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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčané

hlavní bezpečnostní riziko. 
Vše změnily až dopravní nehody, 

při nichž šlo o život. Obě se staly 
v půlce října (12. a 13.10.), v obou 
zůstal stát na železničním přejezdu 
mezi závorami autobus, a dokonce 

šlo i o školní linku 561. Naštěstí se 
podvakrát podařilo duchapřítomně 
zasáhnout. „V obou případech záď 
autobusu opouštěla kolejiště v době, 
kdy do průjezdu vlaku zbývalo cca 15, 
max. 20 s,“ uvádí zpráva Služby 

Dlouhodobá jednání a snaha o vše-
obecnou shodu při řešení nevyhovující 
dopravní a bezpečnostní situace u že-
lezničního přejezdu ve Velké Chuchli 
nevedla ke kýženému výsledku. Až 
dvě události z půlky října, při nichž šlo 
o lidské životy, věci posunuly razantně 
dopředu. Od 4. ledna 2016 se proto 
změnilo dopravní značení a trasy au-
tobusů 172, 244 a 561.

Jak Noviny Prahy 16 opakovaně 
informovaly (naposledy v čísle 2/2015), 
na podzim 2014 se díky dvěma uskuteč-
něným velkým jednáním představitelů 
dotčených městských částí, pražského 
Magistrátu, Policie ČR a silničního 
správního úřadu svolaným radotín-
skou radnicí k situaci, která vznikla 
po zjednosměrnění ulic Radotínská 
a Mezichuchelská, podařilo o více 
než týden zkrátil termín dočasného 
dopravního opatření (jednosměrná 
Radotínská) a především nastínit další 
výhled a konkrétní úkoly. 

Dílčí činnosti (například úprava do-
pravního značení, osazení středových 
sloupků – balisetů atd.) se podařilo 
v roce 2015 realizo-
vat, nicméně rozho-
dování o budoucí 
podobě mimoúrov-
ňového křížení trati 
(nadjezd, podjezd, 
tunel) se neposunu-
lo ani o krůček dál. 
Rovněž o změně 
tras autobusových 
linek se jen opako-
vaně jednalo s Re-
gionálním orga-
nizátorem Pražské 
integrované dopravy (ROPID), který 
změny navrhované městskými částmi 
Praha 16 a Velká Chuchle opakovaně 
odmítal a naopak předkládal pro 
občany ne zcela vhodné protinávrhy. 
Přitom průjezd dlouhých autobusů 
přejezdem se dlouhodobě jevil jako 

Autobusy mění trasy. Kvůli bezpečnosti

V lesní ZOO 
se předávaly 

odchytové vozy
Pražská záchranná stanice pro volně 

žijící živočichy hl. m. Prahy v prosinci 
převzala od Odboru ochrany prostředí 
Magistrátu hl. m. Prahy dva nové od-
chytové vozy.

Nová auta, která pracovníci stanice 
potřebují ke každodenním výjezdům za 
zraněnými živočichy po celé metropoli, 
nahradí dvě dosavadní nevyhovující 

Vážení spoluob-
čané, usmálo se 
na mne štěstí tím, 
že mé „Slovo sta-
rosty“ je prvním 
v tomto roce, a tu-
díž mne zavazuje 

k tématu přání do nového roku. 
Velmi si vážím té možnosti moci 
popřát najednou tolika lidem, jako 
je čtenářů Novin Prahy 16. O to víc 
je však svazující, co Vám vlastně 
mám přát, abych se této příleži-
tosti zhostil důstojně, jak se na 
takovouto chvíli sluší. Jako první 
mě napadá Hodně zdraví, Hodně 
štěstí, Hodně lásky, Vám i Vaším 
blízkým – to je jistě vhodné, to 
všichni potřebujeme. Ale co ještě? 
Čeho je nám ještě třeba, čeho není 
nikdy dost? Napadají mne (vedle 
peněz) dvě věci. Moudrost a odva-
ha. Ty také každý z nás potřebuje. 
Moudrost je zvláštní v tom, že ji 
vlastně každý máme, ale nikdo jí 
nemáme dost. Navíc se občas sta-
ne, že naše stará moudrost se nám 
najednou až tak moudrá nezdá. 
Že se tak nějak změnila. Někdy 
v nejistotu, jindy přímo v hlou-
post. A s odvahou je to podobné. 
Někdy jí máme přebytek, jindy 
chybí zcela. Jako by se změnila ve 
zbabělost. Tak snad nic nezkazím, 
když nám všem popřeji co nejvíce 
odvahy k tomu, abychom se snažili 
být moudrými, abychom měli od-
vahu si přiznat, že někdy naše stará 
moudrost už není dost moudrá, že 
je načase nabrat moudrost novou. 
Přiznat si, že je mnoho chytřejších, 
než jsem já sám. A od těch se učit. 
A taky přeji nám všem dost moud-
rosti k tomu, abychom poznali, že 
mnoho těch, co nás chtějí učit, je 
mnohem hloupějších, než my sami. 
A odvahu je neposlouchat, i když 
jsou zrovna populární. Mít odvahu 
říci svou moudrost nahlas, stát za ní, 
i když mi dav zrovna nebude aplau-
dovat. Ano, odvaha a moudrost si 
jistě zaslouží být na seznamu novo-
ročních přání. A ještě pochopení pro 
druhé, pro jejich pravdy a moudros-
ti. Tak všechno NEJ.

Ve druhém pololetí roku 2015 se 
v Radotíně realizovaly hned tři pro-
jekty snížení energetické náročnosti ob-
jektů, které jsou ve vlastnictví Městské 
části Praha 16.

Z vlastních prostředků se financo-
valo zateplení bytových domů Sídliště 
1069-1071. Práce na této stavbě byly 
zahájeny v závěru října, její převzetí 
(bez závad) proběhlo 8. prosince. Nyní 

je tedy v novém kabátě již celá linie 
bytových domů podél Karlické ulice. 
Stejně jako u sousedních objektů i zde 
se zateplovalo od soklu suterénu až po 
střechu. Ta je díky tomu zcela nová, 
včetně odvodnění. Vzhledem k tomu, 
že zateplované domy jsou součástí 

dlouhého bloku, byla zvolena stejná 
barevná kombinace fasády – v odstí-
nech béžové. Práce prováděla firma, 
která zvítězila ve výběrovém řízení: 
Alegra s.r.o. z Prahy 8, jejich konečná 
cena byla 3 013 275 Kč bez DPH.

Další dvě akce bylo možné realizo-
vat díky tomu, že se podařilo zajistit 
financování z prostředků Evropské 
unie v rámci Fondu soudržnosti 

a z Operačního progra-
mu Životní prostředí 
Státního fondu životního 
prostředí ČR. 

Projekt snížení energe-
tické náročnosti budovy 
Kina Radotín realizova-
la firma Nikastav spol. 
s r.o. Ta zahájila práce 
již v druhé polovině září. 
I kino se zateplovalo 
kompletně celé, včetně 
ploché st řechy. Právě 
práce na ní musely pro-
běhnout tak, aby veškerá 

technika kina, která je zde umístěna, 
zůstala v době promítání funkční. 
Zateplení v tomto případě probíhalo 
o něco pomaleji i proto, že se v průbě-
hu stavby měnily některé plánované 
postupy. Například bylo nutné najít 

Zateplení budov městské části Výstavba první 
etapy Centra 

zahájena
Revitalizace Centra Radotín začíná 

s etapou A – výstavbou obytného sou-
boru při ulici Na Betonce.

Firma VCES Property Development 
a.s. zahájila první práce na ploše, 
kde by měly vyrůst nové domy, jejím 
vyčištěním a demolicí pozůstatků 
různých technických budov. To vše 
probíhalo již od listopadu 2015. 

Tradičně mám tu čest jménem redakční 
rady Novin Prahy 16 popřát Vám v prvních 
dnech nového roku prostřednictvím pravi-
delné rubriky úspěšných dvanáct měsíců, 
tentokráte roku 2016. Chtěl bych Vám všem 
vinšovat především dobrou kondici a pevné 
zdraví, které jsou bez pochyb základem kaž-
dého úspěchu jak v osobním, tak i profesním 
životě. Rovněž Vám přeji hodně štěstí a životní 
pohodu. Je přirozené si vždy přát, abychom si 
o roku, který odchází, mohli říct, že byl dobrý, 
a zároveň si přát, aby ten nový, nastupující, byl 
ještě lepší. To přeji Vám, občanům z šestnácté-
ho pražského obvodu. 

Asi si mnozí klademe otázku, co nám nový 
rok se šestkou na konci letopočtu přinese 
a jaký asi bude? To, že v mnohém bude přelo-
mový, mimořádný i bohatý na různé události, 
se shodují geopolitici, bezpečnostní analytici 
i ekonomové, což potvrzují hned právě první 
lednové dny, kdy Severní Korea ohlásila svůj 
zdánlivě první test miniaturizované vodíkové 
pumy a přispěla tím tak k další eskalaci napětí 
ve světě. 

Nás osobně asi nejvíce z geopolitického 
pohledu zajímá, jak se bude vyvíjet situace 
v Evropě a dále na Blízkém východě, odkud 
se dá očekávat směrem k příhodnějším kli-
matickým měsícům další kulminace náporu 
běženců. Bude záležet především na tom, jaké 
se v jednotlivých státech unie a v samotném 
vedení EU objeví realistické politické síly, 
které si problémy uvědomí a začnou je řešit. 
Pokud k tomu nedojde, může se EU v podstatě 
ze dne na den rozpadnout. Jediná šance jak 
tomu zabránit je reformovat unii tak, že opustí 
naivní ideologii otevřené náruče, zdemokrati-
zuje instituce a vrátí se k základním prvkům 
své existence jako je svobodný ekonomický 
prostor a zajištění bezpečnosti všech evrop-
ských zemí. Jinak nás čeká chaos z důvodu 
nezvládnuté masové imigrace. O pevnosti unie 
se možná přesvědčíme záhy, a to v červnu, kdy 
může dojít k vyhlášení referenda o setrvání 
Velké Británie v EU.  

Významným okamžikem pro celkové dění 
ve světě budou listopadové volby v USA, kdy si 
Američané zvolí nového prezidenta. Uvidíme, 
zdali si demokraté udrží i nadále prezidentské 
křeslo. O tři měsíce dříve, konkrétně 5. srpna, 
začnou XXXI. letní olympijské hry v brazil-
ském Rio de Janeiru. Tato bezesporu největší 
sportovně politická událost bude poprvé orga-
nizována na jihoamerickém kontinentu. V tu 
dobu bude již znám i fotbalový mistr Evropy. 

Fotbalový šampionát se koná po čtyřech 
letech, opět za účasti českého týmu. Poprvé 
v historii se turnaje hraného od 10. června 
zúčastní 24 mužstev. Z hlediska celkové bez-
pečnostní situace se dá očekávat, že všechny 
podobné podniky budou probíhat za velice 
zpřísněných opatření. V obou případech bude-
me velice držet palce českým reprezentantům, 
aby příkladně reprezentovali naši vlast a do-
sáhli na ta nejvyšší umístění.  

Ač některé pasáže vedou k určitým roz-
pakům a pochybnostem nad jistotami, pevně 
věřím, že naše životy budou celý rok naplněny 
optimismem a radostmi, které budeme sdílet 
s našimi nejbližšími. Buďme si jistotami mezi 
sebou navzájem. Ať se naplní všechna Vaše 
očekávání a předsevzetí. Úspěšný rok 2016.  
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vozidla. Jejich havarijní stav a časté 
poruchy již začaly v hustém pražském 
provozu představovat nemalé riziko 
pro řidiče i pro odchycená zvířata. 

Nová auta Peugeot Partner v celkové 
hodnotě 858 000 Kč bez DPH splňují 
všechna předepsaná veterinární naří-
zení pro odchytová vozidla. „Nákup 
nových vozidel pro záchrannou sta-
nici je součástí plánů na celkovou 
rekonstrukci stávající stanice 
a vybudování moder-
n í ho léčebného 
a reá lu odpov í-
dajícího evrop-
ským standardům v péči 
o volně žijící živočichy,“ uvedla pražská 
radní Jana Plamínková, která pracov-
níkům stanice předávala klíče od obou 
automobilů. Spolu s ní se akce zúčast-
nili i starostové přilehlých městských 
částí – Mgr. Karel Hanzlík za Městskou 
část Praha 16 a Stanislav Fresl za Měst-
skou část Praha – Velká Chuchle. 

Hned druhý den tak po Praze začaly 
jezdit „Zrzka“ a „Hugo“. (Zrzka podle 
chráněných veverek, které se do stani-
ce obvykle dostávají s velmi složitými 
zraněními, Hugo podle sýce rousného, 
kterému zůstal trvalý handicap, a tak 
se stal stálým obyvatelem stanice a po-
mocníkem při ekovýchovných progra-
mech.) Jména a výrazné fotografie na 
potisku aut každého upozorní, že se 

jedná právě o zvíře-
cí záchranku.

Pracovníci sta-
nice jsou denně 
voláni k případům 
zraněných živo-

č i c h ů , ročně jde zhruba 
o 2500 zvířat. Prvním zvířetem, pro 
které záchranka vyrážela v roce 2016, 
hned 1. ledna, byl samec labutě velké, 
který narazil do tramvajového vedení 
na mostu Legií (úrazy, nejen labutí, 
o troleje jsou bohužel častým násled-
kem oblíbených ohňostrojů).

Od října 2014 funguje systém vyrozu-
mívání obyvatel Městské části Praha 16 
v pravidelných měsíčních intervalech – vždy 
první středu v měsíci. 

SMS zpráva putuje k „zaregistrova-
ný m“ obč a nů m R adot í na ,  t edy těm, 
kteří odevzdali povodňové plány své 
nemovitosti, jež se nachází v zápla-
vovém území stanoveném vodoprávním 
úřadem, tj. mají zákonnou povinnost mít 
zpracovaný povodňový plán. Odevzdá-
ním povodňového plánu nemovitostí se 
občané zaregistrují do systému vyrozu-
mění a varování krizového řízení Městské 
části Praha 16 a mohou si nechat zasílat 
zprávy až na tři uvedená telefonní čísla. 
Při přijet í registrace je nahlášenému 
telefonnímu číslu doručena tzv. regis-
trační SMS zpráva, u které je nutno zpětně 
potvrdit přijetí, čímž je stvrzeno správné 
zadání do systému vyrozumívání. Během 
následujících pravidelných zkoušek bude 
na registrované telefonní číslo doručena 

informační SMS zpráva o právě probíhají-
cí zkoušce spojení, jejímž cílem je prověřit 
funkčnost, resp. správnost zaregistrova-
ných kontaktů, které je nutno pravidelně 
aktualizovat.

Vzorový formulář povodňového plánu 
nemovitosti byl vytvořen radotínskou 
radnicí ve snaze co nejvíce usnadnit svým 
občanům splnění zákonné povinnosti, 
kterou jim ukládá vodní zákon, ale i zrych-
lit a zpřesnit informovanost ohrožených 
nemovitostí v případě hrozící povodně. 
Formulář povodňového plánu pro vyplnění 
je možné si fyzicky v tištěné formě vyzved-
nout přímo na podatelně Úřadu městské 
části Praha 16 a v elektronické podobě 
na webových stránkách www.praha16.eu 
v sekci Městská část – Bezpečnost a krizové 
řízení – Krizové řízení – Povodně – Povod-
ňový plán.  Kam odevzdat tento vyplněný 
formulář? Do podatelny Úřadu MČ Praha 16 
na adrese Václava Balého 23/3, Praha – Ra-
dotín nebo elektronicky prostřednictvím 

Systém varování MČ Praha 16

Pražské služby, a. s. žádají všechny 
zákazníky, kteří mají nasmlouvaný ce-
loroční svoz bioodpadu (speciální hnědé 
popelnice), aby se sami informovali o ak-
tuálním svozovém dni, který bude platit 
pro oblast, v níž bydlí nebo podnikají.

Aktualizace svozových dnů probí-
há vždy k 1. dubnu pro sezónní odvoz 
a k 1. prosinci pro celoroční odvoz 
bioodpadu. 

Zimní (mimosezónní) svoz byl ten-
tokrát v městských částech správního 
obvodu Praha 16 zahájen 4. prosince 
2015 a měl by se uskutečňovat pravi-
delně vždy v pátek lichého týdne, a to 
až do 18. března 2016. Kontaktní tele-
fon pro tuto oblast je 284 091 522-523.

Seznamy všech svozových oblastí 
s daty svozu jsou s měsíčním předsti-
hem vkládány na stránky www.psas.cz, 
k dispozici je má i Oddělení životního 
prostředí Úřadu městské části Pra-
ha 16. Dojde-li ke změně v průběhu 
svozového období, oznámí ji Pražské 
služby prostřednictvím letáků.

Na uvedených stránkách je rovněž 
možné objednat službu sezónního 
svozu bioodpadu online. Období pro 
sezónní svoz je 8 měsíců – od 1. dubna 
do 30. listopadu daného roku. Cena za 
odvoz a zpracování bioodpadu za celé 
vegetační období je stanovena podle 
velikosti nádoby: u 120litrové 600 Kč 
a u 240litrové 960 Kč včetně daně.

V Radotíně navíc funguje bezplat-
ná služba nadstandardního jarního 
a podzimního svozu biodpadu. Na 
celkem deseti vytipovaných místech 
v Radotíně je přistavován jeden kon-
tejner na trávu, listí a padané plody, 
a druhý kontejner na větve. Na místě je 
vždy po celou dobu přistavení odborná 
obsluha, která s uložením poradí. Infor-
mace o této službě pro místní obyvate-
le, kteří přistavené kontejnery mohou 
využívat jako alternativu odvozu 
kompostovatelného odpadu do sběr-
ného dvora v ulici V Sudech 1488/2, je 
vždy v sezóně vystavena na stránkách 
www.praha16.eu.

Celoroční svoz bioodpadu

spalovacího zařízení a kouřovodů. 
Obsah chlóru v odpadu může vést 
k tzv. chlorové korozi, k významnému 
urychlení korozivních procesů, jež 
mohou v krátké době kotel či kouřo-
vody znehodnotit. Nerovnoměrnost 
spalovacího procesu často vede k tzv. 
dehtování, kdy se kotel a spalinové 
cesty zanáší dehtovými látkami, které 
se mohou po čase vznítit a způsobit 
požár. Zákon o ochraně ovzduší neu-
možňuje ve spalovacích stacionárních 
zdrojích o jmenovitém tepelném pří-
konu 300 kW a nižším ani spalování 
dřevotřísky, jiného lepeného dřeva či 
spalování odpadních olejů. Odstranění 
odpadu jeho spalováním v domácích 
topeništích či v otevřených ohništích je 
nelegálním nakládáním s odpady.

Neméně zajímavou stránkou věci je 
uplatňování soukromého práva, kte-
ré je nezávislé na uplatňování práva 
veřejného. Občanský zákoník, který 
nabyl účinnosti dnem 1.1.2014, upra-
vuje meze vlastnického práva tak, že 
vlastník nesmí při nakládání se svým 
majetkem omezovat jiné osoby. Typic-
kým příkladem takového omezujícího 
nakládání mohou být imise. Za imise 
se považují zejména odpady, voda, 
kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, 
hluk, otřesy a jiné podobné účinky. Pří-
mo přivádět imise na pozemek jiného 
vlastníka občanský zákoník zakazuje. 

V souladu s ustanovením §1013 
odst . 1 občanského zákoníku se 
vlastník zdrží také všeho, co působí, 
že imise vnikají na pozemek jiného 
vlastníka (souseda) v míře nepřimě-
řené místním poměrům a podstatně 
omezují obvyklé užívání pozemku. 
Nalezení hranice přiměřenosti pomě-
rům je přitom v každém konkrétním 
případu na soudu. Proti obtěžování 
imisemi se lze bránit tzv. sousedskou 
žalobou. 

Spalování odpadů

Porušil zákaz pobytu
Pěší hlídka Městské policie hl. m. Prahy zpozorovala 21. prosince odpoledne při 
běžné hlídkové činnosti ve Vrážské ulici poblíž vlakového nádraží osobu, o níž 
ví, že jí byl Úřadem městské části Praha 16 uložen tříměsíční zákaz pobytu na 
území městské části, který již nabyl právní moci. Hlídka muže vyzvala k pro-
kázání totožnosti a podání vysvětlení. Na dotazy týkající se platnosti zákazu 
pobytu muž odpověděl, že tento zákaz i nadále trvá a že si je plně vědom svého 
protiprávního jednání. Trvání uloženého zákazu se potvrdilo i lustrací v databá-
zi Policie ČR. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu maření úřed-
ního rozhodnutí proto strážníci na místo přivolali hlídku z Místního oddělení 
Policie ČR Radotín, která si podezřelého převzala k dalším úkonům. 
Opilá řidička
Při běžné hlídkové činnosti zpozorovala 22. prosince ve 22.40 hodin v ulici 
Dostihová ve Velké Chuchli autohlídka Městské policie hl. m. Prahy vozidlo, 
které nerespektovalo dopravní značení (Zákaz vjezdu všech vozidel) a ulicí pro-
jelo v protisměru. Za pomoci světelného výstražného znamení s rozsvíceným 
nápisem „STOP“ proto strážníci vozidlo zastavili v ulici Starochuchelská a při 
jeho kontrole zjistili, že má proraženou pravou přední pneumatiku a poškozený 
přední spojler. Na výzvu k předložení dokladů řidička uvedla, že žádné doklady 
u sebe nemá. Při rozhovoru byl z jejího dechu silně cítit alkohol. Následně byla 
u ženy provedena orientační zkouška na přítomnost alkoholu v dechu s pozi-
tivním výsledkem 2,42 promile. Z důvodného podezření ze spáchání trestného 
činu byla na místo přivolána hlídka z Místního oddělení Policie ČR Barrandov, 
která si přizvala i hlídku Policie ČR z oddělení dopravních nehod. Ta si celou 
záležitost převzala k dalším úkonům.

Další významnou kapitolou v oblasti 
ochrany ovzduší je minimalizace ne-
gativních dopadů spalování na životní 
prostředí, která je technicky realizova-
telná pouze spalováním odpadu v zaří-
zeních k tomu určených.

Spalovny odpadu jsou vybaveny 
nejen automatickým systémem řízení 
spalovacího procesu zajišťujícím op-
timální přívod spalovacího vzduchu 
a konstruované tak, že v určité části 
jsou zajištěny vysoké teploty a doby 
zdržení spalin, ale jsou také vybaveny 
několikastupňovým systémem čištění 
spalin včetně neutralizace kyselých ply-
nů a vysoce účinné filtrace prachových 
částic, často spojené s katalytickým 
rozkladem chlorovaných organických 
látek. Spalování odpadu v zařízeních 
k tomu speciálně nekonstruovaných 
vede k situacím, kdy nelze zajistit opti-
mální přívod kyslíku, spalovací proces 
je nestálý a vede jak k nárazovému 
rychlému hoření za vysokých teplot, tak 
k hoření za nedostatku kyslíku s vyso-
kým podílem nespálených organických 
látek. Příčinou je nehomogenita odpa-
du a jeho proměnlivé vlastnosti – na 
rozdíl od běžných paliv. 

Především plastové odpady s ob-
sahem PVC obsahují velmi vysoké 
množství chlóru, který v reakci s ne-
spálenými organickými látkami vede 
ke vzniku tzv. dioxinů, které jsou 
vysoce toxické, a to i ve velmi nízkých 
koncentracích. Podobně může určitý 
odpad obsahovat vysoké množství 
těžkých kovů, které se dříve používaly 
ke konzervaci dřeva, proto není mož-
né spalovat ani dřevěný odpad, pokud 
byl chemicky ošetřen. 

Kromě významných dopadů na 
životní prostředí má spalování odpa-
du vliv i na životnost a stav vlastního 

Volné pracovní místo. Úřad městské 
části Praha 16 vyhlásil výběrové ří-
zení na pracovní pozici referenta/
referentky Úseku vnitřní správy 
(agenda přestupků) v Odboru občan-
sko správním. Nástup do pracovního 
poměru je stanoven od 15. února 2016. 
Zájemci mohou podat přihlášky v ter-
mínu do 1. února 2016 do 12.00 ho-
din. Bližší informace jsou k dispozici 
na Praha16.eu v odkazu Úřad – Volná 
místa, na úřední desce i na informač-
ních tabulích v Radotíně.
Uzavírka v ulici Chatová. Z dů-
vodu stavby kanalizační přípojky 
pro novostavbu rodinného domu se 
v termínu od 20. do 21. ledna předpo-
kládá úplná uzavírka v ulici Chatová 
v úseku od ulice Strážovská a po její 
slepou část. Zhotovitelem stavby je 
společnost Kompakt Příbram s r.o.

datové schránk y (datová schránka : 
ntsbt5z), případně na e-mailovou adresu
elpodatelna@praha16.eu.

Z přibližně 216 ohrožených nemovitostí 
odevzdalo aktualizovaný povodňový plán ke 
konci roku 2015 pouze 27 (se 45 telefonními 
čísly). Odevzdání vyplněného Povodňové-
ho plánu nemovitosti a zařazení do systému 
vyrozumění může být v případě poskytová-
ní finanční pomoci ze strany Městské části 
Praha 16 jednou z podmínek pro přidělení 
případných financí na odstranění vzniklých 
škod po povodni. 

Pokud si nejste jisti, zda se tato zákonná 
povinnost týká i Vás, či máte případně 
další dotazy, můžete se obrátit na Úsek 
krizového řízení a vymáhání pohledávek 
Kanceláře úřadu na telefonu 234 128 230 
a na e-mailu krize@praha16.eu. Zde Vám 
velmi rádi zodpovíme případné dotazy, 
poradíme či pomůžeme s vyplněním for-
muláře. 

Děkujeme za spolupráci všem, kteří již 
mají vše v pořádku a jsou s ÚMČ Praha 16 
v pravidelném spojení.

V lesní ZOO se předávaly odchytové vozy

Obnova katastrálního operátu a daň z nemovité věci
Upozorňujeme vlastníky nemovitých věcí 

(pozemků, staveb, jednotek) v k.ú. Radotín, 
že dnem 10. listopadu 2015 vstoupila v plat-
nost obnova katastrálního operátu v k.ú. Ra-
dotín (tj. přepracování původní katastrální 
mapy do digitální podoby).

Důsledkem obnovy katastrálního operátu 
může být změna výměry pozemků. Tato 
změna je rozhodnou okolností pro vyměře-
ní daně z nemovitých věcí.

Vlastník nemovité věci je povinen za ne-
movité věci dotčené provedenou obnovou 
katastrálního operátu podat úplné nebo 
dílčí daňové přiznání na rok následující po 
roce, v němž tyto změny nastaly, tj. na rok 
2016. Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona 
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, je 

povinen tak učinit do 31. ledna příslušného 
roku. Pokud tak v zákonem stanoveném 
termínu neučiní, vznikne mu podle ustano-
vení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, povinnost zaplatit pokutu (závislou na 
výši vyměřované daně a počtu dní prodlení, 
vždy však ve výši minimálně 500 Kč). Není-
-li daň včas zaplacena, je poplatník povinen 
uhradit také úrok z prodlení podle § 252 
téhož zákona.

Rozhodným obdobím pro výpočet daně 
z nemovité věci je 1. leden příslušného roku. 
V případě, že přiznání bylo podáno v letech 
minulých a nedošlo od té doby k žádné 
změně, přiznání se nepodává.

Daň se platí bez ohledu na úroveň příjmu 
poplatníka. Pokud roční daň z nemovitých 

věcí nepřesáhne částku 5000 Kč, je splatná na-
jednou, a to do 31. května běžného zdaňova-
cího období. Pokud je daň vyšší než 5000 Kč, 
lze ji splatit ve dvou stejných splátkách, a to 
nejpozději do 31. května a 30. listopadu běž-
ného zdaňovacího období. Je možné ji samo-
zřejmě zaplatit najednou do 31. května. Pokud 
celková daň z nemovitých věcí u jednoho po-
platníka činí méně než 30 Kč, daňové přiznání 
se podává, daň se vyměří, ale nepředepíše se 
k úhradě.

 

Změny v agendě evidence obyvatel a osobních dokladů
Od ledna vstoupily v účinnost novinky 

v oblasti evidence obyvatel, občanských prů-
kazů a cestovních dokladů. Zejména u vydá-
vání pasů jsou to změny zásadní.

S účinností od 1. ledna 2016 byly noveli-
zovány předpisy, které upravují kompletní 
agendu výkonu státní správy v evidenci 
obyvatel a osobních dokladech. Konkrét-
ně jde o změny zákona, kterým se mění 
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
a rodných čísel a o změně některých záko-
nů (zákon o evidenci obyvatel), v platném 
znění, dále zákona č. 328/1999 Sb., o občan-
ských průkazech, v platném znění, zákona 
č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, 
v platném znění, a dalších souvisejících 
právních předpisů.
Cestovní doklady

Zásadní změny jsou u cestovních do-
kladů, tj. pasů. Klíčové je zrušení místní 
příslušnosti pro žádost o ně a jejich 
vydávání – podobně jako je tomu již 
u občanských průkazů, si nyní občan může 
požádat o vydání pasu a následně vyrobe-
ný převzít na kterémkoli obecním úřadu 
obce s rozšířenou působností po celé ČR 
a v hlavním městě Praze u úřadů měst-
ských částí Praha 1 až 22 (tj. v sídle správ-
ních obvodů). Dále se zavádí možnost po-
žádat si o nový cestovní doklad na jednom 
úřadu a na jiném jej vyzvednout – na rozdíl 

od výše popsaného (zdarma) ale u této 
nadstavbové služby bude účtován správní 
poplatek navíc ve výši 100 Kč.

Zcela se ruší dosavadní možnost požádat 
si o pas bez biometrických údajů ve zkráce-
né lhůtě (do 15 dnů, ale s platností pouze na 
dobu 6 měsíců). 

Oproti tomu pro občany, kteří potřebují 
urychleně vycestovat a zjistí, že nemají 
platný doklad, bude ve zkrácené lhůtě 
6 pracovních dnů vyroben cestovní pas 
s biometrickými údaji a platností na 10 let. 
U dětí bude mít „rychlopas“ za jinak stej-
ných podmínek platnost 5 let. Za tuto služ-
bu si ale lidé připlatí: správní poplatek činí 
4000 Kč, pro občany mladší 15 let 2000 Kč. 
Zde navíc nebude možné nový cestovní do-
klad převzít na jiném úřadu, než na kterém 
bylo požádáno.
Občanské průkazy

Zde je převratná změna u nejstarších 
spoluobčanů, kterým novela zákona před 
několika lety zrušila jejich občanské prů-
kazy platné „bez omezení“, a proto museli 
každých 10 let žádat o nový (zejména pro 
ty Úřad městské části Praha 16 zavedl v roce 
2014 službu Mobilní radnice). Nyní se zavá-
dí kompromisní řešení: občané starší 70 let 
budou dostávat OP s platností na 35 let od 
data vydání dokladu.

Jak bylo již uvedeno výše, o občanský prů-

kaz lze nadále požádat na kterémkoli obec-
ním úřadu obce s rozšířenou působností, 
resp. u úřadů městských částí Praha 1 až 22. 
Nově je zde možnost převzít vyhotovený OP 
na jiném úřadu, než kde bylo požádáno, ale 
i zde je správní poplatek 100 Kč.
Další novinky

U občanů, kterým byl zrušen trvalý po-
byt v jejich bydlišti a kteří jsou evidováni na 
adrese sídla ohlašovny, je nově zavedena ze 
zákona nová služba příslušného obecního 
úřadu (resp. úřadu městské části) – ozná-
mení o uložení zásilky a výzvy s poučením 
jsou na ohlašovně ukládána a po uplynutí 
správní lhůty (zpravidla 10 dnů) je napl-
něna tzv. fikce doručení (tj. úřední zásilka 
se považuje za doručenou, i když ji adresát 
fyzicky nepřevzal).

Žádost o zrušení trvalého pobytu, 
která byla do konce roku 2015 bezplatná, 
od 1. ledna 2016 podléhá správnímu poplat-
ku ve výši 100 Kč.

Poslední ze změn v této agendě se týká 
zprostředkování kontaktu. Pokud tedy ně-
koho hledáte a podáváte žádost na Minister-
stvo vnitra ČR, můžete nově uvést i důvod, 
proč dotyčnou osobu chcete kontaktovat – 
a tento důvod je „hledanému“ sdělen společ-
ně s tím, kdo jej chce oslovit.             

Podrobné informace podá Finanční 
úřad, Územní pracoviště pro Prahu 5, 
Peroutkova 263/61, 150 00 Praha 5, tel.: 
251 112 111, datová schránka: jkhn48p, 
e-mail: podatelna2005@fs.mfcr.cz 
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kriminální policie a vyšetřování Po-
licie České republiky, která nehody 
šetří jako trestní věc obecné ohrožení 
z nedbalosti.

Na základě těchto událostí silniční 
správní úřad pro Prahu 16 jako oka-
mžité opatření vyzval k součinnosti 
Policii ČR, konkrétně místní odděle-
ní Barrandov (pod něž spadá i území 
Velké Chuchle), se žádostí o provádě-
ní pravidelných kontrol zaměřených 
na protiprávní jednání řidičů. Dále 
požádal Správu železniční dopravní 
cesty o realizaci dočasných opatření, 
která by více zabezpečila přejezd 
jiným způsobem (např. snížení rych-
losti vlaků, úprava nastavení výstraž-
né signalizace).

Posledním okamžitým opatřením 
pak byla výzva na ROPID ke změně 
vedení linek BUS MHD přes železniční 
přejezd, která navazovala na již usku-
tečněná jednání a další korespondenci 
v této věci („velké“ jednání konané 
4.12.2014 a dopis adresovaný Hlav-
nímu městu Praze ze dne 23.3.2015). 
Silniční správní úřad opětovně navrhl, 
v souladu s dohodou radotínského 
a chuchelského starosty, obousměrně 
zrušit zajíždění linky 244 do centra 
Velké Chuchle a prodloužit linku 172 
na Smíchovské nádraží. Obojí s první 
změnou jízdních řádů.

V polovině listopadu 2015 byla Měst-
ská část Praha – Velká Chuchle vyzvá-
na Odborem služby dopravní policie ke 

svolání schůzky s ohledem „na alar-
mující situaci křižovatky komunikace 
ul. Starochuchelská s železniční tratí 
nacházející se na území vaší městské 
části, kde v poslední době došlo ke 
zvýšení počtu dopravních nehod a ne-
bezpečných kolizních situací“. 
Ja k  pře dej í t  d a l š í m ne ho d á m 
s možnými tragickými následky?

Výsledkem následných jednání je 
úprava dopravního značení, které 

zvýší bezpečnost v křižovatce i na 
samotném železničním přejezdu 
a zamezí nebezpečnému obousměr-
nému průjezdu ze Starochuchelské 
do Radotínské ulice, a to pouze 
pro vozidla s délkou nad 9 metrů. 
Vyloučí se tak možnost průjezdu 
v tomto směru pro autobusy (kromě 
midibusů) a delší nákladní vozidla 

(resp. soupravy vozidel). Dále pak 
dojde k úpravě dopravního značení 
v Radotínské ulici, kde bude před 
ba l isety s předst ihem vyznačena 
plná středová čára a zakázáno před-
jíždění.

Výše uvedená opatření vstoupila 
v účinnost v pondělí 4. ledna 2016 a jsou 
dočasná – do doby uzavření železniční-
ho přejezdu ve Velké Chuchli v návaz-
nosti na výstavbu mimoúrovňového 
křížení trati realizované v rámci stavby 
železničního koridoru. Bohužel v této 
věci stále nepanuje ve Velké Chuchli 

shoda a zahájení na-
bírá další zpoždění, 
která nejsou způ-
sobena investorem 
akce (tj. Správou že-
lezniční dopravní 
cesty).

V návaznosti na 
nové dopravní zna-
čení bylo nutné rov-
něž již od 4. ledna 
změnit vedení linek 
autobusů městské 
hromadné dopravy, 
konkrétně linek 172, 
244 a 561. Autobus 
244 nově ani v jed-

nom směru mezi Sídlištěm Radotín 
a Smíchovským nádražím nepřejíždí 
železniční trať, školní linka 561 ob-
sluhovaná dlouhým autobusem sice 
trať překonává, ale ve směru z druhé 
strany – od ulice Mezichuchelské (po 
průjezdu Radotínskou ulicí odbočí 
vpravo a kolem chuchelské radnice 
dále jede Starolázeňskou ulicí). 

Linka 172 bohužel – přes opako-
vané návrhy obou radnic i silničního 
správního úřadu – není prodloužena 
na Smíchovské nádraží. ROPID na-
konec odsouhlasil pouze její posílení, 
a to tak, že mezi standardní spoje 
zajíždějící do lokality Hvězdárna jsou 
doplněny další, které pendlují pouze 
mezi Závodištěm Chuchle a náměstím 
Omladiny a „svážejí“ cestující k na-
vazujícímu autobusu 244 a vlakům 
linky S7. Na linku nesmí být nasazen 
(ani jako záloha) standardní, dlouhý 
autobus.          
Co s kritickým místem do budoucna?

Všemi výše uvedenými opatření-
mi se zamezilo hrozícímu úplnému 
uzavření železničního přejezdu, 
které bylo reálně na stole. Jeho ná-
sledky by byly pro občany i podni-
katele z Velké Chuchle drtivé a ob-
jízdné trasy mnohak i lometrové. 
Provedené změny by měly, při jejich 
dodržování řidiči všech vozidel, 
předejít tragické události na přejez-
du – alespoň v kritickém propojení 
ulic Starochuchelská – Radotínská. 
Samozřejmě celou vážnou doprav-
ní situaci a hrozící budoucí kolize 
s vlakem vyřeší až podjezd či nad-
jezd. Jejich realizace je ale závislá 
na shodě mezi řadou institucí, jež 
zatím nenastala. Správa železniční 
dopravní cesty z tohoto důvodu 
nyní rozpracovává variantní řešení 
budoucí podoby překlenutí trati, 
z něhož by mělo vzejít dopravně 
i ekonomicky nejvýhodnější řešení.

Šestnáctka z výšky II: Zbraslav

Záběr z 24. září 2003 ukazuje jak nábře-
ží před vybudováním protipovodňových 
opatření, tak i protrženou hráz v řece 
poničenou povodněmi v roce 2002. Sou-
časně dává nahlédnout i velikost plochy 
Panských zahrad, na nichž se chystá velký 
developerský projekt – zde je vidíte ještě 
před demolicí technických budov, které 
stály na jejich ploše

Takto vypadalo nábřeží s protipovodňovou 
zdí 29. dubna 2010. Z Panských zahrad je 
vidět jen jejich jižní cíp, zato snímek posky-
tuje docela hezký výhled na Zbraslavské ná-
městí, které možná v příštích letech získá 
výrazně odlišnou tvář

Ještě jednou duben 2010 – fotografie 
zabírá hráz ve Vltavě při vyústění Li-
panského potoka vytékajícího z Krňáku. 
K její opravě došlo ještě v závěru roku 
2003, dnes je po ní vedena cyklostezka 
A20. V pozadí za zámkem je dobře vidět 
křížení Strakonické s nově vybudovanou 
estakádou Pražského okruhu

A poslední pohled do starého centra: 
24. září 2003 – jeřáb u bývalého hotelu 
Vejvoda napovídá, že zde právě probíhá 
jeho rekonstrukce a rodí se budoucí 
Patium Zbraslav

A to jsme již na kopci a shlížíme na projekt, jehož ambicí 
bylo vytvoření nového centra Zbraslavi – na Sluneční měs-
to. V roce 2003 byla dokončena jeho druhá etapa – v pravé 
spodní polovině snímku je vidět staveniště domu s pečova-
telskou službou, který dnes stojí vedle dětského domova 
Charlotty Masarykové (se zelenými střechami)

29. dubna 2010 již 
stál jak dům s pečo-
vatelskou službou, 
tak i poslední dílky 
skládačky Sluneční-
ho města, viladomy 
tvořící přechod mezi 
původní vilovou čtvrtí a mohutnými bytovými bloky, 
které jsou vidět na předchozím snímku

Horní část fo-
tografie z roku 
2003 zabírá plo-
chy, kde nedlou-
ho poté začal vy-
růstat další velký 
bytový komplex, 
Zahradní čtvrť. 
Je š t ě  o  ně c o 
výše, za ulicí Na 

Baních, byla v roce 2004 postavena prodejna Lidl

23. srpen 2013 – v pravé části snímku nový dům 
s pečovatelskou službou a Sluneční město, v té hor-
ní pak výstavba kolem ulice Na Baních – nalevo Za-
hradní čtvrť kolaudovaná v roce 2007, nízký objekt 
s červenou střechou je výše zmíněná prodejna

Každého, kdo bydlí v okolí stave-
niště, samozřejmě zajímá, jak moc 
a kdy ho bude výstavba ovlivňovat. 
Takže jaký je výhled pro nejbližší 
měsíce?

Nyní společně s prvními skrýv-
kami na místo nastoupili archeo-
logové z Archeologického ústavu 
Akademie věd ČR Praha. Probíhá 
zde intenzivní výzkum, který od-
kryl osídlení z doby bronzové. Po 
ukončení terénní části výzkumu 
investor plánuje dokončení zem-
ních prací (zpětné zásypy). Termín 
uzavření této fáze předpokládá do 
konce srpna 2016. 

Hrubá stavba nosných konstruk-
cí by měla probíhat v období od 
února do konce srpna 2016. Fasáda 
a střechy se v návaznosti na to bu-
dou dokončovat do první poloviny 
prosince 2016.  

Pro nové pa rkov i š tě ,  k teré  
vznikne na náměstí Osvoboditelů 
u křižovatky ulice Na Betonce 
a zásobovací uličky, je již hotová 
projektová dokumentace, samot-
nou parkovací plochu s 22 novými 
parkovacími místy by měla firma 
EKIS, s.r.o. mít hotovou do konce 
dubna.

  

Výstavba první 
etapy Centra 

zahájena

Autobusy mění trasy. Kvůli bezpečnosti
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mi oblíbená dvojice umělců, pan Petr 
Kubec a půvabná Kateřina Klečková. 
Jejich program byl tentokrát tematicky 
zaměřen na dobu staropražských kaba-
retů a šantánů. Tuto éru jsme my sice už 
nezažili, ale mnohé kuplety a písničky 
odposlechnuté od rodičů nám dosud 
utkvěly v paměti. Dokázali jsme se 

rozohnit natolik, že jsme si často s účin-
kujícími i zazpívali, a dokonce i bujaře 
zakřepčili. Inu, byla to prostě nádhera!

Chtěl bych proto, alespoň touto 
cestou, nejen jmenovaným umělcům, 
ale také všem organizátorů srdečně 
poděkovat za tento VEČÍREK JAK SE 
PATŘÍ!

Před Vánocemi i během nich nabízí 
Radotín vždy dost akcí, na kterých se 
lze svátečné naladit. Ani v závěru právě 
uplynulého roku to nebylo jiné.

Cyklus adventních koncertů, kte-
ré Městská část Praha 16 pořádá za 
finančního přispění Českomoravské-
ho cementu, a.s., se otevřel o první 

adventní neděli v nabitém sále Koru-
ny na oslavě sedmdesátin čerstvého 
čestného občana Radotína, profesora 
Štěpána Raka (více viz min. číslo). 
O týden později kostel Na Betonce 
rozezpívalo trio Yellow Sisters, a to 
důkladně. Třetí neděle adventní opět 
patřila České mši Vánoční v kostele 
sv. Petra a Pavla a také Vánočním 
trhům s dalším programem na při-
lehlém náměstí. Celý letošní cyklus 

uzavřela, zase Na Beton-
ce, sopranistka Markéta 
Mát lová v doprovodu 
harfistky Hedviky Jou-
zové. Ta radotíňákům 
popřála andělské svátky. 
Snad takové byly.

Přispět k tomu se na 
Štěpána ostatně snažil 
i koncert Pražské mo-
bilní zvonohry Petra 
R. Manouška, který pod-
le svých slov vozí zvony 
za lidmi. 

P o s l e d n í  s v á t e č n í 
zážitek zprostředkoval 
ještě v týž podvečer velký 
ohňostroj. 

Sváteční ladění

Doba adventní byla v našem domě 
s pečovatelskou službou v Radotíně opět, 
jako každoročně, zpestřená oblíbenou 
vánoční besídkou. Pravidelně ji pro nás 
organizuje Městská část Praha 16.

Na tuto akci se vždy velmi těšíme, 
neboť pro nás znamená příjemné roz-
ptýlení i hodnotný kulturní zážitek. 
Naše milé pečovatelky 
ve spolupráci s kolekti-
vem zdejší kuchyně nám 
letos, stejně jako léta mi-
nulá, připravily bohaté 
občerst vení ,  lahodící 
oku i chuťovým buňkám. 
Na rozproudění již po-
někud zpomaleného toku 
stařecké krve se nám 
dostalo, mimo výborné 
kávy a čaje, i punče, který 
měl opravdu „grády“!

Svou návštěvou nás, již 
tradičně, poctili starosta 
Karel Hanzlík a tajemník úřadu Pavel 
Jirásek. Pan starosta nás i tentokrát 
potěšil několika vřelými slovy a hez-
kým přáním do dalších let našeho, 
bohužel úspěšného chátrání.

Avšak hlavním bodem této besídky 
byl samozřejmě její kulturní program.

Opět se o něj postarala u nás již vel-

Večírek jak se patří!

Pro rodiče budoucích prvňáčků, i když 
se už určitě na zápis do té jejich školy 
chystají, tu máme připravený souhrnný 
přehled informací z celého správního 
obvodu:
Základní škola Praha-Lipence – 
zápis ve středu 3. února od 14.00 do 
18.00 hodin (s sebou rodný list dítěte 
a doklad o trvalém bydlišti, Žádost 
o přijetí do 1. třídy a Zápisní list), den 
otevřených dveří ve středu 27. ledna 
kdykoliv od 8.00 do 16.00 hodin.
více na www.zslipence.cz
Základní škola Praha - Radotín – 
zápis ve středu 3. února v budově 
1. stupně od 14.00 do 18.00 hodin 
(s sebou rodný list dítěte a doklad 
o trvalém bydlišti v Praze-Radotíně, 
předem vyplněné formuláře Žádost 
o přijetí do 1. třídy a Zápisní list, oba 
jsou ke stažení na webových stránkách 
www.skola-radotin.cz ve složce Doku-
menty, formuláře). Do prvních tříd 
budou přijímány pouze děti s trvalým 
bydlištěm v Praze-Radotíně. 
více na www.skola-radotin.cz/cs/
skolni-rok-2015-2016/akce-skoly/zapis-
do-1-trid.html 
Základní škola Charlotty Masaryko-
vé, Praha-Velká Chuchle – 
zápis ve čtvrtek 4. února od 14.00 do 
19.00 hodin v nové přístavbě školy 
(s sebou průkaz totožnosti rodičů 
nebo zákonného zástupce, příp. potvr-
zení o změně trvalého pobytu, a rodný 
list dítěte, příp. potvrzení o povoleném 
odkladu povinné školní docházky) 
více na http://skola.chuchle.cz/zapis 

zápis ve středu 3. února a ve čtvrtek 4. 
února od 14.00 do 18.00 hodin v budo-
vě ZŠ Nad Parkem (s sebou rodný list 
dítěte, průkaz totožnosti rodičů nebo 
zákonného zástupce, Žádost o přijetí 
k základnímu vzdělávání a Zápisní list 
pro školní rok 2016/2017). 
více na www.zs-zbraslav.cz/index.php/
rodice/zapisy-do-prvnich-trid 

Zápisy do 1. tříd

Základní škola Vladislava Vančury, 
Praha-Zbraslav –

Kulturistky z Koruny připravily pro 
svoje příznivce zase pořádnou porci 
hudebních i divadelních vitamínů. 

Již v pátek 22. ledna od 19.00 hodin 
se mohou pokročilí těšit na bluesovou 
skupinu Petr Kalandra Memory Band 
a hity kapel Marsyas, ASPM i Petra 
Kalandry.

13. února si přijdou na své milovníci 
legendární kapely Blue effect a Radima 
Hladíka.

Víkend 19.-21. února bude patřit již 
potřetí Pražské oblastní postupové 
přehlídce amatérských divadel PO-
PAD, to znamená jedno divadlo za 
druhým od rána do večera a vášnivé 
diskuze nadšených amatérek a amaté-
rů nejen s porotou. 

Ty, kdo milují šanson, french 
gypsy swing a world music nadchne 
25. února zpěvačka a herečka Zdenka 
Trvalcová.

MDŽ 8. března se tentokrát v Koru-
ně oslaví velkolepě: Budou se udělovat 
ceny - Zlatá žába osobnostem vědy, 
kultury a sportu za výroky posouvající 
naši společnost směrem k rovným pří-
ležitostem a Kyselá žába za nekorektní 
hlášky veřejných osobností. Korektně 
bude moderovat Simona Babčáková.

16. března se konečně uskuteční 
dlouho ohlašovaný koncert kapely 
Condurango a Báry Hrzánové.

Pro mladé hudební publikum se při-
pravuje na 18. března Rádl-Fest, festi-
val mladých kapel nejen z Radotína. 

Divadelním zážitkem pak jistě bude 
22. března zbrusu nová hra Blázinec 
s Miroslavem Táborským v hlavní roli.

Poslední březnový den se bude 
z Klubové scény Milana Peroutky ozý-
vat jazz a nezaměnitelný hlas jazzlady 
Jany Koubkové.

Na duben se připravuje společný 
koncert Jaroslava Svěceného a Markéty 
Mátlové a také cestopisná přednáška 
o Japonsku. Přijede opět veselá muž-
ská část Divadelní společnosti POINT 
z Prostějova s drsnou a nekorektní 
hrou Testosteron a zopakuje se i kon-
cert Cirkusu Ponorka a Honzy Ponoc-
ného.

12. května bude patřit smíchu 
u Stand up comedy s Miroslavem 
Knorem a Rudou z Ostravy a koncem 
května se chystá veselá premiéra au-
torské, drsné báchorky DS Křoví Stan-
da Dudek na motivy J. K. Tyla Švanda 
dudák. „V jednání jsme momentálně 
i s naším „idolem“ hercem Ondřejem 
Vetchým, ale i dalšími zajímavými 
osobnostmi, které bychom rádi uvíta-
li v Křesle pro hosta. Těšit se můžete 
i na pohádky pro děti a další kulturní 
překvapení,“ říká vedoucí kulturistka 
Dana Radová.

Nový kulturní (půl)rok 2016 v Koruně
Po dvacáté a prvé se uskuteční v pá-

tek 5. února tradiční radotínský bál.
A protože se vstupuje do nové dva-

cítky – bude nová i kapela. K tanci 
i poslechu zahraje uskupení s dvoj-

smyslným jménem Lucky Band (je-
diné dvě ženy ve skupině jsou Lucie) 
z Hradce Králové. Vzhledem k tomu, 

že jde o mladé, povětšinou profesi-
onální hudebníky, kteří svůj band 
založili právě a jen pro plesy, zábavy či 
svatby, kde hrají s chutí, nemělo by jít 
o změnu k horšímu.

Neměnně bohatá, díky štědrosti 
všech sponzorů, naopak bude tombola. 
A co je ještě třeba k hezky prožitému 

večeru? Dobrá společ-
nost i nálada, šaty, ve 
kterých se člověk cítí 
dobře – a samozřejmě 
vstupenka!

Vstupné je stano-
veno na 170 Kč, cena 
místenky na 30 Kč 
a lístek do tomboly 
bude rovněž za 30 Kč. 
Předprodej vstupenek 
se jako vždy uskuteční 
v Kulturním středis-
ku Radotín v domě 

U Koruny, a to v pondělí až ve středu 
25. – 27. ledna a v pondělí 1. února od 
16.00 do 18.00 hodin.

Radotínský bál

Radim Hladík a Blue Effect v Kul-
turním středisku Radotín v domě 
U Koruny – v sobotu 13. února 
od 19.00 hodin

V Kulturním středisku Radotín 
v domě U Koruny vystoupí v sobotu 
13. února od 19.00 hodin vynikající 
kytarista Radim Hladík se skupinou 
Blue Effect.

Radim Hladík je hudebník, jehož 
jméno je neodmyslitelně spjato právě 

s kapelou Blue Effect. Už jako patnác-
tiletý hrál na kytaru ve známé skupině 
Komety. První profesionální angažmá 
dostal v roce 1964 v klubu Olympik. 
Do historie českého bigbítu se zapsal 
již ve druhé polovině šedesátých let 
jako člen legendárních Matadors. Ti se 
stali brzy nejlepší českou rhythm and 
bluesovou kapelou, a to díky tehdejší-
mu východoněmeckému technickému 
vybavení, podle jehož značky získali 
i svůj název. Sehraná kapela měla 
kromě dvojice vokalistů Vladimír 
Mišík – Karel Kahovec v rukávu další 
velký trumf právě v podobě Radima 
Hladíka, který se stal všeobecně uzná-
vaným králem elektrické kytary a také 

inovátorem. Když poprvé v Čechách 
využil takzvaná kvákadla, sklízel 
podle svědectví pamětníků němý úžas 
posluchačů. Postupně se propracoval 
k vlastní tvorbě a po rozpadu Mata-
dors založil na podzim roku 1968 Blue 
Effect (také M.efekt a Modrý efekt).

V Radotíně vy-
stoupí kapela Blue 
Effect ve složení: 
»  z p ě v ,  k y t a r a , 
klávesy: Honza Kří-
žek – byl členem 
několika projektů 
a kapel (například 
doprovodná sku-
pina Ivana Krále, 
Aspect, nebo Kol-
lerbandu Dav ida 
Kollera). V součas-
nosti působí také 
j a k o  m o d e r á t o r 
pražského rockové-

ho rádia RockZone 105,9; 
» baskytara: Wojttech – má za sebou 

také dlouhou řadu projektů a ka-
pel (Zády, Entire gain, T.H.C. e 
Human Cell, Petr Rajchert a Inter, 
Mindway); 

» bicí: Václav Zima – stejně jako 
ostatní prošel mnoha hudebními 
tělesy (např. Vyhoukaná sowa, Mar-
shal, -123 min, Dan Kohout Band, 
Etc. Vladímíra Mišíka, Krausberry 
a další).

Blue Effect U Koruny

Nešli jste na Závist? 
Zkuste Belvedér

více na www.zdenkatrvalcova.com

Zdenka Trvalcová & friends ve
čtvrtek 25. února od 19.00 hodin –
Kulturní středisko Radotín
vstupné 170 Kč

French chanson, gypsy swing i world 
music zazní v únoru v radotínské Koruně.

Skvělá slovenská zpěvačka a chan-
sonierka Zdenka Trvalcová žije v Pra-
ze od roku 2002, kdy po ukončení 
studia klasického zpěvu začala působit 
v pražských muzikálových divadlech. 
Hlavní role Edith Piaf v představení 
„Edith Piaf - vrabčák z předměstí z ní 
udělala nadšenou frankofilkou, do 
svého repertoáru zařadila nejen chan-
sony Edith Piaf, ale i mnoho dalších 
francouzských písní.

V roce 2010 založila s akordeonistou 
Michalem Mihokem kapelu VOILA!. 
Repertoár složený z netradičně poja-
tých známých francouzských hitů ná-
sledně začali doplňovat o vlastní autor-
ské písně. V roce 2014 získali „Českého 
tučňáka“ za rok 2013 a na podzim téhož 
roku debutovali s albem Décollage. 
Tradičnímu francouzskému chansonu 
se Zdenka nadále věnuje v sólovém 
koncertním programu s doprovodem 
Michala Mihoka na akordeon a Tibora 
Žida na kytaru. Tak je uvidíte a uslyšíte 
v Koruně. Nenechte si ujít! 

Zdenka Trvalcová & friends

Na pěší výlet na Závist u Zbraslavi 
se skupina členů a příznivců Klubu ak-
tivních a nestárnoucích vydala v neděli 
27. prosince.

Šli na Šance, druhou (kdysi mostem 
propojenou) část keltského oppida. Od 
mostu Závodu míru se výprava vydala 
podél zookoutku směrem k Dolním 
Břežanům, přešla potůček i silnici 
a ubírala se lesní cestou k Točné. Hos-
poda byla otevřená – po načerpání sil 

tak už zbývalo jen dojít po zvoleném 
okruhu zpět ke Zbraslavi – přes vy-
hlídku s pohledem na Radotín z méně 
obvyklého úhlu. Uprostřed příjemné-
ho povídání si málokdo uvědomil, že 
okruh měl dobrých 10 km.

Další výlet: na mnohem kratší vý-
pravu zve KAAN ve čtvrtek 28. ledna 
dopoledne: autobusem do Zbraslavi, 
pěšky nově upraveným Belvederem 
k vile Maminka. A na oběd zpátky 
doma. Informace k výletu budou na 
plakátech na obvyklých vývěsních 
plochách, ptát se lze i na telefonu 
737 83 90 42.
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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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SERVIS OKEN
Nabízíme Vám

kompletní servis
plastových, dřevěných, 

hliníkových oken
a dveří všech značek.

Tel.: 775 940 966 
www.psd-servis.cz

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
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Kosmetický salon 
Hana Kadlecová

Praha 5 – Zbraslav
Tel: 723 148 375

www.kosmeticky-salon.eu

Českomoravský cement, a.s., Mokrá-Horákov, Mokrá 359, 
PSČ: 664 04 poskytne k pronájmu objekt

včetně přilehlého pozemku.
Objekt se nachází v Praze 16 – Radotín,

jedná se o patrovou budovu (přízemí a 1. patro)
o celkové ploše cca 970 m2 a přilehlého pozemku

o výměře 1018 m2, vhodné k využití jako kancelářské
nebo skladovací plochy.

Více informací na tel. číslech: 724 138 660, 602 220 450
nebo e-mail pavel.pokorny@cmcem.cz, jiri.hajek@cmcem.cz

NABÍDKA PRONÁJMU

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

Bytové jádro za 5 dnůMICHAL KAUCKÝ
tel.: 603 456 772
e-mail: mkaucky@gmail.com

Strážovská 24, P5 Radotín

WWW.REKO24.CZ
zkušenosti od roku 1997

SOLÁRNÍ STUDIO
STÁLE V PROVOZU!!!

NAJDETE NÁS: 
nám. Osvoboditelů 1371

Radotín
V PRVNÍM PATŘE

OBCHODNÍHO CENTRA

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

» jarní semestr začíná 1. února
   a končí 10. června 2016
» jazykové kurzy pro dospělé
   pouze 2 900 Kč
» max. 8 studentů ve skupině,
   mini kurzy pouze 4 studenti
» kurzy konverzace s rodilým
   mluvčím
» příprava na zkoušky FCE, CAE
   IELTS a státní maturitu

JS ANGLIČTINA RADOTÍN
nabízí 

Semestrální kurzy angličtiny a dalších cizích 
jazyků pro dospělé i děti

» dětské kurzy s vyzvednutím dětí ve škole
» fi remní a individuální výuka angličtiny,
   francouzštiny a němčiny

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

www.anglictina-radotin.cz
tel.: 777 057 013             e-mail: verakunt@yahoo.com

VÝUKA NĚMČINY A PŘEKLADY 
(i soudní)

Taky vás němčina ve škole nebavila?
Se mnou ji budete mít rádi!

Zkušená lektorka
s vlastním know-how

i materiály, dlouholetou praxí 
a zkušenostmi ze zahraničí

vám nabízí 
soukromé lekce dle
Vašich požadavků.

Mgr. Veronika Kotnauerová 
Radotín, tel. 603 360 585 

mail: Veroni07@seznam.cz 
www.nemcina-vyuka.cz

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907

Odvykání kouření
až 90% úspěšnost

Závislosti: alkohol, drogy, léky
Telefonické objednávky

604 207 771
224 214 617
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Spolupráce za městské části:  
za MČ Zbraslav Blanka Velemínská, 

MČ Lochkov Eva Filipová, 
MČ Lipence Michal Popek,

MČ Velká Chuchle Pavel Kováč. 
 Redakční uzávěrka 4.1.2015. 

Vychází 15.1.2015. 
Náklad 10 000 výtisků. 

Výtisk a distribuce ZDARMA. 
Tisk Grafotechna print s.r.o., 

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 16.2.2015.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 3.2.2015. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

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

a fotografie se nevracejí. 

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

ODVOZ a LIKVIDACE
ODPADNÍCH VOD a FEKÁLIÍ

MAN 9,5 m3  silniční/MAN 5 m3  terénní 4x4

AUTODOPRAVA - KONTEJNERY
LIKVIDACE STAVEBNÍHO ODPADU, 

DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU,
ZEMNÍ PRÁCE BAGREM 

CAT 428C, CAT 302.5C, CAT 242B
Objednávky: Po - Pá: 6,30 hod. – 15,00 hod.

Tel.: 606 508 015   736 218 318     257 911 732
www.garbine.cz          e-mail: garbine@seznam.cz

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506
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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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Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz

Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba

technologie pro příjem
televizního a satelitního 

signálu.

TELEVIZNÍ
ANTÉNY



Kino Radotín, Na Výšince 875/4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.kinoradotin.cz
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15. 1. 17.30 Žabák Ribit   Malajsie 115/90* Kč
  Žabák, který nesnáší poskakování a má silný odpor k vodě,
                                se s jediným kamarádem, létající veverkou, vydá hledat jiný smysl života 

20.00 Revenant Zmrtvýchvstání   USA 120 Kč
Těžce zraněný lovec (Leonardo DiCaprio), opuštěný mužem z vlastní 
skupiny (Tom Hardy), překoná v touze po pomstě nemožné

16. 1. 17.30 Králové hor    Rakousko 110 Kč
  Neuvěřitelně silný příběh o přátelství chlapce a orla, který se natáčel
  8 let bez použití triků a efektů – Jean Reno, Manuel Camacho
 20.00 Muzikál, aneb Cesty ke štěstí   ČR 130 Kč

Třída pražské konzervatoře má nazkoušet Starce na chmelu,
na výsledku závisí jejich budoucí kariérní život – Vica Kerekes, Roman Vojtek

19. 1.  17.30 Muzikál, aneb Cesty ke štěstí   ČR 130 Kč
 20.00 Perfektní den   Španělsko 110 Kč

Skupina humanitárních pracovníků při řešení krize ve válečné zóně. 
humor, drama, emoce, rutina, nebezpečí, naděje, to vše v jeden den

20. 1.  17.30 Už teď mi chybíš   GB 100 Kč
 Dlouholeté přátelství dvou žen podstoupí zkoušku poté, co jedna založí
 rodinu a druhá vážně onemocní – Drew Barrymore, Toni Collette

 20.00 Padesátka   ČR 110 Kč
  Komedie Vojty Kotka podle scénáře Petra Kolečka. Děj se točí kolem

 rázovitých lidí ze zasněžených hřebenů a jednoho běžkařského závodu  
21. 1. 17.30 Králové hor   Rakousko 110 Kč
 20.00 Tajemství jejích očí   USA/GB                                                       110 Kč
  Oscarová Julia Roberts pátrá v napínavé a dramatické krimi po vrahovi 

své dcery. Po 13 letech se objeví stopa a s ní šokující tajemství
22. 1. 17.30 Ledová sezóna   USA/Indie 110 Kč
  Lední medvěd Norm se vydává se třemi  nezničitelnými lumíky
                                ze severního pólu do New Yorku, aby zajistili svému domovu klid
 20.00 Lída Baarová   ČR 120 Kč
  Příběh ženy, která milovala Ďábla – hitlerovského ministra propagandy 

Josepha Goebbelse. Ten ji však po Hitlerově nátlaku zavrhnul…
23. 1. 17.30 Florencie a galerie Uffizi 3D   Itálie  (více viz strana 8) 250 Kč
                                                              ZTP, důchodci a studenti  200 Kč
 20.00 Osm hrozných   USA 130 Kč
  Další western Quentina Tarantina svedl do jediného útočiště před bouří 

lovce lidí, bývalé vojáky i týpky s vlastním děsivým tajemstvím 
26. 1. 17.30 Lída Baarová   ČR 120 Kč
 20.00 O kuřatech a lidech   Dánsko/SRN 90 Kč
  Gabriel a Elias se dozví, že jsou adoptovaní a mají ještě tři sourozence – 

burany, kteří chodí spát se slepicemi a pro ránu nejdou daleko
27. 1. 17.30 Padesátka   ČR 110 Kč
 20.00 Vlna   Norsko/Švédsko 90 Kč
  Deset minut! Pak smete všechno! Katastrofický film o souboji s ničivou 

vlnou ve ordu Geiranger, inspirovaný skutečnými událostmi
28. 1. 17.30 Ledová sezóna   USA/Indie 110 Kč
 20.00 Joy   USA 110 Kč
  Jennifer Lawrence v dramatu podle skutečné události, zachycujícím
                               příběh ženy, která si díky své odhodlanosti dokázala splnit sen 
29. 1. 17.30 Alvin a Chipmunkové. Čiperná jízda   USA 125/100*
  Rychle a chlupatě! Čiperné veverky se vrací. Na Alvina, Simona
                                a eodora čekají nová dobrodružství
 20.00 Tajemství jejích očí   USA/GB 110 Kč
30. 1. 17.30 Muzikál, aneb Cesty ke štěstí   ČR 130 Kč
 20.00 Lída Baarová   ČR 120 Kč
2. 2. 17.30 Joy   USA 110 Kč
 20.00 Fúsi   Island 100 Kč
  Zavalitý čtyřicátník Fúsi sbírá odvahu dospět.. Když do jeho světa 

nečekaně vtrhne temperamentní žena s dcerkou, je nucen to risknout
3. 2. 17.30 Lída Baarová   ČR 120 Kč
 20.00 Druhá šance   Dánsko 90 Kč
  Detektiv Andreas přivolaný k hádce mezi párem narkomanů objeví
                                jejich zanedbaného syna a unese ho. A co na to parťák?
4. 2. 17.30 Dánská dívka   USA/Belgie 110 Kč
  Milostný příběh dánské malířky Gerdy Wegener a jejího partnera Einara, 

který jako první na světě podstoupí změnu pohlaví
 20.00 Zde Harold   Norsko 90 Kč
  Haroldova firma zkrachuje, jelikož je blízko postavena IKEA. Tak se 

Harold rozhodne unést jejího zakladatele, kterého tím značně potěší…
5. 2. 17.30 Alvin a Chipmunkové. Čiperná jízda   USA 125/100* Kč
 20.00 50 odstínů černé   USA 110 Kč
  Dráždivá a na padesát způsobů šťavnatá parodie. Co kdyby byl
                                Christian spíše Black než Grey, a v posteli by byl úplně marný?
6. 2. 17.30 Sázka na nejistotu   USA 110 Kč
  Příběh finančních investorů, kteří dokázali v průběhu bankovní krize
  vlastní předvídavostí a odvážnými operacemi vydělat balík peněz…
 20.00 50 odstínů černé   USA 110 Kč
7. 2. 16.00 RICHARD II. – William Shakespeare   GB (viz strana 8) 300 Kč
                                                           ZTP, důchodci a studenti 250 Kč
9. 2. 17.30 Druhá šance   Dánsko 90 Kč
 20.00 Líza, liščí víla   Maďarsko 80 Kč
  Líza touží po lásce, všichni její nápadníci ale zemřou. Líza dojde
                                k přesvědčení, že je zlým démonem, který z mužů vysává duše
10. 2. 17.30 Zde Harold   Norsko 90 Kč
 20.00 50 odstínů černé   USA 110 Kč
11. 2. 17.30 Deadpool   USA 110 Kč
  Bývalý člen speciálních jednotek získal schopnost rychlého uzdravování
                                a coby Deadpool pronásleduje muže, který mu téměř zničil život –
                                Ryan Reynolds, Morena Baccarin
 20.00 Decibely lásky   ČR 140 Kč
  Hudebně taneční, rodinný, romantický příběh tří dvojic zcela rozdílného 

věku, s důrazem na hudbu Michala Davida s tanečními scénami
                                v choreografii Petra Čadka 
12. 2. 17.30 Bella a Sebastian 2   Francie 110 Kč
  Je konec války, Bella a Sebastian očekávají návrat Angelíny, ta se však 

nevrací. Sebastianův dědeček zná muže, jenž by měl pomoci Angelínu 
nalézt. Ale nejdřív musí chlapec se svým psem čelit tajemství,

                               které oběma navždy změní život – Félix Bossuet, Tchéky Karyo
 20.00 Do posledního dechu 3D    USA 150 Kč
  Zachránit přes 30 námořníků  z SS Pendleton se uprostřed hurikánu 

vydali čtyři muži v dřevěném člunu se špatným motorem 
13. 2. 17.30 Deadpool   USA 110 Kč
 20.00 Decibely lásky   ČR 140 Kč

Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
17. 2. 10.00 Padesátka   ČR 60 Kč

Dětská představení
16. 1. 15.30 Kyky Ryky a pár vajec   Mexiko 100 Kč

Plaché kuřátko Toto se spolu s přáteli úspěšně postaví zlému farmáři,
který  ohrožuje jeho domov a rodinu…

23. 1. 16.00 Ledová sezóna   USA/Indie 110 Kč
30. 1. 15.30 Alvin a Chipmunkové. Čiperná jízda   USA 125/100* Kč
6. 2. 15.30 Alvin a Chipmunkové. Čiperná jízda   USA 125/100* Kč
13. 2. 15.30 Bella a Sebastian 2   Francie 110 Kč

125/100* u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně 

až do odvolání
Sauna Kijukiju 

pondělí dámy, úterý a víkendy smíšená
cena 150 Kč na max. dvě hodiny

+ 20 Kč prostěradlo
Biotop Radotín 17.00-22.00 hodin

rezervace na www.r2s.cz/halaradotin

15. ledna
KAAN – literární kvíz

vyhodnocení a vyhlášení výsledků 
literárního kvízu pro členy a příznivce 

Klubu aktivních a nestárnoucích
Místní knihovna Radotín

od 10.30 hodin

16. ledna
Radotínský myslivecký ples

k tanci a poslechu bude hrát malá kapela 
Amati z Kraslic

předprodej vstupenek v restauraci 
Sokolovna Radotín

sokolovna od 20.00 hodin

17. ledna
Tři prasátka a my čtyři

pohádka o tom, jak si děti hrály na prasátka 
i na divadlo v podání dětské odnože 

Divadelní společnosti Křoví
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 15.00 hodin
vstupné 60 Kč

22. ledna
Petr Kalandra Memory Band

koncert bluesové skupiny
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 180 Kč

23. ledna
Rytíři

pohádka pro děti v podání
divadelního souboru Toy Machine

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

vstupné 60 Kč

3. února
Pódiová zkušenost

žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 18.00 hodin

5. února
XXI. Radotínský bál

k tanci a poslechu bude hrát Lucky Band
předprodej vstupenek v Kulturním středisku 

Radotín v domě U Koruny:
25. – 27. 1. od 16.00 do 18.00 hodin

1. 2. od 16.00 do 18.00 hodin
sokolovna od 20.00 hodin

13. února
Zlatovláska

pohádka pro děti v podání
divadla Liberta

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

vstupné 60 Kč

13. února
Blue effect s Radimem Hladíkem

koncert legendární kapely
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 250 Kč

14. února
Únorové kácení kuželek

turnaj v klasických kuželkách
je součástí 4. mistrovství Radotína 2016 

v boulo/koulo disciplínách
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!

18. února
Koncert populární hudby

žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 18.00 hodin

19. – 21. února
Popad (Pražská oblastní přehlídka 

amatérského divadla)
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny

25. února
Zdenka Trvalcová a kapela Voila

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

vstupné 170 Kč 

27. února
Horymírova sváteční jízda Radotín 

– Neumětely
náměstí Sv. Petra a Pavla

  více na www.praha16.eu

16. ledna
O princezně Zubejdě Solimánské

marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

16. ledna – 11. února
Rodina

svět rodiny na černobílých fotografiích 
Barbary Huckové

výstavní síň Městského domu
ve výpůjční době knihovny

18. ledna
Rozmarné léto

dramatizaci knihy V. Vančury
hraje soubor ZKS

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

19. ledna
Večer s Woody Allenem
něco filmu, něco slova,

něco hudby a zpěvu
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

23. ledna
Honza pánem

marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

25. ledna
Čtyři páry jedno eso

situační komedii v autorské režii
O. Vlčka hraje činoherní soubor ZKS 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

30. ledna
Benjamín a tisíc mořských ďasů

kapitána Barnabáše
maňásková pohádka

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

31. ledna
Čtyři páry jedno eso

situační komedii v autorské režii
O. Vlčka hraje činoherní soubor ZKS 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

6. února
Mach a Šebestová

činoherní pohádka na motivy
známého večerníčku

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

7. února
Mach a Šebestová

činoherní pohádka na motivy
známého večerníčku

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

11. února
Čtyři páry jedno eso

situační komedii v autorské režii
O. Vlčka hraje činoherní soubor ZKS 

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

rezervace vstupenek na 
www.divadlozbraslav.cz

více k programu na
www.mc-zbraslav.cz

změna programu vyhrazena

20. ledna
Zdravá výživa v praxi, nejen pro děti

praktická beseda s ochutnávkou –
triky, jak nenápadně ozdravit jídelníček celé 
rodiny, jak zdravěji nakupovat, vařit a jíst 

10.00-11.30 hodin

22. ledna
 Morčecí párty

odpolední setkání pro majitele morčat, 
křečků, ale i králíků

vstupné 100 Kč/90 minut 
rezervace nutná, 16.30-18.30 hodin

27. ledna 
Jak léčit děti

první pomoc po úrazu, tipy na domácí léčení – 
jak na horečky a virózy, co léčit doma

a kdy vyrazit k lékaři a další praktické rady, 
17.00-19.00 hodin

30. ledna
Plesotančírna

k tanci a zábavě bude hrát kapela Galaxis, 
výuka tance, vtipné losování vstupenek

a zábava až do rána
vstupné 150 Kč, předprodej v Pexesu

20.00-02.00 hodin

PEXOKLUBOVNA
každý pátek 13.00-16.00 hodin

vstup zdarma pro každého od 6 do 15 let
kdo bude ctít a dodržovat pravidla klubu

a respektovat ostatní

15.1. Deskové hry
 22.1. Divadlohraní dětí (dle výběru)

 29.1. Hry na zvládání agresivity
a rozvíjení osobnosti I.

více na www.pexeso.org

Michael Punke – Zmrtvýchvstání
Ostřílený hraničář ve službách Kožešinové 

společnosti Skalnatých hor Hugh Glass 
zjišťuje, že mušketýrské heslo

„Všichni za jednoho“ nemusí na americkém 
Západě v roce 1823 nutně platit. Těžce 
raněného zbaběle opustí dva členové 

výpravy, kteří ho měli chránit. S nicotným 
zbytkem výbavy, o nějž už tito zrádci 
neměli zájem, se pak zubožený Hugh 

plazí stovky mil čarokrásnou, byť chladně 
netečnou panenskou přírodou poháněn 
vidinou, že musí přežít, aby se pomstil.

nakladatelství Leda

Martin Sixsmith – Philomena
Pravdivý příběh matky a syna,

které osud rozdělil, když byly malému 
Anthonymu tři roky. Neměli o sobě 

žádné informace, nesměli po sobě pátrat, 
Anthonymu vzali i jeho jméno.

Přesto na sebe nikdy nezapomněli.
Anthony (teď už pod jménem Milke) 
vyrůstá v Americe a trápí se – proč ho 

maminka opustila? Když vyroste
a stane se z něj úspěšný právník,

vydá se do rodného Irska po matce pátrat.
nakladatelství Argo

Jaroslava Kadlasová –
Zatracené kyselo

Laskavé vzpomínání na vaření,
jídlo a domácnost v osmdesátých

a na počátku devadesátých let minulého 
století. Autorka vzpomíná,

jak se žilo v okresním městě pod horami 
a jak si po svatbě zařizovala vlastní 

domácnost a zvykala si na nové prostředí, 
tak odlišné od velkoměsta.

nakladatelství Motto

Jiří Holub – Prostě na mě zapomněli
Je léto roku 1945. Klára s rodiči a malým 
bráškou míří do Sudet. Opustili Prahu.
Na tátu čeká pěkné místo v kaolínce,

na mámu život hospodyňky.
Osmiletá Klárka objevuje nový svět,

hory si zamiluje okamžitě,
v chalupě je rázem jako doma

a brzy potká Helgu,
na kterou jednoho děsivého dne

ve vesnici všichni zapomněli.
 nakladatelství JaS

Sissel Vaeroyvik – Ráchelina kniha
Dramatická smrt rodičů přivede

Ellu z New Yorku zpět do rodného Bergenu, 
kde zjistí, že jejich vilu obývá již několik 
měsíců stará paní. Ella chce dům prodat

a hodlá Ráchel vypovědět nájemní 
smlouvu. Ta však Ellu, která pracuje 

jako novinářka, požádá o sepsání svého 
životního příběhu. Ella se ze slušnosti 

rozhodne vyprávění vyslechnout,
ale zakrátko je vtažena

do pozoruhodného životního příběhu.
nakladatelství MOBA

Emil Kintzl, Jan Fischer –
Zmizelá Šumava            

Kniha vypráví 21 příběhů o životě
a místech, která na dnešních mapách 

Šumavy už nenaleznete. Do osudů obyvatel 
na pomezí českoněmecké hranice totiž 

nemilosrdně zasáhly „velké“ dějiny
20. století, nejprve obě světové války,

poté odsun německých obyvatel, 
neprodyšné uzavření hranice a vytvoření 
vojenského výcvikového prostoru Dobrá 
voda, kterému musely ustoupit nuceně 

vysídlené obce i osady.
nakladatelství Kniha Zlin

PRO DĚTI:
Marcin Mortka – Tappi a první sníh  
V Šeptajícím lese bydlí viking Tappi

se sobíkem Chichotkem.
Společně chodí na procházky, připravují

se na zimu a navštěvují kamarády –
bobra Rachotka, veverku Čiperku

a medvěda Břicháče. Čas od času však
do Šeptajícího lesa přijde nečekaná 

pohroma. To pak Tappi s Chichotkem 
bez váhání opustí svou útulnou chalupu, 

aby všechno napravili.
Někdy se z nezvaného hosta vyklube

nový kamarád, jindy oba přátelé skončí
celí zmáčení.

nakladatelství Host

Martina Drijverová – Příšerní nezbedníci
Byli jednou chlapečkové a ti pořád 

zlobili. Jeden zásadně nezdravil, další byl 
zlomyslný, třetí stále nakukoval, kam neměl. 
Jiný spoustu věcí zapomínal a tamhleti dva 

snad neumějí ani chodit – tenhle dupe
a druhý do všeho jen kope. Ovšem ti ostatní 
nejsou o nic lepší. Ale na každého jednou 

dojde – zlobit se opravdu nevyplácí!
nakladatelství Albatros



tak, jak se hrála už za života slavného 
dramatika. Kouzlo světové divadelní 
scény si můžete vychutnat se skvělým 
obrazem i šestikanálovým zvukem 
přímo v pohodlí svého kina kousek od 
domova. V únoru bude v takhle špič-
kové podobě k vidění tragédie Richard 
II., v březnu pak komedie Něco za 
něco a první polovinu sezóny uzavře 
v dubnu Kupec benátský. 

Více podrobností najdete na strán-
kách svého kina nebo na www.panno-
nia-entertainment.cz.

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 29.1.2016

Řešení z minulého čísla

Marta Krásnopěvová
U Drážky 10

Radotín

Radek Lebeda
Tachovská 1439/14

Radotín
Dagmar Šustová
Matějovského 136

Radotín
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  Channel Crossings, Vrážská 238,
Praha 5 - Radotín

Píše se rok 1995 a válka v Jugoslávii je 
téměř u konce. Na pozadí velkého kon-
fliktu se ale odehrává malé drama. Kdesi 
na Balkáně byl totiž vhozen do studny 
velký tlustý muž. Jeho mrtvé rozkládají-
cí tělo už tam vězí 12 hodin a pokud ho 
někdo urychleně nevyloví, bude studna 
znečištěna a s ní zmizí i jediný pramen 
pitné vody pro jednu zapadlou horskou 
komunitu. Zdánlivě jednoduchý úkol se 
v postkonfliktní scenérii divokého Bal-
kánu značně zkomplikuje. Chybí totiž 
provaz, přebývá bizarní byrokracie a čas 
běží. Tahle odysea režiséra de Aranoa 
o otrávené studně a žábě na prameni 
sleduje perných 24 hodin jedné nesouro-
dé skupiny humanitárních pracovníků, 
kteří se snaží tělo vytáhnout a studnu 
tak zachránit. 

Portoričan Mambrú (Benicio Del 
Toro) a Američan B (Tim Robbins) 
jsou ostřílení humanitární harcovníci 
z fiktivní organizace Aid Across Bor-
ders, kteří už viděli všechno. Možná až 
příliš. Společně s mladou, ale naivní 
a nadšenou Sophie se společně všemi 
silami pachtí, ale v cestě jim stojí ne-
přátelské místní obyvatelstvo, všudy-
přítomná korupce, puberťáci se zbra-
němi, jeden zuřivý pes i puntičkářští 
byrokrati z OSN. Další překážky jim 
staví do cesty Mambrúova naštvaná 
expřítelkyně Katya (krásná, ale topor-
ná Bond girl Olga Kurylenko), která 
sem přijede z centrály organizace na 
kontrolu. Do party patří ještě svérázný 
místní překladatel Damir (Feda Štu-
kan) a chlapec Nikola, kterého sebrali 
cestou jako dobročinné gesto. Čas běží 
a mrtvola se rozkládá. Zkrátka přívě-
tivá poválečná idylka, M.A.S.H. po 
balkánsku s příměsí Kusturicy.

Předlohou téhle dramedie (hybrid 
mezi komedií a dramatem) byla novela 
Dejarse Llover doktorky a prezidentky 
známé humanitární organizace Lékaři 
bez hranic, Pauly Farias. A na každé 
minutě filmu je zřetelně poznat, že 
to není umělý produkt vyfabulovaný 
teoretikem od psacího stolu, ale je sku-

tečně odžitý. Pot, krev, slzy a smích. Di-
alogy nešustí papírem, dokumentárně 
realistický styl ukazuje těžký a někdy 
až komicky absurdní úděl humanitár-
ních pracovníků a obtížné podmínky, 
v nichž jsou improvizace a intuice lepší 
rádcem než tucet kožených předpisů. 

Tragikomedie po/válečného Balkánu 
se tu podává s osvěžujícím suchým hu-
morem a vyváženým mixem cynismu 
a idealismu. Další oporou je kromě 
zajímavého námětu a výborné herecké 
chemie mezi Del Torem a Robbinsem 
také scénář: vtipné verbální přestřelky 
střídají hlášky, ale nechybí ani bystrá 
pozorování, která tu jsou řečena jaksi 
mimochodem, bez dramatických pro-
jevů a divadelních gest. Perfektní den 
rozhodně není perfektní, je tu několik 
hluchých míst a ženské postavy jsou sla-
bým článkem nejen samotného příběhu, 
ale i v hereckém ansámblu. Zato rocko-
vá hudba od Marilyna Mansona dunící 
špinavým Balkánem výborně dokreslu-
je příběh civilních hrdinů, kteří nechtějí 
velkohubě spasit svět, ale s čistým svě-
domím zachránit špinavou studnu. Jako 
nejlepší lék na skepsi, konflikty i všudy-
přítomné problémy poválečné zóny je 
tu naordinován humor v koňské dávce: 
někdy černý, ale vždycky se stopovým 
prvkem naděje, že tahle sisyfovská dřina 
skončí happyendem. I tenhle přístup by 
mohl být českému publiku blízký.

Dost možná nejlepší reflexí je kupo-
divu autorské představení filmu španěl-
ským režisérem Fernandem Leónem de 
Aranoa, který na festivalu v Cannes 
o svém anglojazyčném debutu řekl:
,, Můj film je jako ruská matrjoška. 
Uvnitř komedie je drama, v něm je 
skryto road movie, v kterém je válečný 
film. Pokud by to byla hudba, byl by to 
punkrock. Rychlý, přímý, drsný. Tenhle 
film neplýtvá časem, není možnost se 
zastavit a přemýšlet. Chce být takový, 
jací jsou humanitární pracovníci- tvr-
dý, odolný, intuitivní, rychlý a přímý. 
Není čas na reflexi, pocit viny nebo 
truchlení, na soucit či pláč. Je totiž čas 
jednat.“

PERFEKTNÍ DEN

Kino Radotín uvede novinku od tvůr-
ců Vatikánských muzeí a vezme diváky 
na fascinující cestu do města, které bylo 
kolébkou italské renesance

FLORENCIE A GALERIE UFFIZI 3D
Prostřednictvím nejkrásnějších umě-

leckých děl té doby od autorů jako 
Michelangelo, Brunelleschi, Raphael, 
Leonardo a Boticelli nabízí pohlcující 
zážitek ze samotné Florencie. Herec 
Simon Merrels vás provede celým 
městem, jeho památkami a umělecký-
mi díly. Za jediný večer v kině stihnete 
navštívit 10 muzeí a prohlédnout si na 
150 světových uměleckých děl. Je to 
umělecký nájezd na město, který bere 
vše, od kaple Brancacci, přes Národní 
muzeum Bargello, Medicejský palác 
a klikaté uličky města, Brunelleschiho 
dóm, Palazzo Vecchio, až ke Galerii 
Uffizi a Academia Gallery. Nevynechá 
ani místa jako Ponte Vecchio nebo 
Piazza della Signoria. Cesta má devět 
částí a vezme vás i na předměstí, klid-
né a přírodní okolí Florencie. Jádrem 
prohlídky je pokladnice umění, ga-

lerie Uffizi a pohled na dech beroucí 
dílo Leonarda da Vinci “Adoration of 

the Magi”, které po letech restaurá-
torských prací uvidí veřejnost naživo 
až v roce 2016. Dokument Florencie 
a galerie Uffizi odhalí obraz ve světové 
premiéře a diváci v kinech tedy budou 
prvními, kdo ho uvidí. Podíváte se ale 

i za temnějšími autory, uvidíte třeba 
monstrózní, děsivá díla s nádechem 
gotiky od Caravaggia.

Tohle není jen dokument, ale cesta 
do samotného srdce umění, která vás 
pohltí a díky 3D obrazu a dokonalému 

4K rozlišení poskytne takový zážitek, 
na který jen tak nezapomenete.
Kino Radotín uvede v sobotu
23. ledna 2016 v 17.30 hodin. 
Vstupné 250,- Kč (ZTP, senioři 
a studenti 200,- Kč).

Shakespeara uvidíte přímo z londýn-
ského divadla Globe

RICHARD II.
Těšit se můžete na inscenace nastu-

dované přesně v takové podobě, v jaké 
by je viděl sám William Shakespeare. 
Ručně šité a zdobené kostýmy, ale 
i tradičně vyráběné paruky a líčení 
jako ze 16. století. 

V té nejtradičnější podobě se vám 
na plátně kina představí v této sezóně 
hned tři mistrovská díla: Richard II., 
Něco za něco a Kupec benátský.

Shakespearovské divadlo Globe bylo 
věrně zrekonstruováno přesně tak, jak 
bylo původně v roce 1599 navrženo, 
a dnes takhle scéna pod otevřeným 
nebem dovoluje zhlédnout představení 

Kino Radotín uvede první 
divadelní představení v neděli
7. února 2015 v 16.00 hodin. 
Vstupné 300,- Kč (ZTP, senioři 
a studenti 250,- Kč)

Přehoupli jsme se do nového roku 
s očekáváním, co hezkého přinese, a ně-
kteří z nás i se seznamem předsevzetí. 
Chceme být lepšími, shodit povánoční 
kila, naučit se konečně tu angličtinu... 
Co podniknout pro to, aby předsevzetí 
nezůstala jen zbožným přáním? Příslo-
ví „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“ 
Vám může být inspirací a pak už chybí 
třeba jen krůček k tomu, vrhnout se do 
výuky jazyka nebo se konečně posunout 
od věčného začátečníka dál. Jazyková 
škola Channel Crossings Vám poradí, 
jak si udržet motivaci. 
Vyberte si jazyk

Ze všeho nejdříve se zamyslete, jaký 
jazyk byste si chtěli osvojit. Při výběru 
zvažte, kolik máte času, a berte v po-
taz, že každé studium vyžaduje i do-
mácí přípravu na hodiny. Jednodušší 
angličtina nebo ruština není ve srov-

nání třeba s francouzštinou tak časově 
náročná. „Nejvíce času vyžadují exo-
tické jazyky typu japonština, čínština 
nebo arabština,“ upozorňuje Vítězslav 
Bican z Channel Crossings. 
Vyberte si správnou školu a kurz

Zapište se nejlépe do dobře dostup-
né jazykovky, protože komplikované 
dojíždění by se v budoucnu mohlo 
stát překážkou v pokračování studia. 
Výhodou kurzu ve škole je přítomnost 
dalších studentů, kteří Vás budou mo-
tivovat a umožní Vám konverzovat ve 
skupině. Co ale dělat, když jste vytížení, 
nesedí Vám časy kurzů či se zatím 

stydíte mluvit před více lidmi? 
Vyberte si individuální výuku 
na míru, která může proběhnout 

v pohodlí Vašeho domova či na jiném 
místě. Individuální výuka se Vám zcela 
přizpůsobí a často vede k rychlejším 
výsledkům. Škola Channel Cros-
sings zřídila fórum „Najdi si parťáka“ 
(www.chc.cz/partak), kde můžete 
hledat spolustudenty do kurzů na míru. 
Cenu za lekci si pak rovnoměrně rozdě-
líte podle počtu účastníků. 
Zaplaťte předem a odměňte se 

Máte strach, že Vám motivace ne-
vydrží ani do jara? Zaplaťte si kurz na 
delší období, třeba i na celý rok. Když 
budete mít hodiny zaplaceny předem, 
bude Vám líto je rušit a vymlouvat se. 
Dobré je se i náležitě odměnit.  

Náš tip: Nečekejte na zítřek, na 
odpoledne ani na dobu, kdy budete 
mít více času, jinak nový začátek 
zmizí v nenávratnu! Přihlaste se na 
www.chc.cz/rozvrh dřív, než Vaše 
místo obsadí někdo jiný. Začínáme 
v týdnu od 8. února! 

Novinkou jsou kurzy 2v1, které 
spojují výuku angličtiny nebo něm-
činy a odborného předmětu. Už jste 
se někdy učili třeba biologii nebo 
matematiku v angličtině? Veškeré 

Od novoročního předsevzetí ke znalosti jazyka
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Tři tituly mistrů světa pro Aerobic team Chuchle
Se zatím nejlepší medailovou bilan-

cí se vrátila děvčata Aerobic Teamu 
Chuchle z posledního Mistrovství světa 
v aerobiku, které se konalo začátkem 
prosince na exotickém ostrově Martini-
que v Karibském moři.

Jako nejúspěšnější klub celého šam-

pionátu si závodnice z chuchelského 
klubu přivezly tři tituly Mistrů světa. 

První titul mistryně světa vybojova-
la Veronika Frantová v nejnáročnější 
kategorii jednotlivců. Po zlatu z Mi-
strovství Evropy přidala Veronika do 
své sbírky i zlato nejcennější – z Mi-
strovství světa. Ve finálovém kole 
předvedla životní výkon a se skladbou 

„Invincible“ se oprav-
du stala nepřemožitel-
nou, za sebou nechala 
všechny tři skvělé aus-
tralské závodnice.

Druhý titul vybojo-
valy závodnice Fitness 
týmu kategorie junior 
g r a nde  ve  s lo ž e n í 
Kristina Čuřínová, Ve-
ronika Frantová, Dita 
Hanzalová, Kateřina 
Hricková, Magdaléna 
Krejčová, Eva Pospíši-
lová, Adéla Šimůnková 
a Nikol Vosková. Jejich 

vítězství bylo u všech rozhodčích na-
prosto jednoznačné a po zisku titulu 

Mistrů Evropy si ve stejném roce děv-
čata připsala i titul Mistrů světa.

Zlatou sezónu nepřemožitelnosti 
měla v uplynulém roce i děvčata 
z Fitness týmu senior petite, která 
od prvních domácích závodů ne-
našla ve své kategorii konkurenci 
ani ve světě. Tým ve složení Tereza 
Barešová, Lucie Čuřínová, Matylda 
Malá, Nella Šimkovská a Anna Za-
jíčková (kralující mistryně Evropy) 
nenechal nikoho na pochybách o své 
neporazitelnosti a vybojoval titul 
Mistrů světa.

Aerobic Team Chuchle se ziskem 
tří zlatých medailí z MS je klubem 
světové kvality, který pod vedením 
trenérky a choreogray Veroniky 
Buriš vychovává talenty sportovního 
aerobiku a fitness.

Jí i všem, kteří se na cestě závodníků 
z Aerobic Teamu Chuchle za tituly 
podíleli, ať finančně nebo jakýmkoliv 
jiným způsobem, patří za jejich pod-
poru velký dík.

Letošní teplý podzim a počátek zimy 
pétanque-u  nebývale přály. Skoro všech-
ny neděle patřily venkovním sportům 
a ani koulení o adventu nevyžadovalo 
žádné zvláštní sebezapření či snad do-
konce chrabrost či pohrdání zdravím.

Ačkoli se nedělní setkání nazývají 
tréninky, popravdě se jedná o nelí-
tostná klání a dravé miniturnaje. Vý-
chovný potenciál mají ovšem značný, 
zkušenější hráči dobrovolně předávají 
zkušenosti – a i kdyby se vzpouzeli, 
lze od nich leccos odpozorovat. Také 
psychický tlak je asi menší než na 
nějaké vrcholové soutěži. Tím pádem 
se hráči nebojí použít ani riskantnější 
herní varianty.

Na Mikuláše bylo slunečno a teplota 
příjemných 12 stupňů. Lehký vánek 
sice pocitovou teplotu trochu snižo-
val (boulodrom na Elbrusu větrolam 
nemá), ale den byl krásný. Navíc se tu 
konal miniturnaj dvou dvojic.

 V sobotu 12. prosince proběhl řádný 
turnaj „Adventní koulování“ jako sou-
těž dvojic, a to za hojné účasti domá-
cích i hostů. Tréninky už nesou svoje 
ovoce a trofej tak zůstala v Radotíně, 
vybojována domácím týmem Praž-
ských Větví. Teplota byla sice nižší, ale 
pořád ne nelítostná.

Ovšem dvě poslední setkání v roce 
2015 byla divukrásná. V neděli 27. pro-
since svítilo slunce a bylo teplo. Sešlo 
se šest hráčů a v soutěži trojic nebylo 
důležité, že tým Roblorad porazil tým 
Řeporad (Řeporyje, Radotín, Roblín). 
Podstatná byla poměrně vysoká úroveň 
hry na víceméně dokonalém povrchu. 

Pravidelná údržba obou hracích 
ploch vede k tomu, že se dá zahrát 
i poměrně velmi přesná přihrávka 

na dlouhou vzdálenost, která nutí 
soupeře střílet. Bylo k vidění něko-
lik krásně zahraných carreau, jakož 
i přesných přihrávek, a promyšlené 
herní taktiky. Povrch byl spíše brzdivě 

měkký, ale víceméně předvídatelný. 
Bohužel takto dokonalý povrch vede 
k zanedbávání hry vysokým oblou-
kem a většina umisťuje spíše curlingo-
vým způsobem, což se může vymstít, 
až se bude hrát jinde než doma.

Ač se to může zdát neuvěřitelné, pár 
hráčů se sešlo i na Silvestra. Opět svíti-
lo sluníčko, ale už mrzlo. To mělo i své 
výhody. Přemrzlý povrch boulodromu 
vyžadoval od hráčů zcela nové umění. 

Uhrabaný povrch byl 
hodně „běhavý“, ale 
při vysokém lobu se 
koule přibrzdila, jako 
by nemrzlo, a vzápětí 
se rychle rozeběhla. 
Povrch nebyl promrzlý 
do hloubky a byl tro-
chu vlhký, takže krá-
tery po koulích rychle 
zmrzly a při dlouhém 
dokutá lení výrazně 
ov l iv ňova ly  d rá hu 
koule. Rozhodně to 
bylo velice náročné na 

správné „přečtení“ terénu. Těžší koule 
byly v tomto případě výhodou, protože 
nejsou tak citlivé. 

Každopádně to byl moc krásný zá-
věr roku.

Konec roku na radotínském boulodromu

ze čtrnácti účastníků. V kádru bylo 
14 hráček LCC. Na začátku srpna 
proběhlo v Nymburce ME v ženském 
lakrosu. Češky skončily za očekává-
ním – sedmé. V kádru bylo 14 hráček 
LCC. V polovině září reprezentovaly 
LCC Girlz Českou republiku na evrop-
ském poháru mistrů. Turnaj se konal 
v belgickém Gentu a holky skončily 
čtvrté (ze 12 účastníků).

Poslední akcí roku byla účast žáků 
a žákyň U16 na turnaji Scheider Cup 
v německém Frankfurtu nad Moha-
nem o víkendu 7.– 8. 11. 2015. Zvláště 
pro kluky to byla novinka – poprvé to-
tiž hráli fieldlakros. A přestože soupeři 
byli většinou starší, skončili kluci třetí 
a holky dokonce celý turnaj vyhrály.

Nej lepš í  h ráčk y LCC v roce 
2015 - všechny kategorie: Kateřina Ho-
vancová, Kateřina Holmanová, Karolí-
na Spáčilová, Barbora Koděrová, Lucie 
Chotousová, Šárka Bouchalová, Tereza 
Löfflerová, Alena Horáčková, Eliška 
Spáčilová, Vendula Kořínková, Mar-
kéta Malinovská, Karolína Kubátová, 
Kristýna Dejlová, Tereza Laláková.

Nejlepší hráči LCC v roce 2015: 
Martin Kalenský, Jakub Studený, 
Štěpán Veselý, Hugo Soukeník, Jakub 
Holý, Adam Meca, Filip Rohlík, Voj-
těch Platil, Vojtěch Postupa, Vojtěch 
Šolc, Alex Štěpánek, Matouš Havlík, 
Vilém Kadlec, Josef Slavík, Pavel 
Srch, Ondřej Studený, Matouš Tilšer, 
Viktor Bláha, Matěj Čech, Tomáš Ja-
sek, Jan Polák, Lukáš Pliml, Dominik 
Javorský, Martin Šrůta, Petr Bek. 

Fotbalová očekávání
Co čeká nás, fotbalisty SC Radotín 

v nejbližším období? 
Protože se zima nakonec přece 

jen dostavila, připravuje se veškerá 
mládež klubu na jarní start soutěží 
v tělocvičnách a halách. I tak se ale 
trenéři snaží, aby ti nejstarší byli 
minimálně jedenkrát týdně venku. 
Do startu mládežnických soutěží 
zbývají ještě čtyři měsíce a fotbalové 
tréninky, i když rozmanité, v tento 
čas krátkých dní – unavují. Proto lze 

mladé radotínské fotbalisty potkat 
v různých pražských bazénech, na 
kluzišti v Černošicích nebo na lyžích 
v Jizerkách či v Krkonoších. 

A co ti nejmenší? Jejich výsledky se 
zde tentokrát neobjeví. To proto, že 
výkonný výbor FA ČR na jednom ze 
svých posledních letošních zasedání 
rozhodl, že výsledky a tabulky až do 
kategorie mladších žáků včetně je 
zakázáno vést a uvádět. (Tolik pro ty, 
kteří po nich na webových stránkách 
SCR marně pátrají).

Radotínský fotbal však není jen 
mládež, ale i dospělí. I letos uspořádají 

společně s Aritmou Praha tradiční 
zimní fotbalový turnaj, který se od 
nového roku bude souběžně odehrá-
vat na hřištích Aritmy ve Vokovicích 
a na zdejší umělé trávě. Cílem bylo 
zachovat kvalitu na úkor kvantity, 
proto se letošního ročníku účastní jen 
dvanáct mužstev; ve všech případech 
jde o kvalitní sestavy ze středočeského 
a pražského krajského přeboru či ze 
středočeských a pražských 1.A tříd. 
Co do kvality je turnaj třetí nejlépe 

obsazený v Praze, po 
turnajích Vyšehradu 
a Meteoru. Lze se těšit 
na Zbuzany s Mar-
kem Kinclem, druhé 
mužstvo st ředočes-
kého přeboru Vykáň 
s bývalými futsalo-
v ými reprezentanty 
a radotínskými hráči 
Martinem Dlouhým 
a  P a v l e m  S t e j s k a -
lem, štiku pražského 
přeboru – Zbraslav atd. 

Startuje se v sobotu 16. ledna v 9.30 
zápasy Hvozdnice – Doksy v Radotíně 
a Radotín – Praha 1999 na Aritmě. 
Celý program je na webových strán-
kách (viz níže) a na stadionu.

Všem fanouškům, potencionálním 
fanouškům i všem lidem bez fotbalové 
krve přeje SC Radotín šťastný nový 
rok – a někdy na shledanou.

Jak se, v poločase fotbalové se-
zóny, naplnily cíle radotínských 
fotbalistů, o kterých tu byla řeč 
v létě? O tom se můžete dočíst na 
www.scradotin.cz

Ve čtvrtek 17. prosince se členové LCC 
a jeho příznivci sešli na tradičním předvá-
nočním setkání, kde zhodnotili uplynulý 
kalendářní rok a vyhlásili nejlepší hráče 
a hráčky. Kromě toho tu měl premiéru 
film Vládi Baráka o letošním Memoriálu 
Aleše Hřebeského, který je věnován vzpo-
mínce na přítele Franka Menschnera.

Sezóna 2014/2015 pro juniorskou 
boxlakrosovou ligu skončila v červnu. 
U10 ani U11 na svoje soupeře většinou 
nestačili, ale týmy se soustředí spíše na 
hru, než na vítězství za každou cenu. 
Za zmínku jistě stojí, že Pepík Slavík 
byl podle statistik nejlepším branká-
řem. V kategoriích U13, U15 i U17 
soutěž LCC vyhrál. Juniorky hrály svou 
soutěž v kategorii U10 (Piranhas 1, 
Piranhas 2), stejně jako kluci, bez úspě-
chu. Kategorii U15 ale vyhrály.

Muži LCC skončili třetí na MAH, 
když nešťastně prohráli v semifinále 
a získaly oba domácí tituly mistra 
ČR, tedy jak v boxlakrosové NBLL, 
tak ve fieldlakrosové NFLL. Tým 

ForFun skončil v NBLL na 5. a LCC 
Wolves na 7. místě. V druhé polovině 
září proběhlo opět po čtyřech letech 
MS v boxlakrosu, tentokrát v americ-
kých Syrakusách. Český národní tým 
skončil za očekáváním – na 7. místě. 
V kádru bylo 13 hráčů z LCC.

Lépe si vedli junioři U19, kteří vyjeli 
za moře na vyzývací turnaj, konaný 
těsně před WILC v Kanadě a USA 
a považovaný za první, byť neoficiální 
MS této kategorie. Obsadili 5. místo 
z 12 účastníků a zjednali si velkou 
úctu všech soupeřů i organizátorů, 
když remizovali s výběrem USA, 
porazili dva indiánské týmy a v zá-
pase o 5. místo vyhráli nad výběrem 
Kanady z oblasti Quebeku a Alberty. 
V kádru bylo 11 hráčů LCC.

Ženy staví do NLŽL tým starších 

LCC Girlz a mladších LCC Chicks. 
Chicks skončily třetí, Girlz se staly 
mistryněmi ČR. Na konci července 
se české juniorky zúčastnily MS U19 
ve Skotsku, kde skončily na 10. místě 

Co se podařilo LCC v roce 2015

více na www.lcc-radotin.cz

Mladí hráči badmintonového oddílu 
Sokol Radotín Meteor Praha uspořá-
dali sbírku pro Martinu Havránkovou, 
mladou brněnskou hráčku, která utrpě-
la při automobilové nehodě před dvěma 
roky vážný úraz a nyní absolvuje ná-
ročnou rehabilitaci. 

Děti, rodiče a trenéři jak z radotínské, 
tak vinořské části oddílu mezi sebou vy-
brali částku téměř 10 000 Kč, která byla 
zaslána na konto „Martinka“. 

Peníze budou použity na nákup 

zdravotnických pomůcek a Martině 
pomohou v návratu do normálního 
života. 

„Na světě není vše jen veselé, dějí se 
věci smutné. Velmi mne potěšilo, že děti 
samy přišly a daly ze svého a ptaly se, 
co se Martince stalo a na co její rodiče 
shánějí finanční podporu,“ uvedla tre-
nérka Halka Bitmanová. „Mnohokrát 
děkuji touto cestou všem, kterým není 
lhostejný osud lidí okolo nich,“ dodává 
Bitmanová. 

Vánoční dárek 

Více informací najdete na 
www.kometabadec.cz/novinky/376



Po dvanácti odehraných utkáních, 
tedy v polovině sezóny, drží radotínští 
basketbalisté, společně s BC Benešov, 
druhé místo.

Po měsíční zimní přestávce se však 
druhá liga o víkendu (16 – 17. 1., pozn. 
red.) opět naplno rozběhne: basketba-
listé RSK doma přivítají v sobotu Dar-
ren Chrudim a v neděli lídra soutěže 
BK Přelouč. „S dosavadním průběhem 
sezóny jsem spokojen. V druhé lize jsme 

v přímém boji o první pozici, která je 
naši cílovou, a v poháru jsme mezi dva-
nácti nejlepšími v republice, navíc jediní 
z druhé ligy, to považuji za senzaci. Teď se 
plně soustředíme na návrat na první po-
zici v lize, kde nás čekají silná Chrudim 
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5. 2.                   XXI. Radotínský bál    
14. 2.                 Únorové kácení kuželek – turnaj v klasických kuželkách *) 
19. – 21. 2.         POPAD (Pražská oblastní přehlídka amatérského divadla)
27. 2.                 Horymírova sváteční jízda Radotín – Neumětely
16. 3.                 Čaj o třetí v Kulturním středisku Radotín v domě U Koruny
20. 3.                 O Radotínskou skleněnku – turnaj v kuličkách *)
2. 4.                   Vítání jara v Pivním Sanatoriu 
20. – 23. 4.        Memoriál Aleše Hřebeského v boxlakrosu 
17. 4.                 Jarní zelené koule – turnaj v pétanque 
23. 4.                 Bezpečné jaro 2016 (od 13.30 do 17.00 hod.)
7. 5.                     Akce IZS (Integrovaný záchranný systém od 9.00 do 13.00 hod.)

                         AKCE RADOTÍNSKÉHO PÁBENÍ
21. 5.                 Velké radotínské rodeo o Senátorský pohár   
28. 5.                 Velký dětský den
4. 6.                   X. Královský průvod  
5. 6.                   Na minigolf minimísto! Pocta měsíci červnu při turnaji v minigolfu *)
13. 6.                Čaj o třetí v Kulturním středisku Radotín v domě U Koruny
18. 6.                 Radotínská neckyáda
10. 7.                  Léto v Provence – turnaj v pétanque  
3. 9.                  130 let Sdružení dobrovolných hasičů v Radotíně
17. 9.                  Radotínské Burčákobraní
21. 9.                 Čaj o třetí v Kulturním středisku Radotín v domě U Koruny
11. 9.                 Pétanque-ové loučení s létem + Vrh koulí *)
1.10.                  Babí léto
8. – 9. 10.          XIX. Havelské posvícení
22. 10.               Radotínské kolo Jardy Baráka
5. – 6. 11.           Radotínská radost ( začátek v 19.00 hod.)
12. 11 – 19. 11.  Výstava kruhu radotínských výtvarníků
13. 11.               Bowlingové kouloidní finále *) 
27. 11.               I. Adventní koncert 
7. 12.                 Čaj o třetí v Kulturním středisku Radotín v domě U Koruny 
4. 12.                 II. Adventní koncert   
10. 12.               Adventní koulování – turnaj v pétanque  pro otužilé
11. 12.               III. Adventní koncert a Vánoční trh
18. 12.               IV. Adventní koncert
26. 12.               Koncert Pražské mobilní zvonohry a Ohňostroj 

Pozn.: *) Součást 4. mistrovství Radotína 2016 v boulo/koulo disciplínách. 

Akce chystané v Městské části Praha 16 v roce 2016

Zateplení budov městské části

jiný, tenčí materiál se stejným koefi-
cientem tepelného odporu pro jednu 
z bočních stěn (obě jsou situované 
do soukromých zahrad). Původní 
síla plánovaného polystyrenu by totiž 
příliš zúžila průjezd mezi samotným 
kinem a sousedním domem. Také 
bylo třeba pro nové odvodnění střechy 
přebudovat podzemní napojení na 
dešťovou kanalizaci. Takže ačkoliv se 
zde s prací začínalo dříve, k předání 

došlo ve stejný den jako na starém 
sídlišti, tedy 8. prosince. Konečná 
cena je v tomto případě 2 142 415 Kč 
bez DPH.

Poslední zahájenou stavbou bylo 
zateplení domu s pečovatelskou 
službou v ulici Na Benátkách, které 
prováděla firma XEDOS, s.r.o. Tady 
byla střecha hotová, vedle pláště bu-
dovy se tu ale zateplovala i podlaha 
půdy a stropy sklepů a přízemního 
přístavku u vchodu. Také se měnily 

všechny vnější nezaizolované dveře 
a instalovaly sítě proti hmyzu na 
sklepní okénka, aby mohla zůstat 
trvale otevřena a odvětrávala tak 
suterén. Ač poslední zahájená, byla 
tato stavba předána investorovi, 
tedy městské části, jako první, a to 
30. listopadu. Cena této akce byla 
1 048 993 Kč bez DPH.

Ve všech případech se jako izolant 
používal polystyrén, pouze u domu 
s pečovatelskou službou se pro zatep-
lení půdy a stropů sklepa volily desky 
z minerální vaty.

Přelom roku je časem bilancování. 
Pro oddíl radotínských badmintonistů 
velmi příjemného.

Podzim potvrdil návrat jeho hráčů 
na mládežnickou špičku republiky, 
mladí se začínají prosazovat i mezi 
dospělými, několik z nich hraje v Ex-
traligových a ligových týmech.

Na žákovských a dorosteneckých 
Mistrovstvích republiky, konaných 

na podzim, získali hráči Meteoru cel-
kem 10 medailí − 3 zlaté, 2 stříbrné, 
5 bronzových a několik čtvrtfinálo-
vých umístění.

Nejúspěšnější Michal Hubáček končí 

svou poslední sezónu v mládežnických 
kategoriích se dvěma tituly ze čtyřhry 
a smíšené čtyřhry. Shodně 3 medaile 
nasbírali jeho o dva roky mladší bratr 
Matěj a teprve 12tiletá Ema Staňko-
vá. Matěj vybojoval titul ve čtyřhře 
a bronzové medaile ve dvouhře v U17 
a ve čtyřhře v U19. Ema získala stříbro 
ve čtyřhře a bronz ve dvouhře a smíše-
né čtyřhře v kategorii U13. Stříbro ze 

čtyřhry U15 získala 
Kat k a Mi kelová , 
Aďa Vacková bronz 
ve smíšené čtyřhře.

V ý k o n n o s t n í 
vzestup mladých 
hráčů oddílu doka-
zují i čtvrtfinálová 
umístění debutantů 
na republikových 
M i s t r o v s t v í c h . 
A v příští sezóně 
chtě j í  o  meda i le 
bojovat i další hrá-
či: Terka Typltová, 
Jonatán Šercl, Pavel 
Sy nove c .  Po t v r-
zením hráčských 

kvalit je i nominace Matěje Hubáčka 
do výběru pro Mistrovství Evropy 
U17 a Emy Staňkové na tradiční Me-
zinárodní turnaj smíšených družstev 
U13 „ Nation to Nation“ v Maďarsku.

Díky neustále rostoucí členské zá-
kladně malých hráčů se do popředí 
dostávají i ti nejmladší, kteří by měli 
v budoucnu navázat na jmenované 
úspěchy.

Na podzim hodně potěšil návrat 
Jakuba Bitmana po těžkém zranění 
a operaci kotníku. S  hráčem, který 
již 15 let vozí každoročně medaile 
z Mistrovských turnajů, ztratil „A“ 
tým po nepříliš veselém vstupu do 
extraligové soutěže v posledních 
dvou kolech ve 4 utkáních pouze 
4 zápasy ze 32 a do nového roku 
vstupuje jako jeden z hlavních 
kandidátů na titul. Jakub je stálým 
členem české reprezentace a měl by 
se zúčastnit i Mistrovství Evropy 
mužů a žen v ruské Kazani. Do debla 
jej opět doplní Pavel Drančák jr. Ten 
si vybojoval místo v reprezentaci 
dobrými výkony po Jakubově boku 
v podzimní části extraligy. Potvrdi-
li tak, že jako deblisté k sobě patří 
a nemají u nás konkurenci – přesto, 
že spolu trénují a hrají výjimečně. 

Za těmito úspěchy stojí nejen sami 
hráči, ale i jejich trenéři a rodiče. Bez 
jejich obětavé práce a podpory by ani 
jeden z výše jmenovaných nebyl tam, 
kde je. Jim všem za to patří dík.

Podzimní sezóna ve znamení medailí a návratů

a první Přelouč, obrovsky důležité zápasy,“ 
říká trenér Adam Peřinka.

Kádr během vánoční přestávky 
doznal několika výrazných změn. Po 
dohodě klub opustil křídelník Jan 
Veselý, který přestoupil do prvoligové-
ho Basketu Košíře. „Odešel na vlastní 
žádost, chtěl dostávat více minut na 
hřišti. Rozešli jsme se v dobrém, přeji 
mu v první lize hodně úspěchů,“ vy-
světluje Adam Peřinka. Citelným zá-

sahem pro tým jsou 
pak v současnosti 
zranění. S přetrha-
nými vazy v kotníku 
z ů s t áv á  i  nad á le 
mimo nejvyšší muž 
týmu, 208 cm vyso-
ký Tomáš Jarol ín 
a také Adam Prejzek 
(zánět šlach). Nej-
citelnější ztrátou je 
však zranění hvězdy 
soutěže – Adama 
Riegera, který už 
v  l e to š n í  s e z óně  
nenastoupí. „Věřím, 
že Jarolín by mohl 
být na konci února 
zpět, Prejzek by měl 
n a s toup i t  u ž  t e ď 
o v íkendu . Ztráta 
Riegera je velkým 
zásahem, ale ambice 
se nemění. Pracu-
jeme intenzivně na 
příchodu posil, tak 
abychom i nadále 
hráli o první příčku. 
Navíc věřím, že třeba 
Adrián Štefek ukáže 
konečně naplno svůj 

potenciál a Adama nahradí,“ dodává 
Adam Peřinka. 

Basketbalisté v polovině sezóny druzí

Více informací pro fanoušky 
včetně videí, fotografií, rozhovorů 
a reportů ze všech utkání na 
www.facebook.com/BKRadotin


