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Slovo starosty
Výsledky voleb
do zastupitelstev
měst a obcí jsou
v drtivé většině potvrzeny ustanovujícími zasedáními
a slovy klasika by
se dalo říct: „Kostky js ou v rženy“.
Voliči svými hlasy
dali důvěru kandidátům, kteří budou
mít zásadní vliv, jak se bude vyvíjet jejich
bydliště a nejbližší okolí v následujících
čtyřech letech.
S odstupem více jak měsíce bych rád
poděkoval Vám všem, kteří jste přišli
k volebním urnám vyjádřit svůj názor
při komunálních volbách do zastupitelstev městských částí ve správním obvodě
Prahy 16. Je potěšující, že opět tak jako
před čtyřmi roky, a tak jako v případě
dalších voleb, byla zdejší voličská účast
nad celorepublikovým průměrem. Svědčí
to o velké uvědomělosti, zodpovědnosti
a zájmu Vás, občanů z šestnáctky, k místu,
kde žijete. Osobně bych pak rád poděkoval
Vám, všem občanům Radotína, kteří jste
svým volebním hlasem dali jasně najevo
podporu a důvěru lidem, kteří dlouhodobě pracují ve vedení radotínské radnice
a s jejichž prací a s dosaženými výsledky
jste spokojeni. Opětovně jste ukázali, že
jste vsadili na zkušenost, zodpovědnost,
jistotu a kontinuitu. Velice si toho vážím
a děkuji Vám za to. Věřte, že nejen pro mě,
ale i pro zbývající členy kandidátní listiny
radotínských občanských demokratů
je opakující se výrazná voličská důvěra
obrovskou odměnou za předchozí práci,
ale zároveň i zavazující skutečnost, která
nás neskutečně motivuje do další nelehké
práce. Pro následující čtyřleté období let
2014 až 2018 jsme si vytkli celou řadu
cílů a úkolů, kterými bychom chtěli dále
zlepšovat podmínky pro žití. Chceme
mimo jiné řešit ochranu před povodněmi
pro oblasti Šárova kola a Rymáně, zajistit
výstavbu nové lávky přes Berounku, dokončit výstavbu technické vybavenosti,
systémově a komplexně vyřešit problém
s výskytem radonu v obecních bytech na
Sídlišti, dále řešit projekt zástavby centra
Radotína a pokusit se o výstavbu krytého
bazénu, který by navazoval na sociální
zázemí nového koupacího biotopu atd.
Jsou to předvolební sliby a ambiciózní cíle,
ale kdo sledujete naši práci, víte, že si před
sebe klademe náročné, ale reálné projekty.
Závěrem bych chtěl pogratulovat všem
zvoleným zástupcům do Zastupitelstva
městské části Praha 16 - jak těm, kteří
obhájili svůj mandát, tak i třem novým.
Věřím, že jako v předcházejících volebních
obdobích bude mezi zastupiteli převládat
korektní a konstruktivní přístup k řešení
stanovených úkolů a vzniklých situací,
tedy stav, ze kterého bude městská část na
levém břehu Berounky jenom profitovat.
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Kdo bude vládnout radnicím
Komunální volby byly někde jen
formalitou, v jiných městských částech
šestnáctky však přinesly zajímavé
souboje (zvláště tam, kde dosavadní
starostové kandidovali v jiném dresu).
A zejména v Radotíně a na Zbraslavi
měly také překvapivá rozuzlení.
V Radotíně, tedy Městské části Praha 16, šla do voleb šestice politických
stran a subjektů, podobně jako před
čtyřmi lety. Vedle zaběhnutých stran,
které mají svou voličskou základnu,
visel velký otazník nad kandidátní
listinou Otevřeme Radotín sestavenou z trojice různorodých uskupení
částečně se angažujících již v předchozích kláních (KDU-ČSL, Strana
zelených a nově Pirátská strana).
Z tvrdého předvolebního boje, kdy
si někteří kandidáti ani v den voleb
nebrali servítky a podpásovými údery napadali své konkurenty, nakonec
vzešlo nemalé překvapení: ODS v čele

se starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem
přes celorepublikový propad strany
nejen uhájila svůj výsledek z roku
2010 (63,2 %, 10 mandátů), ale navíc
jej ještě zlepšila na 69,5 % (ve dvou
okrscích, Benátky a Nové sídliště,
dokonce dosáhla 74 %).
V praxi to znamená drtivou většinu
12 zastupitelů za ODS z celkových 15

a s pravděpodobností blížící se jistotě
opětovně jednobarevnou radu MČ
(výsledek ustavujícího zasedání byl
znám až po uzávěrce NP16). K tomu
přispěly výsledky dalších subjektů:
TOP 09 ztratila oproti roku 2010
téměř 5 procentních bodů (9,95 %
oproti 14,54 % před 4 lety), ČSSD

Jednosměrky z Chuchle
komplikují život
Jednosměrka mezi Radotínem a Velkou Chuchlí sice podle očekávání
přinesla úlevu komunikaci podél trati
využívané tranzitní dopravou z Dolního Poberouní, způsobila však nemalé
komplikace místním obyvatelům, kteří
při častější jízdě najedou kilometry
navíc. O stanovení nové místní úpravy rozhodl na zkušební dobu jednoho
měsíce silniční správní úřad pro
Prahu 16 přes opakovaný nesouhlas
obou dotčených radnic, MČ Praha 16
i MČ Praha – Velká Chuchle.
Ve snaze o zvýšení bezpečnosti
a plynulosti dopravního provozu
v křižovatce u železničního
přejezdu ve Velké Chuchli
byla na základě stanovení
nové úpravy provozu od
31. října zjednosměrněna ulice Radotínská (od
chuchelského přejezdu
s ukončením cca 500 m
před křižovatkou s radotínskou ulicí Přeštínská) s tím, že
provoz zůstal zachován ve směru do
Radotína, a dále ulice Mezichuchelská (mezi Velkou a Malou Chuchlí)
se zachováním jednosměrného pro-

vozu ve směru do centra Prahy.
Obousměrný provoz je na těchto komunikacích umožněn pouze
pro autobusy MHD a cyklisty. Jaké
jsou důvody rozhodnutí silničního
správního úřadu pro Prahu 16? Jde
zejména o narůstající dopravní zátěž
na místní komunikaci Radotínská do
centra Prahy, kterou řidiči využívají
jako náhradu za nadřazenou silnici
I. třídy Strakonická, kde je instalována problematická snížená rychlost
na 50 km/h včetně měření rychlosti.
Za této dopravní situace stavební
a dopravně technický stav komunikace Radotínské neumožňuje
bezpečný provoz, jak pro
tranzitní dopravu, tak pro
místní obyvatele (řidiči
projíždějící do centra nedodržují stanovenou nejvyšší rychlost a měření
rychlosti zde neprobíhá).
Da l ší m důvodem pro
nové jednosměrky je údaj
Te c h n i c k é s p r á v y k o m u n i k a c í
hl. m. Prahy, která má podle Oddělení
dopravy komunikaci Radotínskou za

rovněž (7,37 % oproti 12,12 %) a Otevřeme Radotín získalo 8,6 %. Všechny tyto tři subjekty mají po jednom
zastupiteli. Zásadní změna přišla také
u KSČM: komunisté dostali jen 4,5 %
hlasů a poprvé od roku 1990 nebudou
mít v zastupitelstvu žádného člena.
Největším překvapením však v regionu Prahy 16 je jednoznačně výsledek na Zbraslavi. Ač místní o tom
před volbami mluvili, „přespolní“
spíše očekávali pat a další tříštění

místní politické scény: v minulých
volbách zde všech 7 kandidujících
subjektů dosáhlo na zastupitelský
post, nicméně tehdejší vítěz voleb,
Nezávislí starosty Ing. Aleše Háněla,
MBA, brali jen 4 křesla v 17členném
zastupitelstvu.

Další barevný
podchod
Po velkém úspěchu zářijového Graffiti
Jamu, který proměnil nevábný podchod
radotínského nádraží v otevřenou galerii, v říjnu proběhlo jeho další pokračování. Tentokrát dostali sprejeři k dispozici podchod pod dráhou, který spojuje
ulice Ke Zděři a U Starého stadionu.
Ohlasy na novou podobu nádražního podchodu byly vesměs kladné –
a to kupodivu napříč generacemi.

Oprava mostu
v Prvomájové
Díky výbornému hospodaření Městské části Praha 16 se podařilo zařadit
mezi letošní stavební akce i opravu
silničního můstku přes Radotínský
potok v ulici Prvomájová. Jde přitom
o investici přesahující milion korun.
První práce byly zahájeny již v polovině září, vše by mělo být dokončeno do
15. listopadu.
K opravě se přikročilo již nyní i na
základě několika stížností občanů,
kteří upozorňovali na nebezpečně
uvolněné zábradlí.
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Sedmnáctý listopad je v české historii velice důležitým datem. Připomínáme si jím
nejen památku zavražděných a vězněných
studentů z roku 1939. Tehdy došlo nacisty
k uzavření všech vysokých škol a k exemplárnímu trestu smrti devíti studentských
představitelů, kteří zorganizovali pohřeb
studenta Jana Opletala v podobě do té doby
zcela nevídané - formou statečné demonstrace proti německým okupantům. Více
než tisíc studentů bylo následně posláno do
koncentračního tábora Sachsenhausen.
Hovoříme-li o „Listopadu“, pak dnes téměř výhradně v kontextu „Sametové revoluce“. Letos totiž uplyne přesně čtvrtstoletí
od brutálního zásahu policie proti studentské demonstraci, která se odehrála v Praze
na Národní třídě. Jde o významný milník,
od něhož se odvíjí novodobá česká historie.
Nejen studenti, ale i zástupci inteligence
a řady profesí, ke kterým se přidávala spontánně skoro celá československá společnost,
se v kontextu událostí odehrávajících se
v celém ,,východním socialistickém bloku“
nadechla k zásadnímu kroku ve snaze a boji
za osobní svobodu a demokracii, abychom
mohli říkat to, co máme na jazyku, abychom mohli svobodně cestovat a poznávat
jiné kultury, abychom mohli číst a sledovat
necenzurované noviny a zprávy.
Dnes považujeme principy či znaky, na
nichž demokracie stojí, za samozřejmost,
ač ještě v současnosti tomu tak v mnoha
státech není. Zajištění lidských práv, svobodné volby, účinná a informovaná veřejná diskuse, nezávislá a svobodná média, ale
i politická kultura obohacena historickými
zkušenostmi konkrétní společnosti, právní
stát či ochrana menšin. Ve světě jsou demokratické principy pošlapávány a lidská
práva mnohde dodržována nejsou.
Čas od času je dobré zavzpomínat, připomenout si historická fakta, vývoj republiky
například od roku 1918, neboť bez historie
a historických souvislosti nemůžeme pochopit přítomnost. Natož budoucnost. Historická dialektika je neúprosná v tom, že lidé
zapomínají, že i dnes mnozí řadí ekonomické
zájmy nad veřejné mínění a jasné odsouzení
zavrženíhodného činu. Vezměme si konečně
poučení z mnichovských diktátů, vítězných
únorů, z okupací spřátelených armád…
Objevily se ale i jiné problémy – regulace, byrokracie, falešné módní trendy. To vše
nás má více chránit, zlepšit kvalitu našeho
života, nebo jej naopak zkomplikovat? Před
kým se máme chránit, před námi samými?
Chraňme si proto „nově“ nabitý svobodný
prostor, v němž žijeme a který bychom
mohli velmi snadno zase ztratit. Uctívejme
autoritu těch, kteří v naší historii neváhali
položit své životy za to nejcennější, co
můžeme mít, za svobodu a demokracii nás
všech!

Vyhrajte letenku do Švédska
za třídění nápojových kartonů
Zatímco Češi vytřídí přes pětaosmdesát procent papíru, u nápojových
kartonů jde zhruba jen o pětinu. Přitom
obaly od mléka či džusů, které skončí ve
speciálních kontejnerech, jsou při recyklaci zdrojem velice kvalitní suroviny
pro výrobu papíru.
Zapojte se do třídění a zúčastněte se
akce „Kam s nápojáčem“, v níž můžete
vyhrát tablet, poukazy na nákup a jako hlavní cenu letecký zájezd pro dvě
osoby do Švédska, evropské „pravlasti“ nápojových kartonů.
Pražané mají v třídění těchto obalových materiálů velký potenciál a nejsou
na tom ve srovnání s dalšími částmi republiky vůbec špatně. Z letošního červnového průzkumu vyplývá, že pětašedesát procent obyvatel hlavního města
je alespoň občas třídí. Navíc má podle
statistiky tento trend stoupající tendenci: zatímco v prvním pololetí roku 2013
lidé vytřídili 448 tun nápojových kartonů, ve stejném období letošního roku
to bylo téměř o osm tun víc.
Nicméně více než třetina Pražanů
pořád nenašla cestu alespoň k jedné
z 2736 nádob na nápojové kartony, které jsou rozmístěny ve městě. Lidé, kteří

netřídí, v průzkumu většinou uváděli,
že nevědí, kam je mají dávat, nebo nemají kontejnery dostatečně blízko bydliště. Třináct procent z nich přiznalo, že
jsou prostě líní a třídit je nebaví.
Pokuste se to zlomit, odměnou vám
pak může být nejen dobrý pocit, že
pomáháte životnímu prostředí, ale
i možná výhra v akci „Kam s nápojáčem“ o letecký zájezd do Švédska. Více
informací získáte na www.kamsnapojacem.cz v sekci Soutěž.
Co možná nevíte
17 tisíc tun nápojových kartonů spotřebovali Češi v loňském roce a vytřídili
zhruba pětinu z nich. Průměrný obyvatel EU vytřídí dvaačtyřicet procent
těchto materiálů. Nejlépe jsou na tom
v Lucembursku a Belgii, kde obyvatelé vloží do speciálních nádob přes
80 procent nápojových kartonů. Ty jsou
z více než 70 procent tvořeny kvalitním
papírem, který je po recyklaci cennou
surovinou pro výrobu dalšího papíru.
4 455 obcí České republiky, v nichž
bydlí 9,47 milionu obyvatel (90 %),
umožňuje svým obyvatelům tuto surovinu třídit.

Stanoviště separovaného odpadu se sběrnými
nádobami na nápojové kartony v Radotíně
Celkem 17, svoz 1x týdně
Číslo
stanoviště

umístění

objem nádoby
v litrech

001
004
006
010
012
014
017
018
020
021
022
025
026
028
029
034
035

nám. Osvoboditelů za obchodním centrem
Prvomájová x U Vápenky (u Komexu)
Vojetická za čp. 1002 (za pekárnou)
Horymírovo nám.
Strážovská x Ametystová
Ledvická x K Cementárně (u 1576/23)
Zderazská u garáží
Na Viničkách proti čp. 1273/60
Slavičí x V Edenu
Na Rymáni x K Berounce
Otěšínská
Ametystová 1164/5
nám. Osvoboditelů x Na Betonce
Věštínská 10 (na rohu s Josefa Kočího)
Sídliště proti č. 26 (za samoobsluhou)
Prvomájová 1357/12
Věštínská x Výpadová (u Penny marketu)

1100
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

Nejčastější
otázky
Kdo musí doložit právní titul k objektu nebo prostorám, v nichž má
podnikatel sídlo?
Podnikatel je povinen podle ustanovení § 31 odst. 2 živnostenského
zákona na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod pro užívání
prostor, v nichž má na území České
republiky sídlo. Podnikatel nemusí
prokazovat právní důvod pro užívání
prostor k sídlu, má-li sídlo totožné se
svým bydlištěm, s výjimkou případů,
že je bydliště na adrese sídla ohlašovny.
V případě, že bude sídlo umístěno do
nemovitosti s více vlastníky a zároveň

je podnikatel (žadatel o živnost)
spoluvlastníkem
objektu, nemusí
dokládat souhlas
o s t at n íc h s p o luvlastníků.
V případě, že
bude sídlo umístěno do nemovitosti, která patří
do společného jmění manželů, měl by
být souhlas doložený od obou (§ 145
občanského zákoníku). Nedoloží-li
podnikatel na výzvu živnostenského
úřadu právní titul pro užívání prostor k sídlu, živnostenský úřad zahájí
s podnikatelem řízení ve věci zrušení živnostenského oprávnění.

U koho uplatnit reklamaci?
Čeští spotřebitelé jsou mnohdy na pochybách, u koho mají uplatnit reklamaci.
Prodávající odkazuje na servis a ten zase
naopak. Nezřídka se změní provozovatel
e-shopu, ale přitom se to na vzhledu a názvu
internetových stránek nijak neprojeví. Současný a dřívější provozovatel si pak spotřebitele přehazují jako horký brambor. Kdo je
tedy povinen reklamaci přijmout a vyřídit?
„Reklamaci vždy uplatňujete u prodávajícího, který vám zboží prodal,
protože to on za jeho bezvadnost
odpovídá. Prodávající podle zákona musí přijmout reklamaci
v kterékoli své prodejně se shodným sortimentem prodávaného
zboží. V případě, že nemá takové obchodní prostory, můžete
reklamaci směřovat na adresu
jeho sídla nebo místa podnikání,“ shrnuje důležité informace
Lukáš Zelený, vedoucí právního
oddělení dTestu.
Okruh míst, kam se můžete
obrátit v případě záruční opravy, se může rozrůst o servisní
pracoviště výrobce zboží. Tato
informace však musí být uvedena v potvrzení o právech ze
záruky. Pokyny prodávajícího kontaktovat
určený servis musíte uposlechnout, pokud je servis v místě prodávajícího nebo
jej máte blíž než prodejnu. Stejně jako
prodávající je i servis povinen vyřizovat
reklamaci rychle, nejpozději v zákonné
třicetidenní lhůtě. Nezapomínejte na to, že
u servisu se můžete dožadovat pouze opra-

vy vadného zboží. Nedá-li se vada odstranit, servis vám zpravidla vystaví potvrzení
o neodstranitelné vadě pro prodávajícího.
Práva na výměnu, slevu či odstoupení od
smlouvy s požadavkem na vrácení kupní
ceny se můžete dožadovat jedině u prodávajícího. To platí i pro náhradu účelně
vynaložených nákladů, které v souvislosti
s reklamací vznikly, například poštovné
či cestovné.
Lidé bývají často zaskočeni
v případech, kdy obchod změní
provozovatele. Internetový obchod
či kamenná prodejna mohou vypadat stále tak, jako když jste tam
zboží kupovali, mohou mít shodný
sortiment, třeba i název. Nemusí
to však znamenat, že u daného
provozovatele e-shopu či v dané
prodejně můžete uplatnit reklamaci. Vždy záleží na osobě, která
je uvedena v kupním dokladu.
Internetový obchod může koupit
a obchodní prostory pronajmout
někdo jiný. „Pokud tomu tak je,
nedělejte předčasné závěry o tom,
že prodávající skončil s podnikáním a záruka skončila s ním. Podle
identifikačního čísla si vyhledejte
jeho aktuální adresu ve veřejných rejstřících,“ radí Lukáš Zelený.
Jestliže prodávající uzavřel provozovnu, sdělí vám adresu pro reklamace
živnostenský úřad. Je totiž povinností
prodávajícího tuto informaci při ukončení činnosti nahlásit, jakož i její případné
změny po dobu čtyř let.

Znečištění ovzduší
Vloupal se do chaty

V pátek 3. října v 11.15 hod. autohlídka městské policie kontrolovala rekreační objekty v chatové osadě „Třešňovka“ ve Velké Chuchli. V jednom z objektů v ulici Nad Chuchlí byl uvnitř chaty zastižen muž, který nebyl schopen
hodnověrně prokázat svou totožnost, ani užívací právo k výše jmenovanému
objektu, nebo k přilehlým pozemkům. Strážníci tímto pojali důvodné podezření ze spáchání trestného činu a na místo přivolali hlídku Policie ČR.
Následně telefonicky vyrozuměli majitele objektu, který uvedl, že chatu
dlouhodobě neužívá a muž zastižený uvnitř je zde neoprávněně. Policie ČR
si po příjezdu celou záležitost převzala k dořešení a muž byl poté převezen na
místní oddělení Policie ČR na Barrandově.

Zemřel sám ve svém pokoji

Autohlídka městské policie prověřovala v pondělí 13. října v 17.30 hodin
oznámení kvůli muži z ubytovny, která se nachází na Zbraslavi, v ulici K Výtopně: Dotyčný ráno nenastoupil do zaměstnání, ani neotvírá dveře od pokoje
(zamčeného zevnitř) a nezvedá svůj mobilní telefon, který je slyšet z pokoje
na chodbu. Hlídka na místě kontaktovala oznamovatele. Na bouchání na
dveře pokoje nikdo nereagoval a z pokoje nebylo nic slyšet. Pokoj měl pouze
otevřené okno do dvora objektu ubytovny. Kvůli důvodnému podezření, že se
v pokoji může nacházet zemřelý, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR
a HZS hl. m. Prahy. Hasiči použili výsuvný žebřík a vstoupili do pokoje oknem
ze dvora. Na místě nalezli tělo muže ležícího v posteli, který nejevil známky
života. Následně byl na místo přivolán koroner.

Domácí zvířectvo na silnici

15. října v 7.10 hodin prověřovala autohlídka městské policie oznámení kvůli
výskytu a volnému pobíhání domácích zvířat v radotínské ulici Jarmily Novotné. Oznamovatel dále uvedl, že má důvodnou obavu o své zdraví a zdraví svých
dětí kvůli možnému napadení těmito zvířaty. Hlídka na místě zjistila, že se po
komunikaci pohybují domácí zvířata (4 kozli a ovce), strážníci zvířata zahnali do
travnatého porostu a dále po stráni směrem k pozemku, kde se trvale nacházejí
v ohradě. Protože oznámení na volně pobíhající domácí zvířata v této lokalitě
na veřejné zeleni, soukromých pozemcích a na pozemních komunikacích nejsou
ojedinělá, byla celá záležitost řádně zadokumentována (úřední záznam, podání vysvětlení, fotodokumentace) a předána na místně příslušný správní orgán
MČ Praha 16 k přijetí dalších opatření.
Pozn. red.: Vzhledem k opakovaným oprávněným stížnostem místních obyvatel
a výjezdům městské policie kvůli útěkům zvířat a jejich volnému pobíhání na
obecních komunikacích byla na základě žádosti ÚMČ Praha 16 všechna zvířata
z pozemků jejich majitelem odvezena.

Slýcháme o něm často. Z různých stran
se dozvídáme, jak může být nebezpečné a že
je to s kvalitou ovzduší čím dál tím horší.
Ale které látky znečištění vlastně způsobují
a jaký mají vliv na naše zdraví? Jedná se
o velmi pestrou škálu sloučenin různého
druhu a původu.
První je oxid uhelnatý (CO), vzniká nedokonalým spalováním paliv. Není vidět ani
cítit. Je to jedovatý plyn, negativně působí
na lidský organismus, především na nervový a kardiovaskulární systém. V nižších
koncentracích vyvolává únavu, bolesti hlavy
a nevolnost. Ve vyšším množství (při jeho
nahromadění v uzavřeném prostoru) může
způsobit dokonce smrt, jelikož má bohužel tu
schopnost, že se na hemoglobin v krvi váže
mnohem lépe než kyslík, tudíž tento životně
důležitý plyn vytěsní. Nadměrná přítomnost
oxidu uhelnatého v ovzduší je nežádoucí.
Druhou nepříznivou složkou, která zhoršuje kvalitu vzduchu, je ozón (O3). Jedná se
svým způsobem o velice důležitý plyn, ale
prospěšný je jen tehdy, pokud se vyskytuje
na „správném místě“ tedy v ozonosféře,
tj. asi 25 – 30 km nad povrchem Země, kde
vytváří ozónovou vrstvu. Ta je nesmírně důležitá, protože brání dopadání UV paprsků
na zemský povrch. Kdyby nebylo ozónové
vrstvy, na Zemi by pravděpodobně neexistoval život, jelikož UV záření vyvolává ve
větších dávkách změny a mutace neslučitelné se životem organismů. Nicméně ozón
ve spodních vrstvách atmosféry, konkrétně
v troposféře, kde se odehrává drtivá většina
veškerého pozemského života, působí na
organismy negativně. Oxiduje tkáně a je
toxický ve spojení s dalšími látkami. Vzniká
z kyslíku jeho štěpením, a to tak, že se molekula kyslíku rozštěpí a vytvořený atomární
kyslík se spojí s „klasickou“ molekulou
kyslíku, čímž se zrodí molekula O3. Výhodou ozónu je, že se sice rychle vytváří, ale
poměrně rychle se i rozpadá.
Vyšší výskyt oxidu siřičitého (SO2) je typický především pro oblasti, kde se vyskytovaly uhelné elektrárny bez odsiřovací technologie. Do vzduchu se dostává spalováním
hnědého uhlí a souvisí s tzv. kyselými dešti.
Jak to přesně funguje? V kombinaci s vodou

se totiž mění na kyselinu siřičitou dopadající na zemský povrch. Z kyseliny se uvolňují
vodíkové kationty a jejich vysoké koncentrace podněcují okyselování půd a vod,
dochází k acidifikaci. Mění se pH a přírodní
bohatství se znehodnocuje. To vše snižuje
druhovou diverzitu (bohatost), tedy druhy,
které jsou na okyselování citlivé, mizí ze stanovišť a zůstávají jen ty odolné. Oxid siřičitý
však nepůsobí na organismy negativně jen
v rámci kyselých dešťů (mokrá depozice),
ale i tzv. suchou depozicí. A co to znamená?
Suchá depozice je spad prachu v oblastech
s vysokými koncentracemi tohoto oxidu.
Ovlivňuje všechny živé organismy, při vysokých dávkách hynou ryby a vymírají horská
rostlinná společenstva. Děje se tak při suché
i mokré depozici. Oxid siřičitý se naštěstí
v atmosféře díky účinným filtrům objevuje
ve stále menší míře.
Další běžnou a zároveň nebezpečnou
sloučeninou v atmosféře jsou oxidy dusíku
(NOX). Jedná se o souhrnný název pro oxid
dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2). Uvolňují se například spalováním v motorech
aut. Jejich množství tedy stoupá v době dopravních špiček a hustého provozu. Oxidy
dusíku, stejně jako oxid siřičitý, způsobují
okyselování prostředí. Opět při styku s vodou se mění na kyselinu dusičnou, z níž
se odštěpuje kationt vodíku. Ten následně
okyseluje vodu a půdu. Na rozdíl od oxidu
síry nám odstranění oxidů dusíku z ovzduší
činí stále potíže.
Oxidy dusíku samozřejmě výčet látek
znečišťujících ovzduší zdaleka nekončí.
Končí však první část článku, který se
znečištění ovzduší věnuje. Které další látky
naše ovzduší znehodnocuje a jak, se dozvíte
v pokračování v příštím čísle NP16.
Tento článek vznikl v rámci projektu Ekoporadna Praha za podpory Úřadu městské
části Praha 3. Samozřejmě se do něj nevešly
všechny informace o znečišťování ovzduší,
takže pokud máte zájem o další tipy nebo
konkrétní rady, využijte bezplatné poradenství a napište na e-mail poradna@ekocentrumkoniklec.cz. Autorem článku je poradce
Ekoporadny Praha.

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné zasedání
Zastupitelstva městské části Praha 16 se
koná v pondělí 15.12.2014 od 17.00 hod.
v radotínském Kulturním středisku, náměstí
Osvoboditelů 44.
Volná pracovní místa. Úřad městské části
Praha 16 vyhlásil výběrové řízení na obsazení
pracovní pozice: referent/ka – mzdový
účetní Odboru ekonomického s nástupem
od 15. prosince 2014 a termínem pro podání
přihlášky nejpozději do 25. listopadu 2014 do
12.00 hodin. Současně probíhá výběrové řízení
na obsazení pracovního místa referent/ka
Úseku výstavby Odboru výstavby, dopravy a
životního prostředí s nástupem od 5. ledna 2015,
do kterého se zájemci mohou přihlásit v termínu
do 20. listopadu 2014 do 12.00 hodin. Bližší
informace jsou k dispozici na Praha16.eu
v odkazu Úřad – Volná místa, na úřední desce i
na informačních tabulích v Radotíně.
Kácet dřeviny je složitější než dříve. Vyhláškou č. 222/2014 Sb. ze dne 14. října 2014 došlo
ke změně vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení. Změna
spočívá v tom, že občané již nebudou moci
bez povolení kácet jakékoliv dřeviny v zahradách, tzn. na pozemku u bytového nebo
rodinného domu v zastavěném území obce,
který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Nově je kácení bez povolení orgánu
ochrany přírody možné pouze pro ovocné
dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném
území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha
a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem
využití pozemku zeleň. Nová vyhláška nabyla
účinnosti dnem 1. listopadu 2014.

Další barevný...
Tvůrcům se evidentně podařilo prokázat, že i díla vytvořená spreji mohou být
uměním, které setře neosobní zpustošený
výraz veřejného prostranství. Proto se
Městská část Praha 16 rozhodla iniciovat
další podobnou akci.
Podchod pod dráhou, který je v blízkosti skateparku, znají zástupci streetartové
subkultury velmi dobře, skate a sprej
k sobě patří. S myšlenkou dát barevnější
tvář i zmíněnému místu oslovil radotínský
zástupce starosty Mgr. Miroslav Knotek jak
jeho majitele, Správu železniční a dopravní
cesty (SŽDC), tak i organizátora původní
akce, Klub Radotín o. p. s. Proxima Sociale.
Domluva se podařila, nízkoprahový klub se
opět ujal organizace a SŽDC tentokrát plně
převzala pokrytí nákladů (v září se finančně
spolupodílela i Městská část Praha 16).
Sprejeři dostali spreje a plochu k tvorbě
v sobotu 18. října mezi 9. a 19. hodinou. Výmalby podchodu se zúčastnilo osm nejlepších umělců z celé České republiky. „Jelikož
podchod je menší a situovaný v méně rušné
části Radotína než ten na nádraží, byla organizace celé akce méně náročná a byl zde prostor
uspořádat Graffiti Jam pro patnáct mladých
umělců. Ti si tak mohli pod vedením jednoho z hlavních umělců vyzkoušet tvorbu
graffiti na dřevěných deskách,“ dodává
Bc. Barbora Hrychová, DiS., jedna z organizátorek z Klubu Radotín.

Oprava mostu
v Prvomájové
Ve výběrovém řízení zvítězila radotínská firma BM Construction, spol. s r.o.,
která nabídla nejnižší cenu (938 697 Kč bez
DPH). Bourání narušených krajových částí
zahájila ještě za obousměrného provozu
15. září. Posléze došlo k úpravě dopravního
režimu (jednosměrný provoz na mostku
směrem od Prvomájové), když byly vedle
říms bourány již i konstrukce zábradlí.
Po otryskání původních konstrukčních
částí vodním paprskem bude konstrukce doplněna novým armovaným betonem,
samotné římsy dostanou výztuž z oceli,
kamenná křídla můstku budou lokálně
přezděna, na své místo se vrátí kamenné
obrubníky a nakonec firma osadí nové
zábradlí.

Jednosměrky z Chuchle...

Kdo bude vládnout radnicím
po uzávěrce tohoto čísla NP16).
Z ostatních subjektů je nutné zmínit
Nezávislé dosavadního starosty Háněla,
kterým klesl volební zisk o 8 procentních
bodů (díky 13,9 % 2 zastupitelé místo dosavadních 4), a ANO 2011 se ziskem 11,25 %
a 2 mandátů. Ostatní již paběrkovali, a tak
ČSSD, ODS a TOP 09 mají po jednom
zastupiteli. Ani zde neuspěli komunisté,
s výsledkem 4,39 % zůstali mimo zastupitelstvo.
V Lipencích místo 2 subjektů z roku
2010 kandidovala hned pětice. Navíc
zde došlo k rozštěpení místní ODS, kdy
dosavadní starosta Michal Popek kandidoval za hnutí Pro Prahu a nakonec
těsně zvítězil s 35,46 % a ziskem 6 z 15
členů zastupitelstva. Druhé skončilo
Sdružení pro Lipence, SNK, a to s 34,39 %
(5 mandátů). ODS zde přesvědčila jen

Proto letošní výsledek (navíc s už 8
kandidujícími stranami a uskupeními!),
kdy drtivě zvítězil subjekt 100pro Zbraslav pod vedením dosavadní zastupitelky
za Stranu zelených Ing. Zuzany Vejvodové, však dopředu nemluvilo mnoho.
100pro Zbraslav však pod svými křídly
sdružilo řadu subjektů – politické strany
Volba pro město a Strany zelených, politické hnutí Starostové a nezávislí – i nezávislé kandidáty. Navíc kandidovalo s podporou KDU-ČSL a Pirátské strany. Drtivý
v ýsledek v nek lidných zbraslavských
politických „vodách“, 48,7 % hlasů a zisk
10 zastupitelských mandátů ze 17, znamená naději na stabilitu pro další 4 roky.
Změnit by to mohl již jen soud, neboť na
neplatnost voleb byly podány dvě stížnosti (rozhodnutí soudu bylo známo opět až

Zastupitelstva městských částí

Název volební strany

Zastupitelstvo HMP

Radotín
(Praha 16)

Lipence

Lochkov

Velká
Chuchle

Zbraslav

100pro Zbraslav

-

-

-

-

48.71

-

-

ANO 2011

-

-

-

-

11.25

22.08

21.21

Česká pirátská strana

Celkové
výsledky

Výsledky
za Radotín

-

-

-

-

-

5.31

5.55

ČSSD

7.38

10.61

-

3.88

6.98

10.43

9.69

DOMOV

0.06

0.11

-

0.46

0.06

-

-

-

-

-

18.52

-

-

-

4.50

-

-

3.71

4.39

5.91

-

-

-

-

-

13.91

-

-

ODS

69.50

19.42

-

34.05

7.56

10.97

24.65

Otevřeme Radotín

Chucheláci trochu jinak
KSČM
Nezávislí

8.60

-

-

-

-

-

-

Pro Prahu

-

35.47

-

22.09

-

-

-

Sdružení Lochkov 2014

-

-

100.00

-

-

-

-

Sdružení pro Lipence, SNK

-

34.39

-

-

-

-

-

-

17.29

7.14

20.07

19.29

TOP 09

9.95

TROJKOALICE SZ, KDU-ČSL, STAN
VOLEBNÍ ÚČAST

-

-

-

-

-

-

11.22

6.04

50.15

58.87

50.65

56.47

45.58

37.72

50.15

19,42 % voličů a místo dosavadních 9 má
pouhé 3 zastupitele. V zastupitelstvu je
ještě ČSSD (10,61 %, 1 mandát).
Ustavující zasedání zastupitelstva se
v Lipencích konalo 5. listopadu a na dvou
nejvyšších postech se nakonec nic nemění:
starostou byl zvolen Michal Popek (Pro
Prahu) a jeho zástupcem Ing. Miroslav
Čížek (ODS). Tyto dva subjekty budou
v zastupitelstvu spolupracovat i se zástupcem ČSSD a mají tak pohodlnou dvoutřetinovou většinu.
Podobný scénář, ale s jiným výsledkem, čekal obě Chuchle. I zdejší starosta
Mgr. Martin Melichar změnil dres a místo za TOP 09 kandidoval taktéž za hnutí
Pro Prahu (22,09 %, 2 mandáty). To zde
ale skončilo až druhé za vítěznou ODS,
která dosáhla 34,05 % a má 3 zastupitele
z 9 (v minulých volbách 37,09 % a 4 zastupitelé). Otázkou je, zda i nyní bude ODS
vyšachována, jak se to stalo před 4 lety, kdy
starostu díky spolupráci s dalšími subjekty
získala TOP 09 – ta měla minule 26,02 %,
nyní jen 17,28 % (2 mandáty).
Další 2 zastupitele vyslali díky „povolení“ od voličů Chucheláci trochu jinak
(18,52 %). I ve Velké Chuchli se ustavující
jednání nového zastupitelstva konalo až
po uzávěrce.
Dopředu byl výsledek jasný v nejmenší
městské části šestnáctky: Lochkov budou
nadále řídit stejní lidé, starostou byl opět
zvolen Ing. Jiří Rendl a jeho zástupkyní
Eva Filipová. Nikdo zde nepostavil protikandidátku. Jedinou změnou tak je, že
místo za ODS tentokráte kandidovali jako
Sdružení Lochkov 2014.

rok 2013 vedenou mezi úseky s nejvyšším
počtem nehod chodců v Praze, a dále nedokončená důležitá dopravní infastruktura ve
Velké Chuchli (současně s komunikací Mezichuchelská měl být realizován i nadjezd
nad tratí ČD a zrušen úrovňový přejezd).
Posledním, ale přitom nejaktuálnějším
podnětem je plánovaný rozvoj území mezi
ul. Strakonická a Mezichuchelská (podporovaný MČ Velká Chuchle a Magistrátem
hl. m. Prahy), který přivede na nedokončenou komunikační síť další dopravní zátěž.
Žadatelem byl vlastník komunikace, tedy
hlavní město Praha, zastoupené soukromou společností.
Stanovisko MČ Praha 16
Vedení Městské části Praha 16 nesouhlasí s rozhodnutím silničního správního úřadu pro Prahu 16 o zjednosměrnění komunikací mezi Radotínem a Velkou Chuchlí,
rozhodnutí je však výhradně pravomocí
v rámci výkonu státní správy.
Záměr týkající se dopravních úprav
v širších vztazích mezi Malou Chuchlí
a Radotínem vznikl již před řadou měsíců,
několikráte byl projednáván například na
radotínské Dopravně bezpečnostní komisi
a vždy k jedné jeho variantě, zjednosměrnění ulice Radotínská od Velké Chuchle
do Radotína, padaly opakovaně zásadní
připomínky a celkový nesouhlas. S ním se
ztotožnila i Rada městské části Praha 16.
Bohužel s návrhem tohoto řešení přišla
oficiálně v září 2014 soukromá společnost
zplnomocněná hlavním městem Prahou
(tedy pražským Magistrátem) a žádala o řešení širších dopravních vztahů v návaznosti
na záměry prosazované dosavadním vedením Městské části Praha - Velká Chuchle
na rozvoj obchodních aktivit v území

mezi Malou a Velkou Chuchlí.
Ty budou znamenat další dopravní zátěž
celého území a nebezpečného železničního přejezdu ve Velké Chuchli s křižovatkou a hustým provozem hromadné
dopravy (železniční i autobusové). Záměry
MČ Praha - Velká Chuchle současně s historicky zablokovaným mimoúrovňovým
křížením železnice (nadjezd) tedy budou
znamenat další přivedenou dopravu do
Velké Chuchle a zvýšení již dnes vysokého
rizika dopravních nehod v této oblasti.
Vedení Městské části Praha 16 opakovaně vyslovilo nesouhlas se zjednosměrněním
Radotínské ulice a žádalo silniční správní
úřad pro Prahu 16 o ustoupení od tohoto
řešení. Bohužel ani hlavní město Praha, ani
MČ Praha - Velká Chuchle ze svých záměrů
neustoupily, a proto Oddělení dopravy rozhodlo o stanovení místní úpravy provozu,
nicméně pouze na zkušební dobu 1 měsíce.
V uplynulých dnech probíhala jednání k dalšímu postupu, protože měsíční
zkušební doba se vzhledem k zásahu do
každodenního života stovek radotínských
a chuchelských obyvatel zdá neúměrně
dlouhá. Například 5. listopadu byli zástupci MČ i radotínského úřadu na operativně
svolaném jednání přímo u chuchelského
přejezdu a první vyhodnocení (a hlavně
přehodnocení) stávajících dopravních
omezení by mělo na základě jejich požadavku proběhnout již v týdnu po 10.
listopadu (tedy po uzávěrce tohoto vydání
NP16 – pozn. red.), kdy budou mít obě
dotčené městské části (MČ Praha 16 i MČ
Praha - Velká Chuchle) nová vedení, která
by se měla sejít a situaci společně se silničním správním úřadem urychleně řešit.

Z Radotína za řeku I. – přívoz
Ob

ča

su

Přívoz a brod v Radotíně přes Mži (nynější Berounku) je zmíněn již v listině
Vladislava II. z počátku 12. století. Převozníkova pramice pak po stejné řece
pendlovala ještě v padesátých letech 20. století, než se tu objevil první ponton.

j e k ti

v

Rok 1913 – že by hledali brod na vlastní pěst?

Rok 1942 – lavičky pod farní zdí sloužily jako čekárna i místo setkávání

Partie u přívozu v roce 1916

Tato pohlednice zase zobrazuje pravobřežní přístaviště převozníka

1955 – přívoz pracuje na stále stejném místě

Také vás už napadlo, proč jde lávka přes Radotínský potok
šikmo? Kresba napoví – mířila přímo k přívozu

Totožné pohlednice s námětem přívozu – jednou se sbírkou podpisů, podruhé s kolorací

Rok 1970 – a pontonová lávka

Snímek není moc dobrý, ale nejlépe přibližuje místo nástupu v Radotíně

Fotografie pocházejí ze sbírky Letopisecké komise RMČ Prahy 16.
Žádná z nich nezobrazuje brod – pokud byste někdo měl a mohl
zapůjčit fotografii s brodem či jiný neznámý pohled na toto místo,
dejte nám, prosím vědět.

Premiérové Babí léto pro seniory
O naprosto novou akci se obohatil
podzimní radotínský kulturní program.
Na sobotu 4. října totiž Městská část
Praha 16 připravila tzv. Babí léto, které
se odehrálo na náměstí Sv. Petra a Pavla. Přibližně čtyři hodiny tu mohli ti
dříve narození strávit ve společnosti
nejen svých známých a kamarádů, ale
také oblíbené hudby. Cestu si sem našlo
odhadem přes tři sta lidí.
Ač jsou v Radotíně dokonce dva
domy s pečovatelskou službou a něko-

Hanzlík nejprve všechny přítomné
pozdravil, a protože se jednalo o poctu všem seniorům, nezapomněl na
svoji maminku a věnoval jí nádhernou
kytici jako poděkování za výchovu
a péči, kterou mu věnovala. Osobní
zdravice z pódia od Mgr. Hanzlíka zazněla i směrem k Ing. Jiřímu Holubovi, dlouholetému starostovi Radotína.
I jemu patřilo poděkování za veškerou
jeho práci pro Radotín.
O začátek hudebního programu

lik stovek obyvatel tyto služby aktivně
využívá, byly zde dosud všechny kulturní pořady komornějšího charakteru – ať už čaje o třetí v Koruně nebo
setkání v DPS. Letos na Týden seniorů
volně navázala historicky první velká
akce pod širým nebem – „Babí léto“.
Radotínský starosta Mgr. Karel

se postarala dechová kapela Týnečanka. Následovalo vystoupení Pavla
Skalického, ale největším tahákem, na
nějž všichni čekali, byla skvělá a vždy
elegantní dáma a zpěvačka Yvetta Simonová, která zazpívala několik svých oblíbených písniček a nakonec dostala pugét
z rukou starosty Karla Hanzlíka.

Školní klub KLÍČ
a ZŠ Praha - Radotín
všechny srdečně zvou
na 11. vánoční dílny
v sobotu 29. listopadu
v budově 2. stupně ZŠ.
Vstupné 80 Kč.

Posvícení minulo
...a potěšilo a prosvítilo víkend
11. a 12. října. Volební víkend. Ale
ani kolize volebního termínu a dlouho
připravovaného programu neodradila
návštěvníky a nezkazila radost, kterou
dovede tato největší kulturní událost
Radotína přinést.
A tak se brouzdalo mezi stánky,
ochutnávalo od všeho trochu, dokud

Na jeho knížky, ve kterých psal hlavně
o různých podobách lásky, vztahů a sexu, se stávaly fronty. Prodal jich přes
3 miliony a vycházejí mu stále znovu
i po čtyřiceti letech. Poslední z nich, erotický román Kniha o biči, napsal vloni,
sedm z jeho knih bylo zfilmováno.
Vladimír Páral vystudoval vysokou školu chemickou a byl tehdy
nejmladším inženýrem v republice.
Poprvé publikoval v roce 1964 pod
pseudonymem Jan Laban. Ve svých
knihách spojuje technické detaily, čísla a závorky s automatickým proudem
vět zachycujících vnitřní myšlenkové
pochody hrdinů. Záměrně technicistní pohled, s nímž popisuje mezilidské vztahy a emoce, tvoří v jeho
vrcholných prózách nezaměnitelný
styl. Před dvěma lety získal ocenění
za celoživotní přínos české literatuře.
V posledních letech pobývá střídavě
v Mariánských Lázních a v Praze.
Rozhovor Vladimíra Párala s redaktorkou Lucií Jandovou, která bude
pořadem v Koruně provázet:
LJ: Máte ještě schované cedule, co visívaly na knihkupectví ve čtvrtek, na
kterých stálo, že Páral už není?
Přiznám se, že jsem je jednu dobu
chodil sbírat. Ale už je nemám, stejně tak jako dopisy, které mi chodily
od čtenářů. Byla to celá naštosovaná
krabice na boty.
LJ: Čím to, že jich chodilo tolik?
Umístil jsem do závěru jedné své kni-

hy výzvu čtenářům, aby mi psali svůj
názor na ni na adresu nakladatelství.
Ozvalo se jich obrovské množství.
Tedy hlavně čtenářek. Těm zejména
byla výzva adresovaná.

LJ: Vzpomenete si na ty nejzajímavější dopisy?
Na některé ano. Například jedna čtenářka psala: Strávila jsem celou noc
nad vaší knihou. Byla to báječná noc.
Nebo jiný dopis: Jsem lesníkem v Jablonci nad Nisou, ale po přečtení vaší
knihy bych chtěl být chemikem v Ústí.
A abych se jen nechválil, tak jeden
z opačné strany spektra: Ako som pre-

Bezpečný podzim

toho nebylo víc, než dost, sledovala
se divadelní představení, vystoupení
kejklíře a především vychutnávala
hudba. Letos se tu sešla opravdu úžasná kolekce vystupujících - od tradičního Old Fashion Tria, přes Třehusk
ke zdejším mladým nadšeným nadějím (vystoupila Monika Pavlačková
a Tomino Grus a také band Milana
Peroutky jr. i bubeníci ze ZUŠ). Ale to,
nač se hodně posluchačů těšilo, mělo
teprve přijít - Laura a její tygři mají
zvuk i energii, která se
od nich čekala, a Lenka
Dusilová se svou Baromantikou doslova brala dech. Sobotní tečkou
byla klasicko-rocková
Purple Mania.
Neděle se zase vytáhla
svým počasím - slunce
pálilo jako v létě, vše
mělo k rásně zlatav ý
nádech a odpoledne navíc do Radotína přijelo
Nebe - co víc si přát? Snad
jen, aby to příští rok bylo
stejně báječné.

Aktivity KAAN v těchto dnech
Radotínský klub nestárnoucích je opravdu aktivní. Stále. A co dělá právě nyní?
Po úspěšném dvoudenním výletu do
Chrobol a do Prachatic se konala ve středu
29. října přednáška specialistky na jadernou
komunikaci, Ing. M. Duové. Téma se
zřejmě zdálo být náročné, termín během

Křeslo pro hosta: Vzestupy a pády Vladimíra Párala

podzimních prázdnin asi také nebyl vhodně
zvolen, a tak se stalo, že mimořádně zajímavě a srozumitelně podaný vhled do této
problematiky zůstal bez větší odezvy.
Ale není všech akcí konec. V tomto roce
ještě uspořádá KAAN v pátek 12. prosince
od 10.00 hodin setkání při čaji a s mandalami v místní knihovně. Kromě mandaly si
budou moci zájemci vyrobit i drobný dárek. Zájemci o společné setkání,
i ti, kteří ještě na žádném
programu klubu nebyli,
jsou zváni.
Poslední akcí
KAAN v tomto roce 204
bude pěší výlet na Závist
u Zbraslavi v sobotu
27. prosince – přesně
tak, jak bylo při loňském
úspěšném výletě dohodnuto a přislíbeno.

Na s ob ot u 4. ř íjna př iprav il a
Městská část Praha 16 ve spolupráci
s preventisty Policie ČR tradiční dopravně-bezpečnostní akci „Bezpečný
podzim 2014“. Prostor pro její konání
se tentokrát rozšířil – kromě dětského
dopravního hřiště v areálu základní
školy v Loučanské ulici se část programu odehrávala také na území radotínského biotopu (koupaliště).
Během celého odpoledne si tu na
jednotlivých soutěžních stanovištích
mohli „řidiči“ kol, koloběžek, odrážedel i odstrkovadel vyzkoušet jízdu
zručnosti nebo otestovat provoz na
dopravním hřišti řízený semafory, a to
pod bedlivým okem strážníků Městské policie hl. m. Prahy.
V „policejní školce“ se kadetům
dostalo nejen výcviku, ale hlavně pár
cenných rad, jak se zachovat, v případě, kdy by je obtěžovali cizí lidé, nebo
by našli nebezpečné předměty.
Na parkovišti biotopu si zájemci
prohlédli vybavení sanitky, ošetřili
namaskovaná zranění a poskytovali
první pomoc. Cestu si sem našel i speciální autobus firmy Promotým Praha, s.r.o. přestavěný na interaktivní
učebnu. Ta má v zadní části instalovaný cyklistický, motocyklový
a automobilový trenažér, který slouží
k dopravní výchově. Jeho prostřednictvím se můžete vžít do role běžných

účastníků silničního provozu a za
řídítky jízdního kola, motocyklu, popřípadě za volantem automobi lu
řešit různé dopravní situace. Celý
program byl doplněn instruktáž-

ní videoprojekcí a úkoly s alkobrýlemi – ty simulují běžnou chůzi
s určitými promile alkoholu v krvi.
Kterak zachránit tonoucího předvedli příslušníci Hasičského záchranného
sboru hl. m. Prahy přímo ve vodě biotopu, chybět nemohla ani ukázka výcviku policejních psů Městské policie
hl. m. Prahy.

Adventní koncerty
Předvánoční koncerty jsou v Radotíně už takovou tradicí, že si bez nich
většina místních prosinec ani nedokáže
představit. Nemusejí se bát, nepřijdou
o ně ani letos.
Městská část Praha 16 za přispění

Českomoravského cementu a.s. a ve
spolupráci s Římskokatolickou farností Praha-Radotín připravila již
IX. cyklus nedělních předvánočních
koncertů:
Na prvním adventním koncertě
30. listopadu od 17.00 hodin vystoupí v Koruně
Jaroslav Březina. Sólista opery Národního
divadla a radotínský
rodák přednese adventní hudbu J. S. Bacha, G. F. Händela, Ch.
Gounoda, F. Schuberta a dalších. Na klavír
jej doprovodí profesor
Jaroslav Šaroun.
Dr u hý advent ní
koncert se uskuteční 7. prosince od
17.00 hodin v Kostele

čítala váš román Milenci a vrahovia,
mala som chuť vypiť si cyankáli.
LJ: Vaše knihy jsou plné zapeklitých
vztahů. O ty asi zájem neupadá, ne?
Odpovím vám příhodou. Někdy koncem 60. let jsem měl v Olomouci besedu se studenty, nakonec se ukázalo,
že hlavně se studentkami. Tehdy jsem
vešel do narvané velké posluchárny.
Uplynulo asi 40 let a já se loni v listopadu shodou okolností ocitl na besedě
znovu v Olomouci. V téže posluchárně. A byla zase stejně narvaná.
LJ: Hlavním tématem vaší tvorby je
žena. Předpokládám, že ta první důležitá byla vaše maminka. Jaká byla?
Sladká blondýnka. Z velice bohaté
pražské patricijské rodiny, která žila
na Havelské ulici. Jenže pak začali
chudnout. A ještě než úplně zchudli,
řekl jí můj dědeček, velkoobchodník
s textilem: Lili, musíš si vést deník.
A já ten deník našel.
LJ: A co si psala do deníku vaše
maminka?
Ten deník byla taková tlustá, vázaná
kniha. A maminka jí nadepsala svým
krásně okrouhlým písmem: S pomocí
boží. A pokračovala: Výdaje, leden:
7000 Kč. Únor: 9000 Kč. Březen 13000
Kč. Zbytek byl prázdný. A tahle dcera
milionáře si vzala hezkého důstojníka
legionáře, hrdinu. Mého tatínka.

17. prosince od 19.00 hodin
na klubové scéně M. Peroutky
Bez balónků a pohádky od Klaunů
z Balónkova se radotínský „podzim“
neobešel. A odměny? Po získání čtyř
soutěžních razítek si děti mohly vyzvednout drobné ceny a při průběžných losováních vyhrávaly například
lístky na divadelní představení do
Kulturního střediska „U Koruny“,

radotínského kina či celodenní
vstupenky na nově otevřený Biotop
Radotín.
Poděkování patří firmě Ratio, s.r.o.,
která věnovala sladké odměny pro malé
účastníky (odměn bylo rozdáno 230),
a firmě Racia Radotín za občerstvení.

farního sboru Českobratrské církve
evangelické v Radotíně v ulici Na Betonce. Opět se lze těšit na úžasný soprán Markéty Mátlové. Kdo ji doprovodí tentokrát, to prozatím tají.
Třetí adventní koncert 14. prosince
od 15.00 hodin přinese Českou mši
vánoční Jakuba Jana Ryby. Tradičně
ji v římskokatolickém kostele sv. Petra
a Pavla v Radotíně přednese Smíšený
pěvecký sbor SUDOP pod vedením
Libora Dřevikovského v doprovodu
Orchestru učitelů ZUŠ Klementa Slavického v Radotíně.
Závěrečný čtvrtý adventní koncert
21. prosince od 17.00 hodin v Koruně bude patřit kytaře a všem tónům
a čajovým vůním, které z ní dokáže
vyloudit profesor Štěpán Rak. Zazní
ovšem i hudba starých českých mistrů jako např. barokní suita Ivana
Jelínka pro varhany ve virtuosní
úpravě pro sólovou kytaru či brilantní úpravy koled a vánočních písní
z různých zemí.

Oční ordinace Radotín
MUDr. Jany Brychtové oznamuje:
MUDr. Gáffor již u nás neordinuje,
nastoupila (pátky) MUDr. Lenka Faitová.
Zároveň sdělujeme, že služby naší
optiky jsou přístupné i pacientům
jiných očních lékařů,
přijímáme poukazy všech pojišťoven.

INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,
opravy, rekonstrukce, nové montáže.
Václav Císařovský
Ke Zděři 244/23
153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868

MICHAL VAVŘIČKA

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

mobil: 604 404 907
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dámská
a pánská
móda

E
T
NÝ
E
VŘ

tuniky
košile
spodní prádlo
kabelky

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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Oděvy
od velikosti
S po XL

V
NO

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)
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ILhalenky
T
X

TE
O
Ě především

Cena v Kč
Formát
inzerátu

od českých
výrobců
Náměstí osvoboditelů 69, 153 00 Praha 16 - Radotín, tel.: 257 810 521

PODLAHY EIPE
Laminátové plovoucí podlahy
Dřevěné plovoucí podlahy
Masivní dřevěné podlahy
Terasy
PVC Koberce Vinyl
Renovace podlah
Technické poradenství
paveleisman@seznam.cz

Tel: 721 414 479

- Vedení účetnictví
- Daňová evidence
- Daňová přiznání
- Mzdová agenda
www.profi-ucto-dane.cz
info@profi-ucto-dane.cz
Mob.: 776 829 910
STAROSTI PŘEVEZMU
ZA VÁS

Odvykání kouření

J+J
NÁJEMNÍKOVI
s.r.o.

až 90% úspěšnost
Závislosti: alkohol, drogy, léky
Telefonické objednávky

604 207 771
224 214 617
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

PILAMRAZEK.cz

www.
Výpadová 707/31
Praha 5 - Radotín
tel:
257 912 140
������������������
602 161 671 STAVEBNÍ ØEZIVO
������������������������������
PALUBKY, BRIKETY
objednavky@pilamrazek.cz
������������������������������

OSB a DURELIS DESKY

���������������������������������������������������������������������
KÙLY, PALISÁDY
���������������������������������������������������������������������
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KOVÁNÍ A HØEBÍKY
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

TRUHLÁŘSTVÍ

Plovoucí podlahy, skříně na míru,
ploty, pergoly, chatky,
drobné truhlářské práce

husaktruhlar@seznam.cz
tel. 720 571 501
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PVC, KOBERCE,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
DŘEVĚNÉ PODLAHY,
ODBORNÁ MONTÁŽ
KARLICKÁ 10
PRAHA 16 RADOTÍN
WWW.AR-PODLAHY.CZ
info@ar-podlahy.cz
Tel.: 257912736
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ODVOZ A LIKVIDACE FEKÁLIÍ
auto MAN 9,5m3 / auto MAN 5m3 terénní 4x4

AUTODOPRAVA-KONTEJNERY
LIKVIDACE STAVEBNÍHO ODPADU,
DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

Instalace,
dodávky, opravy.
Zajištění HD příjmu
Skylink, CS Link.

Objednávky Po - Pá:
606 50 80 15
6,30 – 15,00
257 91 17 32
6,30 – 15,00
www.garbine.cz
e-mail: garbine@volny.cz

ING. HORSKÝ
TEL.: 602 435 328 NON - STOP
WWW.ANTENY-HORSKY.CZ
ANTENY.HORSKY@ SEZNAM.CZ

!!! Vyklízení - Stěhování !!!

Vyklízení bytů,
sklepů, pozůstalostí.

•

Odvoz starého
nábytku k likvidaci.

•
•
Odvoz nepotřebných

Stěhování všeho druhu.
věcí k likvidaci.

Telefon: 773 484 056

Zednické a obkladové práce

Malířské práce
Nabízím malování,
štuky, stěrky, lakování

• rekonstrukce bytových jader
• rekonstrukce rodinných domů
• ploty, zámkové dlažby
• štuky
• fasády
• jiné zednické práce
možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací

tel:

777 171 206

����������

PROVOZNÍ DOBA: 1.3. - 30.9.
Po - Pá 9 - 18 (Čt do 19)
POLEDNÍ PAUZA DLE MOŽNOSTI 30 MIN.

So

9.30 - 12.30 (možno až 13.30)

Made in Germany

PRAHA 5 - RADOTÍN, (STARÉ) SÍDLIŠTĚ 1082
POBLÍŽ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA, KONEČNÁ BUS 244

www.elektrokolo.cz tel.: 602 856 404

Vyrábíme levně a kvalitně:
�����

KOLOBĚŽKY
TŘÍKOLKY
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DĚTSKÁ 12” - 24”
ODRÁŽEDLA
HORSKÁ 26”, 27,5” 29”
TREKKINGOVÁ
CITY I S TORPEDEM

OBLEČENÍ
DOPLŇKY BBB
MOTORIZACE KOL
A TŘÍKOLEK

���

(OD R. 2001)

��������������������������

ELEKTROKOLA
JÍZDNÍ KOLA

Petr Kučera

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE

�����������������������

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

RÁJ PRO CYKLISTY

tel.606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

-

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506
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25. 11. 17.30
20.00
26. 11. 17.30
20.00
27. 11. 17.30
20.00
28. 11. 17.30
20.00
29. 11. 17.30
20.00
2. 12. 17.30
20.00
3. 12. 17.30
20.00
4. 12. 17.30
20.00
5. 12. 17.30
20.00
6. 12. 17.30
20.00
7. 12. 17.00
9. 12. 17.30
20.00
10. 12. 18.00
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11. 12. 00.01
11. 12. 17.00
20.00
12. 12. 17.30
20.00
13. 12. 17.30
19.00
16. 12. 17.00
20.00
17. 12. 17.30
20.00
18. 12. 17.30
20.00
19. 12. 17.30
20.00
20. 12. 14.45
19.00

Magické stříbro – hledání kouzelného rohu Norsko 3D
130 Kč
Malé údolí s hospodářstvím, kde žijí červení skřítci, je ohroženo
obrovským ledovcem a královnička se vydá pro kouzelný roh
Boj sněžného pluhu s mafií Norsko
90 Kč
Příběh “spravedlivé“ pomsty s lavinou mrtvých těl vypráví režisér
s pořádnou dávkou černého humoru, překvapivých zvratů i elegancí
Love, Rosie GB/USA
110 Kč
Romantická komedie – Rosie a její kamarád Alex chtějí jít studovat do
USA, ale dívka otěhotní a chce, aby Alex odjel bez ní
Zmizení Eleonor Rigby: Ona USA
110 Kč
část Ona vypráví o mladé ženě, která se snaží znovu nalézt samu sebe
Včelka Mája Rakousko/SRN 3D
130 Kč
Práce, úsilí a med – život včel je v podstatě dost jednotvárný a předem
daný..., ale ne pro malou včelku Máju
Pohádkář ČR
120 Kč
Pro Pohádkáře jsou ženy výzvou, vášní i inspirací, objektem lásky i lží
Včelka Mája Rakousko /SRN 3D
130 Kč
Pohádkář ČR
120 Kč
Interstellar USA
100 Kč
Skupina badatelů cestuje skrze červí díru do jiné vesmírné dimenze
Pohádkář ČR
120 Kč
La Rondine (Vlaštovka): Giacomo Puccini USA (více str. 8) 300 Kč
Včelka Mája Rakousko /SRN 3D
130 Kč
Frank GB
80 Kč
Stylově výrazná tragikomedie sleduje nadšeného, ale netalentovaného
muzikanta, který se snaží vymanit z prostředí maloměsta
John Wick USA
110 Kč
Co se stane, když zabijákovi na odpočinku zabijete psa – Keanu Reeves
Hunger games: Síla vzdoru část 1 USA
120 Kč
Další díl příběhu podle kultovní knižní série – Jennifer Lawrence
Tučňáci z Madagaskaru USA 3D
140/120* Kč
Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných agentů světa:
Skippera, Kowalskiho, Rica a Vojína
Železná srdce GB/Čína
110 Kč
V dubnu 1945, kdy se spojenecká armáda pokouší o finální ofenzívu na
evropské frontě, ujímá se válečný veterán, armádní seržant, velení tanku
Tučňáci z Madagaskaru USA 3D
140/120* Kč
VATIKÁNSKÁ MUZEA Itálie 3D (více str. 8)
220 Kč
Pohádkář ČR
120 Kč
Železná srdce GB/Čína
110 Kč
Včelka Mája Rakousko /SRN 3D
130 Kč
Kukuřičný ostrov Gruzie/SRN
90 Kč
Tak jako zraje kukuřice, dozrává i mladá dívka v ženu a blíží se neodvratná konfrontace s koloběhem života, který nelze zastavit
Tučňáci z Madagaskaru USA 3D
140/120* Kč
Sex v Paříži Francie
110 Kč
Paříž. Láska. A samozřejmě francouzské ženy: svobodné, nepředvídatelné,
sofistikované a vášnivé – Vanessa Paradis, Laetitia Casta
Lepší teď, než nikdy USA
90 Kč
Romantická komedie s Michaelem Douglasem a Diane Keaton
Dva dny, jedna noc Belgie/Itálie
90 Kč
…tolik má času, aby přesvědčila kolegy pro hlasování o zachování
jejího místa – Marion Cotillard
Magické stříbro – Hledání kouzelného rohu Norsko 3D
130 Kč
Jak jsme hráli čáru ČR
110 Kč
Rodiče emigrovali a on tu zůstal s prarodiči – L. Šafránková, M. Lasica
Hunger games: Síla vzdoru část 1 USA
120 Kč
Sex v Paříži Francie
110 Kč
Trubadúr: Giuseppe Verdi – záznam z MET (více str. 8)
300 Kč
Jak jsme hráli čáru ČR
110 Kč
Dva dny, jedna noc Belgie/Itálie
90 Kč
HOBIT: Neočekávaná cesta USA/Nový Zéland
90 Kč
HOBIT: Šmakova dračí poušť USA/Nový Zéland
90 Kč
HOBIT: Bitva pěti armád USA/Nový Zéland PREMIÉRA
120 Kč
Bilbo, Gandalf a trpaslíci směřují do doupěte draka Šmaka.
Dostanou své zlato nazpět a vrátí se všichni bezpečně domů?
HOBIT: Bitva pěti armád USA/Nový Zéland 3D
150 Kč
Jak jsme hráli čáru ČR
110 Kč
Rodiče emigrovali a on tu zůstal s prarodiči – L. Šafránková, M. Lasica
Tučňáci z Madagaskaru USA 3D
140/120* Kč
HOBIT: Bitva pěti armád USA/Nový Zéland 3D
150 Kč
VATIKÁNSKÁ MUZEA Itálie 3D (více str. 8)
220 Kč
HOBIT: Bitva pěti armád USA/Nový Zéland
120 Kč
HOBIT: Bitva pěti armád USA/Nový Zéland 3D
150 Kč
Příběh Marie Francie
110 Kč
Životní příběh dívky, která se naučila normálně žít, ač byla od narození
hluchá a slepá – Isabelle Carré
Jak jsme hráli čáru ČR
110 Kč
HOBIT: Bitva pěti armád USA/Nový Zéland 3D
150 Kč
Sněhová královna Rusko 3D
130 Kč
Animovaný příběh natočený na motivy světoznámé pohádky
Hanse Christiana Andersena, trochu jinak, se spoustou jiných postav
Příběh Marie Francie
110 Kč
Sněhová královna Rusko 3D
130 Kč
Get on up: Příběh Jamese Browna USA
110 Kč
Hudebník James Brown měl zásadní vliv na vývoj soulu a funku, byl to
nespoutaný živel, jenž si vždycky dělal, co chtěl – Chadwick Boseman
Česká Filharmonie, Rudolfinum – Dvořákova síň ČR
250 Kč
Přímý přenos – Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční: Slovanské tance
HOBIT: Bitva pěti armád USA/Nový Zéland
120 Kč

Dětská představení:
22. 11.
29. 11.
6. 12.
13. 12.
20. 12.

16.00
16.00
16.00
16.00

Včelka Mája Rakousko /SRN
110 Kč
Tučňáci z Madagaskaru USA
125/100* Kč
Včelka Mája Rakousko /SRN
100 Kč
Magické stříbro - hledání kouzelného rohu Norsko
90Kč
Kvůli přímému přenosu z Rudolfína se dětské představení nekoná!

Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
19. 11.

10.00

Díra u Hanušovic ČR
60 Kč
Tatiana Vilhelmová a Ivan Trojan ve filmu Miroslava Krobota
17. 12. 9.30
Andělé všedního dne ČR
60 Kč
Co kdyby mezi námi žili Andělé, kteří se nám snaží nezištně pomáhat?
Marián Labuda st., Vojtěch Dyk, Vladimír Javorský, Eliška Křenková
hodinu před představením (9.30-10.30) líčení maminek zdarma,
možnost zakoupení vánočních balíčků
140/120* Kč u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

Kino Radotín, Na Výšince 875/4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.praha16.eu/kino

19. listopadu
Koncert učitelů ZUŠ K. Slavického
Modlitebna ČBCE od 18.00 hodin
20. listopadu
Dvojkoncert Palečka a Jahelky
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
25. listopadu
Qjeten
křest CD radotínské hudební skupiny
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
26. listopadu
Pódiová zkušenost
ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín v domě
U Koruny od 18.00 hodin
29. listopadu
11. vánoční dílny
budova 2. stupně ZŠ 9.00-13.00 hodin
vstupné 80 Kč
29. listopadu
Skupinové bubnování
s Petrem Šušorem pro děti a rodiče
Skupinové bubnování pro dospělé
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 16.00 a 18.00 hodin
30. listopadu
První adventní koncert:
Jaroslav Březina
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 17.00 hodin
3. prosince
Žákovský koncert ZUŠ K. Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin
4. prosince
Vánoční zpívání a čtení s Gaudiem
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
6. prosince
Mikulášská nadílka
s pohádkou a dílnou DS Gaudium
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 14.30 hodin
6. prosince
Zmrazovač
mafiánská opera v podání Kočovného divadla
Ad Hock, oceněná mnoha cenami,
objev roku Jiráskova Hronova
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
7. prosince
Druhý adventní koncert:
Markéta Mátlová
kostel farního sboru Českobratrské církve
evangelické v Radotíně ulice Na Betonce
od 17.00 hodin
9. prosince
Besídka 2014 divadla Sklep
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
10. prosince
Taneční večer ZUŠ K. Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.30 hodin
11. prosince
Jak Honza potkal paní Zimu
velký sál Kulturního střediska Radotín
dům U Koruny od 9.00 a 11.00 hodin
12. prosince
Setkání při čaji a s mandalami
setkání KAAN s dílnou
Místní knihovna Radotín od 10.00 hodin
14. prosince
Třetí adventní koncert:
Rybova mše v podání Smíšeného pěveckého
sboru SUDOP a Orchestru učitelů ZUŠ
Klementa Slavického
kostel sv. Petra a Pavla od 15.00 hodin
17. prosince
Setkání před betlémem
vánoční příběh pro děti i dospělé v podání
loutkáře Víti Marčíka
velký sál Kulturního střediska Radotín
dům U Koruny od 9.00 a 11.00 hodin
17. prosince
Vánoční koncert ZUŠ K. Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin
17. prosince
Křeslo pro hosta
spisovatel Vladimír Páral
pořadem provází redaktorka L. Jandová
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
20. prosince
DS Toy Machine: Betlém
loutkohudební pohádka
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
více na www.praha16.eu

Jean-Luc Bannalec –
Bretaňské poměry
První případ pro komisaře Dupina,
milovníka tučňáků a kofeinu,
rodilého Pařížana za trest přeloženého
do Bretaně – na konec světa.
nakladatelství Knižní klub
Robert Seethaler – Trafikant
Prostý, naivní mladík přijde
z provincie do Vídně třicátých let,
aby se v trafice vyučil
obchodnickému řemeslu a našel
vlastní cestu životem. Průvodcem
a rádcem v jeho osobních zmatcích
se mu stává stálý zákazník trafiky,
Sigmund Freud.
nakladatelství Argo
Marek Toman – Veliká novina
o hrozném mordu Šimona Abelese
Moderní archeologické metody,
vztah otce a syna, stará legenda,
virtuální realita, hledání pravdy
v dějinách i ve vlastním životě, stav
současné české společnosti, židovství,
křesťanství, nenávist a láska…
A Praha jako jeviště pro tajuplný
příběh…
nakladatelství Argo
Eva Francová –
Kuchařka ze Svatojánu
Eva Francová je výtvarnicí na volné
noze, která se rozhodla opustit město
a žít se svou rodinou uprostřed
přírody ve Svatojanském újezdu
nedaleko Jičína. Mnoho fanoušků
si získala nejen originálním přístupem
k vaření, ale i neuvěřitelným
klidem a pohodou, které předává
prostřednictvím svého blogu.
nakladatelství Motto

do 2. prosince
U nás ve Zbraslavi
Zbraslav na černobílých snímcích
významného fotografa Miroslava Hucka
výstavní síň Městského domu
ve výpůjční době knihovny

18. listopadu
Perníková chaloupka
muzikálová pohádka pro dospělé
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
22. listopadu
Kaškova Zbraslav
nesoutěžní přehlídka aktovek a krátkých
jevištních útvarů v podání amatérských
divadelních souborů
24. listopadu
Perníková chaloupka
muzikálová pohádka pro dospělé
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
25. listopadu
Koncert žáků ZUŠ
obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin
29. listopadu
Perníková chaloupka
arionetová pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
29. listopadu
Pražské kytarové kvarteto
adventní koncert
obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.00 hodin
6. prosince
Čertův švagr
marionetová pohádka
s Mikulášskou návštěvou
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
13. prosince
Kocour v botách
veselá maňásková pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
Informace, rezervace, vstupenky: e-mail:
kultura@mc-zbraslav.cz
Do Divadla J. Kašky na ww.divadlozbraslav.cz

PRO DĚTI:
Kamila Skopová – O botě, která si
šlapala na jazyk
Čítanka pohádek a veselých básniček
pro mladší školáky s rozvernými
ilustracemi Galiny Miklínové. Děti
se seznámí s botou, která si stěžovala,
že neustále zakopává a šlape si na
jazyk. A víte, jak se šišlání nakonec
odnaučí? Děti se dozví nejen to, ale
také si přečtou příběhy o pavoukovi,
který chtěl být nejlepší na světě,
o starém komíně a o hluchém
dědečkovi a jeho hrnečku….
nakladatelství Albatros

Maraton Hobitů i se světovou
premiérou v kině Radotín
Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost,
zhlédnout na velkém plátně celou trilogii filmů Hobit
v noci ze středy 10. na čtvrtek 11. prosince 2014.
Ve středu 10. 12. od 18.00 hodin bude promítán díl
první HOBIT: Neočekávaná cesta (vstupné 90 Kč).
Ve středu 10. 12. od 21.00 hodin to bude druhý díl
HOBIT: Šmakova dračí poušť (vstupné 90 Kč).
Celá trilogie bude uzavřena ve čtvrtek 11.12. půlnoční
celosvětovou premiérou od 00.01 hodin třetím dílem
HOBIT: Bitva pěti armád (vstupné 120 Kč).
Všechny tři tituly budou uváděny ve 2D provedení
s českými titulky.

Zájemci o celý maraton zaplatí
za vstupné celkem jen 240 Kč!

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI V DÁRKOVÉM BALENÍ
Jen málo filmům se ještě dlouho
předtím, než se vůbec dostanou do
kin, dostává takového zájmu, jako
se to daří adaptaci knižního bestselleru spisovatelky E. L. Jamesové,

VLAŠTOVKA
Opera Giacoma Pucciniho, která
je u nás téměř neznámá, měla po své
premiéře v roce 1917 jen krátkodobý
úspěch, v posledních dvaceti letech

který popisuje vztah mladé studentk y l iterat u r y A na sta sie (Dakota
Johnson) a manipulativního multimilionáře se zvláštními erotickými
choutkami, dominantního Christia-

se však stále častěji vrací na operní
jeviště v Evropě i v Americe.
Ačkoli se La rondine se na operních jevištích neuvádí tak často jako
jiné Pucciniho opery, přináší každé

VATIKÁNSKÁ MUZEA 3D

na Greye (Jamie Dorman).
A protože mimořádný film si zasluhuje mimořádný přístup, rádi bychom společně s distributorem filmu,
společností CinemArt, v yzkoušeli
poměrně neobvyklou formu propagace snímku Padesát odstínů šedi. Celá
akce ponese název „Nejkrásnější vánoční dárek pro ženu? Lístky do kina
na Padesát odstínů šedi.“ Jejím cílem
je umožnit divákům zakoupit jako
vánoční dárek dárkovou poukázku
na tento mimořádný film, jehož premiéra bude 12. února 2015. Ta bude
směnitelná za vstupenku na libovolné
představení v našem kině, až se v něm
bude film uvádět.
Voucher bude možno zakoupit pouze
na pokladně kina za sníženou cenu
120 Kč jen do 20. prosince (v roce 2015
již bude cena vstupenky 130 Kč.)
Každému držiteli poukázky navíc
při návštěvě kina poskytne dárek
společnost Dermacol (partner filmu).

Představení Vatikánu a jeho muzeí, vytvořené vůbec poprvé v historii za použití
Ultra 4K/3D filmových kamer a technik
prostorového obrazu, které používá při
své práci James Cameron, představuje neobyčejnou cestu k objevení sbírky umění
s impozantní dvoutisíciletou historií.
Diváci se tak mohou seznámit s díly
v prostorách Vatikánu tak, jak jim to
běžná návštěva neumožní – proniknout
ke všem detailům stropních maleb a fresek a téměř se dotknout povrchu pláten.
Unikátní putování pod vedením ředitele
Vatikánského muzea, profesora Antonia
Paolucciho, nabídne úžasné noční záběry
prostor, které poskytují domov některým
z nejvzácnějších a nejcennějších uměleckých děl na světě: od klasických soch
k Pietě od Michelangela či k fontáně di
Trevi; od obrazů Giottiho, Leonarda da
Vinciho a Caravaggia k dílům od Vana
Gogha, Chagalla a Daliho; od neobyčejných fresek v Rafaelových síních, jako je
třeba Athénská škola, k Michelangelovu Stvoření Adama v Sixtinské kapli.

TRUBADÚR
Hudebně snad nejbohatší Verdiho dílo se
vrací na plátna kin ve vynikající režii Davida McVicara, pod taktovkou Jamese Levina
a v podání hvězdných pěvců a pěvkyň – Sondry Radvanovsky, Dolory Zajick, Marcela
Álvareze a Dmitrije Hvorostovského.
Ti ztvárňují postavy jednoho z nejob-

její uvedení publiku skvělý zážitek.
Newyorská inscenace režiséra Nicolase Joëla, která vznikla v koprodukci s divadlem Capitol v Toulouse
a londýnskou královskou operou
Covent Garden, zasadila příběh krásné Pařížanky Magdy, vydržované bohatým bankéřem, ale toužící tak jako
vlaštovka po jižním slunci a opravdové lásce, do Paříže dvacátých let
minulého století.
Milostný příběh na jevišti zhmotňuje charizmatická operní dvojice
Angela Gheorghiu a Roberto Alagna – Gheorghiu je zde ženou, která
poznává opravdovou lásku, Alagna
oním mužem, který v ní vyvolá
otázky o smyslu její falešně třpytivé
existence.
Kino Radotín uvede záznam
z Metropolitní opery v New Yorku
v neděli 23. listopadu v 17.00 hodin,
délka: 1 hod. 55 min. (bez přestávky)
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líbenějších příběhů Giuseppe Verdiho.
Brzy po premiéře Rigoletta skladatele
zaujal romantický příběh, rozehraný na
pozadí povstání proti aragonskému králi
na počátku 15. století, z pera španělského
básníka A. G. Gutiérréze. Fascinován byl
především postavou cikánky, která žije
pomstou za nevinně upálenou matku a zároveň láskou k nevlastnímu synovi. Dějově složitý příběh plný emocí, vyhnaných
na ostří nože, pak vykreslil až marnotratně bohatými a výraznými melodiemi.
(Například kovářská píseň cikánů „Vedi
le fosche notturne” z 2. jednání se dočkala
celé řady parafrází, včetně jazzové úpravy
Glenna Millera).
Před římskou premiérou jeho opery
se Tibera vylila z břehů, zaplavila čtvrť
kolem divadla, a lidé tak stáli na lístky
po kolena ve vodě! Jejich zájem jako by
předznamenal budoucí bouřlivý úspěch
Trubadúra, který spolu s Traviatou a Rigolettem dodnes láme rekordy návštěvnosti světových operní domů.

Kino Radotín uvede záznam
z Metropolitní opery v New Yorku
v neděli 7. prosince od 17.00 hodin,
délka: 2 hod. 40 min. (1x přestávka)

Po tìké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. Poslyte,
nevidìli jsme se u nìkde? Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!
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V kině Radotín ve verzi 3D v 4K rozlišení s českými titulky: pátek 28. 11.
ve 20.00 a sobota 13. 12. v 17.30 hodin,
délka: 70 minut, vstupné 220 Kč

3
6
4
5
2
7
1
8
9

Vánoce se blíží a vy stále tápete,
co nadělit pod stromeček? Máte
představu o něčem praktickém, co
ale zároveň potěší. Pak vsaďte na
poukázky od Channel Crossings.
„Dárkový poukaz graficky zpracujeme podle vašeho přání, a navíc1 jej můžete uhradit Flexipassy
i jinými druhy benefitních poukázek.
2 Obdarovaný si za ně může
vybrat klasický či individuální
kurz, případně kurz v zahraničí
či 4jazykovou zkoušku,“ popisuje
výhody tohoto typu dárku Eva
Havránková z Channel Crossings.
Nejčastější volbou pro jazykové
vzdělávání jsou veřejné kurzy, které
jsou přizpůsobeny všem úrovním
jazykových
znalostí. Vybrat si lze
7
angličtinu, němčinu, španělštinu,
8
francouzštinu
nebo italštinu. Čím
dál5 víc jsou oblíbené také exotické
jazyky jako čínština a japonština,
6
renesanci
zažívá i ruština. Student
se může rozhodnout, zda zvolit
9
standardní kurz, intenzivní kurz,
či 1
konverzaci.
Nejefektivnější studium však
2
přinášejí
jazykové kurzy v zahraničí. Počáteční větší investice, která
3
zahrnuje též ubytování a další náklady
4 spojené s pobytem v cizině,
se tak rychle vrátí. „V přirozeném
prostředí se člověk naučí jazyk
mnohem rychleji a s menšími obtížemi. Přidanou hodnotou je fakt,
že student pozná novou kulturu,
zvyky a často získá také nové přátele,“ uvádí Vítězslav Bican, výkonný ředitel Channel Crossings.
Pokud nám časové či finanční
možnosti neumožní vycestovat za
jazykovým vzděláním do ciziny,

a přesto se chceme jazyk naučit
dobře a rychle, vyplatí se zauvažovat nad individuálním kurzem. Jak
už název napovídá, jedná se o kurz
ušitý studentovi na míru, který se
dokonale přizpůsobí jeho časovým
i finančním možnostem. Pokud si
k výuce seženete kamaráda nebo
třeba kolegu z práce, rozdělíte si
náklady na výuku na polovinu.
V Channel Crossings jsme nově
založili fórum „Najdi si parťáka“, ve
kterém můžete hledat spolustudenty
a rozdělit si tak náklady na výuku.
V neposlední řadě je možné poukázky využít k pokrytí nákladů
na jazykovou zkoušku a získání
certifikátu. Ten Vám otevírá dveře
nejen třeba ke studiu na zahraničních univerzitách, ale mnohdy je
požadován i jako doklad o jazykové vybavenosti při hledání zaměstnání. V Channel Crossings můžete
vánoční voucher uplatnit na anglické zkoušky City & Guilds.
Podrobné informace o jazykov ých kurzech a zkouškách
nalezete na webových stránkách
www.chc.cz/radotin. Případně nás
navštivte osobně, sídlíme přímo
naproti nádraží.
Aktuální akční nabídky kurzů
v zahraničí
> Angličtina na Novém Zélandu utečte před zimou za speciální ceny!
> Zima v Kanadě - angličtina
se slevou 10 %
> Vánoce v Berlíně s kurzem
němčiny
> Francouzština v Provence
se slevou 10 %
> Skupinové dětské kurzy angličtiny
v zahraničí se slevou 1 000 korun
do konce ledna

Basketbalisté Radotína útočí na špičku přeboru
Vstup do sezóny se vyvedl na výbornou
a basketbalisté Radotínského SK jsou
s bilancí čtyř vítězství a jedné porážky na
prvním místě pražského přeboru B.
Mužstvo zaváhalo pouze v úvodním
utkání letošního ročníku, když podlehlo na palubovce OD Rex Ruzyně
rozdílem čtyř bodů. Zbylé zápasy
pak tým zvládl stylem velmi podobným loňské mistrovské sezóně, kdy
válcoval soupeře v o dvě soutěže nižší

2. třídě. O Radotínu se tak začíná pomalu mluvit jako o jasném favoritovi,
i přesto, že je klub v soutěži nováčkem
a přeborovou příslušnost nabyl po takřka dvaceti letech. „Začali jsme přesně

tak, jak jsme chtěli a škoda jen prvního utkání, kde jsme vedli skoro celý
zápas a utkání ztratili až v posledních
třech minutách po nepochopitelných
kiksech. Měli jsme i štěstí na vcelku
příznivý los, který nám nadělil lehčí
soupeře na začátek a dostali jsme se
tak do slušné formy, která snad teprve
bude vrcholit proti top soupeřům,
kteří nás teď v listopadu a prosinci
čekají. Jsme černý kůň soutěže,“ říká
trenér Adam Peřinka. Kdo očekával,
že obrana radotínského mužstva bude
v přeboru dostávat o mnoho více
bodů než loni, mýlil se. Tradiční zóna
je opět jen těžko prostupná i v letošním ročníku a inkasuje pouhých
50,3 bodů na zápas, což je nejméně
mezi všemi 110 kluby pod hlavičkou
pražského basketbalového svazu.
„Zónová nátlaková obrana je alfou
a omegou našeho herního projevu.
Loni i předloni jsme měli obranu nejlepší a cílem je obdržet nejméně bodů
v soutěži i v letošní sezóně. Efektivitu
zóny zvýšil hlavně příchod pivota Jakuba Obruči, který se systém výborně
naučil a je pod košem těžko k překonání,“ dodává Peřinka. Oproti loňsku
notně posílený tým letos táhne především ve fantastické formě hrající 196
centimetrů v ysoký Adam Prejzek.
Létající miláček fanoušků skóruje

průměrně 16 bodů a přidává 12,5 doskoků na zápas. Zdatně mu sekunduje
slovenský reprezentant Jakub Mičian
s 15,5 body na utkání nebo rozehrávač Jan Sedláček s 13,3 body na zápas.
„Letošní posily skvěle zapadly a už
teď mohu říct, že když jsou zdraví, tak
moje očekávání naplňují. Pozitivum
je, že náš tým je velmi mladý a například jedna z našich největších hvězd
Jakub Mičian ještě kvůli drobnějšímu
zranění, určitě neukázala naplno svůj
potenciál. Jsme silní na všech postech
včetně lavičky, odkud ruský křídelník
Aleks Bazyulkin dává 13 bodů na zápas. Malinko nás teď brzdí zranění,
ale snad si vybereme smůlu nyní v začátku sezóny,“ uvažuje trenér.
Návštěvnost na domácích zápasech
je opět fantastická a suverénně nejvyšší
v Praze. Oproti loňsku se zdvojnásobila. O bouřlivou atmosféru se stará především fanclub nejvěrnějších fanoušků,
který tradičně sídlí na centrální tribuně. „Pro fanoušky děláme maximum.
Chceme, aby platilo, že páteční večer
rovná se v Radotíně basketbal,“ dodává Adam Peřinka. Více informací
pro fanoušky včetně videí, fotografií,
rozhovorů a reportů ze všech utkání na
www.facebook.com/BKRadotin.
V pátek 7.11. prohráli radotín ští
basketbalisté před rekordní návštěvou se
Sokolem Pražským a jsou po šesti kolech
na 2. místě Pražského přeboru.

Cenou prezidenta vyvrcholila dostihová sezóna
Dostihová sezóna v Praze-Velké
Chuchli napsala poslední říjnovou neděli svou letošní závěrečnou kapitolu,
přičemž velkolepou derniérovou atmosféru dokreslila i mimořádná návštěva
téměř pěti tisícovek diváků.
Vrcholem programu byla tradiční
supervytrvalecká zkouška, 94. Cena
prezidenta republiky dotovaná spol.
HIC & Services (3200 m, 240 tis. Kč),
v níž se představilo osm aktérů.
Jako favorit nastupoval čtyřletý svěřenec Františka Holčáka Autor, ověnčený cennými letními umístěními
z Německa, ten však již počtvrté v řadě skončil druhý. Po ideálním průběhu v celkovém dobrém čase 3:34,45 jistě o tři délky triumfoval tříletý valach
českého chovu Aztek s žokejem
Petrem Foretem, který tak dosáhl
druhého nedělního vítězství a zároveň v hlavním dostihu obhájil loňské
prvenství. Sázkový druhý favorit a reprezentant Stáje Englicovi Aztek dosáhl dalšího významného podzimního
úspěchu, protože už v září snadno vyhrál i Velkou cenu českého turfu. Jeho
kouč, někdejší špičkový český žokej
Tomáš Váňa se stal osmou osobností,

zapsanou v listině vítězů jako jezdec
i trenér. Necelé čtyři délky zpět finišoval na třetím místě minulý vítěz Ceny
prezidenta republiky, čtyřletý valach
v péči Josefa Váni Mister Westminster
a zbylá dvě dotovaná místa získali svěřenci trenérek, působících přímo na
chuchelském závodišti, tříletá klisna
Dally Hit Ivany Pejškové a čtyřletý
valach Lord Beccari Olivy Horové.
Nejúspěšnějšími žokeji letošní chu-

chelské sezóny se s devatenácti triumfy
stali Bauyrzhan Murzabyev, který záro-

veň obhájil loňský titul šampióna celé
České republiky, a Jiří Chaloupka, jenž
letos v Praze dokázal vyhrát mj. všechny tři díly tzv. Klasické trojkoruny (Velkou jarní cenu v sedle Simply Ozzyho,
České derby a St Leger pak s Cheeky
Chappiem). Mezi trenéry nejvíc pražských vítězství, deset, zaznamenali
trojnásobný šampión z let 2010 – 2012
Václav Luka a legendární chuchelská
osobnost Tomáš Šatra, jemuž navíc
5 . ř íj n a p r áv ě v e
Velké Chuchli jeho
svěřenec Tycho Brahe získal jubilejní
700. triumf kariéry.
V kategorii majitelů
podle zisku letošnímu pražskému dění
dominovala stáj, jejíž
barvy hájí již zmíněný dvojnásobný klasický premiant Cheeky Chappie, Monte
Negro (1 520 000 Kč),
podle počtu vyhraných dostihů byla
s osmi prvenstvími nejúspěšnější stáj
Rabbit Trhový Štěpánov.

Titul mistryň ČR a vicemistryň světa v aerobiku putuje do Chuchle
V ostravské sportovní hale Sareza se
3. – 5. října konalo Mistrovství České
republiky ve sportovním aerobiku a fitness týmech. Aerobic Team Chuchle měl
početné zastoupení ve všech věkových
kategoriích, jak ve sportovním aerobiku, tak ve fitness týmech.
Ve třech soutěžních kolech se roz-

Tereza Miková, Lucie Pospíchalová,
Natálie Smíšková, Kristina Straková,
Vasilisa Tapilskaya. O zisk stříbrných
medailí a titul vicemistryň ČR pro
Chuchli se postarala Veronika Frantová v kategorii 11–13 let (sportovní
aerobik ženy), fitness tým ONE DIRECTION v kategorii 11–13 let a fitness

hodovalo o titulech Mistrů ČR. Pro
chuchelský aerobik vybojoval zlatou
medaili a titul Mistrů republiky osmičlenný fitness tým kategorie 8–10 let
WINX ve složení Elizabeth Al-Kaysy,
Petra Křečková, Anežka Melicharová,

tým JUNIOR v kategorii 14–16 let.
Bronz vybojoval fitness tým FIRE
v kategorie seniorů 17 a více let.
Úspěchy slavil Aerobic Team Chuchle také na Mistrovství světa, které po
dlouhých 11 letech hostila Česká repub-

lika v Top Hotelu Praha 22. – 25. října.
V kategorii 11–13 let vybojovala děvčata
z Chuchle se skladbou ONE DIRECTION titul Vicemistryň světa a získala
ve velké konkurenci stříbrné medaile.
Tým startoval ve složení Kristina Čuřínová, Dominika Ebrová, Veronika
Frantová, Kateřina Hricková, Magdaléna Krejčová, Jana Šimánková, Adéla
Šimůnková, Nikola Vosková. O velké
překvapení se postarala dvanáctiletá
Veronika Frantová, která ve sportovním
aerobiku žen v kategorii kadetek obsadila
skvělou čtvrtou příčku. Mezi juniory se
Chuchelská děvčata, po zranění jedné
ze závodnic, představila pouze v sedmičlenném týmu. I přes tento handicap
dokázala vybojovat bronzovou medaili.
Těžké soupeře čekal na Mistrovství světa fitness tým FIRE, kategorie seniorek.
Ve velké konkurenci ruských, domácích
a australských týmů na děvčata zbylo
neoblíbené čtvrté místo.
„Jako trenérka jsem s výkony svých
závodní ků na Mistrovst v í České
republiky a Mistrovství světa velice
spokojená. Po krátkém odpočinku
se v listopadu vrhneme do přípravy
na novou sezónu, která by mohla být
minimálně stejně tak úspěšná jako ta
letošní,“ shrnuje trenérka Mgr. Veronika Buriš.

Jak se doběhlo do Kosoře
Při plánování letošního Orientačního běhu do Kosoře nejednomu prolétlo
hlavou, jak se asi vydaří 13. ročník!
Ráno v sobotu 4. října se tvářilo docela normálně, zamlženě. Po dvouhodinové práci byla trasa připravena a čekala,
až se první závodníci vynoří z mlhy.
Se startem první dvojice v 9.30 začalo v Kosoři svítit slunce! Běžely dvě
kategorie a závodníci na 16 stanovištích sbírali jednotlivá slova, ze kterých
se měla sestavit básnička o podzimu.
Za chybějící slovo (vynechané stano-

viště) inkasovali mladší žáci 2 trestné
minuty, starší žáci 3 minuty. Za nesložení básničky byla 1 trestná minuta.
Po prvním zjištění, že básničku dohromady nedají, zvolili někteří závodníci

taktiku rychlého odevzdání a nechali
si raději připsat symbolickou trestnou
minutu. Jediní, kteří básničku složili
zcela správně, byl Ondra Hasák s maminkou, za což také získali sportovní
cenu. V letošním ročníku startovalo
celkem 19 dvojic nebo trojic, některé
doprovázené domácím mazlíčkem.
Nejmladším účastníkem běhu byla vyhlášena Natálka Mikošková. V mladší
kategorii je pořadí Anička Šimková,
Štěpán Werenyckyj, Lucie Hrubá, ve
starší kategorii Míša Jindrová, Matyáš
Martan a se shodným
v ý s le d k e m Voj t ě c h
Werenyck y j a Fi l ip
Mrštný. Opět ale vyhráli všichni – protože
zdolat tuto trasu opravdu během, je nejen pro
malé závodníky velký
výkon! Vítězové obdrželi tradičně sportovní
ceny a všichni sladkou
maličkost a nápoj dle
výběru.
Dík patří MilanuCigáníkovi, který již
několik let v hospůdce
na hřišti vzorně pečuje o běžce i organizátory, všem za skvělou atmosféru
13. ročníku i za věrnost této akci
a Městské části Praha 16 za grantovou
podporu.

FANTASY DC zabojovalo

a na mistrovství světa ve street dance zazářilo
Světová taneční a hip-hopová organizace Hip Hop Unite letos přivezla
svůj mimořádně prestižní seriál Mistrovství světa ve street dance vůbec
poprvé do Prahy.
Nabídla tak jedinečnou šanci všem
tuzemským tanečníkům zazářit na
domácí půdě před
zraky mnoha českých
příznivců moderního
tance. České reprezentaci vévodilo pražské
taneční studio Fantasy
DC, které u zkušené
p orot y z a b o dov a lo
v kategorii Mega crew
svými choreografiemi e Time Is Now
a Hot Pants a obsadilo
krásné čtvrté a šesté
místo. V nabité konkurenci účastníků z celého světa se tak
umístilo mezi těmi nejlepšími.
Úspěch reprezentantů vedených Robinem Šebou, Lindou Rančákovou, Zuzanou Al Haboubi a Lukášem Sivákem
je o to větší, přihlédneme-li k jejich vel-

mi nízkému věkovému průměru, který
bývá na vrcholných akcích spíše výjimkou. I proto lze letošní výkony Fantasy
DC považovat za velký příslib do budoucna a nemalý impuls pro pohybově
nadanou mládež nejenom z Prahy.
Vzhledem k tomu, že se příští mistrov-

ství koná až na exotickém Martiniku,
mají obě skupiny pro nadcházející rok
o motivaci postaráno. O činnosti FDC
více na www.fantasydc.cz a www.fantasydancecenter.cz.

Druhé mistrovství Radotína v boulo koulo
Mistrovství pokračovalo v neděli 21. září
nepříliš oblíbenou, nicméně olympijskou
disciplínou vrh koulí. Ve společné soutěži
mužů a žen (dámy samozřejmě vrhaly „svojí“ lehčí koulí) potvrdil svoje ambice obhájce
loňského titulu Luděk Haužvic, který zvítězil
9metrovým hodem.
Před závěrečným turnajem v bowlingu se dle přítomných odborníků Luděk
Haužvic pasoval na nejžhavějšího favorita
mistrovství. Navíc se poslední letošní turnaj koná 16. listopadu od 15 hodin na jeho
„domácí“ půdě, v restauraci Amigos.
Také na dalších místech se „srovnali“
muži či hoši v pořadí Jan Pauk 8,48m,
Mikuláš Michalík 7,57m, Kryštof Bartoš
7,55m a David Pražák 7,35 m. Následovala
je pak nejlepší ze zúčastnivších se dam
Vanda Dětínská výkonem 6,65 metru.
Na své si pochopitelně přišli i příznivci pétanque. Utkali se o krásný pohár,
který pro vítězný tříčlenný tým turnaje

Pétanqueové loučení s létem věnoval pořádající Oddíl Pétanque Radotín (OPÉRA).
Ve finále přehrála mladá sestava Star
Dance (K. Bartoš, V. Dětínská, M. Homolová) zkušené matadory, kteří se sdružili pod názvem Sešlost věkem (P. Koukal,
L. Leiský, P. „B.“ Švitorka), a to poměrně
výrazným skórem 13:7. Na 3. místo dosáhli
tradiční Amigos, kteří i přes značně kombinovanou sestavu (L. Haužvic, I. Pecková,
R. Cvoreň) dokázali udržet výbornou
výkonnost.
Koncem září a začátkem října došlo i na
turnaje jednotlivců. Agilní Oddíl Pétanque
Radotín (OPÉRA) uspořádal hned dva turnaje. „O bublinu princezny Rozárky“ se bojovalo 28. září a zvítězil Boris Švitorka před
Lešou Leiským a Luďkem Haužvicem, „Jelito Zdeňka Krupila“ si o týden později odnesl Jan Heřmánek. Druhá byl Alexandra
Šulcová, třetí Marie Grossmannová.
Na závěr uveďme, že pétanqueové
nadšence čeká letos už jen
poslední oficiální turnaj,
kterým bude mimořádně
v sobotu 13. prosince Adventní koulování pro otužilé. Prezentace účastníků od
13.30 hodin, vlastní turnaj
začíná ve 14 hodin. Už teď
lze přislíbit, že venkovním
teplotám bude přizpůsoben
výběr doprovodných nápojů. Přijďte si zahrát.
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Vynikající úspěchy radotínských gymnazistů
Žáci Gymnázia Oty Pavla dosáhli
v loňském školním roce několika vynikajících umístění v celostátních kolech
odborných soutěží.
První místo Ondřeje Kincla v celostátním kole Středoškolské odborné
činnosti v oboru matematika a statistika a jeho velmi pěkné 25. – 26. umístění v celostátním kole matematické
olympiády, stejně jako 3. místo Kristýny Lacigové v soutěži Frankofonie základních škol ČR a 6. místo Elišky Bečkové v soutěži Frankofonie středních
škol ČR svědčí o nadstandardní práci

samotných žáků i jejich pedagogů.
K vynikajícímu úspěchu v regionálním kole Hlavního města Prahy
olympiády z českého jazyka přispěla
1. místem Iva Oulická a 3. místem
Kristýna Lacigová, dále Dan Bartušek
2. místem v konverzační soutěži z anglického jazyka. Šachové družstvo
ve složení Ondřej Kincl, Petr Hřídel,
Tomáš Fürst a Vojtěch Kramoliš obsadilo v šachovém turnaji středních
škol 2. místo v Praze a šestnácté
v republice.
Tyto i další výsledky byly zároveň

�

vyhodnoceny programem Excelence
�
středních škol a zařazeny tak mezi
nejlepší žákovské soutěžní výsledky
�
v ČR. Iva Oulická, Kristýna Lacigová,
Daniel Bartušek a Ondřej Kincl ��
získali navíc ocenění radní pro školství
��
Hl. m. Prahy za vynikající reprezentaci Prahy v předmětových soutěžích.
��
K nadstandardním výsledkům přispěli i letošní maturanti vynikajícím
���
průměrným prospěchem 1,85. Téměř
polovina (21 z 53) jich odmaturovala
�
s vyznamenáním. Všem gratulujeme!
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Gymnázium Oty Pavla
v Praze 5 - Radotíně
pořádá 2. prosince 2014
od 16.00 do 18.00 hodin
v budově školy
DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
Zde získáte podrobné
informace o studiu,
učebních plánech
a přijímacím řízení.
Gymnázium Oty Pavla,
Praha 5, Loučanská 520
tel: 257 911 680
e-mail:
sekretariat@gop.cz

KONTEJNERY TÁBORSKÝ
DOPRAVA: PÍSKU
ŠTĚRKU
BETONU
ZEMINY

ODVOZ: SUTĚ

MONTÁŽNÍ PLOŠINA S JEŘÁBEM V JEDNOM
(DOSAH AŽ 32 m, A MAX. NOSNOST JEŘÁBU 2 000 Kg)

MARTIN TÁBORSKÝ
tel.: 603 285 083
web: autodopravaradotin.cz
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od
26.11. 2014 do 5.12. 2014
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Najdete
nás ������������������������������������������
v Jinočanech, Severní 274 vedle haly
�������������
Modusu a Ptáčka.
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