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Slovo starosty
Vel mi s i  vá-

žíme možnosti 
pozdravit pro-
s t ř e d n i c t v í m 
N o v i n  P r a -
hy 16 naše sou-
sedy z okolních 

městských částí. V minulých 
letech jsme ze Zbraslavi pokuko-
vali k vám a ptali jsme se, jak je 
možné, že jinde to jde. Popravdě 
řečeno naše hrdost Zbraslaváků 
poněkud trpěla při pohledu na 
stagnaci rozvoje naší městské 
části. Myslíme si, že v okolí je 
čím se inspirovat.  

Jedny z našich prvních kroků 
proto mířily k sousedům do Ra-
dotína, abychom se zeptali, jak to 
dělají oni. Měli jsme připravený 
seznam dotazů, které nám trpělivě 
zodpověděli. Dostali jsme odborné 
rady a vedle nich důležitou zprá-
vu – za vším stojí profesionalita, 
lidská otevřenost, vůle, nadšení, 
zodpovědnost a pracovitost. 

Letos určitě nepostavíme no-
vou školku či sportovní areál. 
Věříme však, že se nám podaří 
změnit atmosféru Zbraslavi.  
Tento rok nám nabízí jedinečnou 
příležitost. Připomínáme si totiž 
900 let od první historické zmín-
ky o Zbraslavi, kterou obsahuje 
zakládací listina Kladrubského 
kláštera z roku 1115. Vyhlásili 
jsme Rok pro Zbraslav, rok plný 
zajímavých akcí určených k po-
ctě Zbraslavi. Nabízíme model 
zapojení všech aktivních lidí 
a věříme, že se nám společně 
podaří popostrčit věci dopředu. 
Budeme rádi, když přijmete naše 
pozvání a připojíte se k oslavám 
místa, které je naším domovem.

Zbraslav vidíme nejen jako sa-
mostatnou městskou část. Cítíme 
se pevnou součástí jižního okraje 
Prahy, krajiny, kde začínají Brdy, 
místa na soutoku Vltavy a Be-
rounky. Jsme rádi, že tu žijeme 
společně s vámi.  

Popelnice jsou pod zemí
Na pěti místech v Radotíně se po-

stupně objevily hluboké výkopy, které 
ale poměrně rychle nahradily malé 
kovové budníčky, prozatím pečlivě 
obalené fólií. Jedná se o podzemní vel-
kobjemové kontejnery na tříděný od-
pad, které nahradí současná stanoviště 
určená pro sběr těchto odpadků.

Jejich zbudování je možné díky 
úspěchu projektu Městské části Pra-
ha 16 v rámci 58. výzvy operačního 
programu Životní prostředí. Zvládla 
se i urychlená příprava celé stavební 
akce, a tak mohla radnice počítat s de-
vadesátiprocentním pokrytím nákladů 
z peněz fondu, z radotínského rozpoč-
tu jde zbývající desetina z celkové 
smluvní ceny 6 943 176 Kč bez DPH.

„Projekt se připravoval v roce 2013 
a vyhlášení výzvy zdrželo Minister-
stvo životního prostředí. Navíc náš 
návrh byl původně na 8 stanovišť, 
3 z nich jsme ale nemohli realizovat 

kvůli majetkovým záležitostem – ne-
souhlasu majitelů sousedních pozem-
ků,“ vysvětluje Mgr. Miroslav Knotek, 

1. zástupce starosty, do jehož kompe-
tence spadají strukturální fondy.

Pod zemí jsou nyní „popelnice“ 
na pěti místech – tři stanoviště mají 

sestavy pro papír, sklo a plast: na ná-
městí Osvoboditelů mezi nákupním 
centrem a ulicí Na Betonce, na Sídlišti 
proti restauraci Na Viničkách a na Ho-
rymírově náměstí. Další dvě mají navíc 
ještě podzemní nádobu na tetrapakové 
obaly: na Sídlišti naproti zdravotnické-
mu zařízení (na místě, kde dosud stály 
popelnice na směsný odpad) a v Prvo-
májové ulici u křižovatky s Vinohrady.

Jak jsme již informovali, vzhledem 
k tomu, že společnost EKIS narazila 
na dvou místech v průběhu hloubení 
výkopu na kabelová vedení umístě-
ná jinde, než byla zakreslena, došlo 
k 24. listopadu k přerušení běhu lhůty 
realizace díla. Ta se znovu rozběh-
la 19. ledna a od tohoto data by do 
40 dní mělo dojít k předání stavby. 

Na 17. února byla svolána schůzka 
s Pražskými službami a zástupci Ma-
gistrátu hlavního města Prahy. Na ní 
by se měl dohodnout nový svozový 
systém i to, ze kterých míst zmizí 
kontejnery nad zemí. 

Novinky v Lochkově
Městská část Praha – Lochkov je jed-

nou z nejmenších pražských čtvrtí s ne-
celými sedmi stovkami trvale přihlá-
šených obyvatel. Vedení městské části 
má dlouholeté zkušenosti, ve funkci 
je již šesté volební období. Novinek je 
v Lochkově řada. Podívejme se alespoň 
na některé z nich. 

Z vlastního rozpočtu by městská 
část mnoho investičních akcí nezapla-
tila, snaží se tedy využít evropských 

a dalších dotací. Přihlásila proto 
několik svých projektů do 13. výzvy 
Operačního programu Praha - Kon-
kurenceschopnost týkající se oblasti 
podpory tzv. revitalizace a ochrany 
území. Šlo o projekty na obnovu dět-

ského hřiště a parku, revitalizaci par-
ku v centru Lochkova a volnočasové 
centrum Praha – Lochkov. Ani jeden 
z těchto návrhů nebyl doporučen 
k realizaci. 
Rekonstrukce dětského hřiště

V červnu loňského roku pražské za-
stupitelstvo schválilo Lochkovu dotaci 
1 mil. korun na obnovu dopadových 
ploch v jediném místním dětském 
hřišti. Nachází se v centrálním parku 

v ulici K Lahovské, 
je volně přístupné 
veřejnosti a využívá 
ho i místní mateřská 
škola. Zakázku rea-
lizovala firma 4soft, 
s.r.o., která postu-
povala podle grafic-
kého návrhu z dílny 
Ing. Jiráka. Původní 
a s f a l tovou  p lo c hu 
t a k  na h rad i l  nově 
potažený bezpečný 
dvouvrstv ý povrch 
Smar tSof t  z  l i tého 

EPDM  granulátu.
K původním hracím prvkům tak 

přibyla multifunkční herní plocha, 
která září barvami, může sloužit i jako 
malé dopravní hřiště pro odrážedla 

Doprava u přejezdu 
v Chuchli

Koncem minulého roku hýbalo regio-
nem Prahy 16 zkušební zjednosměrnění 
Radotínské ulice z důvodu nevyhovující 
dopravně bezpečnostní situace u želez-
ničního přejezdu ve Velké Chuchli, které 
se díky iniciativě vedení Městské části 
Praha 16 podařilo termínově zkrátit 
a zamezit jeho hrozícímu přeměnění na 
trvalý stav. Mělo to však několik podmí-
nek, které se nyní začínají plnit.  

Díky dvěma uskutečněným velkým 
jednáním představitelů dotčených 

Granty 2015
Městská část Praha 16 rozdělí letos 

v rámci grantů pro volnočasové aktivi-
ty, sport a kulturu celý 1 milion korun. 
Je to o sto padesát tisíc Kč více než 
v uplynulém roce. Přidělování grantů 
ze strany radotínské radnice je tradiční 
záležitostí, finance jsou udělovány kaž-
doročně od roku 2005. 

O rozdělení prostředků v rámci 
Grantového programu v oblasti vol-
nočasových aktivit, sportu a kultury 
pro rok 2015 rozhodla Rada městské 
části Praha 16 na svém řádném zase-
dání konaném dne 28. ledna 2015.

A byl tu zas ples. Radotínský bál 
zdejší radnice pořádala již podvacáté! 
O tom, o jak oblíbenou akci se jedná, 
svědčilo již to, že lístky byly téměř bles-
kově vyprodány.

A právě proto, že se jednalo o jubilej-
ní ročník, byl pro to o to větší důvod. 
Protože vedle tradičního gymnaziální-
ho předtančení a vystoupení profesio-
nálů se tu tentokrát objevil také Roman 
Vojtek se svou tanečnicí ze Star Dance. 
Kromě tance předvedl i zpěv a pomáhal 
při losování hlavních cen tomboly.

A právě tady bych chtěl poděkovat 
všem sponzorům, kteří svou podporou 
umožnili nabídnout tak bohatý pro-
gram a hlavně pestrou tombolu. Ten, 
kdo na bále byl, ví, o čem mluvím – slo-
sovatelné lístky se měnily za neuvěřitel-
né množství výher a nebyl snad nikdo, 
kdo by si některou z nich domů nenesl. 
První dvě obnášely dokonce velkofor-
mátovou televizi.

To vše se podařilo shromáždit díky 
vstřícnosti podnikatelských subjektů 
a fyzických osob. Věřím, že se mnou 
budete souhlasit, pokud jim i Vaším 
jménem poděkuji – díky všem, kteří 
přispěli i třeba malým darem do této 
tradiční součásti skoro každého plesu 
či bálu, ten radotínský nevyjímaje. 
Dík je na místě nejen ze slušnosti, ale 
především proto, že finanční částka 
získaná za prodej lístků do tomboly 
je v průběhu roku a především v před-
vánočním období zapojena a použita 
na sociální projekty Městské části 
Praha 16, například ve formě dárků 
pro osamělé seniory či sociálně slabé 
rodiny s dětmi. 

Ti, kdo sledují akce pořádané v Rado-
tíně, asi vědí, že stejným směrem míří 
i výtěžky tak oblíbených adventních 
koncertů, které se odehrávají naopak 
v samém závěru zdejšího ročního kul-
turního dění. A protože se prokázalo, 
že zmíněné projekty mají smysl, snaží-
me se neustále jejich záběr rozšiřovat 
a roste tak i počet akcí, z nichž na ně 
jdou příspěvky. Pro radotínské to zase 
znamená další možnosti kulturního 
vyžití, jejichž paletu každý rok o něco 
zpestříme.

Proto děkuji všem, kdo nám přispí-
vají a nyní konkrétně těm, kdo věno-
vali jeden či více předmětů do tomboly, 
která nakonec čítala rekordní počet cen 
s rekordní hodnotou. Přispěli nejen 
k úspěchu jubilejního 20. Radotínského 
bálu, ale mohou mít dobrý pocit také 
z toho, že letos bál přispěje do poklad-
ničky sociálních programů více, než se 
kdy doposud podařilo.



Ministerstvo pozastavilo účinnost 
Pražských stavebních předpisů

V minulém čísle Novin Prahy 16 
jsme přinesli první část informací pro 
stavebníky týkajících se „Pražských 
stavebních předpisů“ (PSP). 

Od uzávěrky lednového čísla se si-
tuace změnila a informace otištěná na 
druhé straně (modrý box) s vyjádře-
ním pražské primátorky Adriany Kr-
náčové ze 17. prosince loňského roku 
se potvrdila – Ministerstvo pro místní 
rozvoj pozastavilo účinnost nařízení 
č. 11/2014 Sb., hlavního města Prahy, 
jímž se stanoví obecné po-
žadavky na využívání území 
a technické požadavky na 
stavby v hlavním městě Pra-
ze. Výjimku tvoří přechodné 
ustanovení upravené v pa-
ragrafu 85. (Nařízení bylo 
zveřejněno ve Sbírce práv-
ních předpisů hlavního města Prahy 
31. července 2014 a nabylo účinnosti 
dne 1. října 2014.)

Jak uvedla ministryně pro místní 
rozvoj Karla Šlechtová, v praxi to zna-
mená, že projekt, který byl připraven 
do 30. září loňského roku, nemusí být 
nyní kvůli pozastavení účinnosti praž-
ských stavebních předpisů upravován 
podle celorepublikových stavebních 
předpisů, ale může zůstat ve stávající 
podobě. „Intenzivně jsme pracovali 
na podobě rozhodnutí, která zajistí 
právní jistotu, ochranu dobré víry 
a legitimního očekávání dotčených 
osob a která minimalizuje zásah 
státní moci,“ uvedla ministryně pro 

místní rozvoj Karla Šlechtová. 
V řízeních, kde je k žádosti doložená 

dokumentace zpracovaná přede dnem 
nabytí účinnosti PSP a předložená sta-
vebnímu úřadu ve lhůtě do dvou let od 
nabytí účinnosti PSP, se posuzuje pod-
le vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb., 
o obecných technických požadavcích 
na výstavbu v hlavním městě Praze.

Tam, kde je k žádosti doložená 
dokumentace zpracovaná po dni 
nabytí „Pražských stavebních předpi-

sů“, je nutno dokumentaci 
posoudit podle vyhlášky 
č. 268/2009 Sb. a podle vy-
hlášky č. 501/2006 Sb. 

Obecně tak lze říci, že 
do doby náprav y plat í 
v Praze celorepublikové 
stavební předpisy (tj. právě 

vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích na stavby, 
a vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území). 

K rozhodnutí o pozastavení mi-
nisterstvo přistoupilo, protože hlavní 
město na základě výzvy ministerstva 
nezjednalo nápravu a ani nepodnik-
lo žádné relevantní kroky, které by 
k jejímu zjednání vedly. Praze byla 
stanovena lhůta 15 měsíců ke zjednání 
nápravy. Lhůta začíná běžet následu-
jícím dnem po doručení rozhodnutí 
(ministerstvo odeslalo Praze rozhod-
nutí o pozastavení nových stavebních 
předpisů 16. ledna 2015).

Zloděj z velkotržnice
22. prosince 2014 v 16.15 hod. autohlídka městské policie prověřovala oznámení 
kvůli krádeži potravin v areálu Velkotržnice Lipence s.r.o. Po příjezdu na místo 
policisté kontaktovali oznamovatele, který označil pachatele krádeže a dále uve-
dl, že si muž strkal potraviny do kapes od bundy a pak prošel přes pokladnu bez 
placení. Hlídka s mužem sepsala Zápis o podaném vysvětlení, ve kterém se ke 
krádeži doznal, a „Oznámení o přestupku“ a celou záležitost předala příslušné-
mu správnímu orgánu k dořešení.
Silvestrovská krádež
Na Silvestra, 31. prosince v 13.35 hodin, strážníci autohlídky prověřovali ozná-
mení přijaté od pozorného občana, který uvedl, že při procházce po cyklostezce 
A1 vedoucí po levém břehu řeky Berounky si všiml, že část pletiva drátěného 
plotu ohrazující areál „dešťové usazovací nádrže“ v ulici Výpadová je poškozena. 
Dále si povšiml vypáčených vstupních vrat do provozní budovy zaměstnanců 
areálu včetně poškození uzamykacího mechanismu bezpečnostní mříže u vrat.
Hlídka po příjezdu zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Kvůli podezření 
z násilného vniknutí do objektu hlídka prostor zajistila proti vstupu cizích osob 
i jako místo trestného činu. Hlídka MP telefonicky kontaktovala správce areálu, 
který se dostavil ihned na místo a potvrdil zjevné násilné poškození vstupních 
vrat cizí osobou. Následně byla přivolána hlídka Policie ČR z místního oddělení 
v Radotíně, která si celou záležitost převzala k dalšímu opatření.
Stanovali pod širým nebem
Hodinu před půlnocí 15. ledna prováděla autohlídka městské policie běžnou 
hlídkovou činnost ve Velké Chuchli, kde při průjezdu ulicí Mezichuchelská zpo-
zorovala vedle silnice v náletovém porostu postavený stan. Policisté stan pro-
hlédli a probudili spícího muže a ženu. Následně provedli kontrolu obou osob 
včetně lustrace v databázi osob hledaných Policií ČR s negativním výsledkem. 
Za nepovolené stanování na území hlavního města Prahy mimo určená tábořiště 
jim byla udělena bloková pokuta ve výši 1000 Kč.

Kontrolní činnost živnostenského úřadu
Odbor živnostenský Úřadu městské 

části Praha 16 provedl v roce 2014 cel-
kem 101 kontrolních šetření. 19 z nich 
bylo zaměřeno na prodej alkoholických 
nápojů s vyšším obsahem etanolu. 

Úsek kontroly prováděl po celý rok 
2014 průběžnou kontrolu dodržování 
povinností stanovených ustanoveními 
podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnos-
tenském podnikání, ve znění pozděj-
ších předpisů, a v souladu se zákonem 
č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů. Dále vykonával 
dozor podle zákona č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele, ve znění poz-
dějších předpisů, vykonával dozor nad 
dodržováním nařízení č. 9/2011 Sb. hl. 
m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, a vykoná-
val dozor podle zákona č. 379/2005 Sb., 
o opatřeních k ochraně před škodami 
působenými tabákovými výrobky, al-
koholem a jinými návykovými látkami 
a o změně souvisejících zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů. 

V roce 2014 bylo provedeno na úseku 
kontroly celkem 101 kontrolních šetře-
ní. Z toho 78x byla zahájena kontrola 
podnikatele (45krát u fyzických osob 
a 33krát u právnických osob). Kontroly 
byly zaměřeny převážně na označování 
sídel právnických osob, kontrolu sídel 

fyzických osob, 
pokud se l iši lo 
od bydliště, a na 
vybrané provo-
zovny, některé ve 
spolupráci s ČOI. 
Z celkového po-
čtu kontrol bylo 
19 z nich zamě-
řeno pouze na 
prodej a lkoho-
l ických nápojů 
s obsahem etanolu vyšším než 15 % 
a 19 kontrol bylo provedeno na základě 
podnětů od občanů a institucí a téměř 
vždy se jednalo o podněty oprávněné. 
Bylo uskutečněno 8 místních zjištění.       

Z celkového počtu 78 zahájených 
kontrol byly zjištěné nedostatky 26krát 
vyřešeny uložením pokuty v blokovém 
řízení a 5 pokut bylo uloženo v pří-
kazním řízení. Pracovníci kontroly 
zahajovali 2x správní řízení z důvodů 
neoprávněného podnikání a 5x bylo 
živnostenské oprávnění z důvodu 
nedoložení právního vztahu k sídlu 
zrušeno. Úsek kontroly prováděl výběr 
místních poplatků za tržní místa před 
prodejnou Albert a prováděl zde i pra-
videlnou kontrolu. Byly zkontrolovány 
i akce, které během roku pořádala 
Městská část Praha 16.

Lesy hl. m. Prahy, provozovatel Zá-
chranné stanice pro volně žijící živo-
čichy hl. m. Prahy, dementují zprávu 
o utrácení labutí. Informace se objevila 
na internetu, nezakládá se na pravdě 
a nevydalo ji vedení organizace.

Sdělení uvedená ve zprávě jsou ne-
pravdivá, smyšlená a poškozují oběta-
vou práci zaměstnanců záchranné sta-
nice i spolupracujících veterinárních 
lékařů. Lesy hl. m. Prahy ročně přijí-
mají do stanice velké množství labutí 
(kolem 100 kusů), které jsou mnohdy 
velmi ošklivě zraněny, zpravidla od 
tramvajových trolejí. Všem živoči-
chům, kterých je ročně do záchranné 
stanice přijímáno 2500, je poskytová-
na odborná veterinární péče. 

Je skutečností, že některé labutě 
zůstanou i po vyléčení zranění trva-
le handicapované. Tito jedinci jsou 
umísťováni do vhodných zařízení, 

kterými jsou zpravidla zoo koutky, ne-
zamrzající vodní plochy s dostatkem 
potravy aj.

V případě, že se zajímáte o pro-
blematiku zraněných volně žijících 
živočichů v Praze, neváhejte navští-
vit webové stránky organizace na 
www.lesypraha.cz. 

Handicapované labutě nejsou utráceny

Informace o nakládání s bioodpady 
a kovy v roce 2015

Novela zákona č. 185/2001 Sb., o od-
padech a o změně některých dalších 
zákonů ve znění zákona č. 229/2014 Sb. 
nabyla účinnosti 1. ledna 2015. Z usta-
novení § 17 odst. 3 zmíněného zákona 
vzniká obcím povinnost zajistit místa pro 
oddělené soustřeďování složek komunál-
ního odpadu, minimálně nebezpečných 
odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a bi-
ologicky rozložitelných odpadů. 

Ministr životního prostředí Richard 
Brabec dne 15.12.2014 podepsal finální 
znění vyhlášky „o rozsahu a způsobu 
zajištění odděleného soustřeďování 
složek komunálních odpadů“ (vyhláš-
ka č. 321/2014 Sb. z 16.12.2014), z níž  
vyplývá, že obce mají možnost volby 
při stanovení konkrétních požadavků 
na sběrnou síť na svém území a mohou 
plnit tuto povinnost mimo jiné pro-
střednictvím sběrných dvorů. Hlavní 
město Praha tedy povinnost danou 
zákonem pro kov i bioodpady splňuje.

Jak tedy hlavní město Praha, jakožto 
původce odpadů, tento systém zajišťuje?
Biologicky rozložitelné odpady
Z vyhlášky vyplývá, že obce jsou 
povinny zajistit místa pro oddělené 
soustřeďování minimálně pro biood-
pady rostlinného původu, a to nejméně 
v období od 1. dubna do 31. října kalen-
dářního roku. Systém nakládání s bio-
logicky rozložitelnými komunálními 
odpady (tzv. BRKO) v hl. m. Praze je 
založen na stabilním sběru prostřed-
nictvím sběrných dvorů a stabilního 
sběrného místa rostlinného bioodpadu 
v Praze-Malešicích a také na dalších 
rozvíjejících se systémech sběru, které 
jsou blíže k místu vzniku odpadu, jako 
jsou velkoobjemové kontejnery a mo-
bilní sběrné dvory. 

Hlavní město také v rámci plnění plá-
nu odpadového hospodářství původce 
odpadů podporuje kompostování BRKO 
přímo u občanů, tzn. domácí kom-
postování na zahrádkách, balkónech 
i v domácnosti či kompostování komu-
nit, tj. kompostování více domácností 
v jednom společném kompostéru. Více 
informací nejen o domácím komposto-

vání lze získat www.kompostuj.cz. Nyní 
je tato podpora realizována především 
formou informačně osvětové kampaně 
v rámci oslav Dne Země, která proběhne 
na rozhraní dubna a května i na území 
Městské části Praha 16. 

Velmi častým dotazem je nyní při-
stavování „hnědých kontejnerů“ na 
bioodpad. Jak již bylo uvedeno výše, 
novela zákona o odpadech nezavádí 
obcím povinnost sběru bioodpadů 
pomocí „hnědých kontejnerů“, jak se 
často občané mylně domnívají, nic-
méně Praha o tomto způsobu uvažuje. 
Celoplošnému zavedení tohoto sběru 
bioodpadů nepřispívá především ne-
standardní režim, kdy je odbor měst-
ské zeleně a odpadového hospodářství 
pražského magistrátu (MZO) již tře-
tím rokem nucen uzavírat smlouvy na 
svoz odpadu na krátká časová období 
a tak bohužel není prostor pro rozšiřo-
vání separací komodit. 

Pro doplňující informace je pro 
agendu bioodpadů na oddělení odpa-
dů MZO kontaktní osobou Ing. Anna 
Tvrdíková (tel.: 236 004 277, e-mail: 
anna.tvrdikova@praha.eu).
Kovy
Sběr kovů je v hl. m. Praze zajištěn 
pomocí sběrných dvorů. Mimo to v hl. 
m. Praze od 1. května 2013 funguje na 
vytipovaných městských částech pilot-
ní projekt na sběr a svoz nápojových 
plechovek a od 1. července loňského 
roku byl pilotní projekt rozšířen na sběr 
a svoz kovových obalů. Sběr kovových 
obalů probíhá do samostatných nádob 
umístěných ke stanovištím tříděného 
odpadu, více informací na: http://
portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_
obcany/novinky_a_pilotni_projekty/
sber_kovovych_obalu.html

Pro doplňující informace je pro 
agendu kovů na oddělení odpadů 
MZO kontaktní osobou Ing. Lukáš 
Janda (tel.: 236 004 263, e-mail:
lukas.janda@praha.eu).

Je to hygienický obal, nebo ne?
Téměř každý spotřebitel dnes již ví, že 

může do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit 
od kupní smlouvy uzavřené na dálku, na-
příklad přes internet. Zákon však stanovuje 
různé výjimky. Jednou z nich je případ, že se 
jedná o zboží v uzavřeném obalu, který plní 
hygienickou funkci. 

Pokud jej z obalu vyjmete, zboží již není 
možné vrátit. Někteří obchodníci tuto výjim-
ku zneužívají. Také vám prodávající odmítl 
uznat odstoupení od smlouvy s poukazem na 
hygienické důvody, protože jste zboží vyňali 
z obalu? Jedná se o oblíbený trik obchodníků, 
jak vás připravit o vaše práva. Ve skutečnosti 
se zákonná výjimka zdaleka netýká každého 
zboží v uzavřeném obalu.

„Spotřebitel má ze zákona nárok ověřit 
si vlastnosti a funkčnost dodaného zboží. 

Znamená to, že zboží může nejenom vybalit, 
ale i vyzkoušet. Omezení, kdy nelze uplatnit 
právo na odstoupení od smlouvy, je 
dáno zákonem. Protože představuje 
výjimku z obecného pravidla, mělo 
by být vykládáno co nejúžeji,“ říká 
Lukáš Zelený, vedoucí právního od-
dělení dTestu.

V dnešní době se téměř vše prodává 
v nějakém, třeba i pevně uzavřeném, 
obalu. Tato skutečnost sama o sobě 
neznamená, že v případě jeho otevření 
automaticky ztrácíte právo na odstou-
pení od smlouvy. Ve smyslu zákonné 
výjimky si lze pod pojmem „uzavřený 
obal“ představit zapečetěný či utěsněný obal 
nebo fólii, které plní zejména funkci hygie-
nického obalu. Znemožňují volné vybalení 

zboží, aby nedošlo k jeho poškození nebo 
znehodnocení.

„Pokud vám prodávající odmítne uznat 
odstoupení od smlouvy z hygienických důvo-
dů například při koupi oblečení nebo jiného 
zboží, které si lze běžně vyzkoušet i v kamen-

né prodejně, nenechte se odradit a na 
odstoupení trvejte. Tento argument je 
naopak oprávněný v případě některých 
kosmetických výrobků nebo erotických 
pomůcek,“ uvádí Lukáš Zelený.

V případě této zákonné výjimky totiž 
musí k podmínce uzavřeného obalu 
dále přistoupit okolnost, že zboží není 
možné vrátit po jeho vynětí z obalu 
z hygienických důvodů. Zboží v tzv. 
hygienickém obalu nelze vrátit niko-
liv z důvodu, že bylo pouze vybaleno 

a mohlo či došlo k jeho použití, ale musí pro 
to existovat skutečné hygienické důvody 
nebo důvody ochrany zdraví.

Nová verze radotínského webu. 
Městská část Praha 16 spustila na 
doméně www.praha16.eu nové we-
bové stránky. Během ledna 2015 
byla veškerá data ze starého systému 
převedena na systém nový. Webo-
vé stránky Městské části Praha 16 
www.praha16.eu totiž prošly rekon-
strukcí, která souvisí s přechodem 
na novou servisní část redakčního 
systému. Web zatím vypadá na první 
pohled stejně jako předtím, nicméně 
ke změnám došlo, a to zejména u vy-
hledávání, které je oproti dřívější ver-
zi uživatelsky příjemnější a podstatně 
spolehlivější. Systém vyhledává odka-
zy buď podle relevance, nebo dle data. 
(Ikonu vyhledávání najdete na každé 
stránce vždy v pravém horním rohu.) 
Další drobnou změnou je „listování“ 
v nejaktuálnějších článcích na úvod-
ní straně. V současné době se pracuje 
na nové grafice webu a postupně 
budou zapojovány i další funkciona-
lity. Pokud naleznete chyby, máte-li 
připomínky či nápady, obraťte se 
přímo na administrátory stránek. 
Nezobrazují-li se vám stránky ko-
rektně (například když se text obje-
vuje přes obrázky a grafické prvky), 
použijte, prosím, kombinaci kláves 
CTRL + F5. 
Výkopové práce v Radotíně. Kvůli 
připojení Radotína do optické sítě 
bude v termínu od 19.2.2015 do 
27.2.2015 realizována pokládka kabe-
lů na radotínské lávce přes Berounku. 
Výkopové práce budou dále pokračo-
vat do ulice Nad Berounkou a náměs-
tí Sv. Petra a Pavla, a to v termínu od 
25.2. do 2.3. Práce budou prováděny 
tak, aby na lávce i dotčených chod-
nících zůstal zachován průchod pro 
pěší v minimální šíři 1,5 m. Výkopy 
budou opatřeny přechodovými lávka-
mi. Zhotovitelem prací je SUPTel a.s.  
Uzavírka v ulici Zbraslavská. Z dů-
vodu sesuvu skalního masivu je až do 
odvolání realizována úplná uzavírka 
pro veškerý silniční i pěší provoz 
v ulici Zbraslavská, a to v celém 

úseku pod Barrandovskou skálou. 
Začátek je cca 50 m za koncem zá-
stavby v Malé Chuchli, konec před 
Barrandovským mostem.
Rušené telefonní automaty. Spo-
lečnost O2 Czech Republic a.s. 
oznamuje, že v průběhu března 2015 
budou demontovány 2 telefonní 
kabiny v Radotíně. Jedná se o ulici 
Na Betonce u čp. 1361/3 a náměstí 
Osvoboditelů u čp. 27/9.
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Divadelníci se scházejí v Radotíně
Divadlo se v Radotíně hraje přibližně od 80. let devatenáctého století. Zpočátku šlo patrně opravdu o čistě místní zábavu, která 
ale ve 20. letech století dvacátého století vyústila v několik představení, kterých se účastnili nejen ochotníci z dalších míst,
ale i hostující profesionálové. Na tuto tradici navázala docela nedávno nová – od roku 2009 pořádá Městská část Praha 16 spolu 
s divadelním spolkem Gaudium nesoutěžní přehlídku her pro velké i malé s příznačným jménem Radotínská Radost.

A jak se to bude vyvíjet dál? To uvidíme letos na podzim – festival 
se totiž letos uskuteční ve dnech 7.–8. listopadu. To proto, aby se 

na jaře nekřížila s pražským kolem soutěžní divadelní přehlídky 
POPAD (viz str. 10), kterou již podruhé bude hostit radotínská Koruna. 

Divadelníků se prostě v Radotíně schází čím dál víc.

Ještě v roce 1919 hráli členové Dramatického 
odboru Československých kovopracovníků 
v Radotíně svá představení odděleně i od 
ostatních radotínských spolků

Ve velkých představeních pořádaných 
v nádherném prostředí Slavičího údolí (v roce 
1928 Jan Výrava a o šest let později Jánošík) 
si vedle radotínských ochotníků zahrál například 
i hostující člen Národního divadla Jaroslav Vojta

Výprava letních představení byla opravdu 
velkolepá (malý nebyl ani ansámbl, který 
zahrnoval mimo jiné i lochkovskou selskou jízdu)

A  nyní? V roce 2009 se stal součástí Radotínského pábení 
divadelní festival Radotínská Radost. Na snímku je pořádající 
soubor Gaudium (tehdy tříletý)

Patronát nad druhým 
ročníkem převzal známý 
herec a moderátor
Aleš Háma, který se sem 
znovu vrátil v roce 2013

V roce 2011 na Radosti 
vystoupil i host ze 

zahraničí – soubor z Litvy 
Teatriukas (divadélečko) 
dokázal i přes jazykovou 

bariéru rozesmát malé i velké 
obecenstvo

DS Rachtámiblatnik,
který v roce 2011

nadchl diváky svým 
provedením

Hotelu mezi dvěma světy, 
v Radotíně celkem
zdomácněl a podílí

se na mnoha zdejších 
inscenacích

Děti na Radosti bývají 
nejen v hledišti:

toto je představení
Žabky carevny

v živelném podání 
dětského souboru

Tři boty z Třebotova
                    (2013)

Patrony loňského  
ročníku se stali Sabina 

Laurinová a její otec, 
profesor František 

Laurin, který z Křesla 
pro hosta celou 

přehlídku také zahájil

foto: archiv Letopisecké komise, Drmlová, Hejrová, Radová

Doprava u přejezdu... Novinky v Lochkově

Granty 2015

nebo jako venkovní učebna s dalšími edu-
kativními prvky, geometrickými a nepravi-
delnými tvary, vzory, znaky, čísly a písmeny. 
Aby rekonstrukce byla úplná, nově osazeny 
byly i lavičky a koše.
Zateplení knihovny

V budově s číslem popisným 8 v ulici 
Cementářská je umístěna veřejná knihovna 
a keramická dílna. Na zateplení pláště tohoto 
objektu se pracovalo na konci uplynulého 
roku. Šlo o investiční akci financovanou 
z evropských fondů, konkrétně pak ze 

Státního fondu životního prostředí, odkud 
Lochkov obdržel dotaci cca 395 tisíc korun. 
„Požádali jsme hlavní město o pomoc při 
financování této akce a změnou rozpočtu 
nám byla přidělena částka 99,2 tisíc ko-
run,“ uvedla zástupkyně místního starosty 
Eva Filipová. Akci schválilo lochkovské 
zastupitelstvo a provedla ji firma STAVBY - 
SMUTNÝ s.r.o.

„Věříme, že úspory energie budou oprav-
du takové, jaké sliboval energetický audit,“ 
uvedla Filipová. Jde totiž o starou budovu 
s vlhkým zdivem, a tak bylo nutné do pro-

městských částí, pražského Magistrátu, Po-
licie ČR a silničního správního úřadu svo-
laným radotínskou radnicí k situaci, která 
vznikla po zjednosměrnění ulic Radotínská 
a Mezichuchelská (proběhla 18. listopadu 
a 4. prosince), se podařilo o více než týden 
zkrátil termín výše zmíněného dočasného 
dopravního opatření a nastínit další výhled 
a konkrétní úkoly. O situaci jsme opakovaně 
informovali na webu Praha16.eu a v NP16. 

Ještě v prosinci se starostové městských 
částí Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík a Velké 
Chuchle Stanislav Fresl sešli s vedením 
Odboru evidence, správy a využití ma-
jetku Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) 
a projednali zde možnosti prodloužení 
dočasného umístění (výjimky) na užívání 
křižovatky Mezichuchelská – Dostihová – 
Radotínská – Starochuchelská, umístěné 
na základě proběhnuvšího kolaudačního 
řízení při dokončení stavby Mezichuchel-
ské ulice v blízkosti železničního přejezdu.

Důležitým krátkodobým opatřením má 
být nový režim u problematické křižovatky. 
Již v prosinci 2014 bylo silničním správním 
úřadem pro Prahu 16 vydáno stanovení 
místní úpravy silničního provozu na ulici 
Radotínská, kde budou před železničním 
přejezdem umístěny směrové sloupky – tzv. 
balisety – mezi jízdními pruhy v délce cca 
50 metrů před přechodem pro chodce; 
díky nim se znemožní jízda v protisměru. 
Pokud se opatření osvědčí, budou tytéž 
zelenobílé sloupky umístěny i v opačném 
směru, v ulici Mezichuchelská.

Na schválení, resp. souhlas Policie ČR, 
se zatím čeká u plánované jednosměr-
ky v krátkém úseku Dostihové ulice od 
problémové křižovatky směrem k místní 
radnici (ul. Starolázeňská), díky čemuž 

ubyde jedno rameno dopravního provozu. 
V případě kladného vyjádření policejních 
dopravních inženýrů bude před stanove-
ním místní úpravy zveřejněno opatření 
obecné povahy na úřední desce. Teprve 
následně bude možná realizace.

Důležitým krokem k bezpečnosti na 
přejezdu je podle obou městských částí i re-
organizace autobusových linek v oblasti tak, 
aby jich přes nebezpečný přejezd projíždělo 
co nejméně – 244 by tak již nemusela zajíždět 
v obou směrech do centra Velké Chuchle 
a naopak místní linka 172 by mohla vést z lo-
kality Na Hvězdárně centrem Velké Chuchle 
a dále pokračovat až na Smíchovské nádraží. 
Díky tomu by odpadlo zejména nebezpečné 
odbočování autobusu po průjezdu přejez-
dem doprava do Radotínské.

Změny linek autobusů by ale musel 
posvětit ROPID a následně i vedení 
Prahy. Prostor pro to je již předjednaný 
radotínským starostou na individuálních 
jednáních s pověřeným ředitelem této 
organizace a dále 1. zástupcem starosty 
Mgr. Miroslavem Knotkem na jednání 
s radním pro dopravu hl. m. Prahy Petrem 
Dolínkem, uskutečněném v lednu 2015.

Další úkol z jednání, pro celou věc 
naprosto klíčový, směřoval k zástupcům 
Městské části Praha - Velká Chuchle. Ti 
totiž musejí urychleně projednat varianty 
mimoúrovňového křížení železniční trati 
(zvažovaný nadjezd, podjezd či tunel) 
a sdělit konečný verdikt – tedy prefero-
vanou variantu, která bude prosazována 
v rámci výstavby železničního koridoru, 
resp. v rámci nového územního řízení. 
Přitom příprava koridoru mezi Smíchovem 
a Radotínem je v tuto chvíli závislá právě 
již jen na úseku ve Velké Chuchli a důležité 
slovo v tom, jaká varianta nakonec zvítězí, 
bude mít její investor – státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty.

stor keramické dílny umístit vzduchotech-
nické zařízení na zlepšení cirkulace vzduchu 
a hlavně eliminovat vlhkost ve stěnách 
přízemí budovy.
Klub Lochkov

Po stavebních úpravách byla v prosin-
ci 2014 zkolaudována budova čp. 188 v ulici 
U Sladovny, která se nachází vedle fotba-
lového hřiště. Jde o jednopodlažní objekt, 
v jehož přízemí i suterénu jsou sály o rozloze 
75 metrů čtverečních. „V suterénu je možno 
sportovat, sál v přízemí budeme využívat 
jako kulturně-společenské centrum pro 
pořádání akcí městské části a našich dobro-
volných spolků, nejen pro dospělé, ale i pro 
děti,“ dodává Eva Filipová. 

Grantová pravid la pro udělení 
grantů na letošní rok se vztahují na 
poskytování příspěvků z rozpočtu 
Městské části Praha 16 
v ý h r a d n ě  n e s t á t n í m 
o b e c n ě  p r o s p ě š n ý m 
organizacím, f yzickým 
i  práv n ick ý m osobá m 
a školním klubům pouze 
v případě, jsou-li právnic-
kými osobami s účetnic-
tvím vedeným odděleně od 
účetnictví školy, působícími 
na území Radotína v oblastech 
volného času, sportu a kultury.

Účelem poskytování finančních 
prostředků je zajistit spolufinan-
cování činnosti a rozvoje aktivit 
volného času v těch případech, kdy 

není možné krýt tyto náklady v plné 
výši z prostředků žadatele. Cílem po-
skytování grantů z rozpočtu Městské 
části Praha 16 je podpora celoroční 
činnosti subjektů a jednorázových 
volnočasových, sportovních, kultur-
ních a společenských akcí určených 

pro obyvatele této městské 
části všech věkových sku-
pin nebo prezentujících 
městskou část.

Ž á d o s t  o  g r a n t  n a 
předepsaném formuláři 
a zpracované projekty se 
přijímají prostřednictvím 

podatelny na Úřadu měst-
ské části Praha 16 v termínu 

do 27. února 2015 do 12.00 hodin 
pro akce konané od 1. ledna 2015 do 
31. prosince 2015. Obálka s materiály 
bude zřetelně označena heslem „Grant“. 

,,Jsem upřímně rád, že se nám dí-
ky zodpovědnému hospodaření a vel-

Souhrnné informace ke grantové-
mu řízení a formuláře naleznete na 
webu www.praha16.eu/Grantovy-
program-na-rok-2015-1.html

ké podpoře všech ve vedení radotínské 
radnice neustále daří navyšovat celkový 
objem prostředků v rámci grantového 
programu a podporovat tak záslužnou 
práci mnoha volnočasových organiza-
cí, které v mnoha případech svoji čin-
nost zaměřují na práci s mládeží“, říká 
starosta Mgr. Karel Hanzlík.

Informace ke zpracování projektů, 
schválená pravidla a další podrob-
nosti poskytne Bc. Iveta Krejčí, Úsek 
školství, mládeže, TV a kultury 
Kanceláře úřadu ÚMČ Praha 16, 
Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, 
e-mai l :  iveta .k rejc i@praha16.eu,
telefon 234 128 102. 



k dispozici trdelník a další pochutiny. 
Bez kvalitních nápojů se to samozřejmě 
neobejde a děti si mohou zkusit, jaké to je 
se svézt v sedle živého koně! Stylová hudba 
doplní atmosféru a do oběda či přes oběd 
se jistě budou všichni dobře bavit!

Na závěr pak doplňme, že na počest Ho-
rymíra a jeho doprovodu bude slavnostní fan-
fárou zahájena jezdecká sezóna 2015!

Ano, bylo to již po dvacáté, co se v ra-
dotínské sokolovně pořádal Radotínský 
bál. Bylo to stejné jako v minulých le-
tech a zároveň i jiné.

Co bylo stejné? Asi počet návštěvní-
ků, více už se jich do sokolovny prostě 

nevejde. Stejná byla i jejich radost z tan-
ce, ke kterému jim po většinu večera 
opět hrála skupiny Smeč. Tentokrát ale 
jako by je uvítalo zcela jiné místo. Kul-
turistky z Koruny a lidé z technických 
služeb proměnili sokolovnu v opravdu 
slavnostně oděný taneční sál plný saté-
nu, svíček, květin a balónků.

Trochu jiné bylo i předtančení studen-
tů Gymnázia Oty Pavla – pojali je jako 

Do radotínské Koruny opět zavítá Di-
vadlo SoLiTEAter, jehož režisér a herec 
(amatérský) a advokát (profesionální) 
Libor Ulovec se představil před Vánoce-
mi na Klubové scéně Milana Peroutky 
strhujícím monodramatem Svou vlastní 
ženou, kde sehrál sám na třicet postav.

Právě za účelem přípravy inscena-
ce monodramatu „Svou vlastní že-
nou“ Libor Ulovec Divadlo SoLiTE-
Ater v roce 2008 založil. Vznikla tak 
divadelní platforma, která funguje 
na principu spolupráce výrazných 
individualit amatérského divadel-
nictví napříč soubory. Divadlo So-
LiTEAter se zaměřuje na divadelní 
představení určená pro malý počet 
herců a pravidelně je uvádí na scéně 
v útulných prostorách malostran-
ského divadla Kampa. Z případ-
ných výtěžků svých představení 
Divadlo SoLiTEAter přispívá nadaci 
Zdravotní klaun, jejímž hlavním 
posláním je podporovat psychic-
kou pohodu hospitalizovaných dětí 
a tím pomáhat k vylepšení jejich 
celkového zdravotního stavu…

A o čem budou hrát tentokrát v Ra-
dotíně? O léčitelství, o řemesle, které 

Březnový divadelní zážitek v Koruně!
se nedá vyučit, o duchovním úřadu 
bez zodpovědnosti, o povolání, které 
nemá od – do…

Léčitel je fascinu-
jící hra o hledání 
jistot, ztrátě i o na-
ději, původně na-
psaná formou čtyř 
po sobě jdoucích 
monologů. Vyprá-
ví příběh Francise 
(Franka) Hardyho, 
potulného léčitele, 
který se poté, co 
absolvoval úmorné 
štace ve Skotsku 
a Walesu, vrací do 
rodného Irska, aby 
zde načerpal nové 
síly. Doprovází jej 
manželka Grace, která jeho géniovi 
obětovala zázemí rodiny z vyšších 
vrstev a své společenské postavení, 
a šupácký, ošuntělý agent showbyzny-
su Teddy, který tuto dvojici na cestách 
nikdy neopouští, aniž by sám věděl 
proč. Prostřednictvím těchto po-
stav poznáváme rezonující metaforu 
vzájemných lidských pout a ochoty 

přijmout zodpovědnost za vlastní 
konání… Jak moc je člověk závislý 
na případném nezdaru, pokud je jeho 
talent prokletím i požehnáním? 

Za dobu své krátké existence již 
inscenace získala v režii Jaroslava 

Kodeše cenu za mužský herecký výkon 
(J. Dědourek) na Festivalu amatérského 
divadla Kladno 2014. Přijďte zkontrolo-
vat, zda oprávněně.

Divadlo SoLiTEAter: Brian Friel, 
Léčitel ve čtvrtek 19. března v Kul-
turním středisku Radotín v domě 
U Koruny

…letopisec končí! Toť holá skuteč-
nost: Se závěrem minulého volebního 
období ukončil na vlastní žádost pan 
Karel Dušánek členství v radotínské Le-
topisecké komisi (LPK). Neuvěřitelné; 
po předlouhých čtyřiceti letech!

Pan K. Dušánek, dále jen Karel, 
„nastoupil“ do LPK ke dni 21. října 
1974 – to mu bylo 43 let. To jen tak 
na okraj… Panečku, to bylo schůzí 
za ta léta! To bylo přednášek, studií, 
vlastivědných vycházek a jiných akcí! 
A Karel byl – skoro vždy – u toho! 
Skoro vždy u všeho… 

Krátce po vstupu do komise pře-
vzal ne vždy „pohodlnou“ funkci 
archiváře. Jak vzpomíná s humorem, 
„jenom“ osmkrát archiv stěhoval! 
LPK totiž v průběhu let „kočovala“ 
po různých objektech v Radotíně 
a archiv – a Karel – pochopitelně s ní. 
Nic však nemohlo otupit jeho dobrou 

náladu, vstřícný přístup k problémům 
a – přesto, že zde již dosti dlouho ne-

bydlí – lásku k Radotínu!
Jako důvod, proč chce skončit, 

uvedl, že už „nemá komisi co dát“! 
To jsme mu, pochopitelně, my 
ostatní letopisci „nevzali“! Karel 
se svými „úlovky“, jak pokud jde 
o nejrůznější pražské i mimopraž-
ské tiskoviny, filmy a pořady, kde 
je řeč o Radotínu a se svým všudy-
přítomným humorem, byl a byl by 
i nadále ohromným přínosem. Však 
také musel slíbit, že občas se objeví 
a občas něco přinese; jinak bychom 
ho snad ani „nepustili“ …

Jistě, všechno má svůj řád a vše má 
svůj konec. A tak je vhodné a nezbyt-
né vzít Karlovo rozhodnutí na vědomí 
s plným respektem k jeho osobě a – to 
hlavně – poděkovat. Poděkovat za 
všechno, co za ta léta pro komisi, 
pro Radotín a tedy pro nás všechny 
udělal … Tak Karle, hodně zdraví a sí-
ly do dalších Tvých aktivit!

Ing. Petr Binhack
radní, předseda Letopisecké komise

Skutečně zasloužilý…

Mnozí z radotínských občanů mají ještě 
na paměti loňský triumfální příjezd proslu-
lého vladyky Horymíra do Radotína. Není 
divu, že Radotín a jeho obyvatelé jsou sr-
deční záležitostí proslulého hrdiny. Při svém 
legendárním úprku před hněvem knížete 
Křesomysla zde se svým koněm Šemíkem 
našel tolik potřebný, byť krátký azyl.

A Horymír si spolu s každým, kdo bude 
chtít dorazit, tento historický okamžik 

opět připomene: V sobotu 28. února vyra-
zí se svojí věrnou družinou na slavnostní 
jízdu z Radotína do Neumětel a při té 
příležitosti pozdraví shromážděnou ve-
řejnost. Ta si, pravda, bude muset trochu 
přivstat, protože hrdina vyrazí z prostoru 
před radotínskou radnicí v 9.00 hodin, ale 
nikdo určitě nebude litovat. Ve stejnou 
hodinu bude na náměstí Sv. Petra a Pavla 
zahájena masopustní zabíjačka, budou 

Zahájení jezdecké sezóny a Horymír!

Horymírova slavnostní jízda z Ra-
dotína do Neumětel – 28. února 
v 9.00 hodin na náměstí Sv. Petra 
a Pavla

Tak už se těšíme opět na jaro. Proto 
již po deváté se o sobotě 14. března 
ve Štěrkové ulici v radotínské restau-
raci Pivní sanatorium uskuteční od 
17.00 hodin kulturně-společenská akce 
Vítání jara.

Hudební party, pořádaná za 
podpory Městské čás-
ti Prahy 16, je určena 
pro širokou veřejnost 
a při samotném zahá-
jení je vždy přítomen 
z á s t up c e  r ad n ic e , 
v loňském roce to byl 
osobně starosta Ka-
re Hanzlík a randní 
p r o  k u l t u r u  Pe t r 
Binhack.

A jak to bude tentokrát? I le-
tos dostane každá příchozí žena 
květinu a po slavnostním přípitku 
novému přicházejícímu jaru se už 
přítomní letos budou moci těšit na 
hudební laskominy.

Ja ko  pr v n í  v y s toupí  k ap e -
la „Hejtman“ se svým 30minutovým 

metalovým blokem. Poté se předve-
de jako každým rokem těleso v Pivním 
sanatoriu zrozené, a to Beer Sanatorium.

Hlavním magnetem bude letos 
známá mezinárodní jazz-rocková 
formace „e Q-Rats“ složená ze špič-
kových muzikantů, kteří doprovází 
i naše nejlepší zpěváky! Vystoupí cca 
od osmé večerní ve  složení: Robin 
Finesilver – klávesy a zpěv, Zdeněk 

„Charlie“ Blažek – 
kytara a zpěv, Vla-
dimír „Boryš“ Sec-
ký – saxofon a zpěv, 
Z deněk „Pospa“ 
Pospíšil – bicí, Pavel 
„Máca“ Macura – 
baskytara a zahrají 
světoznámé rockové 
melodie i jazzrock-
ové standardy.

„Takže je nač se těšit… tak přijďte to 
jaro do Sanatoria přivítat nejen dobrou 
hudbou, ale i s pohodovou náladou, 
jako se stalo pokaždé.“

Vítání jara 2015

„Nejen divadlem, hudbou či výstavami 
živa je kultura. Opomíjen by neměl být 
ani tanec,“ řekli si radotínské kulturistky. 
A protože od nápadu k realizaci u nich 
nikdy nebývá daleko, zrodily se korunní 
diskotéky. Ta nejbližší bude o MDŽ.

Ano, čtete dobře o MDŽ – o Mi-
mořádně Důvtipných Ženách. Ty 
v Koruně totiž hýbou kulturním dě-
ním. Jen na místa diskdžokejů pouští 
muže – na tepu večera budou i ten-
tokrát držet ruce DJ‘s Jarda a Pavel. 
Další jsou ovšem zváni na parket, bez 
nich by to přece nebylo ono.

A nač se těšit? Přislíbena je hudba 
k tanci i poslechu, scénky a scény na 
téma Ženy, Šátková šou (kdo přinese 
šátek, jiný si zase odnese), dobré vínko 
a nějaké to překvapení…

Vstupné je pro dámy i pány (prý 
v červeném, ale o striktně diskrimi-
nační pravidlo asi nepůjde) jednotně 
140 Kč. Tak se přijďte kultivovaně 
povlnit…

Červená diskotéka

Diskotéka MDŽ v režii Nevi-
ditelných modelek, s.r. velmi 
o. – v pátek 6. března od 19.00 ho-
din v Kulturním středisku Radotín 
v domě U Koruny

Klub aktivních a nestárnoucích se vy-
dal v samém závěru minulého roku, v so-
botu 27. prosince, na avizovaný pěší výlet 
na keltské oppidum Závist u Zbraslavi. 

Skupinka byla menší než původně 
ohlášená. Mnozí trpěli virózou a po-
stupně se odhlásili. Zdraví účastníci 
dojeli autobusem k mostu Závodu míru 
a výstup v příjemném tempu zvládli. 

Po návratu do Zbraslavi zbyl čas i sí-
ly na posezení v restauraci U Přístaviště. 

A pozor! Další výlety na zajímavá 
a krásná místa budou v průběhu roku 
2015 následovat. Na všechny, kteří bu-
dou mít zájem, se KAAN těší!

Pěší výlet KAAN na keltské
oppidum podruhé

Městská část Praha 16 opět přichystala pro radotínské seniory a seniorky sérii 
dotovaných zájezdů. Jejich předprodej se uskuteční v pondělí 23. března
od 8.00 hodin v Kulturním středisku Radotín v domě U Koruny.

Zájezdy JARO 2015
středa 22. 4. Tábor za časů husitů, vila Edvarda Beneše a Muzeum čokolády
středa 6. 5. zámek Jemniště a ekocentrum Čapí hnízdo
středa 20. 5. přerovský skanzen a lázně Poděbrady s plavbou 
středa 3. 6. Božena Němcová, Babiččino údolí a zámek Ratibořice

Předprodej – pondělí 23. března od 8.00 do 10.00 hodin, pravidla pro předprodej:
Jedna osoba může koupit na každý zájezd maximálně 2 místenky 
Jedna osoba může do pořadníku zapsat maximálně dvě osoby (tzn. sebe 
a někoho dalšího) 
Není možné si místo na zájezdu rezervovat před předprodejem telefonicky
či e-mailem

Předprodej jarních zájezdů 

Kladenské divadlo V.A.D  přiveze 
do radotínské Koruny svou absolutní 
novinku. A tentokrát se nebude vrtat do 
zubů, ale do (našeho vlastního) stáří…

Na počátku chtěl Kazimír Lupinec 

napsat hru z prostředí domova dů-
chodců, kam léta docházel za svou 
babičkou. Postupem času se ukázalo, 

že není potřeba nic moc vy-
mýšlet, že stačí do hry vložit 
skutečnost.

„O role ležících stařenek 
byl mezi herečkami nečeka-
ný zájem,“ říká Kazimír Lu-
pinec a pokračuje, „protože 
si všechny dobře spočítaly, 
že role, kdy mohou celou 
hru ležet na posteli, nepřijde 
dvakrát za život. Respektive 
přijde, ale podruhé už to 
nebude role.“ 

Zbrusu nová hra Kladenské divadlo V.A.D.: Upoko-
jenkyně ve čtvrtek 12. března od 
19.00 hodin v Kulturním středisku 
Radotín v domě U Koruny

Jaro přivítáme 14. března od 17.00 
hodin v Pivním sanatoriu, Štěrková 
549/15, Praha-Radotín.

pohybovou adaptaci Dobytí Tróje, u kte-
rého ale nechyběl ani vypravěč a živý or-
chestr. Dalšími předtanečníky byli i letos 
profesionálové, i letos skvělí. Ovšem pak 
tu tančil ještě jeden pár. A úžasně!

Ve dvou výstupech své taneční umě-
ní předvedl herec a zpěvák (a očividně 
i skvělý tanečník) Roman Vojtek s ta-
nečnicí Kristýnou Coufalovou. Sklidi-
li bouřlivý potlesk, čemuž se není moc 
co divit, choreografie i její ztvárnění 
byly vše jen ne nudné a Roman Vojtek 
je dokázal ještě trochu okořenit svým 
komediantstvím.

Poté se ještě vrátil na pódium – nej-
prve pomohl starostovi Karlovi Han-
zlíkovi vylosovat devět hlavních cen 
tomboly a poté je i předával. Možná 
ale nejvíc všechny nadchl následným 
pěveckým koktejlem namixovaným 
z muzikálových písniček, během ně-
hož stíhal i učit sál tanečním kreacím 
z Horečky sobotní noci.

Obtěžkáni zážitky, vším co kdo vypil 
a také vyhrál v přebohaté tombole (za 
což patří dík všem sponzorům), se pak 
mohli tanečníci i ti, kdo se tentokrát 
na parket neodhodlali, odebrat domů 
s pocitem fajn stráveného večera.

XX. bál tančil s Romanem Vojtkem



Odvykání kouření
až 90% úspěšnost

Závislosti: alkohol, drogy, léky
Telefonické objednávky

604 207 771
224 214 617
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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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KADEŘNICTVÍ - Kateřina Kuťáková
Do nově otevřeného kadeřnického
salonu v Černošicích - Mokropsy

(v blízkosti nádraží)
přijmeme kadeřnici na ŽL
inf.na tel.: 775 344 156

Poskytnu vašemu psovi společnost, 
péči, vycházky, případně sportovní 

vyžití o víkendech a svátcích.
Se psy mám mnohaleté zkušenosti

a ovládám i Dornovu metodu pro zvířata.
pes bude spokojen v domě
se zahradou v Černošicích.

vikendpropsa@seznam.cz, 724 060 180

www.anglictina-radotin.cz, e-mail: verakunt@yahoo.com, tel.:777 057 013
Více informací na o termínech a přihlášky na:

PŘÍMĚSTSKÉ JAZYKOVÉ TÁBORY  PRO DĚTI 7 – 15 LET
Nabízíme příměstské jazykové tábory pro různé 
věkové skupiny
» děti 1.-3. třída
» děti 3.-5. třída
» děti 6.-8. třída
» mládež 13 – 15 let s rodilou mluvčí

Kde: JS Angličtina Radotín, nám. Osvoboditelů 69, Praha 16 
Dále nabízíme: » jazykové kurzy pro dospělé a děti
                           » jarní semestr 2014/15 se slevou
                          » poslední volná místa

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907

INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,

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

153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868
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NAUČILI JSTE SE, Jak MLUVIT......,
ALE NAUČILI JSTE SE JAK KOMUNIKOVAT?

Kurz Komunikací k úspěchům poskytuje
18 přesných dovedností a právě ty

jsou klíčem i úspěchu v každém snažení.

Zapište se na
tel. 606 705 395

nebo www.dianetika.cz

přijme na pozici

POKLADNÍ - PRODAVAČKA
jedná se o jednosměnný provoz

pondělí - pátek, sobota 1x za 3 týdny

Tel.: 777 66 1111, 296 828 302 po 14. hodině

Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5
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PRODÁM PARKOVACÍ STÁNÍ
V KRYTÉ GARÁŽOVÉ HALE

(horní patro budovy, otevírání vrat
na dálkové ovládání),

STOJÍCÍ V CENTRU OBCE RADOTÍN 
ul. Tachovská č.p. 1440

CENA DOHODOU
KONTAKT - tel.: 736 229 988

KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SLUŽBY
pro malé a střední obchodní korporace

garance odpovědnosti a zkušenosti
příjemné ceny

ing. Radana Buzková, Praha 5 - Lipence
tel.: 732 884 522

buzkovaradka@seznam.cz

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz

Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba

technologie pro příjem
televizního a satelitního 

signálu.

TELEVIZNÍ
ANTÉNY
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Vychází 16.2.2015. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 16.3.2015.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 4.3.2015. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

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

a fotografie se nevracejí. 

Instalace,
dodávky, opravy.

Zajištění HD příjmu
Skylink, CS Link.

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

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

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

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

ODVOZ a LIKVIDACE
ODPADNÍCH VOD a FEKÁLIÍ

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

AUTODOPRAVA - KONTEJNERY
LIKVIDACE STAVEBNÍHO ODPADU, 

DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU,
ZEMNÍ PRÁCE BAGREM 

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

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

Malířské práce
štuky - laky - stěrka
+ návštěva zdarma!

tel.606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

Odvoz starého nábytku 
na skládku

Vyklízení sklepů, bytů, 
pozůstalostí atd.

Naložíme a odvezeme 
cokoliv

Stěhování všeho druhu
Vše za rozumnou cenu

Volejte: 773 484 056

Psychotesty řidičů
Psychologie, psychoterapie, 

koučování

irena.wagner@gmail.com
psychotesty-ridicu.cz, 

ins�tutrlz.cz

PhDr. I. Wagnerová, Ph.D., MBA
IŘLZ, s.r.o. - Jílovišťská 571,

 Praha - Lipence

722 77 33 77



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

17. 2. 17.30 Whiplash   USA    100 Kč
                  Andrew Neiman je devatenáctiletý jazzový bubeník, který sní o slávě, 
 ale není si jistý tím, zda se jeho sny někdy naplní – Miles Teller

 20.00 Tři srdce   Francie 90 Kč
 Markovi ujel poslední vlak do Paříže. Potkává Sylvii, toulají se spolu  
 ulicemi až do bílého rána, mluví o všem možném, jen ne o sobě...

18. 2. 17.30 Jupiter vychází   USA   3D 130 Kč
                    Když se pod noční oblohou narodila Jupiter Jones, znamení napovídala,
 že je předurčena k velkým činům – Channing Tatum, Mila Kunis

 20.00 Padesát odstínů šedi   USA 130 Kč
                   Filmový přepis stejnojmenného knižního bestselleru – Dakota Johnson

19. 2. 17.30 Co jsme komu udělali   Francie 100 Kč
 Verneuilovi jsou svým založením provinční milovníci staré dobré Francie,

   silně věřící katolíci – a jejich dcery si najdou žida, muslima, Číňana…
 20.00 Kingsman: Tajná služba   USA/GB 120 Kč

 Předlohou skvěle obsazeného filmu je populární komiks a jeho
                    filmového zpracování se ujal oceňovaný M. Vaughn (Kick Ass, X-men….). 

20. 2. 17.30 Tři bratři   ČR 100 Kč
                                Vojtěch Dyk, Tomáš Klus a Zdeněk Piškula jako tři bratři v pohádkovém
                                mixu otce a syna Svěrákových
 20.00 Padesát odstínů šedi   USA 130 Kč
21. 2. 17.30 Fotograf   ČR 110 Kč
                            Karel Roden coby fotograf Jan Saudek
 20.00 Nezlomný   USA 120 Kč

 Neuvěřitelný životní příběh slavného běžce Louise Zamperiniho
24. 2. 17.30 Birdman   USA/Francie (viz str. 8) 110 Kč

 Birdman je černá komedie o herci (Michael Keaton), který se stal slavný
 především tím, že ztvárnil oblíbeného superhrdinu Birdmana

 20.00 Bílý Bůh   Maďarsko/SRN 90 Kč
Lili se zoufale snaží ochránit svého psa Hagena před nesmyslnými
a krutými úředními předpisy, které zakazují přechovávat křížená plemena 

25. 2. 17.30 Tři srdce   Francie 90 Kč
 20.00 Miluj souseda svého   USA 120 Kč
  Pokud máte sousedy jako on, nepotřebujete rodinu – Bill Murray
26. 2. 17.30 E. A. POE: Podivný experiment   USA 110 Kč
  Odhalením pravdy začíná to pravé šílenství…
 20.00 Slídil   USA 100 Kč

 Příběh vypráví o mladíkovi Lou Bloomovi, který se snaží prosadit jako
 novinář – Jake Gyllenhaal

27. 2.  17.30 Zvonilka a netvor   USA   3D 155/135* Kč
 Zvonilka a tvor Netvor je dalším ze strhujících dobrodružství Zvonilky
  a jejích vílích kamarádek 

 20.00 Miluj souseda svého   USA 120 Kč
28. 2. 17.00 André Rieu – 10. Výroční koncert v Maasrtichtu (viz str. 8) 200 Kč
 20.00 Slídil   USA 100 Kč
  3. 3. 17.30 E. A. POE: Podivný experiment   USA 110 Kč
 20.00 Proti přírodě   Norsko 80 Kč

 Upřímný a humorný portrét muže, který se touží vymanit ze zajetých
 kolejí – Ole Giaever, Marte Magnusdotter Solem

  4. 3. 17.30 Kingsman: Tajná služba   USA/GB 110 Kč
 20.00 Ghoul   ČR   3D 130 Kč
  Nikdo netuší, kdo je TAM VENKU – Jennifer Armour, Jeremy Isabella
  5. 3. 17.30 Sama nocí tmou   USA 80 Kč
                            Íránský upírský western
 20.00 Violette   Francie 90 Kč

 Strhující životopisný snímek o intenzivním celoživotním vztahu
 spisovatelky Violette Leduc a feministické ikony Simone de Beauvior

  6. 3.  17.30 Zvonilka a netvor   USA   3D 155/135* Kč
 20.00 Americký sniper   USA 100 Kč

 Odstřelovač jednotek SEAL amerického námořnictva je vyslán do Iráku
 s jediným úkolem: chránit své bratry ve zbrani – Bradley Cooper

 7.  3. 17.30 Teorie všeho   GB 110 Kč
  Životní příběh vědce a fyzika Stephena Hawkinga – Eddie Redmayne
 20.00 Vetřelec   GB   (viz str. 8) 100 Kč
10. 3. 17.30 Big eyes   USA 110 Kč
  Životopisný snímek o malířce Margaret Keane v režii Tima Burtona
 20.00 Fénix   Německo 80 Kč
  Vizuálně podmanivý thriller z poválečného Berlína – Nina Hoss
11. 3. 17.30 Kobry a užovky   ČR 120 Kč

 Užovka (Matěj Hádek) je ztracený ve svém vlastním životě. Přesto, že
 je mu už skoro čtyřicet, nemá holku ani práci…

 20.00 Žena v černém 2: Andělé smrti   GB 100 Kč
 Skupina školáků, evakuovaných za druhé světové války z Londýna,
 přijíždí v doprovodu mladé učitelky do téměř opuštěné odlehlé vísky 

12. 3. 17.30 Babovřesky 3   ČR 100 Kč
 20.00 Perný den – PROJECT 100   GB  (viz str. 8) 80 Kč
13. 3. 17.30 Asterix: Sídliště bohů   Francie    3D 130 Kč
 20.00 Teorie všeho   GB 110 Kč
14. 3. 17.30 Divočina   USA 110 Kč
  Autobiografický příběh ženy, která se po smrti své matky a krachu svého
  manželství rozhodne vyrazit na 1 770 kilometrů dlouhou pěší pouť
 20.00 Fotograf   ČR 100 Kč
15. 3. 17.00 Turandot: Giacomo Puccini – záznam z MET (viz str. 8) 300 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ:
21. 2. 15.30 Velká šestka   USA 100 Kč
28. 2. 15.30 Zvonilka a tvor netvor   USA 120/100* Kč
  7. 3. 16.00 Zvonilka a tvor netvor   USA 120/100* Kč
14. 3. 16.00 Asterix: Sídliště bohů   Francie 110 Kč

BABY BIO – PRO RODIČE NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ
18. 2.  10.00 Pohádkář   ČR 60 Kč
18. 3. 10.00 Hodinový manžel   ČR 60 Kč

120/100* – u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

18. února
Pochyby

drama Johna Patrick Shanleyho 
oceněné Pulitzerovou cenou 2005

hraje divadlo SoLiTEAter
velký sál Kulturního střediska 

Radotín v domě U Koruny
od 19.00 hodin

více viz minulé číslo novin str. 4

19. února
Koncert populární hudby

vystoupení žáků Základní umělecké 
školy Klementa Slavického

v Radotíně
velký sál Kulturního střediska 

Radotín v domě U Koruny
od 18.00 hodin

27. února – 1. března 
POPAD – Pražská oblastní 

přehlídka amatérských divadel
velký sál i klub Kulturního střediska 

Radotín v domě U Koruny
od 19.00 hodin
více viz str. 10

28. února
Horymírova sváteční jízda

Radotín – Neumětely
start v 9.00 hodin z náměstí

Sv. Petra a Pavla
více viz str. 4

6. března
Diskotéka MDŽ 
(MIMOŘÁDNĚ

DŮVTIPNÝCH ŽEN) 
v režii Neviditelných modelek 

VIP (M) = VHODNÉ I PRO MUŽE
velký sál Kulturního střediska 

Radotín v domě U Koruny
od 19.00 hodin

12. března
Upokojenkyně

divadelní představení DS V.A.D.
velký sál Kulturního střediska 

Radotín v domě U Koruny
od 19.00 hodin

více viz str. 4

14. března
Vítání jara 2015

tradiční hudební akce na uvítání jara
Pivní Sanatorium ve Štěrkové ulici

více viz strana 4

16. března 
Karel Plíhal

koncert známého folkaře
velký sál Kulturního střediska 

Radotín v domě U Koruny
od 19.00 hodin

17. března
Čaj o třetí

setkání pro radotínské
seniory a seniorky

velký sál Kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny

od 19.00 hodin

19. března 
divadlo SoLiTEAter: Léčitel

Klubová scéna
(vchod ze dvora domu

U Koruny) od 19.00 hodin
 více viz str. 4 

19. března
 Žákovský koncert

vystoupení žáků
Základní umělecké školy Klementa 

Slavického v Radotíně
velký sál Kulturního střediska 

Radotín v domě U Koruny
od 18.00 hodin

21. března 2015
11. Velikonoční dílny

budova 2. stupně ZŠ Praha-Radotín
9.00-13.00 hodin

vstupné 80 Kč

23. března
Předprodej zájezdů

pro radotínské seniory a seniorky
Kulturní středisko Radotín

v domě U Koruny
8.00-10.00 hodin

více viz str. 4
více nawww.praha16.eu

18. února
Promítání pro seniory – Izrael I.

přednáší Zdeněk Beránek
Klub KLASu od 15.00 hodin

19. února
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu 
Zbraslav od 18.30 hodin

20. února
Montesori herna

pro 2-3,5leté děti s rodiči
Pexeso 9.30-10.30 hodin
více na www.pexeso.org

20. února
Jak na daňové přiznání

seminář daňové poradkyně
Pexeso 9.30-11.30 hodin
více na www.pexeso.org

21. února
Honza pánem

marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

26. února
Honza Roušar a Radek Kašpar
koncert v Kavárně u Stromečku

od 19.00 hodin

28. února
Ostrov splněných přání

Kašpárkovo mořské dobrodružství
v marionetové pohádce

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

9. – 27. března
Zbraslav a literatura

výstava v Galerii
Městského domu Zbraslav

7. března
Kubula a Kuba Kubikula

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

10. března
Rormarné léto

dramatizaci knihy
Vladislava Vančury

hraje soubor
Zbraslavské kulturní společnosti
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

14. března
Kašpárkova strašidla

veselá marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

14. března
Divadelní bál
maškarní bál

Zbraslavské kulturní společnosti
sál restaurace U přístavu

od 20.00 hodin

19. března
Koncert žáků ZUŠ

Obřadní síň Městského domu 
Zbraslav od 18.30 hodin.

Změna programu vyhrazena!
Informace, rezervace, vstupenky: 

kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav 
U Malé řeky 3

kultura@mc-zbraslav.cz
telefon: 257 111 801

do Divadla J. Kašky lze 
rezervovat vstupenky on-line na 

www.divadlozbraslav.cz

Solange Bied-Charreton – Enjoy
Příběh „Generace Y“ – lidí, kteří nepoznali 

život bez internetu a chytrých telefonů, 
je velice kousavým, ironickým i krutým 

portrétem současnosti.  Čtyřiadvacetiletý 
Charles, snaživý nováček ve velké firmě, 
slibná kariéra – a závislost na sociálních 

sítích. Svůj život vede na síti ShowYou, kde 
panují neúprosná pravidla: uživatelé musí 

alespoň jednou týdně sdílet video
ze svého soukromí, jinak jim zruší profil.

A to si Charles nemůže dovolit – zůstat na 
síti znamená zůstat naživu.

Jeho protikladem je studentka Anne-Laure. 
Seznámí se, zamiluje se do ní – a zjišťuje,

že nemá profil na síti, že čte papírové knihy
a  pouští si klasické desky…

nakladatelství Odeon

Daniel Růžička,
Jarmila Šusterová-Horčičková –
Každý den jsem měla premiéru
Kniha vzpomínek první televizní 

programové hlasatelky Jarmily Šusterové-
Horčičkové, manželky rozhlasového 

režiséra Jiřího Horčičky. Vzpomíná na doby, 
kdy se televize v naší zemi rodila

z technického experimentu do masového 
sdělovacího prostředku, ovlivňujícího

nejen životy televizních diváků,
ale i dění ve společnosti.

nakladatelství JaS

Luba Skořepová, Marie Formáčková – 
Nejsem už holka

Luba Skořepová je osobitá, 
nepřehlédnutelná, svérázná. I ve svých 
91 letech stále hraje v divadle a natáčí 

filmy. Do jejího světa se vejde odhalování 
tajů přírody, astrologie, numerologie, 
zahrada a příroda, sběr léčivých bylin 
a polodrahokamů. Patří do něj i lásky, 
kolegové, kolegyně, přátelé a tajemství.

Díky této knize máte možnost nahlédnout 
do jejího života i vy.
nakladatelství XYZ

Václav Cílek – Kameny a hvězdy
Nedaleko slavných kounovských řad 

odkryli lovci menhirů několik kamenných 
uskupení a vztyčili více než dvacet menhirů 
o váze sedm tun. Je to jeden ze způsobů, jak 
se dívat na kosmický aspekt české krajiny, 
jak slučovat nebe a zemi? Závěrečná část 

knihy se obrací k Zemi a hvězdám.
nakladatelství Dokořán

Ján Simkanič – Mé dětství v socialismu
Jestli také patříte mezi děti socialismu, pak 
se ve vás při čtení zaručeně probudí proud 

vašich vlastních vzpomínek,
emocí a zážitků. A jestli jste se narodili

až po sametové revoluci, zůstanete v úžasu 
nad tím, v čem vaši rodiče každodenně žili 
a jak moc se tehdejší svět lišil od dnešního. 

A možná také budete lépe chápat,
čím jsme poznamenáni dodnes.

nakladatelství BizBooks

PRO DĚTI
Eva Papoušková – Cestování s Velrybou

Veselé vyprávění o velké prázdninové
cestě po Evropě, na které tatínek,

maminka, tři děti a pes Kolumbus,
zažila spoustu dobrodružství.

nakladatelství Albatros

Ivona Brezinová – Fotbal s Fandou
Druhák Láďa je nadšeným fotbalistou. 
Sní o tom, že se jednou stane slavným 

fotbalovým útočníkem.
Proto vstoupí do oddílu a začne tvrdě 

trénovat. Jenže pak se začnou objevovat
tři podivné kruhy a Láďovi a jeho 
kamarádům nezbývá nic jiného,

než tuhle záhadu rozluštit.
nakladatelství Artur

Ivan Košťál – Jak se budí medvědi
Čtrnáct pohádek o dvou lesních skřítcích 
a děvčátku s culíky, které s nimi prožívá 

nejrůznější příhody,
v nichž se setkávají se zvířátky
i s nadpřirozenými bytostmi…

nakladatelství Brána

Pavla Holanová – Nejde se do školy!
Příběhy Péti, Terezky a jejich rodiny 

přibližují dětem státní svátky
a významné dny České republiky.

Agentura Krigl

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav

telefon.: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@mc-zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz/knihovna
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17. 3. 17.30 Kobry a užovky   ČR 120 Kč
 20.00 Sbohem jazyku   Francie   3D 130 Kč
  Godard a jeho vnímání vztahu muže a ženy v experimentální eseji
  Kamel Abdeli, Héloise Godet, Marie Ruchat
18. 3. 17.30 Fénix   SRN 80 Kč
 20.00 Divočina   USA 110 Kč
19. 3. 17.30 Teorie všeho   GB 110 Kč
 20.00 Violette   Francie    90 Kč
20. 3.  17.30 Asterix: Sídliště bohů   Francie      3D  130 Kč
 20.00 Kobry a užovky   ČR 120 Kč
21. 3. 17.30 Gunman: Muž na odstřel   USA/Francie/Španělsko 110 Kč
  „Znáš ty dny, kdy se ti nic nevede a všichni tě chtějí zabít?“  
  Sean Penn, Idris Elba, Javier Bardem
 20.00 Big eyes   USA 110 Kč  
  skutečný a šokující příběh jednoho z nejkolosálnějších uměleckých
  podvodů v historii – Christoph Waltz, Amy Adams
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Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

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

V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu 
nebo telefonní číslo a přiložte lehčí 
i těžší variantu sudoku s vyplněným 
jménem, adresou a tel. spojením. 
Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé. Výherci si svoji výhru 
mohou převzít na adrese redakce. 
Správná řešení zasílejte do redakce 
nejpozději do 27.2.2015

Řešení z minulého čísla

Eva Barsová
Sídliště 1077

Radotín

Martin Horbas
nám. Osvoboditelů 1365/4

Radotín
Václav Jeřábek

Starochuchelská 30/50
              Velká Chuchle
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Oscarové želízko Alejandra G. Inarri-
tu provázejí zástupy nadšených recenzí 
už od chvíle, kdy se poprvé objevilo na 
festivalech. Hlavním hrdinou filmu s ko-
miksovým názvem je Riggan Thomson 
(Michael Keaton), bývalá hollywoodská 
superhvězda, která v devadesátých letech 
zářila ve filmové sérii se superhrdinou 
Birdmanem v hlavní roli. Místo dalších 
a dalších pokračování se ale vrhla na nezá-
vislé filmy a její svit rychle pohasnul. Teď 
se chce Riggan vrátit jako autor, režisér 
a hlavní protagonista ambiciózní divadelní 
hry, která už za pár dnů startuje v srdci 
newyorské Broadwaye. Inarritu nás pro-
střednictvím zvídavé kamery bere nejen 
do zákulisí příprav, ale i za oponu Rig-
ganovy pavučiny profesních a rodinných 
vztahů. Inarrituovy filmy jako Amores 
Perros, 21 gramů nebo Babel se vždycky 
vyznačovaly svým rozpínavým měřítkem. 
Sledovali jsme v nich střípky osudů lidí 
rozprášených po celém světě. Birdman je 
přesně opačným konceptem, protože se 
celý odehrává v útrobách jedné divadelní 
scény, která pulzuje nedočkavostí. Je to 
nemilosrdná mikroskopická sonda, pocti-
vá a trnitá cesta do hlubin umělcovy duše. 
Producenti, herci, příbuzní - všechny sžírá 
narůstající nervozita z toho, jak to vlastně 
celé dopadne a jestli ambicióznímu Rigga-
novi, který žongluje se všemi profesemi, jež 
si troufale na svůj talíř naložil, definitivně 
nerupne v bedně. Intenzita je mnohoná-
sobně zesílena tím, že Inarritu za velké 
pomoci cenami ověnčeného kameramana 
Emmanuela Lubezkiho celý snímek zabírá 
z nevšedních úhlů a především ho prezen-
tuje jako jeden dlouhý, střihy nepřerušova-

ný koloběh událostí. Absence oddechovek 
působí jako zvětšovací lupa, která vám 
nenabídne možnost úniku z klaustrofobní-
ho Rigganova světa. Onen tlak a pocit, že 
profesní kariéra visí na pověstném vlásku, 
se tak z hlavního hrdiny rychle přenese na 
publikum. Identifikaci s hrdinou samo-
zřejmě pomáhá i šalamounské obsazení. 
Michael Keaton totiž v devadesátých letech 
hrál ve dvou filmech o Batmanovi, ale poté 
z velkého Hollywoodu postupně zmizel. 
Birdman je pokusem dokázat, že nepatří 
do starého železa. Stejně tak si ze své po-
věsti „utahuje“ Edward Norton ve vedlejší 
roli problémového herce, který svým po-
pichováním dokáže člověka vyhecovat. 
O Nortonovi koluje řada historek právě 
v tomto duchu. I bez zmíněných souvislos-
tí je ovšem Birdman fascinující pozvánkou 
na prkna, která znamenají svět. Svět herců, 
který snímek ukazuje bez příkras, ale zá-
roveň bez intelektuální nadřazenosti. Jde 
dost možná o Inarritův nejpřímočařejší 
a divácky nejpřístupnější snímek. Jestli 
vám svět prken, která znamenají svět, není 
cizí, nebo ho dokonce preferujete před 
návštěvou kina, je Birdman snímkem, 
který je napsán právě pro Vás. Obratným 
způsobem totiž propojuje příbuzné, ale 
přesto velice odlišné světy a nahlíží na ně 
vskutku neotřelou, novátorskou optikou. 
Skvělý herecký ansámbl v čele s Nortonem, 
Keatonem a Emmou Stone v roli dcery je 
pak už jen pověstnou třešničkou na dor-
tu. Jde o hollywoodský art nebo artový 
Hollywood? Ať je to jakkoliv, nemělo by 
vám tohle rozjímavé balancování po zlaté 
střední cestě ujít. Je čas spolu s Birdmanem 
roztáhnout křídla a zkusit vzlétnout.

Nizozemský houslista, dirigent a skvělý 
bavič publika s obrovským smyslem pro 
humor, to vše ve světovém formátu. Možná 
ho neznáte, možná neposloucháte klasic-
kou hudbu,  ale možná ji poslouchat za-
čnete, protože v podání této světové hvězdy 
je klasická hudba mnohem více stravitelná 
i pro ty, kteří vážnou hudbu neposloucha-
jí. André Rieu vyprodává největší haly, 
hostuje v nejprestižnějších destinacích 
a po celém světě vyvolává nadšení, dojetí, 
zamyšlení nad sílou tónů hudby. Nechte 
tedy ovládnout své emoce nádhernou hud-
bou v podání André Rieu a jeho orchestru, 
který se koná pod širým nebem na náměstí 
v Maastrichtu.  
SEZNAM SKLADEB:
1.         Azzurro
2.         Funiculi Funicula
3.         André’s Song for Cinemas
4.         Granada
5.         Non ti scordar di me
6.         Nessun dorma
7.         Snow Waltz
8.         Besame Mucho
9.         Vieni sul mar
10.       e White Horse Inn
PŘESTÁVKA
11.       O mio Babbino Caro
12.       Gold and Silver
13.       Nitsch Jaka
14.       ose Were e Days
15.       Caro nome
16.       Intermezzo Sinfonico

ANDRÉ RIEU

10. výroční koncert z rodného Maast-
richtu v kině Radotín v sobotu 28. února 
v 17.00 hodin. Doba trvání: 2 hodiny 
40 minut vstupné: 200 Kč, (ZTP a dů-
chodci 150 Kč)

17.       Tiritomba
18.       e Beautiful Blue Danube
19.       Ode To Joy 
            (All Men Shall Be Brothers)
20.       Radetzkymarch
21.       Strauss & Co.
22.       Barcarole
23.       Storie di tutti i giorni 
            (Dromen zijn bedrog)
24.       Buona Sera
25.       Buona Notte Bambino
26.       Marina
27.       Maastricht Anthem, ARV_09
28.       Maastricht, City Of Jolly Singers
29.       Volare
30.       Adieu, Little Captain Of My Heart
31.       Marina

BIRDMAN

Legendární VETŘELEC se po 35 letech 
vrací v režisérské verzi

V Česku se bude jako v jedné z prvních 

zemí v kinech promítat původní americký 
film Vetřelec, a to v takzvaném režisér-
ském sestřihu. Přesně čtyři týdny, počínaje 
19. únorem, budou mít fanoušci této kultov-

ní podívané příleži-
tost vidět, jak přesně 
to režisér Ridley Scott 
se svým bezesporu 
nejúspěšnějším sci-fi 
filmem myslel.

„Režisérský sestřih je 
tou verzí filmu, která 
není ovlivněná marke-
tingovými tahy studia. 
Je to tedy přesně ten 
produkt, který chtěl 
režisér uvést,“. Nově 
remasterovaná verze 

Uvede kino Radotín v sobotu 7. března 
2015 ve 20.00 hodin

VETŘELEC

John, Paul, George a Ringo v době své 
největší slávy, v době, kdy „beatlemánie“ do-
slova hýbala světem a naplno zasáhla životy 
miliónů fanoušků.

Perný den vychází ze stejnojmenného 
alba e Beatles, ale rozhodně se nejedná 
o suchopárnou reportáž či patetickou po-
ctu. Režisér Richard Lester a čtyři protago-
nisté vytvořili dodnes svěží mix hraného 
filmu a dokumentu sršící vtipem a hudební 
energií, který vychází z principů grotesky 
a crazy komedie. Tempo snímku je pak ur-
čováno neutuchající kadencí epochálních 
hitů nejslavnější hudební skupiny všech 
dob – A Hard Day’s Night, All My Loving 
či Can’t Buy Me Love…

Film Perný den je obrazem jednoho typic-
kého perného dne v životě fantastické čtyřky 
60. let, skupiny e Beatles. 

Uvede kino Radotín v rámci projektu 100 
ve čtvrtek 12. března 2015 ve 20.00 hodin

PERNÝ DEN 

Zeffirelliho opulentní inscenace Pucciniho 
poslední opery je jedním z nejoblíbenějších 
diváckých kusů na repertoáru Metropolitní 
opery. Maria Guleghina se představí v titulní 
roli kruté čínské princezny, jejíž nenávist 
vůči mužům je tak silná, že všechny nápad-
níky, kteří neuhodnou její hádanku, nechává 
bez milosti popravit. Neznámého prince Ca-
lafa, který si nakonec získá její srdce a mezi 
jehož slavné árie patří i úchvatná „Nessun 
dorma“, zpívá Marcello Giordani.
Dirigent: Andris Nelsons
Režie: Franco Zeffirelli
Účinkují: Maria Guleghina, Marina Poplavska-
ya, Marcello Giordani, Samuel Ramey

TURANDOT - Giacomo Puccini

Kino Radotín uvede záznam z Metropo-
litní opery v New Yorku v neděli 15. břez-
na 2015 v 17.00 hodin. Délka: 2 hodiny 20 
minut (1 přestávka)

obsahuje nikdy nezveřejněné záběry, které 
stojí za to vidět. Bezesporu uspokojí zvědavé 
fanoušky. Zvlášť scénou, která ukazuje dva 
členy posádky v kokonech. Nemůžeme ale 
tvrdit, že je nová verze lepší, protože není 
možné vylepšit něco dokonalého,“ napsal 
o této verzi kritik deníku e Telegraph 
Tim Robey.

Režisér Scott prý zkrátil některé scény o 10 
až 15 sekund, díky čemuž je teď Vetřelec 
o něco svižnější podívanou. „Při pohledu na 
navrhovanou rozšířenou verzi filmu jsem cí-
til, že střih byl prostě příliš dlouhý a důvody, 
které pro to panovaly v roce 1979, se s časem 
vytratily,“ vysvětlil sám tvůrce.

Řadě z nás ještě vydrželo novo-
roční předsevzetí a chceme začít 
s jazykovou výukou. Jak si ale 
vybrat v nepřeberné nabídce inze-
rátů, které nabízejí jak renomo-
vané jazykové školy, tak samotní 
lektoři? 

Rozhodnete-li se pro výuku 
přes jazykovou školu, získáváte 
záruku kontinuálního průběhu 
bez častých změn. Jazyková ško-
la si velmi dobře uvědomuje, že 
základním stavebním kamenem 
úspěšného jazykového vzdělávání 
je kvalitní lektor, a proto věnuje 
jejich výběru maximální pozor-
nost. Lektor musí bý t člověk, 
který nejen bravurně ovládá cizí 
jazyk, ale také musí být schopen 
problematiku vysvětlit, umět stu-
denty motivovat i rozvíjet jejich 
jazykové dovednosti. Výhodou 
je, že jazykové školy mají tako-
vých lektorů hned několik (často 
i desítek) a jsou schopny zajistit 
zástup kolegů v případě nemoci 
nebo dovolené. Zároveň garantují 
výměnu lektora v případě, že Vám 
nevyhovuje. Pokud si dohodnete 
výuku s jednotlivcem, je zastupo-
vání mnohem těžší, každá nemoc 
nebo dovolená znamená, že lek-
tora nemá kdo nahradit. Než si 
nějakého lektora pozvete domů, 
vždy se zeptejte svých kamarádů 
nebo známých na doporučení 
a osobní zkušenost.  

Samozřejmostí výuky ve spo-
lupráci s jazykovou školou je 
možnost využívat její vybavené 
prostory, které umožňují plné 
soustředění na výuku bez ne-
ustálého odbíhání ke zvonícím 
telefonům, obědům na plotně 
nebo dětem. Učit se doma může 
být velmi pohodlné, ale je potře-
ba mít na výuku vyhrazený čas 
a hlavně klid. Jinak se může stát, 

že sice ušetříte čas dojížděním do 
jazykové školy, ale ten pak ztratíte 
s telefonem na uchu nebo se sou-
sedkou u dveří. 
Nevybírejte jen podle ceny

Rozhodovat se jen na základě 
ceny může být chybou, která se 
Vám může velmi vymstít. Vždy 
věnujte čas důkladnému prostu-
dování nabídky a nechte si vysvět-
lit vše, čemu nerozumíte. Profesi-
onálové nic neskrývají a neúčtují 
nikde pod čarou příplatky např. za 
odbornost nebo pronájem učeben, 
aniž by Vás na ně hned v úvodu 
neupozornili. 

Pokud se pouze na základě nižší 
ceny rozhodnete pro výuku s ne-
zkušeným lektorem, může se stát, 
že hodiny nepřinášejí užitek, kte-
rý jste původně očekávali. Málo 
kvalifikovaný lektor může velmi 
jednoduše sklouznout k plytké 
konverzaci, při které se nic nenau-
číte. Ona je to možná první měsíc 
zábava neustále opakovat, jak jste 
se měli o víkendu a co plánujete 
na ten další, horší pak ale je, když 
po roce takto vedené výuky zjistí-
te, že jste stále na začátku.   
Zjistěte si, jak dlouhý je semestr 
a kolik Vás bude ve skupině

V posledních letech se rozmohl 
nešvar, že jazykové školy začaly 
na úkor zachování ceny zkracovat 
semestry. Rozdíl může být i v řádu 
2–3 týdnů, proto si nabídku dů-
kladně prostudujte a porovnejte 
školy mezi sebou. Stejně tak si 
vždy zjistěte, kolik Vás bude do 
kurzu docházet, je velký rozdíl, 
zda Vás ve třídě bude 6 a nebo 16. 

Přejeme Vám, ať máte při výběru 
dodavatele jazyků šťastnou ruku 
a ať je pro Vás jazykové vzdělávání 
přínosné a zábavné. 

KAM ZA JAZYKOVOU VÝUKOU

Tým jazykové školy Channel Crosings 
www.chc.cz
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Anna Kopecká: Tvrdost lakrosu jsem poznala až v USA
Anna Kopecká je jedinou Češkou 

hrající lakros v USA, a přestože si ne-
umí zahraniční angažmá vynachválit, 
nezapomíná na svůj domovský LCC 
Radotín a trenérku Simonu Barákovou, 
která jí otevřela dveře k velkému lakro-
su. Studentka biologie hraje za Univer-
sity of  Louisville  Women‘s  Lacrosse 
Team v první divizi NCAA (National 
Collegiate Athletic Association), tedy 
soutěži, v níž se dle mladé Češky hraje 
v mnoha ohledech úplně jiný lakros, než 
na který si navykla Čechách.
Lakros je relativně tvrdý sport. Ne-
odrazovali vás od něj lidé ve vašem 
okolí? Rodina, blízcí? Jak jste se 
k lakrosu dostala?
Lakros v České republice moc tvrdý 

není. Když jsem poprvé přijela do 
Ameriky a podstoupila první trénink 
pod vedením jedné z nejlepších trené-
rek v USA, změnil se mi život. Lakros 
byl velkou součástí mého života už 
v Čechách, ale poté, co jsem si na vlast-
ní kůži vyzkoušela, jak tvrdý lakros 
opravdu je, přirostl mi k srdci tento 
sport ještě více. Moje maminka vždyc-

ky říká „Dělej si, co chceš, hlavně, ať 
jsi šťastná a máš radost ze života“. Po 
ní jsem zdědila svůj „drive“ a vlastnost 
jít si za vším, po čem toužím, i když to 
zprvu vypadá nesplnitelně.
Kentucky patří ze sportovního hle-
diska především univerzitnímu bas-
ketbalu a dále fotbalu. Jak je na uni-
verzitách populární lakros? Je znát, 
že se jedná o jeden z nejrychleji ros-
toucích univerzitních sportů v USA? 
Lakros v Kentucky je z tohoto hlediska 
podobný tomu v Čechách. Máme tu 
pár klubů, kterým se jako tým věnu-
jeme a pomáháme jim se zlepšovat. 
Většina nejlepších týmů v Americe je 
na východním pobřeží, my jsme ta-
ková krásná výjimka. Tribuny jsou ale 

vždycky plné.
Je ve vašem mužstvu 
více cizinek, nebo 
jste v tomhle ohledu 
spíše výjimkou?
Letošní tým se sklá-
dá z 32 hráček, z to-
ho tři cizinky - já, 
Kanaďanka a Aus-
tralanka. Jako jediná 
Češka hrající lakros 
v Americe jsem hrdá 
na to, že jsem dostala 
možnost reprezento-
vat svoji rodnou 

zemi a přitom si plnit svůj sen.
Zmínila jste rozdíl v tvrdosti. Liší 
se lakros u nás a v USA ještě něčím? 
Hráči a hráčky zde hrají už od malič-
ka a tudíž to mají v ruce. U mě to bylo 
trochu jiné, a proto jsem musela první 
roky být na hřišti každý den a dělat 
věci navíc, abych se alespoň trochu 
přiblížila svým spoluhráčkám z USA. 

Tady v Louisville je nemyslitelné ne-
chytit míč, a když se tak stane, celý 
tým běhá. Naše trenérka chce, aby-
chom byly nejlepší, aby nás naši sou-
peři nesnášeli a nikdy v životě s námi 
už nechtěli hrát. Někdy je to těžké být 
„beast“ a dělat všechno možné pro to 
být nejlepší, ať už se jedná o vstávání 
v pět ráno, nebo mít tříhodinový tré-
nink každý den včetně víkendu. Na 
konci je ale ten vítězný pohár a krásný 
pocit z toho, že všechna ta práce měla 
smysl.
Jakou má lakros ve Státech pověst? 
Hokej bývá mnohde v USA vnímán 
jako sport hrubiánů, existuje podob-
ná asociace také v případě lakrosu? 
Lakros je v Americe je jak jste se již 
zmínil, velice rychle rostoucí sport a je 
stále populárnější. Je to jeden z nej-
těžších sportů a tudíž trvá dlouho, 
než se všechny dovednosti zdokonalí 
na úroveň, kdy můžete hrát za tým 
v první divizi. Lakros je tu hodně 
o image. Holky se v mém týmu před 
zápasem malují, žehlí si vlasy, kopačky 
jim musí ladit s barvou ponožek. Když 
ale vstoupí na hřiště, stane se z nich 
„beast“ a jsou nezastavitelné.
Ještě otázka na závěr. Znají vaše spo-
luhráčky nějaké české sportovce?
Co se týče Američanek, tak ty ani neví, 
kde se Česká republika nachází. Jedna 
se mě dokonce zeptala, v jakém ame-
rickém státě to je... Nebudu tu ale po-
mlouvat jejich geografické vědomosti. 
Když už někdo ví, že Československo 
není Čečna a Česká republika vznikla 
před dvaceti a více lety, můžu jim za-
tleskat.

Sotva skončily Vánoce, o slovo se zno-
vu přihlásil fotbal. Dlouhá zimní pře-
stávka je v Radotíně vyplněna zimním 
turnajem, který pořádají radotínští 
společně s vokovickou Aritmou. 

Radotínská skupina má pro tento 
ročník sedm tradičních účastníků 
(Zbraslav, Jíloviště, Lety, Hvozdnice, 
Braník, Doksy a domácí). Jedná se 

vesměs o účastníky krajských přeborů 
a 1.A třídy, a tedy o jeden z nejlépe 
obsazených turnajů, které se v Praze 
o zimní přestávce hrají. Již to je důvod, 
aby Radotínští při zimních procház-
kách zavítali na fotbalové hřiště, k če-
muž jim nahrává dosud mírná zima. 
Hraje se každou sobotu od 9.30 hod. 
a s výjimkou dvou víkendů jsou na 
pořadu vždy tři zápasy. 

„Pro naše mužstvo jde o vynikající 

možnost přípravy na jarní mistrovské 
boje. Jak známo, potýkali jsme se na 
podzim se značnou fluktuací a se zdra-
votními problémy hráčů. V současnos-
ti v přeborové tabulce figurujeme na 
posledním místě, i když s minimální 
ztrátou,“ uvedl trenér SC Radotín Kon-
ta. Tato fakta ukazují, že jarní mistrov-
ské boje budou těžké a každý bod bude 

mít cenu zlata. Tvrdá zimní příprava 
pod vedením trenéra Konty jistě přine-
se své ovoce a Radotín tak určitě uhájí 
přeborovou příslušnost. 

Opačné starosti jsou s mládežnickými 
mužstvy, z nichž mají místní velkou ra-
dost. Ostře sledovaný je v současné době 
dorost, kde pod vedením trenéra Loudy 
vyrůstají posily do A mužstva. Je tedy 
nutné, aby A mužstvo uhájilo přebor aby 
nová mladá krev, která vyjde z radotín-

ské líhně, měla možnost od nového roč-
níku kvalitní konfrontace mezi dospělý-
mi. Přípravné zápasy dorostu jsou vždy 
v neděli od 10 hodin na umělé trávě. 

Mužstvo mladších žáků, obě pří-
pravky a předpřípravka prakticky 
žádnou velkou pauzu ve své činnosti 
neměly. Příprava probíhá kontinuálně 
v tělocvičnách ZŠ a ve sportovní hale 
v Radotíně. Téměř každý víkend děti 
startují na různých halových turna-
jích a starší přípravka navíc v zimní 
lize Motorletu pod širým nebem. 
„Ač jsou konfrontováni s nejlepšími 
mužstvy Prahy, jako je Sparta, Slavia, 
Bohemians 1905, Viktoria Žižkov, 
vůbec se v lize neztrácejí a je vidět, 
že i v podmínkách Radotína mohou 
vyrůstat fotbalisté schopní měřit se 
s těmi nejlepšími,“ chválí předseda 
o.s. SC Radotín Karel Klíma. Mládež-
nická mužstva vzhledem k organizaci 
soutěží nemají výkonnostní cíle, krom 
bezvadné reprezentace Radotína, 
a vrcholem jejich činnosti bude účast 
na zahraničních turnajích. Obě pří-
pravky budou startovat v rakouském 
Salzburgu a mladší žáci jedou do 
chorvatské Poreče. „Ano, vše něco sto-
jí a bez podpory Městské části Prahy 
16 by naše účast nebyla na zmíněných 
evropských prestižních fotbalových 
turnajích možná,“ dodává Klíma.

Zimní turnaj SC Radotín je už tradicí v přípravě fotbalistů

Radotínští basketbalisté dokázali 
v očekávaném čtvrtfinálovém utkání 
porazit Fénix Modřany 81:61. Poslední 
lednový den si tak na domácí palubovce 
zajistili historicky první účast v semifinále 
poháru Pražského basketbalového svazu. 

Tam na ně čeká doposud šestý celek 
z nejvyšší pražské soutěže – VŠTJ Me-
dicína Praha. V semifinále hraném na 
dva zápasy začne radotínský celek na 
palubovce hostů 3. března a následná 
odveta pak proběhne ve sportovní hale 
Radotín 6. března. 

„Odehráli jsme výborný zápas a na-
šeho rivala z přeboru B jsme dokázali 
porazit o dvacet bodů. Určitě nám k to-
mu pomohla i fantastická atmosféra 

v hale, kterou vytvořili naši fanoušci, 
kterých přišlo 160. Teď nás čeká ještě 
lepší soupeř z vyšší soutěže, ale trouf-
nu si říct, že i když nejsme zřejmě fa-
voritem, určitě budeme chtít vybojovat 
pro Radotín finále, což by byla napro-
stá senzace v dějinách radotínského 
basketbalu. Věřím, že spolu s plnou 
halou to dokážeme,“ 
ř íká trenér Adam 
Peřinka. 

Na druhé f ron-
t ě ,  v  p r a ž s k é m 
p ř e b o r u  B ,  d r ž í 
i  n a d á l e  b a s k e t-
b a l i s t é  d r u h o u 
příčku, když v pátek 

20. února přivítají TJ Košíře. Do kon-
ce základní části pak zbývá ještě pět 
kol a pak bude následovat play-off, kde 
se rozhodne o letošních postupujících.

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

Basketbalisté RSK úspěšně postupují v poháru

Trasa a termín dělají z tradičního krosové-
ho závodu Zbraslavský běh každoročně jeden 
z nejobtížnějších závodů sezóny. Strmé stou-
pání od Vltavy k Altánku a následně dlouhý 
seběh od Lhoty nad Břežanským údolím pro-
věří na konci roku zbytky sil všech účastníků, 
elitních běžců i úplných rekreantů. 

„Možnost účasti všech je základní prin-
cip, který při organizaci Zbraslavského 
běhu razíme, vítáme vítěze populární Velké 
kunratické stejně jako nadšence, pro které 
je náš závod jediným měřeným soutěžením 
v roce. Důraz klademe i na popoběhnutí 
dětí, nejde nám o velké sportovní výkony, 
ale o to, aby si, mnohé po-
prvé v životě, vyzkoušely 
své závodění se startov-
ním číslem,“ přibližuje 
pojetí závodu jeho ředitel 
Aleš Háněl.

„ Z b r a s l a v s k ý  b ě h 
mám moc rád, i když 
marně hledám závod, 
který mi dá víc zabrat, 
ale líbí se mi jeho organi-
zace i pohodová atmosfé-
ra, je pěkné vidět závodí-
cí caparty a pak na trati 
potkat borce, kterým je 
přes sedmdesát a běží 
svižně do kopce, který mnozí padesátníci 
ani nevyjdou,“ pochválil Zbraslavský běh 
jeden z našich nejlepších krosových běžců 
a vítěz Velké kunratické Lukáš Kubričan.

Vinou rozmarů počasí byl letošní 
ročník mimořádně náročný. Neztížily 
ho velké mrazy či přívaly sněhu jako 

v minulosti, ale množství bláta a zásah 
divokých prasat, která upravila trať do 
skutečného krosu.

V náročných podmínkách se na start po-
stavily rekordní počty účastníků, hlavní trať 
dokončilo 199 borců, dětí závodilo jen o sto 
méně. „Zbraslavský běh je ideální akcí pro 
celou rodinu, nejprve si mohou zazávodit 
děti, pak mají prostor rodiče. Jsem rád, že 
stále častěji vidíme na startu celé zbraslav-
ské rodiny,“ pochvaloval si účast sportovců 
ze Zbraslavi Aleš Háněl.

Kdo letos start zmeškal, může trénovat 
až do první prosincové neděle roku 2015, 

kdy se Zbraslavský běh poběží po třiatři-
cáté. Jen pro inspiraci, ti nejlepší vyběh-
nou od parkoviště u Břežanského údolí 
nahoru k Altánku nad Vltavou hluboko 
pod pět minut.

Zbraslavský běh měl rekordní účast

Ve dnech 23. – 25. ledna 2015 se na Jižním 
Městě uskutečnil pátý ročník mezinárodního 
halového box lakrosového turnaje. Letos nad 
turnajem převzala záštitu Městská část Pra-
ha 11 a Jihoměstská  Majetková, což mělo za 
následek přejmenování turnaje na Mayor‘s 
Lax Cup, neboli Lakrosový pohár starosty 
Prahy 11. 

První hvizd úvodního zápasu mezi 
domácím LCJM a plzeňskými Old Dogs  
otevřel  turnaj v pátek ve 14. 00 hod. Od 
té chvíle se ve sportovní  hale  na Jižním 
Městě odehrálo celkem 46 utkání mezi 
českými i zahraničními týmy.  Radotín 
vyslal do turnaje kompletní obsazení – „A“ 
tým LCC, juniorku LCC Wolves a For Fun. 
Nejpernějším dnem byla sobota, kdy první 

zápas začínal již v 8.00 hodin. a končilo 
se až kolem desáté v noci. Poslední dva 
sobotní zápasy již směřovaly k vyvrcho-
lení turnaje – hrála se čtvrtfinále. Z první 
čtveřice soupeřících do semifinále postou-
pil domácí tým Jižního Města a Malešic. 
V neděli ráno, si účast v semifinále, zajistil 
Deutschland Adler a LCC Radotín. Mezi-
tím se odehrála řada zajímavých utkání 
i v dolních částech tabulky. Radotínští ju-
nioři si nakonec v boji o 9. místo poradili 
s EuroLax ze severofrancouzského Lille.  
Druhý radotínský tým For Fun se postup-
ně zlepšoval, ale v boji o páté místo přišel 
výpadek a prohra s Pardubicemi.  V semi-
finálovém zápase narazili hráči LCC na 
obhájce vítězství z loňského roku, domácí 
SK Lacrosse Jižní Město. Radotínští na-
stoupili do turnaje z plné fyzické přípravy, 
kdy jako jeden z mála týmů se přes zimní 
přestávku nevěnují herním tréninkům, ale 
fyzické přípravě. V prvních zápasech bylo 
znát, že hráči LCC jsou spíše na tréninku 
kolem Berounky nebo na ovále SC Rado-
tín. Semifinále však přineslo obrat v herní 
kvalitě LCC a domácí tým zaostával ve 
všech herních činnostech. Jižní Město se 
nezmohlo na protihru a Radotín si v kont-
rolovaném utkání došel pro finále. V dru-
hém semifinále si poradil německý Adler 
s Malešicemi.  Poprvé v historii turnaje 

se hrálo atraktivní mezinárodní finále.  
Sestava LCC po celou dobu turnaje nebyla 
kompletní, chybělo jí pro zranění 5 hráčů 
základního kádru a museli jí doplnit i oba 
trenéři Patrik Procházka a Mirek Knotek.  
Ve finále však dokázali Adleři znepříjem-
nit radotínskému favoritovi pouze první 
třetinu. V druhé půlce zápasu se projevila 
lepší herní kvalita a hráči LCC odskočili 
německému týmu až na rozdíl 6 branek. 
Vítězstvím 9:5 si nakonec radotínští za-
jistili premiérový titul z nejvýznamnější 
lakrosové události zimní sezóny. V mi-
nulosti se hráči  LCC zúčastňovali turnaje 
pouze v kombinovaných týmech. Nejlepší 
brankář - Tomáš Čekal (LCJM). Nejlepší 
obránce - Martin Hodaň (LCC Radotín). 

Nejlepší střelec - Jiří Košťál (LCC Rado-
tín) a Filip Hříbal (Old Dogs Plzeň) - oba 
shodně 15 branek. Vítěz kanadského 
bodování - Radek Skála (LCC Radotín). 
Nejužitečnější hráč - Radek Skála (LCC 
Radotín).

Pořadí: 1. LCC Radotín, 2. Deutschland 
Adler (GER), 3. SK Lacrosse Jižní Měs-
to, 4. TJ Malešice, 5. LC Pardubice, 
6. LC ForFun, 7. LC Old Dogs Plzeň, 
8. Bratislava Bats (SVK), 9. LCC Wolves , 
10. EuroLaxCo (FRA), 11. TJ SIS Storm JM, 
12. Polish Eagles (POL).

Custodes vyhráli zimní Lakrosový 
pohár starosty Prahy 11

Více na www.hsh.cz/beh
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Pražská oblastní přehlídka amatérského divadla

v Kulturním středisku Radotín
náměstí Osvoboditelů 44/15, Praha-Radotín

Pátek 27. února
18.00 – 19.50

Divadlo Komorní Svět: L. Gershe – I motýli jsou volní
komorní příběh mladého Dona a začínající herečky Jill

20.05 – 21.20
DS Sumus: I. Bergmann – Hosté večeře páně

komorní filmová povídka slavného švédského režiséra je nabitá 
emocemi, zoufalstvím citovým i duchovním, ale přináší i náznak naděje

Sobota 28. února
10.00 – 11.00

DS Esence: V. K. Klicpera – Hadrián z Římsů
příběh zásnub hradní slečny Ruměny, kolem které se motají tři rytíři 
Hadriáni z Římsů, ale která samozřejmě miluje někoho úplně jiného

11.30 – 12.30
Kočovné divadlo Ad hoc: Jan Duchek – S úsměvem nepilota
komponovaný večer vědeckých pojednání, originálních písní a obskurní 

poezie ve stylu pánů Skoumala a Vodňanského je určen pro mladistvé i dospělé

14.00 – 14.50
Divadlo Máj: I. Vadlejchová – Mňau…pohádka

původní pohádkový muzikál odehrávající se na jednom zapadlém 
náměstíčku se starou kašnou, kde se každý večer scházívá

kočičí společnost

16.10 – 17.55
DS Rachtámiblatnik: Miro Gavran – Vše o ženách
3 herečky, 5 příběhů, 15 osudů, které se vzájemně prolínají;

komedie o mužském pohledu na ženský svět

19.30 – 20.50
Divadlo Refektář: Lupinec & Co, Hotel Infercontinental

4 povídky z obyčejného života úplně normálních bytostí?

Neděle 1. března
10.00 – 11.15

Divadlo Vedro: I. Vyskočil – HAPRDÁNS
HAmlet PRinc DÁNSký ve zkratce, zkrátka méně známá verze 

slavného příběhu, ve které by tragédie měla přijít zkrátka

14.00 – 15.55
DS Maškara: M. Frayn – Bez roucha aneb

Ještě jednou zezadu
Neschopný režisér a neschopní herci. Anebo naopak? Tajená láska, žárlivost,

Závist a pohrdání. Na jevišti však úsměv! Zamotaná komedie.

Přehlídku organizuje Amatérská divadelní 
asociace za podpory hlavního města 

Prahy a MK ČR a probíhá pod záštitou
starosty Prahy 16, Mgr. Karla Hanzlíka.

Vstupné dobrovolné

Rezervace vstupenek na: rezervacekskoruna@centrum.cz.  Neváhejte a rezervujte včas!


