří-
stupnit co nejširšímu publiku po 
celé naší zemi.
Hrají:
Marek Příkazký, Zdeněk Julina, Voj-
těch Johaník, Jakub Malovaný, Matěj 
Štrunc, Rostislav Marek, Pavel Vacek, 
Radoslav Šopík, Marta Bačíková 
a další.

Kino Radotín uvede ve středu
24. ledna 2018 v 17.30 hodin 
a v sobotu 27. ledna 2018
ve 20.00 hodin záznam 
nekorektního politického kabaretu. 
Vstupné 150 Kč (ZTP, senioři 
a studenti 100 Kč).

O 

S více než 80 miliony prodaných alb 
se Andrea Bocelli vrací do kin jako 
hlavní hvězda celovečerní show na 
ledě. Zazní nejznámější operní árie, 

písničky pop music a diváci se můžou 
těšit na překrásné bruslařské vystoupe-
ní ozvláštněné překrásnými kostýmy. 
To vše v kulisách ikonické Arena di 
Verona v Itálii. Intimissimi on Ice je 
audiovizuálním vrcholem letošní zimy 
v kinech. Překrásnou hudbu a kouzel-
nou choreografii doplní laserová show 

a ohňostroje přímo na ledové ploše. 
Mezi vystupujícími budou nejznámější 
bruslaři světa, jakými jsou Evgeny Plu-
shenko, Stéphane Lambiel a Shizuka 
Arakawa. Příběh se bude točit kolem 
nejznámějších žen z řecké mytologie, 

symbolů lásky a tragédie, 
které naplňují naše životy. 
Skrze př íběhy Venuše, 
Heleny Trojské, Medúzy 
a Kirké oslaví Intimissimi 
on Ice ženskost prostřed-
nictvím nejtalentovanějších 
hudebníků a sportovců 
světa. Klasická mytologie 
v moderním pojetí. Divá-
ci v kinech si budou moct 

užít vystoupení v kulisách amfiteátru 
s atmosférou římských arén.

INTIMISSIMI ON ICE:
L 

Kino Radotín uvede v pátek
2. února 2018 ve 20.00 hodin a ve středu
14. února 2018 v 17.30 hodin 
unikátní show na ledě. Vstupné 200 Kč 
(ZTP, senioři a studenti 160 Kč).

Intenzivní portrét jednoho z nej-
lepších renesančních umělců, který 
měl vliv na rozvoj celého světa umění 
a dodnes fascinuje nejednoho histori-
ka. Raffaello je dodnes považován za 
zázračné dítě, za které ho 
měli i jeho současníci a ná-
sledovníci. Raffaello patří 
k takzvané tradiční triádě 
renesančních mistrů, vedle 
Leonarda da Vinci a Miche-
langela je jednou z nejvý-
znamnějších osobností této 
éry. Přesto nemnoho lidí 
jeho příběh doopravdy zná.

D o k u m e n t  n a z v a n ý 
Ra f fael lo :  Lord u mění 
využívá nejmodernějších 
technologií, aby na velkém plátně uká-
zal záběry v nejlepší kvalitě, ať už 3D 
nebo 4K obrazu ve 2D. Oslovení kritici 
a historici umění odborně, ale přitom 
poutavě osvětlují život a neuvěřitelně 
nádherné dílo slavného umělce.

Dokument z dílny tvůrců překrás-
ných dokumentů jako Vatikánská 
muzea, Florencie a Galerie Uff izi 
nebo Svatý Petr a papežské baziliky 
Říma vás znovu dokáže pohltit a na-
dchnout.

RAFFAELLO: L   

Kino Radotín uvede ve středu
7. února 2018 (3D) ve 20.00 hodin 
a v sobotu 17. února 2018 (2D) 
v 17.30 hodin výstavu obrazů. 
Vstupné 200 Kč (ZTP, senioři 
a studenti 160 Kč).
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Zbraslavský běh pro děti i rodiče
Kdo by neznal arcibiskupský altán 

nad Závistí? Ano, to je ten domeček 
vysoko nad Vltavou, který je vidět snad 
z celé Zbraslavi.

Účastníci hlavního závodu Zbraslav-
ského běhu o pohár HSH, který se tra-
dičně běžel první prosincovou neděli již 
po pětatřicáté, k němu zdola od zvířátek 
vybíhají – ano vybíhají – příkré stoupá-
ní za necelé čtyři minuty. Jen si to před-
stavte, anebo raději zkuste. Pak už jsou 
to do cíle jen ne-
celé čtyři kilome-
try pod keltským 
hradištěm, dozadu 
ke Lhotě, kolem 
Hálkova pomníku 
a mezi zvířátky. 
Nejrychlejší muž 
Tomáš Hudec to 
celé dokázal za 
17 minut.

To  d ě t i  m a j í  
tratě mnohem pří-
větivější. Probíhají 
po rovině jen několik desítek či stovek 
metrů, to podle svého věku. Ti nej-
mladší, i dvouletí, cupitají od liščí klece, 
dorostenci, kteří si ještě netroufnout na 
celý hlavní závod, kopírují konec Bře-
žanského údolí – asi půl kilometru.

„Dětský závod není, na rozdíl od 

toho hlavního, prestižní atletickou akcí. 
Naopak. Chceme, aby se mohly zapojit 
děti bez běžeckých zkušeností, které ne-
musejí mít obavy z náročného závodu. 
I proto neměříme účastníkům čas, pou-
ze sledujeme pořadí, v jakém proběhli 
cílem,“ objasnil vlídné pojetí soutěže 
pro děti ředitel závodu Aleš Háněl.       

Motivací pro sportování dětí je 
i soutěž O cenu Zbraslavi, ve které 
uspěje každý, kdo se účastní jarní 

i podzimní Zbraslavské osmy a právě 
Zbraslavského běhu.

Příští ročník se uskuteční v neděli 
2. prosince 2018, ale zkusit si, za jak 
dlouho vyběhnete od parkoviště k al-
tánku, si můžete kdykoli.

Ve čtvrtek 21. prosince byli na tradičním vánočním večírku LCC vyhlášení nejlepší 
hráči klubu v jednotlivých kategoriích.
LCC má jako jediný klub zastoupení ve všech věkových kategoriích a i letos se 
mu dařilo jak v českých soutěžích, tak na zahraničních turnajích:
Muži
» Winter Lax Cup, Jižní Město – Custodes, 1. místo
» ISAR box, Mnichov, box – Wolves, 3. místo
» Memoriál Aleše Hřebeského – Custodes, 1. místo
» NBLL – Custodes 1. místo, Wolves 7. místo
» Berlin Open – Wolves 9. místo (hrál vesměs juniorský tým)
» ME v boxlakrosu, Turku – 2. místo (hráči LCC jsou jádrem reprezentace)
» U19 European Lacrosse Challenge 2017 – 1. místo (hráči LCC jsou jádrem reprezentace)
» Frank Menschner Cup – Custodes 1. místo, Wolves 3. místo
» LASNAI, Syracuse (USA) – Custodes 9. místo v konkurenci 24 týmů
» NFLL, Wolves – 2. místo
» Veteránský turnaj – Falcons 1. místo (s nejmladšími seniory)  
» Scheider Cup, Frankfurt – Wolves U19 1. místo
Ženy
» Mohawk March Madness, Münster – Girls 1. místo
» Česko-německý pohár, Hannover – Girls 1. místo
» NLŽL – Girls 1. místo, Harpyje 3. místo
» Berlin Open – Girls 1. místo, Harpyje 1. místo
» MS v ženském lakrosu, Guildford – 10. místo (hráčky LCC jsou jádrem reprezentace)
» Ken Galuccio Cup, pohár mistrů evropských zemí, Gent – Girls 3. místo
» Scheider Cup, Frankfurt, Harpyje 1. místo v kategorii U16 i U19

Nejlepší hráči LCC v roce 2017
Přípravka – talent roku
Kristýna Kletečková
Michael Hofman

Ants U10 (2008 a ml.)
Filip Rohlík
Jakub Jantschke
David Šimák

Piranhas U10
Adina Pokorná
Barbora Vodolánová
Kateřina Rašková

Ants U12 (2007 a 2006)
Štěpán Jurenka – nejlepší nováček
Jakub Studený – nejlepší hráč
Hugo Soukeník – nejlepší hráč
Štěpán Veselý – nejlepší hráč
Jakub Holý, brankář – odměna za výdrž

Piranhas U13
Šárka Bouchalová
Barbora Koděrová
Jolana Polívková

Nejlepší hráči LCC v roce 2017

Foxes U14 (2005 a 2004)
Lukáš Kučera
Vojtěch Postupa
Jamie Vlček

Harpyje U15
Barbora Jasková 

Wolves U17
Vojtěch Vošmik

Girlz
Markéta Vrabcová

Wolves
Tomáš Knotek
Viktor Bláha

ForFun
Martin Šrůta

Custodes
Jakub Mareš
Martin Hodaň
Jiří Loskot

Při hodnocení roku 2017 mohou ku-
želkáři SC Radotín směle konstatovat, že 
se jednalo o jeden z nejúspěšnějších roků 
v historii oddílu od jeho zrodu v roce 1971.

V roce 2017 měl oddíl v pražských 
soutěžích dvě družstva mužů a družstvo 
žáků. Do soutěže byly zapojeny také ženy 
a hráči v kategorii seniorů a seniorek. 

Největšího sportovního úspěchu 
v mistrovských soutěžích dosáhlo 

A-mužstvo mužů, které se po spa-
nilé jízdě jarní částí soutěže, kdy 
ve 13 utkáních neprohrálo, stalo opět 
po roce Mistrem Prahy v disciplíně 
6x100 hodů. Na svoje výkony pak 
navázalo i na podzim v Divizi, kde 
v průběhu podzimu prohrálo jediné 

utkání a je tak na čele tabulky se 
4 bodovým náskokem a do jara si dává 
ty nejvyšší, tedy ligové ambice.

V loňském roce také A-mužstvo 
v y t voř i lo odd í lov ý rekord, když 
v 26 utkáních v řadě nenašlo přemo-
žitele. Šňůra A-mužstva bez porážky 
trvala neuvěřitelných 357 dní. O tyto 
úspěchy se nejvíce zasloužila základní 
šestka v sestavě. R. Asimus, V. Zdra-
žil, Pa. Dvořák, J. Ujhelyi, Pe. Dvořák 
a M. Pondělíček.

Pozadu nezůstalo ani B-mužstvo 
radotínských kuželkářů. To startovalo 
v nejnižší pražské soutěži ve 4. třídě 
MP v disciplíně 6x100 hodů. Tady se 
v loňském roce poprvé testoval nový 
model soutěže, kdy se po odehraných 
základních 22 utkáních hrálo závěrečné 
Play-off nejlepší osmičky družstev. Sem 
postoupilo Béčko sice až ze 4. místa, ale 
výbornými výkony postupně ve vy-
řazovací části přehrálo všechny týmy 
včetně vítěze základní části Sokol Žiž-
kov, který ve finále porazilo a stalo se 
tak historicky prvním vítězem Play-off 
v pražských soutěžích.

Oddíl také dlouhodobě pracuje 
i s mládeží – a i v této kategorii v roce 
2017 zaznamenal úspěch. Postaral se 
o něj v kategorii žáků Ondřej Hajný, 

který na Mistrovství Prahy jednotliv-
ců vybojoval bronz. Oddíl pak repre-
zentoval na Mistrovství ČR. 

V průběhu loňského roku se na 
domácí kuželně konalo také několik 
turnajů. Prvním byl Fantom Prahy 
pořádaný Pražským kuželkářským 
svazem. Dalším pak již 30. ročník Old 
Boys, na kterém se sešlo téměř 40 praž-
ských i mimopražských hráčů. V tom-
to turnaji obsadili naši hráči J. Ujhelyi 
4. místo a M. Dudek 5. místo. Tradiční 
akcí tu již také je jedno z kol radotín-
ského Koulo-boulo turnaje.

Oddíl má trvale zájem na doplňo-
vání a rozšiřování členské základny. 
Všichni zájemci o hraní kuželek tu 
mají dveře otevřené. Zájemci z řad 
mládeže mohou hrát již od 12 let. 
Mohou se nezávazně ozvat (na čísla 
606 067 384 nebo 602 811 541) a zdar-
ma si hru přijít vyzkoušet.

Kuželna je k dispozici také pro ve-
řejnost. Lidé se sem chodí bavit, pořá-
dat oslavy či jen posezení s koulením 
pro partu přátel. 

V roce 2021 oslaví oddíl 50 let. Je 
to sice až za 3 roky, ale přesto rado-
tínští kuželkáři věří, že se do té doby 
konečně dočkají nové, moderní čtyř-
dráhy, sportoviště, které by si určitě 
zasloužili. 

Kuželkáři mají za sebou úspěšný rok

Více informací na:
www.radotin-kuzelky.wz.cz

Tým FbC Buldoci Radotín bude 
v letošním květnu slavit 15 let od svého 
založení. Pro tuto příležitost bude uspo-
řádán v červnu 2018 turnaj.

Soutěžní klání budou na turnaji 
proložena zápasy staré gardy proti 
nováčkům a služebně nejstarší hráči 
budou oceněni pamětním dresem 
a plaketou. Přesný termín bude znám 
v dubnu 2018 a včas bude zveřejněn.

Sezona 2016/2017 byla pro tým 
průměrnou. Velký počet zranění při-
pravil A tým o lepší postavení v ta-
bulce – skončil na 7. místě pražského 
a středočeského přeboru mužů. Na 
druhou stranu došlo k výraznému po-
sunu hráčů v rezervním B-týmu, ti si 
svými výkony řekli o místo v „Áčku“. 
Za lepším herním projevem rezervní-
ho týmu stojí zejména vedoucí a kapi-
tán Zdeněk Jurka a trenér obou týmu 
Marek Střída.

Pro sezonu 2017/2018 mají Bul-
doci dva hlavní cíle: udržet B-tým 
v PH+SČ soutěži mužů a s A-týmem 
skončit ve skupině do 3 místa. Po osmi 

odehraných kolech je A-tým zatím 
na 5. místě tabulky a B-tým si svými 
výkony prozatím drží krásné 2. místo.

 

Za zmínku stojí hlavně spolupráce 
dvojky Ondřej Karnet a Marek Střída, 
kteří se již standardně přetahují o hráče 
s největším počtem bodů v týmu, jejich 
souhra je ukázková. V první dvacítce 
kanadského bodování má oddíl v sou-
časné době 3 hráče: na 5. místě Ondřej 
Karnet (12+5) 17 bodů, na 13. místě 
Marek Střída (7+6) 13 bodů a na 

18. místě Tomáš Prokop (8+3) 11 bodů.
V prosinci 2017 FbC Buldoci 

Radotín uspořádali již 13. ročník 
Vánočního poháru v Radotínské 
sportovní hale. Turnaj má vysokou 
úroveň, účastní se ho hráči, kteří 

pravidelně hrají českou 
nejvyšší soutěž Tipsport 
Super l ig u .  L e tošn í ho 
ročníku se zúčastni lo 
8 týmů. Turnaj byl pro 
diváka určitě atraktivní, 
zápasy měli vysokou úro-
veň a kvalitní rozhodčí. 
Letos již počtvrté vyhrál 
t ý m Fut u re ,  s lož ený 
z bývalých extraligových 
hráčů. Ve finále porazil 
na nájezdy tým Vyhaslé 
Stroje složený ze sou-

časných superligových hráčů. Hráči 
Future ukázali kvalitu a odhodlání 
a vyhráli zaslouženě. Je výborné, že 
se na turnaj přišlo podívat hodně lidí 
z Radotína a tím pomohli zvednout 
diváckou úroveň turnaje.

Veronika Poršová se na francouzském hipodromu neztratila
Již více než 10 let se první prosincový 

víkend pravidelně scházejí zástupci klu-
sáckých federací, které se zabývají cho-
vem francouzských klusáků mimo území 
Francie, na největším pařížském klusác-
kém hipodromu ve Vincennes.  Prezentu-
jí tu své chovatelské výsledky i úspěchy 
klusáků na dostihových drahách.

V současnosti je do projektu zapoje-
no již 27 zemí včetně České republiky. 
Jednou z největších událostí dvou-
denního mítinku je dostih vypsaný 
vrcholnou klusáckou autoritou Trot-
teur  Francais pro zúčastněné zástupce 
jednotlivých zemí.

Českou republiku tentokrát reprezen-
tovala čerstvá absolventka Střední školy 

dostihového sportu a jezdectví v Praze – 
Velké Chuchli Veronika Poršová, která 
se v ulynulém roce svými výkony na 
dráze zařadila mezi přední české klusác-
ké jezdce. V dostihu na 2100 metrů ved-
la desetiletého koně jménem e Tiger 
a v kilometrovém čase 1:16,6 po aktiv-

ním průběhu dostihu obsadila 4. místo 
v konkurenci patnácti koní.

Čtvrté místo je i nejlepší výsledek 
českého zástupce v historii dostihu. 
Pro mladou jezdkyni byla účast na 
takové akci jistě obrovským zážitkem 
i velkou zkušeností.

Cíle florbalistů pro jubilejní sezonu

Více info na www.buldoci-radotin.cz, 
nebo na www.buldociturnaje.webnode.cz

Obchodní, občanské 
a rodinné právo

Převody nemovitostí
Sepisování smluv

Zakládání společností
Řešení sporů

Vymáhání pohledávek

tel: 737 473 278
raskovasim@gmail.com

advokátka 
JUDr. Simona RaškováC
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dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf   1   16.08.16   11:28

MUDr.	Jana	Vaňková	
Nová	poliklinika	Zbraslav	

Elišky Přemyslovny 1325, Praha 5 Zbraslav  
www.vyzivavezdraviinemoci.cz  tel: 602 242 153 
· dlouhodobá	pomoc	při	úpravě	váhy	
· léčba	obezity	
· výživa	dětí	
· stanovení	množství	nitrobřišního	tuku	
· leden	2018	-		prodloužení	vámi	vybraného	

programu	o	1	měsíc	zdarma	
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Tel.: 604 363 481 
www.maly-mlyn.cz 

INVESTOR:
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IBS-ROKAL, s.r.o.
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