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Školka Slunečnice má novou třídu

Radotín pomáhá Kristýnce Situace ve
školní jídelně

569: Autobus 
pro školáky

Chcete pomoci potřebným ve svém 
nejbližším okolí, ale nemáte peněz na-
zbyt? Teď to lze, a to velice jednoduše – 
stačí sbírat víčka od PET lahví! Nadač-
ní fond Algo pomáhá 11leté Kristýnce 
z Radotína, která trpí dětskou mozko-
vou obrnou a je od narození na vozíku. 
Po nákladné speciální léčbě by se ale 
mohla naučit chodit.

Kristýnce zjistili obrnu 4 měsíce po 

jejím narození. V prvním roce života 
již prodělala operaci lebečních švů, 

aby jí rostla hlavička, a v říjnu 2011 
podstoupila operaci, při které jí lékaři 
povolovali lýtkové svaly a šlachy. Tato 
operace jí má pomoci v tom, že by se 
mohla naučit chodit, ale k tomu je ješ-
tě potřeba cvičení a rehabilitace, které 
sice navštěvuje, ale je to málo. 

Pomohl by jí pobyt v lázních 
Klimkovice, kde se specializují na 
tuto léčbu. Zdravotní pojišťovna 

h rad í  pou z e  po -
byt, nikoliv vlastní 
léčebný program, 
k t e r ý  v y j d e  n a 
cca 50 000 Kč. Ro-
dina na léčbu nemá 
peníze, a proto se 
snaží peníze získat 
ve spolupráci s Na-
d a č n í m  f o n d e m 
Algo touto cestou.

Co tedy mohou 
l idé pro holčičku 
z radotínského no-
vého sídliště udělat? 
Stačí sbírat víčka od 
PET lahví, mléka, 
džusů a šťáv (ne od 
š a mp onů  ap o d . ) 

a odnést je na některé ze sběrných 

V posledních týdnech se dostalo do 
popředí zájmu radotínských rodičů 
téma školní jídelny. 

Prvotním důvodem byla situace, 
která nastala v předvánočním období, 
kdy v jednu chvíli chyběly 4 kuchařky 
ze zdravotních důvodů. Muselo proto 
dojít k omezení provozu a jídelna 
vařila pouze jedno jídlo. (Ne)výběr 
z jednoho jídla se stal kritizovaným 
momentem ze strany rodičů. K tomu 
se nabalila kritika kvality stravy, 

K celostátnímu termínu změn jízd-
ních řádů (3. března) je v Radotíně zří-
zena nová školní autobusová linka 569.

Zástupci Městské části Praha 16 
navrhli úpravu trasy autobusu linky 
245 obsluhujícího oblast Lahovské 
v ranních hodinách při jednáních 
vedených o zřízení nového autobusu 
v Chuchli (172 rovněž zavedena od 
3. března). Smyslem je odvoz dětí z té-
to oblasti přímo ke škole, ne jako dosud 

Nedávná první přímá 
prezidentská volba 
a odcházení starého 
prezidenta se vším, 
co k němu patří, mě 
přivedlo k následující 
úvaze. K přímé volbě 
chci podotknout, že 

i když nevyhrál „můj“ kandidát, díky bohu 
za ni. Vzpomeňte na trapnost druhé volby 
prezidenta Klause. Tohle bylo přece něco 
úplně jiného. Lidé si opravdu mohli vybrat. 
Ať mi prominou voliči Miloše Zemana, 
respektuji jejich volbu, když napíšu, že 
skóre 55:45, kterým vyhrál ten, kdo sliboval 
nesplnitelné, účelově lhal a spojil by se kvůli 
svému zvolení s kýmkoliv (čili typický 
populista), je skóre, které není tak špatné pro 
nás, kteří jsme prohráli. Nepřipadám si nijak 
špatně, když 45 % voličů volilo toho, kdo šel, 
přes všechnu svou diskusní neobratnost, 
cestou pravdy, byť nepopulární. Myslím, 
že každý, kdo viděl nadšení, s jakým Karla 
Schwarzenberga aktivně podporovali mladí 
lidé (tj. ti, kteří mají ideály a věří jim), musel 
mít radost. A že nakonec museli spolknout 
hořkou pilulku? I to patří k životu.
 A druhá věc, která souvisí s naším 
prezidentstvím? To je ta ústavní žaloba. 
Bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová 
nás v tisku poučila, že velezrada není 
vlastizrada. Přiznám se, že až do té 
doby jsem to podvědomě vnímal stejně. 
Velezrady se může dopustit jen prezident, 
a to v podstatě tím, že se „chová nepatřičně“, 
jinak, než se na prezidenta sluší. Kdysi mi 
jeden starší kolega vysvětlil, že zákony jsou 
psány na základě předpokladu, že většina 
lidí je slušných, že je vlastně ani nepotřebují, 
protože stejně vědí, jak se mají chovat. To je 
asi velká pravda. Z tohohle pohledu je asi 
naše ne příliš konkrétní ústava v pořádku, 
zvláště ty části, které se týkají prezidenta. 
U koho jiného předpokládat, že ví, jak se 
má chovat, jak být důstojnou první ženou 
či prvním mužem národa, jak ho moudře 
vést skrze místní politické bouře, důstojně 
reprezentovat v zahraničí, být kladným 
vzorem pro všechny. Přece do Ústavy 
nebudeme psát, že hlava státu po podpisu, 
položí pero na stůl, dovedete si představit, 
kolik by musela mít stran? To, jak končí 
stávající prezidentství, mi nepřijde dobré, byť 
si v den, kdy píši tyto řádky, dva prezidenti 
předávají nejvyšší vyznamenání. Tak nějak 
totiž cítí, že si je zaslouží. Přejme jim to. 
Žádný prezident to u nás nebude mít lehké. 
Byli totiž dva, kteří nastavili laťku tak vysoko, 
že jí sotva běžní smrtelníci budou s to kdy 
přeskočit. To si musíme uvědomit, když 
budeme soudit jakéhokoliv jejich nástupce. 
A tak mi velezrada přijde jako příliš silné 
slovo. Já to spíš vnímám jako neúctu. Neúctu 
k svěřenému úřadu, neúctu k národu, 
neúctu k sobě sama.

Mateřská škola Praha - Radotín, 
konkrétně její pracoviště Slunečnice 
na starém sídlišti, získala stavebními 
úpravami nové prostory a mohla díky 
tomu přijmout dalších 15 dětí. Slav-
nostní otevření nových prostor proběh-
lo v pondělí 4. března.

A jak se to podařilo? V rámci investiční 
akce, kterou z větší části pokryla dotace 
Hlavního města Prahy na zateplení a 
rozšíření kapacity mateřské školy, byl 
přestavěn bývalý školnický byt, na jehož 
půdorysu vznikla v přízemí 45 m2 velká 
třída se sociálním zázemím, obslužnou 
kuchyňkou a v patře malá herna, v níž 
budou děti zároveň po obědě spát 
(ve výklenku zdi je zde uzavíratelný 
úložný prostor pro skladování lůžek a 
pokrývek).

Stavební práce prováděla f irma 
Kasten s.r.o., která vyhrála výběrové 
řízení. Smlouva o dílo ve výši 
4 399 594 korun byla dodatkem 
snížena o 104 000 Kč (vše bez DPH). 
Čtyřmi l ionová dotace byla tedy 

překročena o 1,15 milionu korun 
(vč. DPH), které jdou z vlastního 
rozpočtu Městské části Praha 16. 

Díky rekonstrukci 
kuchyně uskutečněné 
v roce 2011 je její 
kapacita dostatečná, 
a tak zde nebyla 
potřebná žádná další 
investice.

Kolaudace nové 
třídy proběhla 1. února 
(čekalo se na výsledky 
měřen í  r adonu) , 
poté zde ještě přibyl 
nábytek od slovenské 
f i r m y  B a r i b a l 
a  s a m o z ř e j m ě 
hračky. „Nová třída 
Kuřátek završuje 
z m ě n y ,  k t e r é 
v  r a d o t í n s k ý c h 
školkách proběhly 
v posledních šesti 
l e t e c h . D í k y 
úpravám stávajících 
prostor a kultivaci 

Jaro je tu. Příroda se probouzí, ptáci 
i přes občasné sněžení a ranní mrazíky 
ohlašují začátek krásných dnů, které 
navozují atmosféru klidu, pohody a po 
dlouhém zimním období s mnoha 
tmavými a šedivými dny čas „dobíjení 
baterií“ silným slunečním svitem. 

A s tímto časem přichází i novinka 
v programu radotínských kulturně 
společenských akcí. Již v sobotu 
23. března mezi 9. a 13. hodinou 
provoní staré centrum kolem kostela 
a školy jarní trh s velikonoční téma-
tikou. Náměstí Sv. Petra a Pavla ožije 
nejen stánky s všemožnými kvalitními 
produkty tradičních řemesel, ale také 
dobrým jídlem a pitím, hudbou a do-
konce i tancem. Vyvrcholením celé 
akce bude vhození na trhu vyrobené 
Morany do Berounky, tedy symbo-
lické rozloučení se se zimou a uvítání 
příchodu jara.

Trhy se do Radotína vrací po více 
než roční přestávce. Jejich začátek 
v roce 2011 byl velkolepý, farmáři se 
ve velkém zájmu tlačili ve frontě a lidé 
z blízkého i vzdálenějšího okolí využí-
vali šance nakoupit si výrobky z farem 
z okolí na jednom místě. Bohužel 
časem zájem obou stran upadal, a tak 
se v tomto původně dvoutýdenním 
cyklu na náměstí Osvoboditelů vloni 
nepokračovalo. 

Naše radnice se již začátkem loňské-
ho roku rozhodla pro zásadní změnu: 
trhy přesunout do tradičního místa 
před kostel, kde se koná drtivá většina 
akcí pořádaných radnicí, přesunout je 
ze všedního dne do víkendového času 
a při snížené frekvenci jejich konání 
(4x ročně) akci rozšířit a přilákat obě 
strany i na bohatý doprovodný pro-
gram. Bohužel kvůli nutnosti změnit 
i tržní řád, který vydává Praha, se 
oživení trhů podaří až letos. Ale bude 
to stát za to! Vedle již avizovaného jar-
ního trhu bude pokračovat série let-
ním předprázdninovým (22. června), 
podzimním (7. září) a konečně 
zimním, vánočním (15. prosince), na 
nějž v kostele sv. Petra a Pavla naváže 
tradiční Česká mše vánoční.

Přeji Vám pěkné jarní dny a těším 
se na viděnou nejen na trzích, ale 
i na dalších akcích, které naše radnice 
na nejbližší dny připravila, například 
v neděli 24. března Březnové kácení 
kuželek (další novinka v programu 
akcí!) nebo o víkendu 5. až 7. dubna 
tradiční velkolepá divadelní slavnost 
Radotínská radost. 



Kam s použitým textilem?

Nejčastější otázkyKrizový plán MČ Praha 16

Mnozí z vás již znají a využívají oranžové 
kontejnery projektu POTEX, určené ke sběru 
nepotřebného použitého textilu. 

Právě nyní, v období blížících se jarních 
úklidů, bychom rádi připomněli, že naše 
kontejnery jsou umístěny i ve vaší oblasti. 
Můžete tak dát svému nepotřebnému ob-
lečení další smysl. Ve společnosti POTEX 
s.r.o. se zaměřujeme na další využití veš-
kerého dále použitelného textilu, který by 
jinak skončil ve směsném odpadu. Použitím 
našich kontejnerů tak nejen šetříte životní 
prostředí, ale zároveň podporujete vybrané 
charitativní projekty, se kterými dlouhodo-
bě spolupracujeme. Za rok 2012 jste nám 
pomohli zachránit více než 1 500 tun tex-
tilu a přispět tak k hezčímu dětství dětem 
v Praze a dokonce i Africe, či na výcvik 
slepeckých a asistenčních psů. Více infor-
mací o podporovaných projektech a sběr-

ném znění. Dokument se dle tohoto 
nařízení vlády (§ 15-16) skládá ze 
základní, operativní a pomocné části. 
K jednotnému postupu při zpracování 
slouží Metodika zpracování krizových 
plánů, která stanoví obsahové vyme-
zení náležitostí a další podrobnosti.  

Základní část obsahuje například 
charakteristiku organizace krizového 
řízení, přehled možných zdrojů rizik 
a analýzu ohrožení. Součástí operativ-
ní části je například přehled krizových 
opatření a způsob zajištění jejich pro-
vedení, rozpracování typových plánů 
na postup při řešení konkrétních dru-
hů hrozících krizových situací. V po-
mocné části jsou obsaženy geografické 
podklady, zásady s manipulací s kri-
zovým plánem a přehled právních 
předpisů využitelných při přípravě na 
krizové situace a jejich řešení. 

Úplné znění všeho, co jednotlivé 
části krizového plánu obsahují, je 
možné dohledat ve výše uvedeném na-
řízení vlády, které také upravuje obsah 
činnosti a složení bezpečnostních rad 
a krizových štábů. 
Bezpečnostní rada

Zde stojí za zmínku, že Bezpečnostní 
rada správního obvodu Praha 16 je tvo-
řena zástupci jednotlivých samospráv 
(starosty městských částí Praha-Lipen-
ce, Praha-Lochkov, Praha-Velká Chuch-
le a Praha-Zbraslav), tajemníkem Úřadu 
městské části Praha 16, 1. zástupcem 
starosty Městské části Praha 16 a dále zá-
stupci Policie České republiky, Hasičské-
ho záchranného sboru České republiky, 
Městské policie hlavního města Prahy 
a Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Radotín. V jejím čele stojí předseda, 
starosta Městské části Praha 16.

V podmínkách správního obvodu 
Praha 16 má každá jednotlivá městská 
část svůj krizový štáb ve valné většině 
shodný se složením povodňové komise.

Krizový plán se aktualizuje ve 
čtyřletých cyklech od jeho schválení. 
Dojde-li ke změně, která má význam-
ný dopad na obsah krizového plánu, 
provádí se aktualizace bezodkladně.

Vzhledem k významu a závažnosti 
tématu budeme i v příštích vydáních 
Novin Prahy 16 této oblasti věnovat 
pozornost a přinášet návody, jak se za-
chovat jako občan v případě konkrétní 
krizové situace.

 

Druhým aktuali-
zovaným stěžejním 
dokumentem Měst-
ské části Praha 16 
v oblasti krizového 

řízení je Krizový plán MČ Praha 16 
schválený Bezpečnostní radou správního 
obvodu Praha 16 v prosinci 2012. 

Celou oblast krizového řízení upra-
vuje několik zákonů, přičemž zákon 
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
a o změně některých zákonů (krizový 
zákon), který byl novelizován s účin-
ností od 1. ledna 2011, se přímo dotýká 
zpracování krizového plánu. Jednou 
z dalších změn, které se v této novele 
promítly, je změna osoby zpracovatele 
krizového plánu, kdy tato povinnost 
byla přenesena na bedra Hasičského 
záchranného sboru hlavního města 
Prahy ve spolupráci s Magistrátem 
hlavního města Prahy a Úřadem měst-
ské části Praha 16 (pro celý správní 
obvod Praha 16). K tomuto se vázala 
i zákonná povinnost projednat Krizový 
plán Městské části Praha 16 v Bezpeč-
nostní radě správního obvodu Praha 16 
do konce roku 2012. Krizový plán byl 
předložen členům jak Bezpečnostní 
rady správního obvodu Prahy 16, tak 
i Krizového štábu Městské části Praha 16. 

Po proběhlém připomínkovém říze-
ní byl Krizový plán Městské části Pra-
ha 16 schválen na jednání Bezpečnost-
ní rady správního obvodu Prahy 16 
dne 3. prosince 2012.
Co je krizový plán?

Krizový plán je základním plánova-
cím dokumentem obsahující souhrn 
krizových opatření a postupu řešení kri-
zových situací a jeho účelem je vytvořit 
podmínky pro zajištění připraveností na 
krizové situace. Zjednodušeně řečeno 
tedy jde o „kuchařku“ pro samosprávu, 
ale třeba i pro jednotlivá ministerstva 
či vládu ČR, jak postupovat v krizo-
vých situacích (tou může být například 
i povodeň většího rozsahu s nutností 
evakuovat obyvatelstvo s následným 
ubytováním a poskytnutím základních 
potřeb evakuovaných). A právě takové 
možné situace jsou podrobně rozpra-
covány v operativní části v typových 
plánech Krizového plánu MČ Praha 16, 
a to pro celý správní obvod Praha 16.
Obsah dokumentu

Náležitosti a rozpracování krizo-
vého plánu upravuje nařízení vlády 
č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 
a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení a o změně někte-
rých zákonů (krizový zákon), v plat-

Podrobnější informace lze také 
získat na stránkách www.praha16.eu 
v sekci Městská část – Bezpečnost 
a krizové řízení

Přes zákaz řídil dál
V úterý 22. ledna v 15.45 hod. zpozorovala autohlídka Městské policie 
hl. m. Prahy (MP) při běžné hlídkové činnosti v ulici Vrážská řidiče s vozidlem, 
který svou bezohlednou jízdou vážně ohrozil chodce přecházející přes přechod 
pro chodce před radotínským nádražím. Řidič vozidla dále pokračoval v jízdě 
v protisměru, čímž ohrozil řidiče jedoucí ve svém jízdním pruhu. Hlídka MP 
vozidlo zastavila a vyzvala řidiče k předložení dokladů potřebných k řízení 
motorových vozidel. Při následné lustraci bylo zjištěno, že řidičský průkaz mu 
byl odebrán a dále pak mu byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Na zá-
kladě důvodného podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána 
Policie ČR, která si celou záležitost převzala k dořešení.
Zraněn při rvačce
Při běžné hlídkové činnosti spatřili strážníci v ulici Prvomájová v Radotíně 
skupinu mladých lidí stojících u osoby ležící na zemi. Stalo se 7. února po 14. 
hodině. Hlídka zde nalezla mladého muže se zjevným poraněním hlavy. Na 
místo byla ihned přivolána Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy a do 
jejího příjezdu strážníci zraněnému mladému muži poskytovali první pomoc dle 
pokynů operátora z tísňové linky 155. Dle sdělení svědků přítomných na místě 
bylo zranění muže na hlavě způsobeno při předcházející rvačce. Z výše uvede-
ných důvodů byla na místo přivolána Policie ČR, která si celou záležitost včetně 
svědků a údajného útočníka převzala k dořešení. Zraněný muž byl převezen na 
traumatologické centrum do Fakultní nemocnice v Motole.
Přívěs v plamenech
Ve čtvrtek 14. února v 19.45 hod. bylo prověřováno telefonické oznámení v souvis-
losti s požárem ve Velké Chuchli. Autohlídka MP na místě zjistila, že v ulici Hau-
nerova hoří starý obytný přívěs, přičemž plameny dosahovaly do výše cca 5 metrů. 
Na místo byli ihned přivoláni hasiči (HZS) z radotínské stanice. K obytnému přívě-
su se vzhledem k velkému žáru nebylo možné přiblížit. Strážníci provedli kontrolu 
okolí, zda se zde nenacházejí nějaké osoby, které by mohly být v nebezpečí (s nega-
tivním výsledkem). Následně byla na místo přivolána Policie ČR (MO Barrandov), 
která si celou záležitost převzala k dořešení.

Jaké doklady musí dopravce doložit 
podle novely silničního zákona a kdy 
uplyne lhůta k jejich doložení?

Dne 1. června 2012 nabyl účinnost zá-
kon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů a předpisů souvise-
jících. Dopravci, kteří provozují silniční 
motorovou dopravu – nákladní vnitros-
tátní a mezinárodní s celkovou hmotností 
nad 3,5 tuny, silniční motorovou dopravu 
osobní – vnitrostátní příležitostná osobní, 
mezinárodní příležitostná osobní, vnitros-
tátní veřejná linková, mezinárodní linková 
nebo mezinárodní kyvadlová doprava, jsou 
povinni do 1. června 2013 (konec lhůty) 
požádat o změnu rozsahu předmětu podni-
kání a doložit splnění zákonem stanovených 
podmínek (§ 6 odst. 1 zákona o silniční 

dopravě, kterými 
jsou usazení, dob-
rá pověst, finanč-
ní způsobilost, od-
borná způsobilost). 

Podání žádost i 
o změnu předmě-
t u  p o d n i k á n í  j e 
v  t o m t o  p ř í p a -
d ě  o s v o b o z e n o 
o d  s p r á v n í c h 
poplatků. Při nespl-
nění této povinnos-
ti budou následně krajské dopravní úřady 
zasílat příslušným živnostenským úřadům 
návrhy na zrušení živnostenského oprávnění.

Pro úplnost informujeme dopravce, že se 
nově finanční způsobilost prokazuje na kaž-
dý kalendářní rok nejpozději do 31. července 
daného roku (doposud se prokazovalo 
za každý kalendářní rok nejpozději do 
31. července roku následujícího).

ných místech najdete na našich stránkách 
www.potex.cz. 

Kontaktovat nás můžete také na našem 
facebooku, e-mailu potex@potex.cz nebo 
telefonním čísle 739 495 757. Děkujeme, že 
nám pomáháte pomáhat.

Kontejnery v Praze 16
Zbraslav, u benziny - Eldostav, Elišky
                  Přemyslovny
Zbraslav, Albert, Elišky Přemyslovny
Zbraslav, za Albertem, u Dětského
                 domova Charlotty Masarykové

Jak jsme informovali v Novinách Pra-
hy 16 č. 10/2012, Městská část Praha 16 
dojednala pro občany Radotína zvláštní 
podmínky odvozu odpadních vod společ-
ností Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
Jde o částečnou kompenzaci za průtahy ve 
výběrovém řízení na pokračování výstavby 
kanalizace, jehož vyhlašovatelem je hlavní 
město Praha. Protože je občany tato služba 
zatím využívána minimálně, článek opětov-
ně zveřejňujeme.  

Dosud se lidé ze zbývající části Viniček, 
Otínské a Zderazské ulice museli spoléhat 
na komerční odvoz obsahu žump, který ale 
na přelomu května a června 2012 skokově 
podražil. Autodopravci tímto reagovali na 
uzavření výpustního místa v nedalekých 
Lahovicích a nutnost nově vozit odpadní 
vody až do Ruzyně nebo Kunratic. Vícená-
klady na ujeté kilometry, dálniční poplatky 
a čas strávený cestou promítli do svých cen: 
z 90 Kč za kubický metr se sazba vyšplhala až 
ke 180 korunám, tedy přesně na dvojnásobek. 
Jeden vývoz 12kubíkové žumpy tak lidem 
podražil o celých tisíc korun!

Aby každý občan nemusel vyjednávat 
o podmínkách individuálně, vložila se do 
věci radotínská radnice. „V žádném případě 
jsme se nechtěli smířit s tím, že lidem již 
tak poškozeným nedokončenou kanalizací 
ještě radikálně stoupnou poplatky za vývoz 
jímek,“ říká tajemník Úřadu městské části 
Praha 16 Ing. Pavel Jirásek. „Proto jsme si 
zjistili maximum informací, proč k situaci 
došlo, a vyvolali jednání se zainteresovaný-
mi společnostmi.“

Důvodů pro uzavření výpustního místa 

bylo několik: jeho havarijní stav, umístění 
v záplavovém území blízko rodinných 
domů a nesouhlas vlastníka soukromé-
ho pozemku s úpravami (modernizací 
stanice). Po červencovém jednání, které 
svolala radotínská radnice s vlastníkem 
i správcem pražské kanalizační sítě, svitla 
naděje, která se po dalších týdnech obou-
stranné komunikace ukázala reálnou: 
odpadní vody od 15. září 2012 odváží také 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (resp. 
pobočka firmy Česká voda – Czech water, 
a.s.), a to za 1050 Kč vč. DPH za 8 kubíků. 
Cena tedy klesne na 131 Kč/m3 při využití 
plné kapacity fekálního vozu. Vzhledem 
k tomu, že sazba je takto nastavena jako 
paušál, je možné, aby se v případě menších 
jímek domluvilo více občanů a vyvezlo se 
při jednom přistavení a za stejnou cenu 
více žump najednou. „Věřím, že lidé ocení 
výsledek vyjednávání vedeného naší rad-
nicí. Bohužel jim to nenahradí samotnou 
kanalizaci, která se kvůli průtahům ve 
výběrovém řízení v nejbližší době stavět 
nezačne,“ dodává Jirásek. 

Výstavbu technické vybavenosti zajišťuje 
a financuje přímo hlavní město Praha, které 
také vyhlašuje zadávací řízení na veřejnou za-
kázku. Rada hl. m. Prahy zakázku na výstavbu 
zbylých sítí v Radotíně po několikaměsíčních 
průtazích v srpnu 2012 zrušila a celé řízení 
bude vedeno znovu.  

Český statistický úřad organizuje v roce 
2013 výběrové šetření o životních podmínkách 
domácností v České republice, které navazuje 
na předchozí ročníky tohoto průzkumu. 

Šetření „Životní podmínky 2013“ 
probíhá v době od 23. února do
12. května 2013 prostřednictvím spe-
ciálně vyškolených tazatelů. Budou 
do něj zahrnuty všechny osoby, které 
mají ve vybraném bytě obvyklé bydliš-
tě. Šetření se uskuteční na území celé 
ČR v 10 127 domácnostech, z nichž se 
6 527 zúčastnilo šetření již v předcho-
zích letech. Všechny domácnosti byly 
do průzkumu zahrnuty na základě 
náhodného výběru počítačem.

Smyslem tohoto zjišťování je zís-
kávat dlouhodobě srovnatelné údaje 
o sociální a ekonomické situaci v cel-
kem 30 evropských zemích. Dalším 
cílem je získat data pro výpočet uka-
zatelů peněžní a materiální chudoby.

Pracovníci zapojení do šetření se 

Více informací a ceník PVK na 
www.praha16.eu (v sekci Městská 
část – Doprava, výstavba, životní 
prostředí)

Odpadní vody jsou vyváženy levněji

Šetření v domácnostech
budou prokazovat průkazem tazate-
le a příslušným pověřením, které je 
ve spojení s občanským průkazem 
opravňují k provedení šetření „Život-
ní podmínky 2013“ a které jim vydá 
Krajská správa Českého statistického 
úřadu, nebo průkazem zaměstnance 
ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je 
zaručena anonymita zjištěných údajů 
a získaná data jsou důsledně chráněna 
podle přísných požadavků zákona 
o státní statistické službě a podle 
zákona o ochraně osobních údajů. 
Všichni pracovníci zúčastnění na 
zjišťování a procesu zpracování jsou 
vázáni mlčenlivostí o všech šetřených 
skutečnostech ve smyslu § 16 zákona 
o státní statistické službě.

Případné dotazy občanů oslovených 
zaměstnanci ČSÚ zodpoví pracovnice 
Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze 
pověřená tímto šetřením: RNDr. Jana 
Šídlová, tel.: 274 052 084.

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné 
zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha 16 se koná ve středu 27.3.2013 
od 17.00 hod. v radotínském Kulturním 
středisku, náměstí Osvoboditelů 44.
Bloková čištění startují. Začátkem 
dubna tradičně začínají tzv. bloková 
čištění ulic ve dvou největších městských 
částech šestnáctky. Úklid hlavních 
komunikací má na starosti Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy a samotný 
jarní úklid s vyklízením zaparkovaných 
aut je naplánován na středu 3. dubna 
v Radotíně (ulice Vrážská a Pod Klapicí) 
a čtvrtek 4. dubna ve Zbraslavi (ulice 
Elišky Přemyslovny, U Národní galerie 
a Žabovřeská), a to vždy od 8.00 do 
15.00 hod. Místní komunikace ve Zbraslavi 
uklízené v režii místní radnice se začnou 
blokově čistit v úterý 2. dubna (ulice 
Opata Konráda, Cisterciácká, U Lékárny, 
Hauptova, Zbraslavské náměstí, Vladislava 
Vančury a Pod Špitálem), pokračovat se 
bude ve čtvrtek 4. dubna (U Malé řeky, 
U Hudební školy, K Přístavišti a Kaškova), 
úterý 9. dubna (Boženy Stárkové, K Interně, 
U Prádelny, V Bílce a U Klubovny) a 
čtvrtek 11. dubna (Košíkářská, U Stárovny, 
K Havlínu a U Karlova stánku), a to vždy 
od 7.00 do 15.00 hodin. Informace o 
dalších zbraslavských okruzích a hlavně 
o všech změnách, které letos čekají ulice 
Radotína (a změny to budou letos zásadní), 
přineseme v rozsáhlém článku v dubnovém 
vydání Novin Prahy 16. 
Pražská zvířecí záchranka. Český svaz 
ochránců přírody zachraňuje zraněná 
volně žijící zvířata v Praze. Najdete-li zvíře, 
které potřebuje pomoc člověka (nejedná se o 
psy, kočky a jiné domácí miláčky), zavolejte co 
nejrychleji pohotovostní linku: 774 155 155. 
Zde vám poradí, co dělat. Pokud bude třeba, 
pro zvíře si přijedou, zajistí odbornou pomoc 
a umístí ho v některé ze spolupracujících 
záchranných stanic. 
N o v e l a  v  ú p r a v ě  o c h r a n y  d ě t í . 
K 1.1.2013 nabyla účinnosti novela 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí (zákon č. 401/2012 Sb.). 
Jedním z hlavních cílů této novely je 
vytvoření podmínek pro systematickou 
práci s rodinami, jsou uplatňovány nové 
metody a postupy s důrazem na celkové 
pojetí potřeb dítěte a multidisciplinární 
spolupráci. Novela rovněž stanovuje 
závazné postupy pro případy vážného 
zásahu do života rodiny a dítěte.
Generála Mejstříka. Rada hl. m. Prahy 
koncem ledna schválila návrh na 
pojmenování devatenácti pražských 
komunikací. Jedna z nich je ve Zbraslavi 
a připomene osobnost generála Karla 
Mejstříka (1886-1945), který byl za okupace 
zapojen do protifašistického odboje a podílel 
se také na řízení Květnového povstání na 
Zbraslavi, kde položil svůj život. Za I. světové 
války byl příslušníkem ruských legií, později 
generálem čs. armády, v době německé 
okupace zapojen v odbojové organizaci 
Obrana národa. Padl na Zbraslavi 6. května 
1945. Ulice vychází západním směrem z 
jihozápadního rohu ulice Hostošovy a slepě 
končí před Strakonickou.
Upozornění pro podnikatele. Český 
statistický úřad již nevydává výpisy z re-
gistru ekonomických subjektů právnickým 
osobám, podnikajícím fyzickým osobám 
nebo orgánům veřejné moci, neboť od 
1.10.2012 tuto funkci přebral Registr osob 
(ROS). Pokud tedy občan požaduje doklad 
o přidělení identifikačního čísla (IČ), musí 
navštívit kontaktní místo veřejné správy 
Czech POINT a zde mu bude vydán veřejný 
výpis z registru osob.
Nové průkazky pro ZTP. Jak NP16 již 
informovaly, od 1. ledna 2013 se změnily 
doklady označující vozidlo, které přepra-
vuje osobu těžce zdravotně nebo pohybově 
postiženou. Platnost starých průkazů (O 1) 
skončila posledním dnem roku 2012. Nově 
je vydáván parkovací průkaz s označením 
O 7, který je platný v zemích Evropské 
unie za předpokladu, že držitel karty re-
spektuje pravidla dané hostitelské země. 
Průkazy si lze vyměnit u Odboru sociální-
ho Úřadu městské části Praha 16, náměstí 
Osvoboditelů 732, Praha-Radotín vždy 
v pondělí a středu od 8 do 12 hodin a od 
13 do 18 hodin a v pátek od 8 do 12 ho-
din. Žádosti vyřizují Jana Černá a Bc. Jitka 
Stejskalová. K vydání nové parkovací karty 
je nezbytné donést platnou průkazku ZTP 
nebo ZTP/P, stávající označení O 1 a foto-
grafii rozměrech 35 x 45 mm. Parkovací 
průkaz musí podepsat držitel průkazu ZTP 
nebo ZTP/P osobně, popř. jeho zákonný 
zástupce. Výměna je prováděna zdarma. 
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text: Ing. Andrea Gruberová, foto: archiv Letopisecké komise Radotín

Radotínské školy
v době totality

Jesle v Radotíně vznikly v roce 1951 v čp. 8 spolu se 
školkou. Po adaptaci roku 1966 (nákladem 70 000 Kč) 
zde byly v provozu až do roku 1991, kdy byl objekt 
navrácen v restituci původním majitelům a jesle se 
přesunuly do nové budovy na náměstí Osvoboditelů. 
Zde byly zrušeny před šesti lety a do jejich prostor se 
rozšířila mateřská škola, která částečně provoz jeslí 
nahradila. Druhé jesle byly otevřeny roku 1967 jako 
součást závodní školky na sídlišti. I ty byly v roce 1990 
přeloženy na náměstí Osvoboditelů

Mateřská škola v Radotíně vznikla osamostatněním 
v červenci 1946, patrně od 1. září 1947 sídlila spolu 
s pomocnou školou v domě čp. 38 – „U Katzů“. O čtyři 
roky později se úpravou bývalého průjezdu domu
U Koruny získala místnost pro rozšíření školky

V r. 1956 byla postavena nová mateřská škola, zvaná 
„dřevák“. Roku 1991 stávající zařízení nahradila nová 
školka na náměstí Osvoboditelů

Pro stále se zvyšující počet žáků byl v roce 1969 otevřen 
II. stupeň základní školy, spolu s objektem jídelny 
a školní družiny

1. září 1978 byla otevřena 4. mateřská škola postavená 
svépomocí v „Akci Z“ v Býšovské ulici. Slouží dodnes, 
stejně jako o rok dříve otevřená školka na Sídlišti, 
později označována jako 3. mateřská škola. Ta však 
byla původně zbudována jako závodní MŠ s jeslemi 
radotínské cementárny

Budova tzv. „staré základní školy“ (vpravo) byla 
slavnostně uvedena do provozu 15. září 1901, tehdy 
jednopatrová, druhé poschodí bylo postaveno přes 
letní prázdniny roku 1931. Takto vypadá budova až do 
dnešních dnů

Budova dnešního gymnázia z roku 1928 byla Měšťanskou 
školou až do generální opravy ve školním roce 1951-52, 
kdy nákladem cca 180 000 Kč byla opravena zejména 
omítka a okna z vnějších stran. Od následujícího roku se 
píše historie radotínského gymnázia

Základní umělecká škola vznikla adaptací obecního domu 
čp. 60 ve Zderazské ulici, jednoho z nejstarších v Radotíně. 
Vyučování bylo zahájeno 1. září 1955 v 7 učebnách 
a 1 místnosti, která sloužila jako pracovna ředitele, kancelář 
hospodářky školy – a učebna. Po celkové přestavbě v roce 
2005 slouží dům svému účelu dodnes

Samostatná pomocná škola vznikla od 1. září 1947 v domě 
čp. 38 – „U Katzů“, tehdy spolu s mateřskou školou, později 
využívala budovu sama. A to až do r. 2001, kdy se škola 
přestěhovala do nově zrekonstruované budovy na náměstí 
Osvoboditelů

Radotín pomáhá Kristýnce

Školka Slunečnice...

technologických postupů, hygieny, velikos-
tí porcí atd.

Již více jak pět let nabízí vedení Měst-
ské části Praha 16, jako zřizovatel jídelny, 
zástupcům rodičů zavedení stravovací 
komise, která by se seznámila s možnostmi 
školní jídelny – personálními, technologic-
kými, zákonnými, hygienickými. Stala by 
se tak prostředníkem mezi rodiči a vede-
ním školní jídelny. Jsme rádi, že se konečně 
našla skupina rodičů, která má zájem na 
utvoření takové komise, a tedy i na objas-
nění sporných momentů v komunikaci.

Školní jídelna se řídí tzv. školským zá-
konem a je zařazena do školského rejstříku 
jako školní zařízení. Její provoz dotuje měst-
ská část a prostředky na platy poskytuje stát. 
V současné době se ve školní jídelně stravuje 

Situace ve
školní jídelně

na radotínské autobusové nádraží (odkud 
děti dále musí absolvovat pěší cestu ke škole 
přes místní nejfrekventovanější křižovatku na 
Horymírově náměstí).

Regionální organizátor Pražské integro-

569: Autobus... vané dopravy se proto rozhodl zřídit nový 
školní autobus 569, který pojede z Otěšínské 
ulice po stávající trase linky 245 na Nádraží 
Radotín a odsud děti bezpečně dopraví do 
Loučanské ulice až přímo před školy s výstu-
pem v zastávce Škola Radotín (dosud zřízena 
pro další školní linku 561). Spoj bude jezdit 
z Otěšínské v 7.36 hod. a o 12 minut později 
děti vysadí na nové konečné zastávce.      

na 890 strávníků z řad žáků základní školy, 
základní školy praktické, gymnázia, učite-
lů, profesorů a zaměstnanců MČ. Více jak 
100 jídel odebírají radotínští senioři. Cena 
jídel pro žáky se pohybuje v rozmezí 21 až 
25 Kč, ostatní strávníci platí plnou cenu 
57 Kč. Součástí jídla je polévka, hlavní jídlo, 
salát nebo kompot, pitný režim.

Zařízení podléhá kontrolní činnosti 
zřizovatele po stránce ekonomické a státní 
kontrole prováděné prostřednictvím Čes-
ké školní inspekce a Hygienické stanice 
hl. m. Prahy. Poslední inspekce ČŠI Pra-
ha proběhla na podzim 2012 a nenalezla 
žádné závady z hlediska provozu, hygieny, 
organizace práce, stravy. Poslední kontrola 
Hygienické stanice hl. m. Prahy proběhla 
na anonymní udání jednoho z rodičů 
7. února 2013. Odpovědná pracovnice ne-
shledala žádné pochybení a po degustaci 
označila jídla za chuťově vynikající. Zkon-
trolovala celý objekt jídelny, všechny sklady, 
přípravny, hygienické zařízení pro zaměst-
nance i návštěvníky, stav jednotlivých 

skladovaných a zmražených potravin (data 
spotřeby a minimální trvanlivosti), potra-
vinový spotřební koš za 12/2012 a 1/2013 
s tím, že jsou plněny veškeré vyživovací 
hodnoty a strava je pestrá a rozmanitá. 
Kontrolou prošla i vydávaná jídla. Kontrola 
byla uzavřena se závěrem, že k podávané 
stravě nejsou žádné výhrady.

Snad toto vyjádření přispěje k uklidnění 
situace a ujištění rodičů, že stav jídelny je 
v pořádku. V nejbližší době dojde k volbě 
stravovací komise, která bude moci ovlivnit 
stav budoucího vaření. Zástupce rodičů 
bude i ve výběrové komisi za zřizovatele na 
vedoucího školní jídelny. Současná vedoucí, 
paní Severová, odchází do důchodu. Paní Se-
verová stála za rozsáhlou modernizací školní 
jídelny a kompletní výměnou technologií po 
roce 2001. Nastavila vysoké standardy, které 
budou devizou pro budoucího vedoucího 
školní jídelny. Během její kariéry nebyla ni-
kdy kontrolami ČŠI, hygieny nebo městské 
části shledána závažná porušení norem
nebo zákonů.

Kristýnce je možné přispět také 
finančně na bankovní účet

43-7605020217/0100,
zřízený u Komerční banky.

Sběrná místa v Radotíně
(k datu 4. března 2013):

Hlavní místo: Vendula Kačabová, náměstí 
Osvoboditelů 1365, mobil: 720 625 936
Úřad městské části Praha 16 (Václava 
Balého 23, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 
náměstí Osvoboditelů 732 a Sídliště 1600)
Cukrárna Hanny, náměstí Osvoboditelů 
za Albertem
Obuv paní Polenové, Na Betonce
Místní knihovna Radotín,
Loučanská 1406/1a
Potraviny u Hurdálků,
Horymírovo náměstí
Prodejna-papírnictví, Vrážská 1528
Alena Fibingerová, Potraviny Sídliště, 
Sídliště 1079
Fitness Radotín, Vrážská 1562/24a

Nadační fond Algo byl založen firmou 
Algotech (www.algotech.cz) v roce 2012. 
Všichni v nadačním fondu pracují 
zdarma, veškeré vybrané prostředky 
jdou na charitu (fond nemá žádné 
náklady, takže skutečně vše jde na 
pomoc potřebným). Naopak pomoc je 
vždy směřována na jednoznačný účel, 
konkrétnímu člověku a fond prověřuje 
informace i u sociálních pracovníků. 
Více informací o fondu i konkrétní po-
moci najdete na www.algonadace.cz.

míst, kterých je jen v Radotíně již více 
než deset, a další přibývají nejen zde – 
naposledy se připojila třeba Mateřská 
škola Velká Chuchle.  

Nasbíraná víčka vykupuje v Praze 
firma ECO-SUN, s.r.o. se sídlem Paropla-
vební 50/10 v Malé Chuchli. Mechanis-
mus je nastaven tak, že pokud jde o firmy, 
mohou odvézt víčka přímo do firmy 
ECO-SUN, kde nahlásí, že jde o sbírku 
na Kristýnku Kačabovou, a dostanou 

potvrzení, kolik toho odevzdali. Tento 
doklad pak předají Nadačnímu fondu 
Algo (stačí poslat zprávu na e-mail: 
info@algonadace.cz a lidé z Nadačního 
fondu se Vám obratem ozvou) a ten 
odpovídající částku vyfakturuje ECO-
-SUNu a peníze přepošle na konto 
Kristýnka. Do firmy lze vozit libovolné 
množství, samozřejmě je ale lepší na-
shromáždit víček více.

Druhá možnost je jak pro firmy, tak 
zejména pro individuální sběr. Víčka je 

možné odevzdávat na některém z veřej-
ných sběrných míst (viz seznam vpravo), 
od začátku března mj. také ve všech 
budovách Úřadu městské části Praha 16 
v Radotíně. Pomoc při organizaci pomo-
ci a svozu poskytnou i Technické služby 
Praha – Radotín. Poslední variantou, po-
kud by někdo sbíral individuálně, je zavo-
lat Vendule Kačabové (matka), která by si 
víčka vyzvedla (mobil: 720 625 936). 

Cena suroviny je stanovena na 3,60 Kč 
za kilogram, což znamená, že bude nut-
né odevzdat obrovské množství, téměř 
14 tun víček. Pomoc každého člověka, 
který se zapojí, je tedy velmi potřebná!

obslužných částí dosud využívaných pro jiné 
účely vzniklo od roku 2007 v Radotíně celkem 
90 nových míst ve školkách. Navíc se nám 
podařilo díky dotačním titulům a vlastním 
investičním prostředkům vyměnit okna a 
zateplit fasády všech objektů mateřských 
škol,“ říká 1. zástupce radotínského starosty, 
Mgr. Miroslav Knotek.

Do třídy, pro niž byly přijaty nová učitelka 
a uklízečka na částečný úvazek, nastoupily 
radotínské děti, které v první polovině 

roku 2013 dovršují věk tří let, pouze jedno 
bude tříleté až v září. Podle slov ředitelky 
Mateřské školy Praha - Radotín Bc.Věry 
Rohlíkové nebyl třeba žádný speciální 
nábor, rodiče se ozvali brzy poté, co bylo 
zveřejněno oznámení o otvírání další třídy 
na stránkách a vývěskách školky.

Vzhledem k tomu, že na 15 dětí je 
poskytován plat jen pro jednu učitelku, je 
ve třídě Kuřátek pouze dopolední provoz – 
od 7.00 do 13.00 hodin. Děti, které zůstávají 
ve školce i odpoledne, přecházejí po obědě 
do některé z dalších tří tříd v budově.



Kulturní středisko Radotín zve všech-
ny v sobotu 16. března od 19.00 hodin 
do klubové scény domu U Koruny na 
představení Tomáše Hájka, který podle 
textů kočovných loutkářů rozehrává 
na desce zpětného projektoru příběh 
o Faustovi a také příběh nešikovného 
herce, kterému se díky malé zručnosti 
(nebo Faustovi?) nic nedaří…

A teď a tady nabízíme rozhovor s To-
mášem Hájkem, starostou obce Poniklá, 
členem Bažantovy loutkářské družiny, 
hercem, režisérem a krásným bláznem: 
Jak jste přišel ke starostování v obci 
Poniklá? 
Jako slepý k houslím. Plánoval jsem 
s naším vlasteneckým hnutím „Poni-
kelské obrození“ zisk jednoho až dvou 
zastupitelských křesel, díky nimž jsem 
chtěl kafrat do věcí, které mi nejsou 
lhostejné. Nu a dopadlo to tak, že mi 
do toho kafrají jiní…
Kolik má vaše obec obyvatel? 
Rovných 1149 vznešených horáckých 
duší. To znamená zhruba 5000 názorů 
na každou otázku! Jinak ovšem musím 
říci, že jsou mí sousedé úplná zlatíčka 
a že je mi kromobyčejnou ctí jim do 
rozedrání těla sloužiti.
Kolik jich je ve vašem souboru? Jak 
se tam daří ochotníkům? 
Náš staroslavný spolek oslaví příštího 
roku 150 let od svého založení. V tom 
bájném roce 1864 doputoval k nám do 
vsi potulný loutkoherec Bažant, který 
svými pimrlaty natolik uhranul Poni-
keláky, že ho tenkrát přemluvili, aby 

s nimi secvičil činoherní kus. A tak, 
chudák, namaloval kulisy i oponu 
a se ctihodnými ponikelskými sou-
sedy secvičil hru. Muselo to být asi 
strašné, protože se Bažant o té prvé 
premiéře tak opil, že ztropil hroznou 
ostudu - a byl ještě téhož večera ze vsi 
vyhnán. Nicméně láska k divadlu ho 
o minimálně o půl druhého století 
přežila. Loutková část souboru, s tra-
dicí sotva dvouletou, se o to usilovněji 
hlásí k „otci zakladateli“ tím, že si 
Bažantovo jméno vetkla do štítu. Celý 

činoherní ochotnický spolek J. J. Kolár 
čítá na 50 umělců všeho věku. 
Jak jste se dostal ke kreslenému diva-
dlu a jak vznikl nápad s meotarem? 
 Z nouze ctnost! Jsem mimořádně neši-
kovný, a tak mne napadlo, že než bych 
si při výrobě marionet dlátkem odsekal 
všechny prsty na rukou, vybavím se 
raději fixkou a nůžkami. Stínohra se 
mi líbila vždy a měl jsem navíc celkem 
v živé paměti přednášky matematiky, 
kdy nám docentka Kočandrlová zcela 

suverénně v 21. století na technické 
universitě pomocí meotaru kouzlila 
krásné výpočty. Ale jak jsem předpo-
kládal (a jak se mi po určitém pátrání 
potvrdilo), meotar už s úspěchem pou-
žívali i mnozí jiní loutkáři. 
Když jsem vaše představení Fausta 
viděla na Jiráskově Hronovu, byla 
jsem naprosto u vytržení. Těším 
se, že vezmu na představení svého 
jedenáctiletého syna, aby viděl, že 
nejen s mobilem, ipodem, počítačem 
a jinými technickými vymoženostmi 
si může úžasně hrát. Co na to vlastně 
říkají teenageři?
Náctiletých v publiku příliš nemívám. 

Ono totiž loutkové divadlo 
trpí silným předsudkem 
výhradně pohádkových zá-
žitků. A jako, vole, to je pro 
malý haranty… Nicméně 
zejména na divadelních 
přehlídkách vidělo Fausta 
i dost mých náctiletých di-
vadelních přátel, a zaslechl 
jsem i uznalá slova jako: 
hustej týpek, mrtě drsný či 
vymazlenej nářez. 

Připravujete něco nového? A v jakém 
duchu? 
Jelikož se mi nepodařilo odrůst z chla-
peckého okouzlení romány Julesa 
Verna, zkusím se poprat s jedním 
z těch méně známých. „Zmatek nad 
zmatek“ je dobrodružstvím slovut-
ných inženýrů, kteří mají v hlavě tak 
ambiciosní plán, že se ho vůbec zdrá-
hám prozradit! 
Děkuji za rozhovor,

Faust - oneman show

Když se jinak zcela zdravé desetileté 
Kateřině zničehonic zastavilo srdce, 
měla velké štěstí. Zrovna byl totiž doma 
její otec, profesionální zdravotnický 
záchranář, který do příjezdu sanitky 
prováděl masáž srdce a tím jí zachránil 
život. Jiřího Kabáta tato silná osobní 
zkušenost inspirovala k založení vzdě-
lávacího projektu 5 minut naděje. Právě 
prvních pět minut po zástavě srdce totiž 
rozhoduje o tom, zdali člověk přežije – 
pokud mu ovšem někdo pomůže.
Jak se děti učí zachránit život

„V kurzu 5 minut naděje učíme 
žáky na základních školách, jak po-
stupovat při nejkritičtějších zdravot-
ních problémech jako je zástava srdce 
a tepenné krvácení. Chceme změnit 
dosavadní praxi, kdy se při kurzech 
první pomoci učí všechno a tím pá-
dem nic pořádně. Zkušení záchranáři 
dětem vysvětlí, co a proč je třeba 
udělat, a každé dítě si záchrannou akci 
vyzkouší na figuríně,“ vysvětluje pod-
statu projektu Jiří Kabát.

Děti se učí praktickým nácvikem: 
trénují zák ladní dovednosti, aby 
nezmatkovaly, uměly organizovat 
záchrannou akci a dovedly s postiže-
ným člověkem pracovat. K základním 
dovednostem patří i práce s tzv. auto-
matickým defibrilátorem, přístrojem, 
který je umisťován na různých veřej-
ných místech – třeba na poštách či ná-
dražích – a který slouží jako pomůcka 
při srdeční masáži. 

A proč výuka záchrany života pro-
bíhá právě ve školách?

„Jak potvrzují výzkumy, děti mají 
daleko menší zábrany pomoci lidem. 
Jsou odvážné a umí překonat strach,“ 
podotýká Jiří Kabát. 
„Mělo by bý t na-
prosto př irozené, 
že ta kové doved-
nosti se učí už na 
základních školách. 
Školu vnímáme jako 
přípravu na život, ale 
překvapivě málo naše 
děti připravujeme na 
to, jak se zachovat ve 
chvíli, kdy o ten život 
opravdu jde.“

Pilotní část pro-
jektu 5 minut naděje 
probíhala dva roky 
na zbraslavské základní škole Vla-
dislava Vančury a žáci i učitelé byli 
z nových vědomostí nadšeni. 

„Cílem kurzu bylo také zbavit žáky 
mýtů, které se k této problematice 
váží, a díky praktickému nácviku 
zvýšit jejich sebevědomí,“ říká učitel 
Petr Vojta, který s žáky kurz absol-
voval. A to se povedlo. „Díky tomuto 
programu jsem dostala odvahu po-
moci člověku, kterému jde o život. 
Už vím, že když se nebojíte, dokážete 
cokoli a pomoci komukoliv,“ říká 
Lucie Hůrková ze 7. A zbraslavské 
základní školy. Někteří žáci byli po 

kurzu dokonce přesvědčeni, že vý-
uka laické resuscitace by měla být 
povinná.

„Pokud se na školách dlouhodobě 
více zaměříme na trénink záchrany 
života, postupně vychováme spous-
tu šikovných laických ‚záchranářů‘ 
a kdoví, třeba se právě nám bude jejich 

pomoc hodit,“ uzavírá záchranářka 
Barbora Prášilová, která kurz na zbra-
slavské škole vedla.

Kurz 5 minut naděje je pod záštitou 
doc. MUDr. Martina Stříteského, CSc., 
přednosty kliniky anesteziologie, resu-
scitace a intenzivní medicíny 1. lékař-
ské fakulty UK a Všeobecné fakultní 
nemocnice v Praze. Nyní hledá další 
školy k otestování tohoto kurzu.

5 minut naděje na Zbraslavi

Více na www.petminutnadeje.cz 
případně přímo Jiří Valach na tel.: 
739 771 932 nebo na e-mailu:
petminutnadeje@seznam.cz.

Občanské sdružení Náruč sídlící 
v Řevnicích v rámci vytvoření nového 
projektu „Výroba čerstvých těstovin“ 
založilo sociální firmu Náruč s.r.o. 

Za tímto účelem byla zakoupena 
budova starého nádraží v Řevni-

cích. Od září 2013 zde budou osoby 
zdravotně hendikepované a osoby 
znevýhodněné na trhu práce vyrábět 
čerstvé těstoviny a zároveň je i pro-
dávat v nově otevřeném obchůdku 
v přízemní části budovy. 

V rámci cel kového projek tu,  
jehož dílčími úkoly jsou oprava 
nemovitosti včetně zajištění bez-
bariérového přístupu do vyšších 
pater, úprava venkovních prostor, 
zahájení výroby čerstvých těstovin 
ze semolinové mouky a otevření 
obchodu, se jedná o investici cca 
12 milionů Kč. Financování bude 
zajištěno z fondů EU, z nadačních 
příspěvků i z vlastních zdrojů nebo 
z veřejné sbírky, která bude vyhláše-
na na jaře 2013.

Snad se řevnické těstoviny stanou 
vyhlášenou regionální potravinou, je-
jíž nákup pomůže zaměstnanosti osob 
znevýhodněných na trhu práce přímo 
ve zdejším regionu!

Náruč plná těstovin!

Více informací na www.os-naruc.cz

V souvislosti s tímto chystaným 
projektem prosí občanské sdružení 
Náruč všechny spoluobčany, místní 
spolky a organizace o pomoc!

Aby mohla začít rekonstrukci 

Den pro Náruč

Už podeváté byl ve spolupráci s Měst-
skou částí Praha 16 připraven lyžař-
ský výcvik pro děti ze Základní školy 
Praha - Radotín (i odjinud). Opět pokryl 
téměř celou dobu jarních prázdnin, pro-
tože se směrem do Mariánské v Krušných 
horách vyráželo už v sobotu 9. února 
a zpět se děti vracely o týden později.

Chatu Lesanka už některé z dětí 
znaly, další si na ni rychle zvykly, stej-
ně jako na všechny svahy v okolí.

Výuka sjezdového lyžování zamě-
řená na zdokonalování dovedností 
probíhala denně pod vedením lyžař-
ských instruktorů, a to především na 
sjezdovkách blízkého areálu v Novém 
Městě u Jáchymova, kde sníh nechy-
běl. Během zájezdu si děti především 
v odpoledních částech dní užily mno-
ho her, které byly v závěru pobytu vy-
hodnoceny v rámci soutěže družstev. 
A těšily je i společenské večery, na 
které je v chatě místa dost. 

„Lyžák“ potěšil

Všechny děti si hory opravdu 
užívaly

Radotínská událost plesové sezóny je 
za námi. Na XVIII. Radotínském bále se 
v sobotu 23. února v sokolovně sešli jak 
ti tancemilovní, tak i další, kteří chtěli 
strávit večer se známými nebo se podívat, 
jakéže to předtančení se letos povedlo 
nadšeným amatérům z gymnázia či skvě-
le profesionálním tanečním mistrům. 

Nemalým lákadlem však bý vá 
i přebohatá tombola, která nechyběla 

ani letos – za ceny do ní věnované i za 
finanční přispění na program bálu je 
třeba poděkovat všem sponzorům – 
a že jich nebylo málo.

Výtěžek z plesu, tedy z vybrané-
ho vstupného a z výnosu tomboly, 
bude věnován na sociální programy 
Městské části Praha 16. Znamená to 
například příspěvky na tábory pro 
děti ze sociálně slabých rodin nebo 
dárkové vánoční balíčky pro sociálně 

Protančená noc

prostor, kde by 
v blízké době 
měly začít fun-
govat výrobna 
a zároveň i ob-
chod, je t řeba 
v  budově sta-
r é h o  n á d r a ž í 
v ulici Pod Li-
pami 71 v Řev-
n i c í c h  p o m o c 
při v yk l ízecích 
pracích, s ot lu-
čen í m a v y ne-
s e n í m  o m í t e k 
a  p o d l a h ,  s e 
zbouráním ků-
len a rozšt ípá-
ním nepotřebné-
ho dříví.

Všichni, kdo chtějí napomoci 
dobré věci a zajímavému projektu, 
ať se ozvou na mailovou adresu he-
lena@os-naruc.cz, nebo telefonicky 
na číslo 602 592 103 paní Cyrnerové.

Práce by měly probíhat o víkendu 
23.-24. března, případně v následují-
cím týdnu.
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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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PVC, KOBERCE,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
DŘEVĚNÉ PODLAHY,
ODBORNÁ MONTÁŽ
KARLICKÁ 10 
PRAHA 16 RADOTÍN
WWW.AR-PODLAHY.CZ
info@ar-podlahy.cz
Tel.: 257912736

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907

!!! OTEVÍRÁME !!!

MINIŠKOLIČKA
Denní pečující a vzdělávací centrum

s individuálním přístupem

Radotín, Jarkovská 1289/1
(Chráněná oblast „Slavičí údolí“ a „Černá rokle“)

T: 777 796 040 (Karla Vlasová)
E-mail: mini.skolicka@seznam.cz

Den otevřených dveří a zápis
úterý 19. 3. od 15.30 do 20.00 hod.

Zahradnické služby
zahradacz@centrum.cz

721 014 627
www.zahradacz.webnode.cz



(staré) Sídliště 1082
153 00 Praha 5 - Radotín

tel.: 723 603 807
www.trikolka.cz
poblíž zdravotnického střediska
konečná BUS 244

Jízdní kola: 
Dětská 12˝- 24˝ + odrážedla
Horská 26˝ + 29˝
Trekkingová
CITY i s torpedem
Oblečení, doplňky,
motorizace vč. variant
AUTHOR SPORT LADY

Elektrokola CYCLESTAR
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Vychází 15.3.2013. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.4.2013.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 3.4.2013. 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. 

RIZIKOVÉ i KLASICKÉ

KÁCENÍ
STROMŮ

Horolezecky i z plošiny
Prořezy a čištění zahrad

od náletů
Araneuss U Lip 676

Praha 5 Lipence
Mob: 602 212 040

www.araneuss.cz

                         
                         

INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,

opravy, rekonstrukce, nové montáže.
Václav Císařovský
Ke Zděři 244/23

153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868

Zednické a obkladové práce
• rekonstrukce bytových jader
• rekonstrukce rodinných domů
• ploty, zámkové dlažby
• štuky
• fasády
• jiné zednické práce

777 171 206
Petr Kučeratel:

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací

INSTALATÉRSKÉ POTŘEBYINSTALATÉRSKÉ POTŘEBY
Vinohrady 62, Radotín, tel.: 733 543 453, kucma@atlas.cz, www.kucma.cz.

OTVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 8-12, 13-16 hodin

Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,
rekonstrukce bytů a domů, připojení plynových kotlů a spotřebičů.

OTVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 8-12, 13-16 hodin

Vinohrady 62, Radotín, tel.: 733 543 453, kucma@atlas.cz, www.kucma.cz.

Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,
rekonstrukce bytů a domů, připojení plynových kotlů a spotřebičů.

Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,

Firma KUCMA dále nabízíFirma KUCMA dále nabízí
výrobu kontejnerových stání
Firma KUCMA dále nabízí
výrobu kontejnerových stání

• příjem zakázek
• plastové rozvody
   vody
• měděné rozvody
• kanalizace
• PVC odpady
• instalační materiál

• bojlery
• keramika
• baterie
• koupelnové doplňky
• umyvadla
• vany a sprchové
  vaničky

• bojlery
• keramika
• baterie
• koupelnové doplňky
• umyvadla
• vany a sprchové
  vaničky

• příjem zakázek
• plastové rozvody
   vody
• měděné rozvody
• kanalizace
• PVC odpady
• instalační materiál

KUPON NA 20 % SLEVU NA JAKÉKOLIV JÍDLO PRO 4 osoby

Platnost od 15.3. 2013 do 15.6. 2013

České a mexické speciality

Stavební  firma
s dlouholetou tradicí 

Provádíme tyto práce:
elektrikářské, malířské, instalatérské
obkladačské, klempířské, pokrývačské,

rekonstrukce domů a bytů, fasády, 
plastová okna, izolace rovných střech

Praha 5 – Slivenec
Tel.: 602 305 195

Email:
milan.mercedes@seznam.cz 



Kino Radotín, Na Výšince 4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.praha16.eu/kino

16. března
Kašpárkova strašidla

veselá marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

17. března
Lidské zdroje

konverzační komedie ze současnosti
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

19. března
Lidské zdroje

konverzační komedie ze současnosti
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

23. března
Kubula a Kuba Kubikula

loutková pohádka podle V. Vančury 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

27. března
Literární odpoledne

Karel IV. a francouzští králové
Klub KLASu od 15.00 hodin

29. března
Koncert Vejvodovy kapely

ke 111. výročí narození Jaromíra 
Vejvody, předprodej vstupenek od 11.3.

Černé divadlo Jiřího Srnce
od 19.30 hodin

30. března
O pejskovi a kočičce

maňásková pohádka pro nejmenší 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

6. dubna
Rusalka

lyrická loutková pohádka
s hudbou A. Dvořáka

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
9. dubna
Rusalka

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

13. dubna
Benjamín a tisíc mořských ďasů 

kapitána Barnabáše
repríza maňáskové pohádky

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
14. dubna

Zlatá bula ženská
situační komedie ze středověké knajpy

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
15. dubna 

Zlatá bula ženská
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
Změna programu vyhrazena!

Informace, rezervace: kulturní odd. 
ÚMČ Praha-Zbraslav,

U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801, 
e-mail: kultura@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura

16. března
Akce pro celou rodinu – Jarnění

tradiční tvořivé odpoledne 
s jarně-velikonočními dílnami 

a muzicírováním, děti se budou moci 
potěšit s domácími zvířátky

průvod k řece Vltavě s vynesením 
Morany vychází v 16.30 hodin

vstupné 30 Kč/nad 2 roky
20. března

Puberta a dospívání
přednáška k náročnému období 
v životě dítěte – jak pochopit, 

přijmout, jak sobě i dětem pomoci 
tento čas nejlépe prožít?

Vstupné 80 Kč, hlídání 50 Kč,
rezervace nutná, 17.00-18.30 hodin

23. března
Burza dětského oblečení

hlaste se na burzazbraslav@centrum.cz
ZŠ Nad Parkem 9.30-13.00 hodin

28.-29. března
Velikonoční příměstský tábor –

Cesta do pravěku
výprava do pravěku a návštěva muzea 

Karla Zemana, cena včetně stravy 
a výletu 990 Kč, rezervace do 18. března

Pexoklubovna pro školáky:
pátky od 12.00 do 16.00 hodin

vstup zdarma, rezervace není nutná
změna programu vyhrazena

1. března
Výroba jarních náramků a náhrdelníků

8. března
Debata na téma přátelství a vztahy 

(nejen láska), aneb na čem nám záleží
15. března

Velikonoční výroba svěžích přáníček
22. března od 13.00 hodin
Turnaj Pexesa v pexesu

vstupné jedno nerozstříhané pexeso, 
rezervace do 15. března 

29. března prázdniny – zavřeno
telefon recepce: 721 518 248
e-mail: recepce@pexeso.org

více na www.pexeso.org

Sarah Quigleyová – Dirigent
Píše se rok 1941 a na leningradské 
střechy už několik měsíců padají 
zápalné bomby. Většina kulturní 

elity byla z města evakuována už na 
začátku německé blokády, ale svérázný 
uznávaný skladatel Dmitrij Šostakovič 

se rozhodl zůstat.
nakladatelství Jota

Michaela Remešová, Roman Schuster, 
Hana Höschlová – Jiřina Jirásková: 

Jen to klidně napište!
Poslední rozhovor s hereckou legendou.

nakladatelství Fany

Václav Junek – Slavné vily slavných
Den co den míjíme bez zvláštního 
povšimnutí nekonečné množství 

budov, domů a staveb vůbec. Přesto 
jsou však mezi nimi mnohé, které si 
naši pozornost zaslouží. I proto, že se 
do jejich stěn a zdí otiskly síly ducha, 
osudu a charakterů jejich obyvatel.

nakladatelství BVD

Anna Funder – Stasiland
V roce 1989 přestala existovat 

Německá demokratická republika. 
V zemi, kde se nejvyšší velitelství 

tajné policie doslova přes noc změnilo 
v muzeum a kde jeden z padesáti 

občanů donášel na své spoluobčany, 
čekají na své zveřejnění tisíce příběhů.

nakladatelství Slovart

Tana Frenchová – Ztracený přístav 
V nedostavěném a jen z části 

obydleném satelitním městečku za 
Dublinem dojde k vraždě dvou dětí 

a jejich otce. Případu se ujímá Dělovka 
Kennedy z oddělení vražd. Spolu se 
svým mladším parťákem Richiem se 

domnívají, že případ je jasný, je tu však 
příliš nevysvětlitelných okolností...

nakladatelství Argo

E L James – Padesát odstínů temnoty 
Poté, co Anastasia Steeleová na vlastní 
kůži pocítí, jak temná jsou tajemství 

Christiana Greye, opouští ho. Ale když 
jí předloží novou smlouvu, nemůže 

odolat a vrací se k tomu, koho miluje...
nakladatelství XYZ

pro děti:
Jo Nesbo – Doktor Proktor a konec světa

Už jste slyšeli, že konec světa je na 
spadnutí? A že budeme patrně čelit 
ohromné invazi z vesmíru? Pokud 
si chcete všechny ty více či méně 

pravděpodobné předpovědi ujasnit 
a hodláte v dohledné době přečíst 

jen jednu knihu o konci světa, 
sedminohých peruánských pavoucích, 

a samozřejmě o Bulíkovi, Líze 
a doktoru Proktorovi,
pak jste tu správně.
nakladatelství JOTA

Alena Čálková – Spížáci
Nejúžasnější příběhy z vaší spíže!

Veselá knížka o skřítcích ze spíže, která 
děti zapojuje do děje nejen čtením, ale 
také řešením spousty zábavných kvízů!

České nakladatelství
 více na www.knihovna-radotin.cz

16. března
9. Velikonoční dílny

v budově 2. stupně ZŠ Praha - Radotín
vstupné 80 Kč

od 9.00 do 13.00 hodin

16. března
Pohádka o rybáři, rybce a soli v moři 

živě vyprávěná pohádka sdružení 
Tolerdance na námět J. Wericha

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

16. března
Faust

Bažantova loutk. družina DS J. J. Kolár
Herec Tomáš Hájek rozehrává na 

desce zpětného projektoru plošnými 
loutkami příběh o Faustovi plný 
vtipných nápadů podle lidových 

loutkářů (více str. 4)
Klubová scéna (vchod ze dvora domu

U Koruny) od 19.00 hodin

17. března
Hraje celá rodina

ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 18.00 hodin

20. března
Houslový koncert

koncert ZUŠ Klementa Slavického
modlitebna ČCE v ulici Na Betonce

od 18.00 hodin

22. března 
Roman Dragoun

koncert české rockové legendy (víz níže) 
Klubová scéna (vchod ze dvora domu

U Koruny) od 19.00 hodin

23. března
Princezna na hrášku

klasická pohádka pro děti
Divadla Ančí a Fančí

Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 15.00 hodin

26. března
Čaj o třetí 

Staropražské písně
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 15.00 hodin

5. – 7. dubna
Radotínská radost 2013

pátý ročník festivalu amatérských 
souborů (více str. 10)

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny 

13. dubna
Diskotéka 60.-90. léta

hity 60.-90. let minulého století s DJs´ JaPa
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
 

18. dubna
Aprílová taškařice

rozverná aprílová taškařice se 
scénkami, soutěží v karaoke

a živou hudbou 
Klubová scéna

(vchod ze dvora domu U Koruny)
od 19.00 hodin

více na www.praha16.eu

Na klubové scéně kulturního střediska 
U Koruny přivítáme v pátek 22. března 
klávesistu, zpěváka a skladatele Romana 
Dragouna, který působí na české hudební 
scéně již řadu let.

V osmdesátých letech byl členem le-
gendární brněnské kapely Progres II, v níž 
se zaskvěl především na dvojalbu „Třetí 
kniha džunglí“. Mezi roky 1983 a 1988 byl 
motorem originální skupiny Futurum, 
s kterou natočil dvě alba: „Ostrov 
Země“ a „Jedinečná šance“. Poté 
se společně s Michalem Pavlíčkem 
podílel na veleúspěšném projektu 
Stromboli. Publiku se také předsta-
vil jako Ježíš v hlavní roli muzikálu 
„Jesus Christ Superstar“ a exce-
loval i v muzikálu „Apokalypsa“. 
Natočil čtyři sólová alba: Stín mý 
krve, Slunci blíž, Otlučená srdce 
a zatím posledním akustickým 
albem je Piano. V roce 2012 byl 

posluchači Radia Beat vybrán do Beatové 
síně slávy v kategorii „Osobnost“. V součas-
né době, kromě jiných aktivit, koncertuje se 
skupinou Futurum, Progres II., His Angels,T4 
a dalšími. V Radotíně se představí jako sólo-
vý interpret. Inspiruje ho klasická i rocková 
hudba a samozřejmě jazz, který v poslední 
době hodně poslouchá. Texty mu píše pře-
vážně jeho kamarád Milan Princ a také jeho 
otec. Na otázku, čemu se v poslední době 
věnuje nejraději, říká: „Nejraději jsem v pří-
rodě, kde je nejlépe vidět Boží zázrak, který 
nás obklopuje.“

Koncert legendy

19. 3. 17.30 Babovřesky   ČR 120 Kč
  Letní komedie ze života jihočeské vesnice ve stylu Slunce, seno…
  režie: Zdeněk Troška; hrají: Veronika Žilková, Lucie Bílá
 20.00 Babycall   Norsko/SRN 90 Kč

 Psychothriller s prvky hororu o mladé matce, která uteče i s dítětem
 před násilnickým manželem – Noomi Rapace

20. 3. 17.30 Hledá se Nemo   3D   USA 130 Kč
  Animovaná pohádka o neposlušné rybičce, všech kamarádech a ná-
  strahách hlubin oceánu – režie: A. Stanton, L. Unkrich
 20.00  Na šrot   USA                                                                                   90 Kč
  Komedie o mladém medikovi, který chce hezky důkladně oslavit své
  21. narozeniny – režie: John Lucas
21. 3. 17.30 Čtyřlístek ve službách krále   ČR 100 Kč
  Rodinná komedie natočená podle komiksového seriálu Čtyřlístek
  z roku 1972 – režie: Michal Žabka
 20.00 Nepoužitelní   Francie 90 Kč
  Kriminální komedie z prostředí pařížské smetánky a také z  pařížského  
  předměstí v podání Omara Sy z filmu Nedotknutelní
22. 3. 17.30 Hledá se Nemo   3D   USA 130 Kč
 20.00 Renoir   Francie 90 Kč
  Biografický film vypráví o nezkrotné vášni malíře Renoira a jeho syna
  k mladé překrásné Andreé – Michel Bouquet, Christa eret
23. 3. 17.30 Croodsovi   3D   USA 150/130* Kč
  Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké ro-
  diny a jejich poznávání nového světa – režie: Chris Sanders
 20.00 Babovřesky   ČR 120 Kč
24. 3. 15.45 Yannick diriguje Svěcení jara   USA   (více str. 8) 150 Kč
26. 3. 17.30 Smrtonosná past: Opět v akci   USA 120 Kč
  John McClane, „lidový hrdina“, v podání Bruce Willise, se tentokrát
  ocitne v nepravou chvíli na nepravém místě – v Moskvě
 20.00 Láska všemi deseti   Francie 80(50) Kč
  Komedie o soutěži v psaní na stroji, kde nechybí láska a také charis-
  matický šéf – Romain Duris, Déborah Francois
27. 3. 17.30 Croodsovi   3D   USA 130/150 Kč
 20.00 Z prezidentské kuchyně   Francie 90 Kč
  Zábavný film, plný dobrot a lahůdek, vypráví o kuchařce, která vařila
                                pro francouzského prezidenta –  režie: Christian Vincent
28. 3. 17.30 Babovřesky   ČR 120 Kč
 20.00 Martin a Venuše   ČR 110 Kč
  Romantická komedie o mladé rodině a úskalích, která s sebou přinášejí
  malé děti a práce – režie: Jiří Chlumský
29. 3. 17.30 Čtyřlístek ve službách krále   ČR 100 Kč
 20.00 Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic   3D   USA 140 Kč
                               Typické středověké městečko, únosy dětí a lovci čarodějnic –
                                pohádka trochu jinak  –  Gemma Arterton, Jeremy Renner
30. 3. 17.30 Renoir   Francie                                                                                90 Kč 
 20.00 Nepoužitelní   Francie                                                                      90 Kč
 2. 4. 17.30 Hledá se prezident – dokument   ČR 80 Kč
  Dokument přibližuje přímou volbu prezidenta, dramatické okamžiky
  a hlavně zákulisí volební kampaně – režie: Tomáš Kudrna
 20.00 Gambit   USA 110 Kč
  Vtipná krimikomedie o věčném smolaři, který se rozhodne zbohatnou
   né právě čestným způsobem –  Colin Firth, Cameron Diaz
 3. 4. 17.30 Croodsovi   3D   USA 150/130* Kč
 20.00 Spring Breakers   USA 90 Kč
  Komedie, v níž čtyři sexy dívky podniknou dobrodružnou jízdu plnou 
  překvapení a nečekaných zvratů –  Selena Gomez
 4. 4. 17.30 Jack a obři   3D   USA  130 Kč
  Fantasy-pohádka pro dospělé o mladém hrdinovi, princezně a hrů-
  zostrašných bytostech –  Ewan McGregor 
 20.00 Bez doteku   ČR 100 Kč
  Mladá dívka, předmět sexuální touhy nevlastního otce, hledá své
  místo v životě – režie: Matěj Chlupáček 
 5. 4. 17.30 Croodsovi   3D   USA 150/130* Kč 
 20.00 Nitro Cirkus   3D – freestyle Travis Pastrana   GB 150 Kč
  Adrenalinem nabité kaskadérské výkony v podání jezdců skupiny
  Nitro Cirkus pod taktovkou „ ryzího šílence“   
 6. 4. 17.30 Gambit   USA 110 Kč
 20.00 Joe Satriani: Satchurated   3D   GB (více str. 8) 150 Kč
 9. 4. 19.00 Tenkrát na západě   USA 100(70) Kč
  Nejslavnější westernová melodie smrti v podání Charlese Bronsona
  a  Henryho Fondy – režie: Sergio Leone
10. 4. 17.30 Nerada ruším   Dánsko 80 Kč
  Mistrně natočená stylizovaná komedie s citem pro atmosféru pří-
  běhu, odehrávající se v divadle – režie: Henrik Ruben Genz
 20.00 Bez doteku   ČR 100 Kč
11. 4.  17.30 Jurský park   3D   USA 150/130* Kč
  Film o prehistorických zvířatech a klonování dinosaurů byl oceněn
  třemi Oscary – režie: Steven Spielberg
 20.00 Vedlejší účinky   USA 110 Kč
  Dramatický milostný trojúhelník, který s láskou nemá mnoho spo-
  lečného – Channing Tatum, Jude Law, Rooney Mara 
12. 4. 17.30 Jack a obři   3D   USA  130 Kč
  20.00 Mama   Španělsko                                                                           110 Kč
  Mysteriózní horor, kde se na tajemno nehraje, kde husí kůže na těle 

diváka je opravdová – Nikoilaj Coster-Waldau, Jessica Chastain
13. 4. 17.30 Dávám tomu rok   Anglie 100 Kč
  Romantický příběh novomanželů z rozdílných společenských vrstev
  a lásky, které nikdo nevěří – režie: Dan Mazer
 20.00 Jurský park   3D   USA 150/130* Kč
14. 4. 16.45 Don Carlo (záznam opery)   USA (více str. 8) 300 Kč
   ZTP, důchodci, studenti(ISC) vstupné 250 Kč
Dětská představení
23. 3.  kino nehraje představení pro děti
30. 3. 15.00 Hledá se Nemo   3D   USA 130 Kč
  Animovaná pohádka o neposlušné rybičce, všech kamarádech a ná-
  strahách hlubin oceánu – režie: A. Stanton, L. Unkrich
 6. 4.  kino nehraje představení pro děti
13. 4. 16.00 Za kamarády z televize IV.   ČR 50 Kč
  Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka, Víla Amálka
Bio senior
19. 3. 10.00 Svatba mezi citróny   Dánsko/Švédsko 60 Kč
  Romantická komedie ve víru lásky a spoustě vášní, která se nebojí 
  ani vážných témat – Pierce Brosnan
Baby bio 
20. 3. 10.00 Čtyři slunce   ČR                                                                               60 Kč
  Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Příběh o touze promě-
  nit svůj život k lepšímu – režie: Bohdan Sláma

U takto označeného vstupného: 150/130* lze slevu pro děti mladší 15 let uplatnit jen 
v pokladně kina!
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Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

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 27.3.2013.

Řešení z minulého čísla

Ladislav Špaček
Zderazská 1293/25

Radotín

Dagmar Řepová
Na Hvězdárně 24

Velká Chuchle
Šárka Koudelová
Neužilova 1495/2

Zbraslav
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Přemýšlíte už, jak zabavíte svou 
ratolest během letních prázdnin? 
Nemůžete si vzít dovolenou a ba-
bičky hlídat nemohou? Uvažujete 
nad tábory? Jazyková škola Channel 
Crossings již tradičně přichází 
s řešením v podobě příměstských 
jazykových táborů. „Jejich cílem je 
poukázat na to, že učit se jazyk může 
být především zábava. V podstatě je to 
taková letní škola hrou,” uvádí Vítěz-
slav Bican, ředitel jazykové agentury 
Channel Crossings.

Příměstský tábor je alternativou 
klasického tábora s jednou zásadní 
výhodou – umožňuje ráno dítě při-
vést a odpoledne zase vyzvednout. 
Příměstské tábory aktuálně nabízíme 
ve dvou variantách. Jedna pro děti 
věkové kategorie 9–12 let a druhá pro 
děti 13–15 let. U obou probíhá výuka 
v učebnách jazykové školy Channel 
Crossings Radotín. 

Program tábora pro mladší děti za-
hrnuje dopolední i odpolední aktivi-
ty, 2 hodiny výuky angličtiny denně, 
obědy a výlety. Děti se mohou podívat 
na mnoho zajímavých míst v Praze 
a středních Čechách. Mezi místa, 

která navštíví, patří například velmi 
oblíbené zrcadlové bludiště na Petří-
ně, podolský bazén, město Beroun či 
slavné závodiště v Chuchli. 

Starší děti se budou angličtině 
věnovat dvě hodiny dopoledne a dvě 
hodiny odpoledne, v rámci výuky se 
střídají rodilí mluvčí a čeští lektoři. 
V ceně programu je i oběd. 

V obou případech mají děti zajiš-
těný profesionální dozor během ce-
lého dne. „Rodiče těchto příměstských 
táborů rádi využívají, neboť se mohou 
spolehnout, že je o jejich děti dobře po-
staráno a zároveň se něčemu novému 
přiučí. Děti si zase užijí letní dobro-
družství, naleznou nová přátelství i ra-
dost z pokroků v cizím jazyce,” uzavírá 
Vítězslav Bican.

Tábory jsou vypsány v termínech 
1.–4. července a 26.–30. srpna 2013. 
Počet míst je omezen, proto s přihlá-
šením neotálejte. 

PŘÍMĚSTSKÉ LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI
LÁKÁJÍ ANGLIČTINOU I DOBRODRUŽSTVÍM

Podrobné informace o letních tábo-
rech najdete na webových stránkách:
www.chc.cz/primestsky-tabor (9-12) 
a www.chc.cz/dochazkovy-tabor (13-15)
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Živý záznam koncertu “Satchurated” 
byl pořízen během turné „e Wormhole 
Tour“, kterým Satriani podpořil své 
nové album „Black Swans And 
Wormhole Wizards“, v koncertní hale 
Metropolis v kanadském Montrealu
12. prosince 2010. 

Jde o historicky první filmovou na-

hrávkou koncertu se systémem Dolby 
Surround 7.1, která poskytuje maxi-
mální filmový i hudební prožitek.

Joe Satriani, který platí za jednoho 
z nejrespektovanějších současných 
kytaristů, má širokou základnou fa-
noušků jak ve Spojených státech, tak 
i ve zbytku světa. Britský Guitarist 
Magazine jej zvolil šestým nejlepším 
kytaristou všech dob a v hlasování 
magazínu Guitarist World Magazin 
zvítězil v kategorii Nejlepší kytarista 
celkem třikrát.

Film je prvním 3D záznamem hu-
debníkova vystoupení, jež doplní řadu 
jeho živých studiových nahrávek, kte-
rých se až dosud prodalo na celém světě 
více než 10 milionů kopií a které byly 
nominované na 15 cen Grammy.

Satchurated Joea Satrianiho 

Záznam koncertu uvádí kino Radotín 
v sobotu 6. dubna ve 20.00 hodin, 
délka: 80 minut, vstupné 150 Kč

V radotínském kině se od března ve 
třech koncertech představí Filadelfský 
symfonický orchestr. Jako první bude 
uvedeno jevištně zpracované předsta-
vení, kde vedle Stravinského opusu za-
zní i Ravelův Klavírní koncert v G dur 
a jedna zcela nová skladba Olivera 
Knussena.

Stravinského Svěcení jara se dočkalo 
své americké premiéry v jevištní i kon-
certní verzi přímo ve Fi-
ladelfii, v režii Leopolda 
Stokowského. V rámci 
historicky prvního vzá-
jemného pa r t ners t v í 
s Philadelphia Live Arts 
spolupracuje Fi ladelf-
ský orchestr v současné 
c h v í l i  s e  s o u b o r e m 
Ridge eater Company z New Yorku. 
Společně představí moderní zpraco-
vání Svěcení jara v duchu 21.století, 

s množstvím tanečníků, videopro-
jekcí a s divadelním nasvícením. 
Philadelphia má krom toho za sebou 
také své první americké vystoupe-
ní Ravelova Klavírního koncertu 
v G dur, který přednese hvězdný 
sólista Jean-Yves ibaudet. Program 
zahájí „Moderní Filadelfie“, světová 
premiéra zbrusu nové skladby Olive-
ra Knussena, ve společném provedení 
s Filadelfským orchestrem a Pittsbur-
ghskou Symfonií.

Yannick diriguje Svěcení jara

Koncert uvede Kino Radotín v neděli 
24. března od 16.45 hodin, délka: 
cca 120 minut, vstupné 150 Kč

Když se newyorská Metropolitní 
opera pustila do tak těžkého úkolu, 
jakým je nastudování obtížně insce-
novatelné Verdiho opery Don Carlos 
v nezkrácené italské verzi (se dvěma 
přestávkami trvá celé představení 
zhruba čtyři hodiny), byl to i pro ni 
risk. Ten se ale vyplatil.

Americký debut anglického režisé-
ra Nicholase Hytnera se s úspěchem 
popral s množstvím statických scén 
a náročnými pěveckými party – pře-
devším díky obsazení jednotlivých 
postav, s nímž celé představení stojí 
a padá. Roberto Alagna, v Evropě po-
měrně dobře známý tenor, zpívá těžký 
part Dona Carla brilantně. Působí 
přesvědčivě i při výstupech s herecky 
nesmírně nadaným barytonistou Si-
monem Keenlysidem v roli Rodriga, 
markýze Posa. Ferruccio Furlanetto 
propůjčil postavě Filipa II. typicky 
verdiovský bas, ruská sopranistka Ma-

rina Poplavskaja coby Alžběta z Valois 
má především pěkná pianissima.

Vý prava je naprosto k lasická , 
koprodukce s Royal Opera House Co-
vent Garden v Londýně a Norskou ná-
rodní operou a baletem je v dobových 
kostýmech s tradičně zpracovanými 
dekoracemi. Příběh bouří lidských 

vášní a boje o moc zůstává v pro-
středí královského dvora v období 
španělského temna i s jeho dusnou 
atmosférou dvorské etikety a všemoc-
ného absolutismu.

Don Carlos v MET

Záznam opery Don Carlos z MET 
– Kino Radotín v neděli 14. dubna 
od 16.45 hodin

Radotínský filmový klub uvádí v úte-
rý 2. dubna od 18.00 hodin jeden z nej-
lepších westernů vůbec, mistrovské dílo 
Sergia Leoneho Tenkrát na Západě.

Ten nabídl životní roli slavnému 
mistru kladných rolí s modromodrým 
p oh l e d e m ,  He n r y mu Fond ov i . 
Jeho lehce psychopatický zabiják Frank 
se vryje do paměti každému, kdo tento 
proslavený spaghetti western zhlédl byť 
jen jednou (to mimochodem dokáží jen 
mimořádně silní jedinci, všichni ostatní 
se k němu vracejí stále znovu). Není ni-
jak výjimečné, že záporná postava svou 
zajímavostí trumfne ty kladné, ale tady 
jde o skutečně černočernou kreaturu, 
jejíž zlo je o to mrazivější, oč méně je 
prvoplánově zdůrazňováno. Kladné 
postavy – dvojice hrdinů a jimi ochra-
ňovaná kráska, ovšem netvoří tak jasný 
morální protipól, jak by se dalo očeká-
vat. Místní bandita, podivínský tulák 
a bývalá bordeldáma, která si to chvíli 

poté, co nalezne svého manžela a jeho 
děti povražděné, rozdá s jejich vrahem, 
by asi v jakékoli tiskem sledované kauze 
sklidili jen obecné opovržení. A proti 
úctyhodné společnosti budující novou 
železniční cestu by neměly mít sebe-

menší šanci. Ale protože je tento příběh 
westernem až do morku kostí, dodržuje 
základní pravidlo tohoto novodobého 
druhu pohádek – narozdíl od skuteč-

ného světa je tu divákovi umožněno 
nahlédnout do skutečných motivací 
i činů hlavních aktérů (i když malé 
tajemství i jim ponechá) a ty zlé jsou 
důsledně potrestány.

I přes skvělý scénář, herecké vý-
kony, režii a lokaci 
by se asi film nestal 
absolutní jednič-
kou žánru, kdyby 
se k autorskému 
týmu nepřidal ještě 
kouzelník filmové 
hudby, Ennio Mo-
rricone. V sound-
tracku k Tenkrát 
na Západě použil 
patrně své nejlepší 
„kousky“ a hudební 
motivy, které pro-
vázejí a do značné 

míry i staví jednotlivé postavy, jsou 
samostatnými skvosty. Už kvůli nim 
stojí zato si film vychutnat na velkém 
plátně s dokonalým zvukem.

Nejlepší western všech dob



Letošní jubilejní ročník tradičního 
boxlakrosového Memoriálu Aleše Hře-
beského se uskuteční v Radotíně ve dne 
24.–27. dubna a bude v mnoha ohledech 
vskutku výjimečný. Pro velký zájem týmů 
se pořadatelé rozhodli opustit osvědčený 
formát pro 16 účastníků a připravují 
letošní turnaj pro rekordních 24 týmů ze 
třinácti zemí z celého světa.

Takto velký počet účastníků s sebou 
nese i zvýšené nároky na přípravu. 
Bude například nutné zajistit druhou 
hrací plochu – 14 zápasů z celkových 

68 bude hostit aréna v Černošicích. 
Dále je třeba řešit omezenou ubytovací 
kapacitu v okolí stadionu, přepravu 
hráčů mezi stadiony, zvýšené nároky 
na počet pořadatelů a mnoho dalších 
věcí. Věříme, že pořádající oddíl LCC 
Sokol Radotín i přes zvýšené nároky 
připraví turnaj tak aby přinesl hráčům 
i divákům tradičně skvělé zážitky. Na 

co se tedy mohou návštěvníci Memori-
álu těšit? Především uvidí s výjimkou 
týmu Rebels, trojnásobných šampionů 
z let 2002 – 2004, všechny vítěze Me-
moriálu Aleše Hřebeského: Green 
Gaels (2007, 2010), Megamen Boston 
(2008, 2009, 2012), Love You to Death 
(2011), SK Lacrosse Jižní Město (2005, 
2006), TJ Malešice (1996) a samozřej-
mě domácí LCC Radotín (1994, 1995, 
1997 – 2001). Z nových účastníků se 
můžeme těšit především na kanadský 
tým Pioneers z Vancouveru, dále Glas-

gow Clydesiders ze Skotska 
a Lille Spartiates z Francie. 
Popr vé  s e  Memor iá lu 
z ú č a s t n í  s a m o s t a t n ý 
výběr z Polska – Eagles 
a dorazit by měl také tým 
hrající pod vlajkou Izraele. 
C h y b ě t  n e b u d o u  a n i 
tradiční účastníci Nova 
Scotia Privateers, London 
Knights, Dublin Riggers, 
US Team Phi ladelphia 
a Bats Bratislava. Po pauze 
se vrátí Tricksters Bratisla-

va, kteří slaví letos desetileté výročí 
založení klubu. Rakušané letos na-
stoupí pod hlavičkou Vienna Monar-
chs, z Německa budou dva účastníci: 
Bundeswehr Lacrosse a Deutschland 
Adler, který zazářil v Evropské lakro-
sové lize. Finský výběr bude hrát pod 
názvem Silver Birch Leafs. Z domácích 
týmů se kromě zmíněných vítězů z let 

minulých představí LC Slavia Praha, 
Old Dogs Plzeň a LCC Wolves. Hrací 
systém turnaje bude oproti minulým 
rokům pozměněn, protože 24 týmů 
bude rozděleno do osmi skupin po 
třech, kde sehrají utkání každý s kaž-
dým. Poslední tým ze skupiny bude 
zařazen do bojů o 17. – 24. místo. 
Týmy na prvním a druhém místě 
postoupí do osmifinále a dále se 
bude hrát vyřazovacím způsobem. 
Samozřejmostí na Memoriálu Aleše 
Hřebeského je bohatý doprovodný 
program, který letos začne již před 
samotným turnajem. Jeho defini-
tivní podoba se stále ještě dolaďuje, 
ale již dnes můžeme všechny pozvat 
na zajímavou sportovní akci, která 
se uskuteční v sobotu 20. 4. v okolí 
lakrosového stadionu a také na pro-
mítání filmu Vladimíra Baráka z MS 
v boxlakrosu v Praze 2011. Promítání 
bude v předvečer turnaje 23. 4. v rado-
tínském kině.  Losování do základních 
skupin proběhne ve čtvrtek 28. 3. od 
19 hodin a jeho průběh budete moci 
sledovat živě na www.net-tv.cz  Na 
této adrese pak budou zdarma k vidění 
všechny zápasy letošního Memori-
álu, nově s komentářem amerického 
komentátora kanadsko - americké 
profiligy Andyho McNamary. Veškeré 
potřebné informace naleznete postupně 
na www.ahmemorial.cz nebo FB profilu 
turnaje. 

20. ročník Memoriálu Aleše Hřebeského – 24 týmů ze 13 zemí

  A nejen to. V Neumětelích srdečně 
vítalo Horymíra a jeho družinu asi 150 
nadšených občanů, i když čítá obyva-
telstvo Neumětel přibližně 570 duší. 
Začněme však od začátku...
 Brzký ranní start od radotínské radni-
ce v sobotu 2. března (8.15 hod.) nebyl 
zrovna divácky atraktivní a pesimisté 
očekávali, že kromě starosty, Horymí-
ra, jeho doprovodu a pár organizátorů 
tam už nikdo jiný nebude. A hle: Na 
osmou hodinu se postupně shromáž-
dilo asi 25 občanů, kteří chtěli být pří-
tomni významné události historického 
významu a také popřát statečnému 
rekovi šťastnou cestu. Po krátkých 
pozdravech předal starosta Prahy 16 
(Radotína) Karel Hanzlík neumětel-
skému vladykovi poselství starostovi 
téže vesnice v Podbrdí. Následoval 
přípitek na zdar této diplomatické mise 
a Horymír se na Šemíkovi vydal na ces-
tu. Na rozdíl od známého útěku před 
zlobou knížete Křesomysla v šerém 
dávnověku ho doprovázela čtveřice 
půvabných jezdkyň z pražského Hu-
culclubu. Doprovod se cestou rozrůs-
tal a do Neumětel s věhlasným rekem 

dorazilo jezdců a jezdkyň už dvanáct. 
  V neumětelském parku u kostela sv. 
Petra a Pavla pak čekal v 5 hodin odpo-
ledne kromě již zmíněného davu míst-

ních i starosta Luděk Kuniak. (Je náho-
dou, že ti samí patroni jsou spojení také 
s radotínským katolickým kostelem?) 
Starosta po vzájemných pozdravných 
projevech takřka dojatě přečetl poselství 
Mgr. Hanzlíka, jež ocenili shromáždění 

diváci mohutným aplausem. Poté pak 
vladyka Horymír v doprovodu starosty 
a sličné dívky z družiny položil u hro-
bu Šemíka věnec v upomínku na tuto 
vpravdě historickou  událost.
  Závěr akce se pak uskutečnil na krát-
kém přátelském posezení v místní re-

stauraci (schválně hádejte, 
milí čtenáři, jak se ta hospo-
da jmenovala!), kde se sešli 
účastníci jízdy a pořadatelé 
z radotínského sdruže-
n í  Ta r p a n C l a n ,  H u -
culklubu Praha a Jízdy 
svobodných rytířů se sta-
rostou Kuniakem. Všichni 
se shodli, že akce se napro-
sto mimořádně vydařila.
I sv. Petr svítil sluníčkem 
po celý den a ve vzpomínce 
zůstane z první sváteční 
(celkově pak z druhé) 
Horymírovy jízdy do Ne-
umětel skvělý pocit. A že 
Radotín a jeho starosta to 

u všech neumětelských ten den vyhráli 
na celé čáře. Závěrem pak všichni spo-
lečně vyjádřili přesvědčení, že za rok 
touhle dobou...
P.S. Samozřejmě, že ta hospoda se jme-
novala U Horymíra! Jak jinak!! 

Mise bájného reka splněna

Basketbalisté Radotínského SK zaží-
vají po minulých nepříliš povedených 
sezónách v pražských soutěžích, koneč-
ně sezonu, kdy se stabilně daří a muž-
stvo směřuje za svým cílem.  

Po loňské nepovedené sezoně, kdy 
klub skončil na posledním místě 
v 1. třídě a sestoupil, se klub roz-

louč i l  s  dosavad n í m t renérem, 
bývalým reprezentantem Liborem 
Vyoralem, který vedl Radotínský 
SK v sezoně 2011 - 2012 s bilancí pěti 
vítězství a sedmnácti porážek. Spolu 
s trenérem Vyoralem odešlo dalších 
pět hráčů a bylo tak jasné, že klub 
čeká po letech velká hráčská obměna. 
V letošní sezoně tak hraje Radotín-
ský SK v pražské 2. třídě s novým, 
omlazeným a podstatně stabilnějším 
kádrem, který od listopadu vede 
Adam Peřinka, odchovanec a bývalý 
hráč Radotínského SK. K omlazení 
a zkvalitnění kádru přispěli velkou 
měrou dvě velké letošní posily Michal 
Stárek a Ondřej Burian, kteří se oka-
mžitě stali stabilními členy základní 
pětky. Šestadvacetiletý Michal Stárek 
přišel do Radotína ze Sokola Michle, 
kde byl útočnou oporou týmu, což 
dokazuje i v radotínském klubu, kde 
patří k nejproduktivnějším hráčům. 
Čtyřiadvacetiletého Ondru Buriana 
si přivedl trenér Adam Peřinka ze So-
kola Smíchov hrajícího Přebor Prahy 
B. Téměř dvoumetrový a stokilový 
Ondra Burian hrající na pozici pivo-
ta je nejlepším doskakujícím hráčem 
týmu a k tomu přidává 8,3 bodů na 

zápas. Staronovou posilou je i třice-
tiletý bojovník Libor Hokšár, který 
perfektně zapadl do systému hry 
a prožívá fantastickou sezonu. To 
všechno znamená, že Radotínský 
SK se nachází aktuálně na druhém 
místě své skupiny ve 2. třídě s bi-
lancí 13 vítězství a 4 porážky, včetně 
nejlepší obrany v soutěži. V letošní 
sezoně 2012 - 2013 se však pro kluby 
hrající pražskou 2. třídu nic nemění, 
jelikož se od příštího ročníku upraví 
na popud Pražského basketbalového 
svazu struktura soutěží. Proto je pro 
letošní sezonu cílem pro Radotínský 
SK hlavně stabilizace mladých hráčů 
a zdokonalování herního systému 
pro nadcházející sezonu, kde má klub 
jediný cíl – vyhrát skupinu a vybojo-
vat tak pro Radotín zpátky 1. třídu. 
Radotínští basketbalisté, využívající 
nadstandartní zázemí sportovní haly 
v Radotíně, odehrají v této sezoně už 
pouze dvě domácí utkání a to 22.3. 
a 5.4.,  vždy  v 20.15 hod., na které 
zvou všechny fanoušky. Více infor-
mací na facebookových stránkách 
s názvem Radotínský basketbalový 
klub. 

Radotínský basketbalový klub na vzestupu

V Conseq Parku Velká Chuchle bude 
7. dubna zahájena nová dostihová sezóna. 
Jako hlavní bod otevíracího programu se po-
běží tradiční sprinterský dostih, již 88. ročník 
Gomba handicapu, jehož sponzorem bude 
radotínská firma Auto Femat, dlouholetý 
partner chuchelského závodiště.

Začátek programu, který obsahuje 
celkem osm dostihů, je tradičně ve 14 
hodin. Ačkoliv aktuální finanční situace 
v dostihovém sportu není ideální, pražský 
pořadatel ani letos nezvýšil ceny vstupné-
ho a v termínové listině zachovává počet 
dvaceti dostihových nedělí. Od 7. dubna do 
23. června je připraveno jedenáct odpolední, 

po letní pauze od konce srpna dalších devět.
Denní vstupné pro dospělé činí 120 Kč, 

pro mládež do 18 let a studenty 60 Kč, 
děti do 15 let, stejně jako držitelé ročního 
kupónu pražské MHD, mají vstup zdarma. 
Vedle toho jsou poskytovány některé další 
slevy a také si lze koupit permanentní vstu-

penky na celou sezónu. Po-
drobnější informace najdete 
na internetových stránkách 
www.velka-chuchle.cz.

Nedě l n í  dos t i hy j sou 
ideálním tipem na výlet 
pro celé rodiny. Děti mají 
k dispozici venkovní hřiště 
i krytý dětský koutek a nej-
mladšími návštěvníky jsou 
velmi oblíbené jízdy na třech 
chuchelských ponících. Ty 
jsou provozovány zdarma, 
resp. za dobrovolné jízdné, 

kterým může být i jablko či mrkev pro Jupí-
ka, Vilíka a Bajaju.

V Chuchli startuje dostihová sezóna

Termíny dostihových dnů první 
části sezóny (vždy od 14 hodin): 
duben: 7., 14., 21., 28.
květen: 5., 12., 19., 26.
červen: 2., 9., 23.

Radotínská volejbalová liga je celoroční, 
halovou soutěží a právě nyní vstupuje do své 
jarní části. Začínají boje o co nejlepší umís-
tění pro nasazení do tradičního závěrečného 
turnaje, který se bude konat v červnu, jako 
slavnostní vyvrcholení celoročního úsilí.

Letošní ligy se zúčastňuje dvanáct celků. 
Šest z Radotína a blíz-
kého okolí a dalších 
šest ze vzdálenějších 
částí Prahy. Samotná 
Praha 16 má v soutěži 
hned trojí zastoupení. 
Všechny tři týmy si 
prozatím vedou velmi 
úspěšně. Urputný boj 
o první příčku svádějí 
dva dlouhodobí rivalové. 
Tým Gymnázia Oty Pav-
la a reprezentanti Sokola 
Zbraslav. Před jarní částí 
zaostávali gymnazisti za 
zbraslavskými o jeden 
jediný bod. Oba týmy 
radotínskou ligu již 
několikrát opakovaně 
vyhrá ly. Letos  však 
půjde o víc. O skalp jubilejního desátého 
ročníku. A to už je něco! I třetí domácí celek 
je úspěšný. Old Stars Team má velmi dobře 
rozehranou sezónu a zdaleka ještě není z boje 
o prvenství venku. Nyní se drží třetí příčky 
tabulky s řešitelnou ztrátou osmi bodů na 
Sokol Zbraslav. Bude to ještě tuhý boj a bude 

zajímavé sledovat, jak si týmy ze šestnáctky 
vedou. O průběhu jarní části jubilejního 
desátého ročníku vás budeme informovat 
v dalších vydáních Novin Prahy 16.

Organizátor ligy s potěšením oznamuje, 
že v zimních měsících zaznamenal i překva-
pivý zájem diváků. Jedná se sice o amatér-

skou soutěž, ale výkonnostně je radotínská 
liga na velmi dobré úrovni. Spojení této 
skutečnosti s příjemným prostředím v rado-
tínské sportovní hale, je tak nejlepší pozván-
kou pro další zájemce o amatérský volejbal. 
Hraje se každé úterý od 19.45 hod.

bude v r. 2013 zvlášť zajímavou příležitostí vyniknout pro všechny 
příznivce různých her a „hravých“ sportů. Jako první (z celkového 
počtu čtyř akcí) proběhne již v neděli 24. března tzv. Březnové 
kácení kuželek, doplněné klasickou atletickou disciplínou hodem 
koulí. Program vč. detailů se urychleně připravuje, sledujte 
plakátové plochy a webové stránky městské části, tzn. adresu 
www.mcpraha16.cz.
   Další akce „bouloidního“ mistrovství  najde čtenář např. v Novinách 
Prahy 16, č. 2/2013 či na zmíněné webové adrese. 

    VIDEOSTUDIO
                 PÁTEK

603 277 383, 257 811 063 / Radotín

PŘEPISY

SKENOVÁNÍ

SLUŽBY

 ●  rodinného videa všech formátů
         na DVD
 ●  starých filmů 8 mm, 9,5 mm, 16 mm
       na DVD a HDD

 ●  diapozitivů, negativů a fotografií

 ●  kamera, foto, střih

www.studiopatek.cz

Volejbalová liga je v poslední třetině

Současný kouč Adam Peřinka 
a legenda basketu Jiří Zídek 



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

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

i vrchním hybatelem děje. Hlavní hr-
dina Alan (Sam Neill) totiž není frajer 
ve stylu Indiana Jonese (Harrison Ford 
nabízenou hlavní roli odmítl), ale 
spíše průvodce se zábavně-naučnou 
funkcí. To však vůbec nevadí, protože 
jsme v Jurském parku, kde jsou i ti 
nejdůležitější lidé na nejnižší příčce 
potravního řetězce.  

Spielberg by ale nebyl Spielbergem 
bez svého dvorního skladatele Joh-
na Williamse. Jedním z tajemství 
jurské atmosféry je jeho povznáše-
jící a hravý soundtrack. Patří totiž 
k tomu nejpovedenějšímu, co složil. 
Je tu všechno. Syrové a kruté volání 
přírody, majestátní ozvěny minulosti 

i bezelstný úžas 
nad nádhernými 
t v o r y  k o l e m . 
Na s vou dobu 
přelomové triky 
předznamenaly 
hol lywoodskou 
trikovou revolu-
ci, a le zub času 
do nich samo-
zřejmě zahlodal. 
Právě proto je 
obrovskou služ-
bou dnešn ímu 

publiku zvládnutá a okouzlující třetí 
dimenze, v níž jsou dinosauři doslo-
va jako živí. 

Jurský park je jeden z příběhů, 
k nimž se vracíme, když vzpomíná-
me na dětské sny stát se archeologem 
nebo šíleným vědcem zkoumajícím 
prehistorické obludy. A právě setmělé 
kino, třetí dimenze a stříbrné plát-
no přinášejí jedinečnou příležitost 
pozorovat zlověstného tyranosaura 
nebo elegantní brachiosaury v jejich 
přirozeném prostředí. 

Co se vám vybaví, když se řeknou 
90. léta?  Atmosféra naděje po konci stu-
dené války a rozpadu Sovětského svazu, 
dřevní doba před mobily a internetem, 
legrační diskotékový pop a v neposlední 
řadě možná i dinománie, dokumento-
vaná zaprášenou figurkou tyranosaura 
kdesi v šuplíku.

Globální oblibu praještěrů odstar-
toval v roce 1993 velkofilm Stevena 
Spielberga Jurský park. Po dvaceti 
letech přišel čas „vyhrabat staré kos-
ti“ a podívat se na ně znovu, novýma 
očima. Spielbergův spektákl se v třetí 
dimenzi vrací zpět na plátna kin, aby 
si podmanil další generace.   

Výlet na ostrov se ZOO plnou na-

klonovaných dinosaurů, kde někdo 
vypne všechna bezpečnostní zaří-
zení... Jurský park je klasika, která 
nestárne. Prostý příběh, jednoduchý 
scénář, rodinné hodnoty, krása z ob-
jevování nového a neznámého… a sa-
mozřejmě dinosauři.

Záběry s dinosaury útočícími na 
děti jsou strašidelné. Ale zároveň 
nechybí ono typické spielbergovské 
napětí, kde méně znamená více, takže 
při pouhém zachvění listů na stro-
mech nebo temných hudebních tónech 
běhá mráz po zádech. I hrůzostrašné 
scény jsou dokonale režírovaným dra-
matem, v němž je velký zlý tyranosau-
rus v celé své majestátnosti tragickým 
i komickým elementem – a vlastně 

Plný sál Jurského parku 

Jurský park 3D – Kino Radotín
13. a 17. dubna od 20.00 hodin,
sleva 20 Kč pro děti pouze v po-
kladně kina

Podle původního dramaturgického 
plánu organizátorky divadelní pře-
hlídky, Ing. Stehlíkové, sice mělo zahá-
jení vypadat jinak, ale nakonec v první 
přehlídkový večer zaskočí v Radotíně 
již známé divadlo Křoví. Představí  se 
se svou nejnovější hrou, kterou napsali 
dva muži pro dvě ženy. 

Dílo Pierra Palmadea a Christopha 
Duthurona.  Na útěku je černou a hoř-
kou komedií popisující pocity dvou 
žen, z nichž ta mladší utíká znavená 
od rodiny a starší, plná elánu, z domo-
va důchodců, kam ji odložil její syn. 

DS Křoví hraje již 14 let a vzniklo 
na Praze – Západ. V Radotíně už 
sehrálo úspěšnou hudební komedii 
Ivana Krause o manželské nevěře 
Víkend, nebo Werichovu pohádku 
Krá lovna Koloběžka 1. Zak lada-
telkou, režisérkou a principálkou je 

Jako v každém z minulých čtyř let, 
i nyní nadchází čas vás pozvat již k pá-
tému ročníku festivalu amatérských 
souborů Radotínská radost 2013, který 
se opět koná v Kulturním středisku Ra-
dotín v domě U Koruny.

Festival, který se bude konat ve 
dnech 5. - 7. dubna, zahájí v pátek 
v 19.00 hodin úvodním slovem 
starosta Městské části Praha 16 
Mgr. Karel Hanzlík a poté vystoupí 
soubor Křoví s představením Na 
útěku (viz dále). V sobotu vás oslo-
ví milé vystoupení souboru žáků 
ZŠ v Třebotově Tři boty: NU VÓT! 
Příběh, který pro děti upravily je-
jich učitelky Makovcová a Barnová, 
vychází z klasické pohádky O žabce 
carevně a můžete ho zhlédnout od 
15.00 hodin. Od 16.00 hodin hraje 
soubor Divad lo Antonína Vorla 
z Křenovic u Slavkova hru: Oskar 

a růžová paní. Večer, v 19.00 hodin, 

přeladíme na vážnou notu s hrou 
Hadara Galrona MIKVE. V podání 
zkušeného souboru Rádobydivadlo 
Klapý, se můžeme těšit na kvalitní, 
cenami ověnčené představení. Ne-

Přijďte si užít Radosti děle (v 16.30 hodin) bude ve veselém 
tónu pokračovat lehkými příběhy 
ze Zpěvů sladké Francie v po-
dání pořádajícího souboru Gau-

d i u m  z  R a -
d o t í n a .  Ve -
čer nás pobaví 
od 19.0 0 ho-
d i n  Au d i e n -
c e  V á c l a v a 
Havla v podání 
D S  S C É N A -
L i b o c h o v i -
ce .  Přeh l ídce 
př ijde popřát 
i patron fes-
t i v a l u ,  k t e -
rým bude jed-
n a  z e  z n á -
mých osobnos-

tí. Ale na něj se už musíte přijít 
v sobotu podívat osobně.

Srdečně vás zveme do divadla a tě-
šíme se na vás.

Radotínskou Radost 2013 zahájí 
ženy na útěku a DS Křoví

Dana Radová, vedoucí KS U Koru-
ny. I v této hře si k režii a výpravě 
d le svého zv yku st ř ih la jednu 

miniroli – ošetřovatelky, na kterou 
jí realistický kostým zapůjčil Pečo-
vatelský dům Radotín.  

Úspěšnou a  vyprodanou premiéru 
mělo Křoví na klubové scéně v listopa-
du. Kdo hru ještě nestihl, může se tedy 
těšit v pátek 5. dubna od 19.00 hodin.
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rychlý servis počítačů 
a informačních technologií

podrobné info na našem webu

sos@sos-pocitace.eu
+420 777 877 876

slevový kupon


