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Vážení spoluobčané, čtenáři Novin
Prahy 16, dovolte,
abych Vám všem,
sice již v druhém
měsíci roku 2017,
popřál zdraví,
hodně štěstí a úspěchů v roce 2017.
Doufám, že tento rok bude pro nás
všechny občany lepší a úspěšnější než
rok 2016, který i tak nebyl špatný. Samozřejmě se pokaždé vše nepovede.
V letošní krásné zimě se podařilo
několika chuchelským nadšencům
(J. Janouš ml., D. Vokurka, D. Šefara,
J. Schönbauer) vytvořit přírodní kluziště u ZŠ ve Velké Chuchli. Patří jim
velké poděkování, vše odpracovali
ve svém volnu. Kluziště využívá ZŠ
i MŠ, mládež i dospělí. Další zimní
sportoviště vzniklo na chuchelském
závodišti, kde je uměle zasněžená
trať pro běžkaře.
Teď něco z chuchelské radnice.
Chceme a určitě zahájíme přestavbu
a přístavbu ZŠ. Nejen, že dojde k navýšení počtu učeben, ale zároveň se rozšíří a zkvalitní zázemí ZŠ, a to hlavně
družiny, vývařovny a jídelny pro žáky.
Pro letošní rok na tuto činnost máme
investiční prostředky poskytnuté
z MHMP. S tím je spojena částečná rekonstrukce K8 (bývalý FEMAT), kde
bude vytvořeno zázemí pro potřeby
ZŠ po dobu přestavby a přístavby.
Z prostředků MHMP proběhne
v první polovině roku 2017 úprava –
prohloubení potoku Vrutice podél ulice Dostihová, aby se odstranila nádrž
a usazeniny kalu pod mostkem v křižovatce u železničního přejezdu.
Doufám, že se nám podaří prostřednictvím MHMP zahájit odvodnění povrchových vod spodní části
Velké Chuchle, a to mezi ulicemi
Strakonická a Mezichuchelská. Jeden z velkých plánů je zahájit přípravu využití prostor bývalého areálu
FEMAT. Bude třeba vybrat kvalitní
projektovou kancelář, se kterou budeme řešit veškeré návrhy na základě
podnětů občanů Chuchle. Věřím, že
se to povede ke spokojenosti a rozumnému úsudku všech.
Krásný a bohatý rok 2017 Vám
přeje
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MČ Praha 16 může - a bude - rekordně investovat
Radotínská samospráva má letos,
i díky dosavadnímu dobrému hospodaření, k dispozici doposud nejvyšší
částku na vlastní investiční akce a chce
je také co nejlépe využít.
Vedle projektů, které se budou postupně během roku dokončovat (další
stanoviště pro podzemní kontejnery,
rekonstrukce chodníků na náměstí
Osvoboditelů, Místo u řeky II), jsou
v plánu další velké stavební akce ve
veřejném prostoru.
V rozpočtu schváleném na prosincovém zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 16 je totiž pro tento rok vyčleněn zatím největší objem vlastních
investičních prostředků: více než
20 milionů korun.
Hned na prvním lednovém zasedání Rady městské části Praha 16 bylo
schváleno uzavření smlouvy o dílo
v rámci poptávkového řízení na
zpracování projektové dokumentace

na akci „ZŠ Loučanská – vestavba
školní auly do atria budovy ZŠ“.
Projekt bude zpracovávat radotínská
společnost Czech Consult, spol. s r. o.
na základě studie Ing. arch. Borka
Strádala. Se stavbou by se mělo začít
v okamžiku, kdy se
škola vyprázdní –
o letních prázdninách. Podrobnější popis dalšího rozšíření
kapacity základní
školy byl z veřejněn v lednových novinách, proto
jen krátké shrnutí: díky tomu, že se
podařilo na již probíhající nástavbu
dalšího patra nad školní budovou
dílen získat unijní dotaci, schválilo
Hlavní město Praha přesun přidělených peněz na přeměnu nepoužívaného atria mezi šatnami a tělo-

Akce Šárovo kolo v režii radnice
28 milionů korun z rozpočtu Hlavního města Prahy získala Městská část
Praha 16 na stavební akce v Šárově
kole. Poskytnutí účelové dotace schválilo 15. prosince Zastupitelstvo hlavního
města Prahy.
O projektu, který řeší vybudování
ochranného opatření před povod-

ní, jsme již informovali (viz Noviny
Prahy 16 č. 10/2015). „Po více jak roce
a půl se mi podařilo přesvědčit zástupce Hl. m. Prahy, aby naší městské
části byla účelově převedena strategická dotace na stavbu protipovodňových opatření v Šárově kole,“ sděluje
starosta Mgr. Karel Hanzlík a uvádí

argumenty pro tento krok. „Důvodem
byla skutečnost, že jsme si celý projekt
připravili projekčně a při současné
komplikovanosti postupů magistrátního Odboru technické vybavenosti
např. již jen při výběru zhotovitele
zadávací dokumentace nebylo vůbec
jasné, kdy dojde k výběru zhotovitele a k vlastnímu
z a hájení stavby.
Ta k h l e s i v š e ,
v souladu s platnou
legislativou, můžeme maximálně
rychle zprocesovat
sami.“
Obla st Šá rova
kol a s e n a c h á z í
v těsné blízkosti
ř e k y B e r ou n k y,
zároveň se jedná
o příjezdovou komunikaci k rodinným domům, bez
chodníku pro pěší, a současně o cyklostezku velmi frekventované trasy A1.
V případě, kdy se zvedne hladina
Berounky, jsou domy v Šárově kole
vystaveny velkému náporu vody. Koryto řeky zde totiž tvoří meandr, ze
kterého řeka při vyplavení ohrožuje

cvičnou v zastřešený multifunkční prostor. Vznikne tak nejen aula
pro větší setkání a kulturní akce, ale
i nová sborovna. Na místě té stávající
bude prostor pro další třídu, součástí

projektu je ale i nástavba nad šatnami školní jídelny, kde vznikne kabinet pro vyučující I. stupně školy. Celkově tyto změny přinesou navýšení
kapacity školy o dalších šedesát míst,
což by mělo pokrýt i další očekávaný
nárůst počtu radotínských školáků

Radotínský web
umí anglicky
Webové stránky Praha16.eu mají
svou historicky první „světovou“ verzi
a jako průkopnický jazyk, do něhož
jsou klíčové oblasti a příspěvky přeloženy, je angličtina.
Po více než půlroční přípravě byly
začátkem roku 2017 finalizovány
a spuštěny webové stránky radotínské
radnice, tedy Městské části Praha 16,
v angličtině. Návštěvník na nich najde všechny důležité informace, které

Dotační řízení 2017
Rada městské části Praha 16 na svém
zasedání 25. ledna 2017 rozhodla o vyhlášení Dotačního (dříve grantového)
programu v oblasti volnočasových
aktivit, sportu a kultury pro rok 2017.
Rozděleno bude celkem 1,1 milionu Kč.
Dotační pravidla se vztahují na poskytování příspěvků z rozpočtu Městské části Praha 16 výhradně nestátním
obecně prospěšným organizacím, fyzickým i právnickým osobám a školním klubům pouze v případě, jsou-li
právnickými osobami s účetnictvím
vedeným samostatně od účetnictví

ZDARMA

Dobrý den, vážení
spoluobčané
Paní zima se nám po novém roce
zas po delší době představila v plné
síle. Přívaly sněhových vloček zakryly
k raji nu bělavou př i k r ý vkou na
dlouhou dobu i v místech, kde jejich
existence má zpravidla jepičí ráz.
Zasněžené střechy domů, bělostnou
nadílkou obalené stromy a souvislá
několikacentimetrová vrstva sněhu v zahradách a parcích zvláště ve
večerních hodinách navozovala romantickou atmosféru. Možná i vzpomenutí na obrázky typické české zimy,
které tak rád maloval pan Josef Lada.
Vše ještě bylo umocněno dlouhodobějším mrazivým počasím stlačujícím rtuť teploměrů hluboko pod bod
mrazu. Opět po létech jsme si mohli
i v Praze 16 zabruslit anebo zahrát hokej na zamrzlých přírodních vodních
plochách a někteří i s mírným rizikem
na řece Berounce, na Krňáku pod
zbraslavským zámkem anebo ve slepých ramenech Vltavy. To byla zase ta
opravdická zima, která vytváří ledové
ornamenty na sklech oken a červené
tváře na našich obličejích i při krátkém pobytu mimo vyhřátý domov.
Dětské veselí ze zimních radovánek
a hrátek, procházky na běžkách v bílé
stopě po blízkém okolí a bruslení na
přírodních kluzištích jsou zážitky, které nebývaly dříve ničím neobvyklým.
Jen jsme jim za poslední roky odvykli.
Někteří možná rádi. Sníh a mráz totiž
s sebou v mnoha případech přináší
i problémy. Starost s odklízením
sněhu a náledí z chodníků, se zprůjezdňováním komunikací a parkovacích ploch byly v druhé půli ledna
a na začátku února takřka na denním
pořádku. Nekonečná a vysilující práce
od časných ranních hodin. Očekávané
oteplení bylo pozvolné, a tak uvolněné
kusy ledů plovoucí korytem řeky Berounky a Vltavy, představující veliké
potencionální nebezpečí, prověřily
pouze bdělost povodňových orgánů.
Naštěstí vše dopadlo dobře. V pořádku
je i to, že jsme mohli zas pocítit zimu
se vším, co k ní v našem zeměpisném
pásmu patří. Možná to i Vám vlilo
do mysli trochu naděje, že následující
roční období budou taková, jaká vždy
byla. Pohodové dny zbývajícího zimního období přeje za redakční radu
Novin Prahy 16
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Radotínský web
umí anglicky
jej mohou zajímat, jak o Radotínu
(historie, mapa, doprava, partnerské
město), vedení městské části (starosta,
rada, zastupitelstvo) i o úřadu, který

má přenesený výkon státní správy pro
celý 16. pražský správní obvod (pracoviště úřadu, tajemník, Czech POINT).
„Současně zde lze ale nalézt i obecné, třeba i životně důležité informace –
například telefonní čísla, na která lze
volat v nouzi: tísňové linky, lokální
bezpečnostní složky, pražské organizace spravující inženýrské sítě nebo
tísňové kontakty aktivované v případě
mimořádné situace, která může v Radotíně nastat,“ říká starosta Mgr. Karel Hanzlík a naráží tím například na
stále živé riziko povodně.
Stránky byly připravovány delší dobu
a obsahují vše podstatné třeba pro cizince s trvalým pobytem v Praze 16 či

PORADNA - INFORMACE
turistu, který nevládne českým jazykem. „Radotín v letošním roce oslaví
25 let spolupráce s partnerským městem
Burglengenfeld a tomu je na stránkách
věnována nemalá pozornost. Konečně
i občané z Bavorska se o nás dozví více
ve světovém jazyce číslo 1,“ slibuje si od
změny tajemník radotínského úřadu
Ing. Pavel Jirásek, který měl projekt od
začátku na starosti. „Pro naše interneto-

vé stránky je to další zásadní krok – před
dvěma lety jsme kompletně změnili
grafiku, přidali mnohé nové služby pro
občany, instalovali technické novinky
a nyní toto všechno budou moci využívat i cizinci,“ dodává.
Nová podoba webu byla oficiálně
spuštěna v pátek 13. ledna – ale toto
datum pro ně jistě nebude nešťastné.

Anglická verze webových
stránek radotínské radnice:
www.praha16.eu/en. MČ Praha 16
bude i letos soutěžit ve Zlatém erbu,
v konkurenci webových stránek
„velkých“ městských částí v Praze
(více informací na www.zlatyerb.cz)

Ceny za bezpečný internet
putují do Radotína
Michaela Brabcová, studentka čtvrtého ročníku radotínského Gymnázia
Oty Pavla, se umístila na prvním místě v kvízu Plus v rámci pražského kola
projektu „Kraje pro bezpečný internet“.
Kvízu Plus se 11. ledna zúčastnili
další čtyři studenti, kteří odpověděli na
dvacet otázek v předcházejícím soutěžním kvízu na téma bezpečnosti na in-

ternetu nejrychleji, tj. do dvou minut.
Cílem projektu Asociace krajů ČR
„Kraje pro bezpečný internet“ je zvýšit informovanost o možných rizicích
internetu a toho, jak se jich vyvarovat.
Formou e-learningových kurzů, kvízů
a soutěží pro žáky a studenty všech
věkových kategorií tak napomáhá

prevenci rizikového chování v kyberprostředí a nenásilnou formou je
připravuje na to, jak správně reagovat
na nebezpečné situace na internetu
spojené například s kyberšikanou na
sociálních sítích.
Michaela reprezentova la Pra hu
v celostátním kole soutěže, jehož se
zúčastnili výherci i z ostatních krajů
republiky. Celostátní kolo se
konalo 7. února (Mezinárodní
den bezpečného internetu)
na úřadu Středočeského kraje
v Praze 5 (v době uzávěrky ještě nebyly známy výsledky).
Z e správ ných odpověd í
byli na závěr projektu v ylosováni tři v ýherci. Jednou
z nich byla i Anna Králová z radotínského gymnázia,
která obdržela věcnou cenu.
V Praze se soutěže zúčastnilo
na 55 základních a středních
škol. Oceněny byly i školy,
které do projektu zapojily největší
počet žáků a studentů. V této kategorii obsadilo bronzovou příčku Gymnázium Oty Pavla se 193 studenty.

E-learningové kvízy si můžete
(již nesoutěžně) vyzkoušet na
www.kpbi.cz

„Omylem“ kradl

Telefonické oznámení z tísňové linky 156, podle něhož v OD Hornbach ve Velké
Chuchli došlo k odcizení zboží a pachatel krádeže byl stále přítomen v prodejně, prověřovala autohlídka Městské policie hl. m. Prahy 4. ledna v 17.45 hodin.
Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Strážníci kontaktovali oznamovatele – detektiva bezpečnostní agentury působící
v OD Hornbach, který označil přítomného muže jako pachatele krádeže. Dále
uvedl, že muže viděl, jak bere z regálu zboží, dává si ho do batohu a poté prochází
pokladní linií bez placení. Strážníci muže vyzvali k prokázání totožnosti a podání vysvětlení, ve kterém uvedl, že si dal zboží (spojovací materiál) do batohu
omylem a potvrdil tak skutečnosti uváděné oznamovatelem. Strážníci sepsali
protokol o krádeži a řádně zadokumentovali veškerý důkazní materiál. Oznámení o přestupku bylo předáno příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Noční testovací jízda

Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy při běžné kontrolní činnosti 10. ledna
půl hodiny po půlnoci zpozorovala na Zbraslavském náměstí vozidlo, které nerespektovalo dopravní značení „Zákaz vjezdu všech vozidel“ a dále pokračovalo
v jízdě ve směru k mostu Závodu míru. Vzhledem k okolnostem strážníci pojali
důvodné podezření ze spáchání přestupku a za pomoci světelného výstražného
znamení s rozsvíceným nápisem „STOP“ autohlídka neprodleně za vozidlem
vyjela. Vozidlo tovární značky Nissan se podařilo dojet a zastavit v ulici Žitavského. Strážníci řidiče vyzvali k předložení dokladů a podání vysvětlení. Řidič
(cizinec) nepředložil řidičský průkaz a na dotaz strážníků, zda vlastní řidičské
oprávnění pro skupinu „B“, odpověděl, že ano, ale že si řidičský průkaz nechal
doma v Bulharsku a v České republice si jen chtěl vyzkoušet noční jízdu. Vzhledem k tomu, že i přes poskytnutou součinnost ze strany Cizinecké policie se na
místě nepodařilo věrohodně ověřit, zda řidič vlastní řidičské oprávnění či nikoliv, byla celá událost řádně zadokumentována a následně postoupena příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Dotační řízení 2017
školy (dále jen žadatelé), působících na
území Radotína v oblastech volného
času, sportu a kultury.
Účelem poskytování finančních
prostředků je zajistit spolufinancování
činnosti a rozvoje aktivit volného času
v těch případech, kdy není možné krýt
tyto náklady v plné výši z prostředků
žadatele. Cílem poskytování dotací
z rozpočtu Městské části Praha 16 je
podpora celoroční činnosti subjektů
i jednorázových volnočasových, sportovních, kulturních a společenských
akcí určených pro obyvatele této městské části všech věkových skupin nebo
prezentujících městskou část.
Žádost o dotaci na předepsaném
formuláři a zpracované projekty se
přijímají prostřednictvím podatelny
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na Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23, až do 28. února 2017
do 12.00 hod. pro akce konané v celém
kalendářním roce 2017. Obálku s materiály je třeba zřetelně označit heslem
„Dotace“.
Vypsání dotačních řízení neziskovým organizacím ze strany radotínské
radnice je tradiční záležitostí, dotace
jsou udělovány každoročně již od
roku 2005, kdy byla rozdělena částka
300 tis. Kč. Letos je na projekty určeno
1,1 mil. Kč.
Informace ke zpracování projektů,
schválená pravidla a další
podrobnosti poskytne Úsek školství,
mládeže, TV a kultury Kanceláře
úřadu ÚMČ Praha 16, e-mail:
iveta.krejci@praha16.eu, tel.:
234 128 102. Souhrnné informace
k dotačnímu řízení naleznete též na
www.praha16.eu

Přednáška o povodních
Povodně – to bylo téma besedy, kterou
pořádala Městská část Praha 16 ve spolupráci s neziskovou společností Člověk
v tísni, o.p.s. ve středu 11. ledna.
Akce se konala v téměř komorní
atmosféře v prostorách Klubové scény
Milana Peroutky v domě U Koruny.
Zástupce uvedené organizace Jan Jelínek v klubu představil projekt „Žijeme
v záplavovém území“.
Sérii povodňových školení zahájila
organizace Člověk v tísni již v loňském
roce. V obcích, které se nacházejí v záplavových územích, si projekt klade za
cíl zvýšit povědomí o rizicích povodní
a jejich zvládání. Humanitární organizace, která pomáhala při povodních v ČR
i zahraničí, si uvědomuje důležitost prevence a vědomostí, které mohou pomoci
snížit škody během povodní. Ty byly také
využity na vytvoření brožury, jež komplexně zpracovává téma povodní.
Publikace „Žijeme v záplavovém
území“, na jejímž vzniku se podílela
řada odborníků, byla distribuována
v tištěné formě během besedy, v elek-

tronické podobě je možné ji stáhnout
na www.praha16.eu.
Přednášky se zúčastnil i radotínský
starosta Mgr. Karel Hanzlík, který připomněl, že organizace Člověk v tísni,
o.p.s. se mj. podílela na odstraňování
následků povodně v roce 2013 na území Městské části Praha 16.
Po skončení prezentace se starosta
Hanzlík ujal slova a pohovořil o stálé
snaze zvyšovat a zkvalitňovat připravenost městské části na mimořádné
události (povodňové plány nemovitostí, SMS systém), ale také o připravovaných akcích v oblasti protipovodňové
ochrany (získání účelové dotace ve
výši 28 milionů na stavební akce v Šárově kole, viz článek na str. 1 a 3).
V následující diskusi starosta odpovídal na dotazy přítomných spoluobčanů týkající se především protipovodňové ochrany Radotína. „Štěstí
přeje připraveným, ale doufejme, že
nic z toho nebudeme potřebovat,“ uvedl závěrem Hanzlík.

Dostavba technické
vybavenosti v Radotíně
Dostavba technické vybavenosti ve
zbývajících lokalitách Radotína (ve Zderazské, části Otínské a v Lošetické ulici)
je předmětem mnoha dotazů veřejnosti.
Výstavba technické vybavenosti je jednou z priorit naší práce – fakt, že se více
jak dva roky v této záležitosti nic neděje
a v Radotíně stále existují lokality, které
nejsou napojeny na moderní infrastrukturu, považujeme za tristní a snažíme se
udělat maximum pro to, abychom tuto
věc dotáhli do zdárného konce.
Dovoluji si vás tedy informovat,
že jsme ve druhé půlce roku 2016
zintenzivnili jednání s volenými
zástupci Hlavního města Prahy
o dalším pokračování stavby technické vybavenosti. Jelikož se jedná
investičně o náročnou stavební akci,
řeší budování systému kanalizační
infrastruktury na území hlavního
města Prahy v drtivé většině případů magistrátní Odbor technické
vybavenosti (OTV). Ten má ve svém
rozpočtu účelové prostředky na jejich
projektování a v případě připravenos-

ti akce na vlastní realizaci. Tak je to
i v tomto případě.
Na letošní rok má naše městská část
v rozpočtu OTV 24 milionů Kč. Společnost DIPRO Praha, a.s. připravuje dokumentaci pro výběr zhotovitele, hotova by
měla být do konce letošního února.
Na vybudování technické vybavenosti nejen v Lošetické ulici, ale
i ve zbývající části Otínské ulice
a v páteřní Zderazské, by poté měl
Odbor technické vybavenosti MHMP
vyhlásit soutěž. Její vítěz by tak mohl
být znám v průběhu letních prázdnin.
V případě, že se některý z uchazečů
neodvolá proti výsledku a vítěz bude
posvěcen rozhodnutím Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstvem
hlavního města Prahy, záleží již jen
na podpisu smlouvy. Pokud se celá
procedura uskuteční bez komplikací,
stavba by mohla být zahájena v závěru
letošního roku a dokončena, včetně
dofinancování celého rozsahu stavby,
v roce 2018.

Školení pěstounů
na téma kyberšikana
Velmi zajímavé školení pro pěstouny
proběhlo ve čtvrtek 12. ledna v Klubové
scéně Milana Peroutky v Radotíně.
Kdo vůbec jsou pěstouni? O čem
celé školení bylo? Z jakého důvodu
probíhá školení pro pěstouny? Proč
o tom vychází článek? Pokud vás jedna z těchto otázek napadla, tady jsou
odpovědi.
Pěstoun je ten, kdo plní funkci rodiče za rodiče, který aktuálně nemá
možnosti a prostředky starat se o své
dítě sám. Je to člověk, který má ve
své péči nezletilé dítě svých dětí,
nebo dítě úplně cizích lidí. Jeho povinností je se o dítě starat po všech
stránkách. Jednou z jeho dalších povinností je pravidelně se vzdělávat,

a to formou různých typů školení.
Školení pro pěstouny pořádá Úsek sociálně právní ochrany dětí Úřadu městské
části Praha 16 pravidelně a ne vždy o tom
píše článek. Toto školení však neslo téma,
které se dotýká všech rodin: Kyberšikana,
Cyber grooming, sociální sítě.
Moderní život, to je i virtuální svět,
kterému ne všichni dospělí úplně rozumí. Ale nezletilé děti v něm žijí. Jak
zabránit tomu, aby jim jeho nástrahy
nezničily život? Co pro to rodiče nebo
pěstouni, nebo jakákoliv jiná náhradní rodina mohou udělat?
„Abychom dostali odpovědi na
tyto otázky, pozvali jsme si odborníka, magistra Vladimíra Váchu. Celé
školení proběhlo na velmi pěkném

Podzemní kontejnery omezí dopravu.
Z důvodu stavby podzemních kontejnerů na tříděný odpad v Radotíně
bude v termínu od 20. února do
3. března realizována úplná uzavírka v ulici Josefa Kočího v úseku cca
20 metrů od křižovatky s ulicí Tachovská. V termínu od 27. února do
15. března budou prováděny výkopové práce v ulici Věštínská v prostoru
terminálu BUS. V rámci této akce
dojde k omezení pěšího provozu
a cca na 3 dny k přemístění výstupní
zastávky BUS v daném místě. Z důvodu stavby podzemních kontejnerů
na tříděný odpad a vybudování nového zpomalovacího prahu bude od
6. března do 13. dubna realizována
uzavírka na náměstí Osvoboditelů
(zásobovací komunikace za prodejnou Albert, v úseku mezi čp. 1365
a 1366). Zároveň dojde k vyparkování části této ulice. Zhotovitelem
všech prací je ALBET stavební, s r.o.
Horymírova sváteční jízda. Z důvodu konání kulturní akce „Horymírova sváteční jízda 2017“ (letos spojené
s masopustem) budou 25. února od
6 do 16 hodin uzavřeny ulice Václava
Balého a náměstí Sv. Petra a Pavla
(v úseku: Ježdíkova – lávka přes Berounku) a Loučanská (v úseku: Václava Balého – Felberova). Objízdná
trasa bude vedena ulicemi Loučanská,
Felberova a Ježdíkova. Pořadatelem
akce je Městská část Praha 16.
Uzavírka v ulici Ke Švestkovce.
V rámci stání vozidla při zajištění dopravy stavebního materiálu na stavbu
rodinného domu dojde 27. února od
6 do 18 hodin a 28. února od 7 do
16 hodin k úplné uzavírce v ulici
Ke Švestkovce (v úseku: Do Luk –
slepá část) v Lipencích. Zhotovitelem
akce je RD Rýmařov s.r.o.
Osvětlení má nového provozovatele.
Hlavní město Praha se rozhodlo od
1.1.2017 změnit správu a údržbu
veřejného osvětlení na celém území města. Novým provozovatelem
je PREdistribuce. Hlášení o poruchách na veřejném osvětlení je
možné uplatňovat na telefonním
čísle: 224 91 51 51 nebo na e-mailové
adrese: poruchyvo@pre.cz. Na této
e-mailové adrese je možné řešit hlášení poruch písemně. Pro lepší identifikaci místa závady je vhodné uvést
šestimístné číslo sloupu, které je na
hliníkovém štítku přibližně ve výšce
160 cm od země. Světelná signalizace
(semafory) nadále zůstala ve správě
společnosti ELTODO-CITELUM.
OP zatím bez čipu. V souvislosti
s připravovanými změnami na úseku
občanských průkazů v roce 2017 upozorňujeme občany, že dosud ke změně zákona o občanských průkazech
nedošlo. Z tohoto důvodu jsou i nadále vydávány občanské průkazy se
strojově čitelnými údaji bez kontaktního čipu, v případě ztráty, odcizení,
poškození nebo zničení občanské
průkazy bez strojově čitelných údajů
s dobou platnosti 1 měsíc a občanské
průkazy se strojově čitelnými údaji
a s kontaktním elektronickým čipem
po uhrazení správního poplatku
500 Kč.

a příjemném místě v kulturním
domě Koruna, za což děkujeme,“ říká
Mgr. Jitka Stejskalová, vedoucí Odboru sociálního Úřadu MČ Praha 16.
A co se účastníci školení dozvěděli?
Třeba co znamená Netolismus, jaké
existují sociální sítě a jak fungují, jak
se pracuje s veřejnými fotografiemi
dětí (šíření dětské pornografie, šikana
na základě získaných fotek ze sociálních sítí apod.). Důležité byly informace o tom, jakou formou lze zablokovat
počítač a přístup na určité stránky, jak
kontrolovat, kde se děti na internetu
pohybují a s kým komunikují, jak
rozpoznat šikanu na sociálních sítích
apod.
Doporučené odkazy:
www.seznamsebezpecne.cz,
www.bezpecne-online.cz, horkalinka.cz,
tel: 116 111 Linka bezpečí, 840 111 234
nebo 606 021 021 Linka pro rodiče
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AKTUALITY - OBJEKTIV ČASU

MČ Praha 16 může - a bude...
v příštích letech.
V druhé polovině roku by měla
být zahájena i výstavba nové hasičské
zbrojnice pro JSDH Radotín (pohled
na novou stanici od Karlické ulice viz
strana 1); začne se bouráním. Stavba je
totiž naplánována na místě provizorní
stavby bývalé mateřské školy, tzv. „dřeváku“. K jeho demolici však bude moci

dojít až poté, co bude zanesen do katastru nemovitostí převod zbývající třetiny objektu z Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových na měst-

skou část. K převodu dvoutřetinového
podílu vlastněného hlavním městem
došlo již v dubnu 2016 v návaznosti
na přidělení dotace v rámci programu
pro jednotky SDH obcí vyhlášeného
Českou republikou ve výši 24,8 milionu (zbývajících 4,9 mil. Kč půjde
z rozpočtu MČ Praha 16). V současné
době zpracovává firma Bomart s.r.o.
dokumentaci pro stavební povolení.

Nová zbrojnice s přístupem přímo na
Karlickou ulici nahradí nevyhovující
prostory v bývalé zemědělské usedlosti ve vnitrobloku za domem U Koruny,

které užívají dobrovolní hasiči nyní.
Po dlouhém vyjednávání se podařilo získat i důležitou účelovou investici
ve výši 28 milionů Kč na vybudování
protipovodňových opatření v oblasti
Šárova kola. Po odbagrování dosavadního valu, přeložkách sítí a vybudování kanalizace vyroste na místě oplocení zahrad směrem k řece betonová zeď
o výšce až 1,5 metru s propustky pro
vjezdy. Podrobnosti k této akci uvádíme v samostatném příspěvku v tomto
vydání NP16.
Pokračovat se bude i v zateplování
budov městské části, tentokrát přijde na řadu objekt sociálních agend
čp. 732/7 na náměstí Osvoboditelů.
Na základě dotace získané v listopadu loňského roku ze Státního fondu
životního prostředí bylo nyní možné
vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele. Zateplovat se zde bude fasáda,
dojde k osazení nových oken tam,
kde ještě nedošlo k jejich výměně,
zateplí se strop prvního patra a i zde
dojde k osazení nov ých k lempířských pr vků – okapov ých svodů,
okenních parapetů a napojení stříšky nad vchodem.
Plánují se i další investice – do postupného výkupu pozemků pro další
výstavbu protipovodňových opatření
či do dalších bezpečnostních opatření
v dopravě. Chystá se obnova vodovodního řadu v ulici Chatová, pro
niž v současné době probíhá stavební
řízení, bude se opravovat schodiště
k autobusové zastávce na Karlické.

STRANA 3

Akce Šárovo kolo v režii radnice
lokalitu nejen zaplavením, ale i přímým dynamickým náporem vodní
masy.
V současné době je třeba odstranit
technicky zastaralý a již nefunkční
ochranný val, který nemovitosti chránil
před povodní do úrovně
průtoku Q30, a vybudovat betonovou prot ipovod ňovou zeď,
jejíž výška bude jeden
až jeden a půl metru.
Na místech v jezdů
a vstupů do za hrad
se budou v případě
p ov o d n ě i n s t a l ov a t
mobilní hrazení. Dosavadní val, který je nyní
navršen podél silnice,
bude odbagrován a na
jeho místě vznikne
1,5 metru široký chodní k. Chodci ta k už
nebudou nuceni ulicí
kličkovat mezi cyklisty
a automobily. Součástí
plá nova né stavby je
i v ybudování chybějící splaškové
kanalizace.
V projektovém řešení koncipovaném jako ochrana celé oblasti před
průtokem Berounky v úrovni padesátileté vody je pamatováno na všechny
zmíněné problémy včetně technického řešení průchodů a napojení

odboček splaškové kanalizace k jednotlivým domům přes podzemní část
protipovodňové ochranné stěny.
Se všemi projekty byli oby vatelé ulice Šárovo kolo seznámeni.
„Výstavba protipovodňov ých stěn
v těsné blízkosti přilehlých nemovi-

tostí vyžaduje naši plnou spolupráci
s místními obyvateli, proto již v době
projekční přípravy i před zahájením
výstavby je počítáno s organizační
schůzkou,“ uvedl starosta Hanzlík.
Předpokládané zahájení realizace je
na podzim letošního roku.

Radotínské vily, vilky, domy a domečky VI.
Ob

ča

su

Ještě jednou se vrátíme do Vrážské ulice – a podíváme se po několika povětšinou dodnes nepřehlédnutelných stavbách.

j e k ti

v

Pohled do Vrážské (původně
Nádražní) ulice v roce 1950 jde
původní obecní silnicí z V. Chuchle
do Radotína, jejíž zřízení povolilo
30. 5. 1912 ředitelství
státních drah „pokud
jest projektována na
území železničním,
přístoupí-li obec
Radotínská na určité
v následujícím
uvedené podmínky“.
Ty zaplnily celkem
7 stran, ale obec je
patrně splnila; kolem
nádraží se jezdí
S blízkostí dráhy měl roku
1928 problémy i stavitel
Josef Kočí; dům, který
stavěl (levá polovina
projektu) byl od drážních
pozemků pouhý metr, takže
se dráhy ohrazovaly, že
„užívá se příjezdní silnice
drážní jako veřejného
statku“ a požadovaly
zastavení stavby a stržení již
postaveného. K tomu vydal
vyjádření stavební dozorce
František Bláha: „…stavba
okrášlí svým vzhledem
krasochuť při nejhlavnější
ulici a pohled z vlaků.“
„Dočasné povolení
zřízení a dočasné
používání nejdéle na
dobu tří let cukrářské
provozovny“ bylo
vystaveno 27. května
1940 Josefu Studničkovi,
cukráři. A cukrárna je
zde i dnes

6. srpna 1912 se
sešla kolaudační
komise na stavbě
rodinného domu
s pekařskou dílnou
majitele pekařského
závodu Viléma
Lercha. K domu
patřila i stáj, tři
chlévy a ohradní zeď
zahrady, majitel měl povinnost zřídit rovněž „po celé délce své parcely
chodník mosaikový s obrubnými kameny“. Pohled na obrázku zachycuje
dvojrozměrně rohový dům na křižovatce dnešních ulic Vrážská
a Matějovského (nahoře uprostřed již reálná podoba objektu)

„V úctě podepsaný předkládám dvojmo
zhotovené stavební plány , dle kterých
vystavím na parc. čís. 428/1 v Radotíně
obývací dům s dílnami. Žádám tudíž
slavný obecní úřad o laskavé ustanovení
stavební komise, bych na základě téže
zákonné povolení ku stavbě této dosíci
mohl.“ psal 7. května 1909 továrník
Karel Mervart

Přístavba krámu proběhla roku 1922

Obchod sice právě teď nefunguje, ale dům, který
zůstal v rukou rodiny, si udržel svůj půvab

Tak zobrazuje hotový dům a dílny
ilustrace z hlavičkového papíru firmy
Bratří Mervartové Radotín. Továrna
se rychle rozrůstala, v roce 1911
byla povolena přístavba skladiště,
o rok později další dílny. I tento
podnik později přešel do vlastnictví
J. Kočího, jemuž zde byla v roce 1943
povolena výroba cementového zboží. O šest let později byla ale na firmu
Josef Kočí, výroba centového zboží v Radotíně, vložena národní správa
Dům později užívala firma
Janka, podnik Pragolit,
dnes ji vlastní firma ALBET,
spol. s r.o., která provedla
kompletní rekonstrukci

Komisionelní
stavební řízení
k žádosti Josefa
Janky továrníka
za povolení
stavby rodinné
vily na č. parcel.
415 proběhlo
23. dubna 1917.
Kdy přešel
dům z rukou
stavebníka do těch stavitelových, tedy na
J. Kočího, nevíme, roku 1933 si však u domu pan
Kočí zřídil výrobnu cementářského zboží. Jeho
Ze stavby tzv. Hautova domu
dědici však o vilu přišli vyvlastňovacím dekretem se nedochoval jediný výkres,
roku 1953 – ve prospěch Závodu rudých letnic
založena je pouze tato žádost
o stavební povolení stavitele
Josefa Hauta z roku 1912

Po požáru domu byla roku 1929
povolena na vyhořelý dům nástavba
2. patra. Roku 1960 museli majitelé
postoupit část zahrady na rozšíření
silnice, 15.7. 1961 pak nabídli
nemovitost bezplatně do vlastnictví
ČSSR, který ji 20. 11. 1961 přijal.
V roce 1976 byl zde otevřen
„Dům soustředěné pečovatelské péče“
Restituovaný dům je po opravě opět
činžovní vilou

Současný majitel provedl roku 2005
kompletní rekonstrukci objektu, v němž
dnes sídlí jazyková škola Channel Crossings
i restaurace Resto

Historické snímky poskytli
Ing. Irena Farníková
a z letopiseckého archivu Ing. Jaroslav Šindelka,
současnou podobu nafotila a textem doprovodila Kateřina Drmlová

STRANA 4

AKTUALITY - SPOLEČNOST

Základní škola Petrklíč
přijímá nové žáky
V září 2016 se otevřela nová Soukromá základní škola Petrklíč se zaměřením na anglický jazyk.
Škola svou filosofií navazuje na
mateřskou školu Petrklíč. Kořeny školy
sahají až do roku 2002, kdy vzniklo
občanské sdružení Petrklíč (k duši
klíč). Některé školní projekty se tak
prolínají s projekty fungujícími ve

školce: „Muži do Petrklíče“ (jsou tu
i mužští pedagogové a tvůrčí mužské
vzory), „Babičko, dědečku, vyprávěj“
(prolínání generačních zkušeností)
a třeba i dlouhodobě osvědčený projekt
„Integrace dítěte s mentá lním či
zdravotním znevýhodněním“ (vzájemné
obohacování dětí a rozvoj tolerance).
Vzhledem k malému počtu dětí ve
škole (kapacita třídy je maximálně

15 dětí) panuje přátelská, komorní
a tvůrčí atmosféra. Výuka vychází
z metodických principů „Začít spolu“.
Děti provází a rozvíjí svým profesionálním, empatickým a přátelským
přístupem paní učitelka, dále je ve třídě
každý den přítomen mužský pedagog –
anglický rodilý mluvčí, který se dětem
kromě výuky angličtiny věnuje i během
ostatních předmětů. Po ruce
je i asistentka pedagoga,
která je zároveň asistentkou
integrovaného dítěte.
Děti jsou v pravidelném
konta ktu s okolním
světem, během 1. pololetí
podnikly několik výletů
(je z d í na v ý s t av y, do
d iv adel, na v ý le t y do
př í ro dy, na work shopy,
byly se podívat na
ekofarmě atd.) Jsou tu
vedeny k samostatnosti,
ke zdravému sebepojetí, k toleranci,
k vlast ní mu úsud ku a k tou ze
poznávat svět.
Den otevřených dveří v ZŠ Petrklíč –
čtvrtek 16. února 8.30-17.00 hodin
Zápis do ZŠ Petrklíč – úterý 21. února
14.00-17.00 hodin
www.petrklic.net, telefon: 774 740 626
Larysa Vursta, ředitelka škol

Radotín na obrazech Libora Noska
Prohlédnout si dosud neznámé obrazy „starého“ Radotína, jejichž autorem
je Libor Nosek, můžete na výstavě
v místní knihovně.
Radotínský malíř Libor Nosek (1921 –
2013) za svého života nikdy nevystavoval,
maloval jen pro svou radost. „Díky jeho

paní Mileně Noskové jsme měli jedinečnou možnost poznat jeho dílo a vystavit
tak veřejnosti dosud neznámé obrazy,
a kde jinde než právě v Radotíně, který
tak rád maloval,“ uvádějí shodně autoři výstavy a zároveň členové místní
Letopisecké komise Jiří Bárta a Štěpán
Rak ml. Poprvé se ale Noskova díla
představila veřejnosti v Galerii Josefa
Adamce v roce 2015.
Libor Nosek byl díky svému nadání roku 1939 přijat na pražskou
AVU. Krátce nato však nacisté zavřeli

všechny vysoké školy a Libora tak
místo studia čekalo nucené pracovní
nasazení v Německu, Nizozemí a ve
Francii, kde také maloval a do svého
notesu zaznamenával nejen lidské
osudy, ale také místní krajinu a architekturu. Občanským povoláním
byl Nosek litograf, pracoval ve Státní
tiskárně cenin.
Radotín byl Noskovým bydlištěm
a oblíbenou krajinou, kam chodíval
s malířským plátnem a barvami. „Na
výstavu jsme vybrali obrazy starého
Radotína, který Libor Nosek zvěčnil
na svých malbách. Nejen pamětníci poznají Slavičí údolí, za desítky let příliš
nezměněné, nebo pohled na Radotín od
Edenu, ale v době, kdy zde ještě cementárna nestála,“ dodávají letopisci.
Výstavu pořádá Letopisecká komise
Radotín ve spolupráci s Místní knihovnou, která pro tuto akci zapůjčila
své prostory.
Výstava obrazů Libora Noska –
Místní knihovna Radotín Radotín
(Loučanská 1406/1a, Praha-Radotín)
do 27. března v otevírací době
knihovny (pondělí, středa a čtvrtek
9.00-18.00 hod. mimo polední
přestávku 12.00- 13.00 hod.),
vstup zdarma.

Škola kulturního ovínění
Radotínský Klub Kulturního Vína zve
na degustaci vín řízenou vinařem Jaroslavem Šlichtou z Hlohovce do Koruny.
RKKV byl založen v Koruně v listopadu a ihned proběhla první lahodná
degustace s vinařem Markem Šomanem
z Dolních Dunajovic; zakládající členové si užili kvalitní vína i fundovaný
a vtipný výklad moravského enologa.
V pátek 3. března se bude ochutnávat
ročník 2016 z moravského Hlohovce.
Produkce rodinného vinařství Šlich-

400 let starém „habánském sklepu“ se
standardní roční teplotou 7°C. Vína
převažovala opravdu velmi lahodná,
polosuchá a sladká ve velmi rozumné
cenové relaci,“ láká Dana Radová, vedoucí Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny a dodává další své
zjištění, a to, že „dobré víno ruinuje
peněženku, špatné zase žaludek“.
Aby bylo popíjení opravdu kulturní,
zpříjemní večer vystoupení skvělého
romského houslisty Roberta Kováče,
a aby se nepilo nalačno, budou tu
sýrové a labužnické jednohubky nebo
chléb s domácím sádlem.

tových je zaměřena především na výrobu odrůdových přívlastkových vín
vysoké kvality (např.: Pálava, Ryzlink
Rýnský, Rulandské Šedé, Rulandské
Bílé, Chardonay, Tramín Červený, Sauvignon, Veltlínské Zelené, Svatovavřinecké, Frankovka, Rulandské Modré,
Cabernet Sauvignon, Zweigeltrebe
a další). Obec Hlohovec patří do vinařské podoblasti Mikulovské a leží přímo
v srdci Lednicko-Valtického areálu.
„Ročník 2015 se Šlichtovým velmi
povedl, což jsem osobně vyzkoušela ve

Řízená degustace vín – pátek
3. března od 19.00 hodin, vstupné
430 Kč zahrnuje degustační vzorky
a občerstvení. Rezervace nutná.
O vínech více na www.vinarstvislichta.cz
A POZOR! Klub přátel kulturního
vína v Radotíně založen! Vstupné je
vaše e-mailová adresa – pak budete
jako první vědět, kdy a co se ochutnává. Pište prezidentce:
dana.radova@praha16.eu,
nebo viceprezidentce:
vera.peroutkova@praha16.eu
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POPAD po čtvrté v Koruně
Pražská oblastní přehlídka amatérského divadla se bude v Koruně konat
již počtvrté, a to od 23. do 26 února.
Amatérská divadelní asociace pořádá od roku 1990 každoroční výběrovou přehlídku na národní přehlídku
činoherního divadla pro dospělé (ve
Volyni) a na národní přehlídku divadla pro děti a mládež, hrané dospělými (Popelka v Rakovníku).
Letos příznivci amatérského divadla
uvidí 12 souborů a 12 různých divadelních her.
A jako vždy se po představení mohou
zúčastnit rozborových besed s porotou.
Pánskou porotu ve složení Marek Frič,
režisér a akustik, Jaroslav Kodeš, lektor

a režisér, Miroslav Pokorný, režisér
a lektor, František Zborník, režisér
a pedagog, rozšíří i jedna dáma, dramaturgyně Petra Kohutová.
„Každý rok se objeví inscenace zajímavé, inspirující, ale také inscenace,
jejichž soubory jsou víceméně na začátku své tvůrčí cesty. A právě účastí na
podobné přehlídce mají soubory a týmy
možnost reflektovat sebe a „konkurenci“, poučit se z chyb druhých, posunout
se dál. Některé soubory sledují ostatní,
jejich rozborové semináře, fandí jim
a u vínka o tom popovídají... Jiné soubory přijedou, odehrají a zmizí, leckdy
ani porotu nevyslechnou… Inu každý dle
svého založení,“ poznamenává Dana

Program POPADu 2017
Čtvrtek 23. 2.
17.45 sál Divadelní sekce: Příběhy obyčejného šílenství
20.15 klub Divadlo za vodou: Zářivá hvězda
Pátek 24. 2.
18.00 sál Divadlo A jiné: Druhá smrt Johanky
20.00 klub DS „Ještě ne!“ Solitaire.sk/cz
Sobota 25. 2.
9.30 sál DS Nenalezen: GallinaProblema aneb Mafiány natvrdo
14.00 sál Výtečníci: Dvanáct
17.15 sál Sumus: Oskar a růžová paní
20.00 sál Kočovné divadlo Ad Hoc: Nové TV
Neděle 26. 2.
9.30 sál Divadlo Jana Kašky: Sen noci svatojánské
12.00 klub Verva: Boží mlýny
14.00 sál DS Rachtámiblatnik: pokoj č. 719
17.15 sál Divadlo Refektář: Tu myš jí ukopnu u huby
19.30 vyhlášení výsledků

Radová, nadšená amatérka a vedoucí
KS U Koruny.
A jednou za několik let se objeví
divadelní zázrak, jakým bylo hned
v prvním ročníku Kočovné divadlo
AD Hoc a jejich opera Il Congelatore –
Zmrazovač. Na mafiánskou operu, se
kterou se dostali na Jiráskův Hronov
i do světa, je zpravidla vyprodáno
kdykoli a kdekoli po celé ČR.
„Tato sympatická parta nadšených
divadelníků se letos na POPAD do
Radotína chystá s novou hrou, tak jsme
zvědaví. Stejně jako jim ale budeme držet palce každému, kdo se do přehlídky
přihlásil. Někdo hraje ve volném čase
tenis, někdo fotbal, golf, jiný lyžuje…
Amatéři věnují ochotně svůj volný čas
učení, zkoušení a hraní, aby nás – diváky - pobavili, zaujali, něco sdělili,
přitáhli do divadla. A to je velká a vždy
trochu nejistá ambice. Tak ať se to tu letos podaří všem,“ přeje Dana Radová.

Změny vyhrazeny. Sledujte fcb Kulturní středisko U Koruny

Odjede Horymír, vypukne Masopust
S recesistickou akcí Horymírova
sváteční jízda, která otevírá jezdeckou
sezónu, se již třetím rokem pojí i „přičleněný“ masopust. Letos poprvé se ale
chystá opravdová masopustní veselice.
Především jsou všichni – v masce
i bez ní – srdečně zváni na průvod
masek s medvědem! Ten se začne houfovat u statku, ve kterém má Petrklíč
svou lesní školku (na náměstí Osvoboditelů 6/19) od deváté hodiny ranní.
Příkladem všem, vedle Petrklíče a jeho

příznivců, půjde divadelní spolek Gaudium – v různých kostýmech s písní
a hudbou – v čele průvodu směrem
k radnici. Odtamtud bude v témže
čase vyrážet vladyka Horymír se svou
družinou k Neumětelům.
Vzhledem k tomu, že průvod má
vyrazit o půl desáté, neměl by se s vladykovým jízdním oddílem dostat do
potyčky, nanejvýš mu stihne zamávat.
A pak už se může spustit rej masek,
program na pódiu i kolem něho, při

kterém nebudou chybět děti, herci, ani
zpěváci. A protože k masopustu patří,
kromě nevázané zábavy, i pořádné
hostiny, přislíben je i stánkový prodej
se sváteční zabíjačkou. A až se vše sní
a dohraje staročeský kabaret, proběhne soud s medvědem – rozsudek je
jasný předem, medvěd bude zastřelen.
Zda si předtím ještě stihne zatančit
za doprovodu flašinetu, to už si musí
každý přijít zjistit sám.
Text Vlasty Pilařové k masopustním
tradicím si můžete přečíst na
www. praha16.eu

Městská část Praha 16 zve na Masopust a Horymírovu
sváteční jízdu, které organizuje ve spolupráci s Divadelním
spolkem GAUDIUM, o.s. Petrklíč, Mateřskou školou Radotín,
Základní školou Radotín, Radotínským turistickým klubem,
Sborem dobrovolných hasičů, Kulturním střediskem U Koruny
a dalšími, a to 25. února od 9.00 hodin před radotínskou
radnicí na nám. Sv. Petra a Pavla.

PROGRAM
9.00 – odjezd vladyky Horymíra a zahájení stánkového prodeje
a sváteční zabíjačky
11.15 – vyhlášení a předání cen
9.00 – 9.30 – sraz masek na nám. Osvoboditelů 6/19 (poblíž Koruny)
za masopustní masky
9.30 – vystoupení flašinetáře
11.30 – Petr Kubec a Staropražský kabaret
10.00 – rej masopustních masek před radnicí
13.00 – závěr akce
10.30 – program na pódiu (děti z MŠ a Petrklíče) a DS GAUDIUM

V Místní knihovně Radotín bylo útulno, proto se KAAN vrátí
Ani náledí a nepohoda neodradily
příznivce Klubu aktivních a nestárnoucích od návštěvy Místní knihovny
Radotín, kde se v pátek 3. února dopoledne konala soutěž o knižní ceny ve
znalosti tvorby malíře Alfonse Muchy
a okolností kolem vlastnictví Slovanské epopeje.
Venku nevlídno, ale v knihovně
útulné teplo, čaj a sladkosti od firmy
Ratio, to vše vítalo zájemce o sout ě ž , m a nd a ly
i diskusi o prog r a mu k lu bu
v roce 2017.
Z v ystavených
knih si před
zahájením
soutěže vybral
každý tu, která
ho oslovila, aby
by l pod n íc en

větší soutěžní zápal. Tu svoji vyhráli
všichni a při vybarvování mandal, popíjení čaje, mlsání a povídání uběhlo
dopoledne velmi rychle.
A co se chystá dál? Než se dočkáme
příhodného počasí na pěší vycházky,
vydá se KAAN do knihovny ve Všenorech do nově otevřeného Centra
Mariny Cvětajevové, připraví se na
autor s ké č ten í spi s ov atele Pav l a
Skramlíka, píšícího pod pseudonymem Felix Boom, přečtením některé
z jeho knih a mezitím již jistě přijde
jaro. Termíny konání akcí KAAN
jsou zveřejňovány na plakátech na
výlepových plochách.
Autorské čtení Felixe Booma –
27. března v Místní knihovně Radotín.
Nezapomeňte si přečíst třeba jeho
Kiosek na pláži, ať víte, nač se autora
přeptat!
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Stavební společnost
se sídlem na Praze 5

Stavební společnost
se sídlem na Praze 5

přijme do HPP

přijme do HPP

pracovníky na pozici stavbyvedoucí
pro stavby inženýrských sítí
Práce převážně v Praze a Středočeském kraji
Podmínkou je ŘP sk. B
Bezúhonnost a praxe v oboru vítána
Informace na tel. čísle 603 206 352

Přijmeme
truhláře

Do restaurace
v Černošicích
přijmeme

kuchaře/kuchařku
číšníka/servírku
Nástup: 1. 4. 2017
Informace na telefonu

607 731 285

STRANA 5

zodpovědného, šikovného,
se smyslem pro detail,
praxe min. 3 roky,
práce na plný úvazek
ve Všenorech.
Životopis zasílejte na
han.h@seznam.cz
nebo volejte

775 558 201
ŘEZ DŘEVIN,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

řidiče, strojníky a stavební dělníky
Praxe v oboru vítána
Ubytování pro mimopražské,
po zkušební lhůtě zajištěno
Informace na tel. čísle 257 910 071

Mateřská škola
K Samoobsluze 211
155 31 Praha 5 - Lipence

přijme učitelku
Požadujeme: SPgŠ
obor Předškolní pedagogika
Zájemci zasílejte svůj
životopis na:
ivana.600@seznam.cz.
Nástup možný od 1. 4. 2017,

nebo od 28. 8. 2017

Nabízím práci

na malý úvazek
v dobře vybavené
gynekologické
ambulanci
v Dobřichovicích.
Kontakt:
MUDr. Alena Hujová

606 280 269

Jídelna v DPS Radotín
přijme kuchařku

certifikát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

na brigádu, nebo na HPP
Praxe podmínkou
Pracovní doba PO – PÁ, pouze ranní směny
Nástup – únor 2017

Tel: 728 217 957

info: 777 169 063
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Cena v Kč
Formát
inzerátu

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)

základní

opakovaná
inzerce

1/64

50 x 27

320.00

272.00

1/32

50 x 60

610.00

519.00

1/16

2.- předposl.
strana
3x a více
opakovaná
inzerce

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
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MUDr. Jana Vaňková
ordinace výživového poradenství
Nová poliklinika Zbraslav
Elišky Přemyslovny 1325, Praha 5 Zbraslav
www.vyzivavezdraviinemoci.cz tel: 602 242 153
4 Chtěli byste dlouhodobě upravit svou váhu?
4 Trápí vás zdravotní komplikace jako např. poruchy
trávení, zácpa, průjem, plynatost, vysoký krevní tlak,
vysoká hladina cholesterolu, diabetes mellitus, dna...?
4 Nabízím služby, pomocí kterých své zdraví
podpoříte a upevníte
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REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER
obklady a dlažby • instalatérské práce
elektroinstalace • sádrokartony
likvidace odpadů • grafické návrhy
Vodnář s.r.o. - REKO24
MICHAL KAUCKÝ
tel.: 603 456 772

Vyrábíme levně a kvalitně:

Bytové jádro za 5 dnů

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

WWW.REKO24.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

zkušenosti od roku 1997
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ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE
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kontakt:
777 266 238
kucma@atlas.cz
www.kucma.cz
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provozovna Radotín:
Vinohrady 62
objednávky
po tel.
dohodě
7,30 - 12 a 12,30
- 14
h
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ŽALUZIE, ROLETY, MARKÝZY, SÍTĚ PROTI HMYZU,
ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA, GARNYŽE,
ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE A TYČE NA MÍRU
mobil: 602 294 754,
www.zaluzie-bendik.cz

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

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

Doprava v okolí 10 km ZDARMA

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

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

MICHAL VAVŘIČKA

Čištění koberců a mytí oken.
Malování a štukování
Topasová 859/33,
Praha 5 - Radotín
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mobil: 604 404 907

OPRAVY
CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
ROZENSKÝ ALEŠ
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín
Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485
E-mail: A.Rozensky@seznam.cz

Pohřební služba
Provozní doba kanceláře:
Po – Pá 9 – 16
So – Ne po telefonické domluvě
Provozní doba pohřební služby: NON – STOP
›
›
›
›
›
›
›

-

Zuzana Žišková
Jaromíra Vejvody 1437
156 00 Praha 5 - Zbraslav
Tel.: +420 728 467 417
www.pohrebnisluzbydvorak.cz
info@pohrebnisluzbydvorak.cz

Jsme pohřební služba s 30-ti letou tradicí.
Poskytujeme ucelený servis související s odchodem Vašich blízkých.
Na přání přijedeme sjednat všechny náležitosti k Vám domu.
Rozloučení – kremace s obřadem/bez obřadu.
Pohřeb církevní/civilní s uložením do hrobu/hrobky.
Tisk parte. Smuteční vazba.
Převozy zesnulých po celé ČR.

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
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Florencie a galerie Uffizi Itálie (viz strana 8)
250/200* Kč
Jackie USA
100 Kč
Příběh manželky Johna F. Kennedyho, první dámy Spojených států,
mapuje několik dní po atentátu na Kennedyho – Natalie Portman
Místo u moře
120 Kč
Lee se po smrti bratra stane opatrovníkem jeho syna a vrací se tak do
rodného města, kde musí čelit bývalé manželce a místním,
kteří si pamatují, proč odešel – Casey Affleck, Michelle Williams
T2 Trainspotting GB
120 Kč
Legenda se vrací! Volné pokračování Trainspottingu, které bude stejně
volně inspirováno knihou Porno – Ewan McGregor, Robert Carlyle
Anděl Páně 2 ČR
100 Kč
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen,
že by si zasloužil lepší službu a čert Uriáš ho zase ponouká k nepravostem
Já, Daniel Blake GB/Francie
90 Kč
Kolik nezájmu unese lidské srdce? Sociálně apelativní, až nepříjemně
aktuální snímek o snaze vypořádat se s příkořími státního systému
Bába z ledu ČR
120 Kč
Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi, přinášející
naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku
I dva jsou rodina Francie
110 Kč
Bezstarostného Samuela navštíví Kristin a předá mu malou dceru.
Stane se z něj milující a netradiční táta, ale idylku jednoho dne naruší
příchod Kristin – Omar Sy, Clémence Poésy
Rock dog USA
110 Kč
Z Bodiho měl být tradiční hlídací pes, ale místo toho vzal kytaru,
hrábnul od strun a stal se zcela novým druhem – psem rockovým
T2 Trainspotting GB
120 Kč
I dva jsou rodina Francie
110 Kč
Bába z ledu ČR
120 Kč
Bába z ledu ČR
120 Kč
Já, Daniel Blake GB/Francie
90 Kč
Moonlight USA
90 Kč
Nadčasový příběh dospívání a hledání sebe sama zasazený do drsných
kulis okrajových čtvrtí Miami – Mahershala Ali, Janelle Monáe
I dva jsou rodina Francie
110 Kč
Muzikanti ČR
120 Kč
Film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou
rockovou současnost, odehrávající se na československopolském trojmezí
Logan USA
130 Kč
Wolverine se vrací a opět zachraňuje lidstvo. Jenže nyní je na tom trochu
hůř. Jeho schopnost uzdravování pomalu vyprchává a elánem také
zrovna nehýří – Hugh Jackman, Patrick Stewart
Rock dog USA
110 Kč
Moonlight USA
90 Kč
Muzikanti ČR
120 Kč
La La Land USA (viz strana 8)
130 Kč
Moonlight USA
90 Kč
V sedmnácti Francie
90 Kč
Film jako oslava magického času dospívání, v němž se prolíná naprostá
bezstarostnost a nikdy nekončící úzkost a v němž se násilí potkává
se smyslností a trýznivé ztráty střídají něžné objevy
Krkonoše ČR
100 Kč
Dokument zachycující Krkonoše, jejich geologický a geomorfologický
vývoj, flóru, faunu, historické a kulturní souvislosti činnosti člověka
T2 Trainspotting GB
110 Kč
Lion Austrálie/USA
110 Kč
Pětiletý Saroo se ztratí ve vlaku, který ho odveze tisíce kilometrů od
rodiny. Adoptuje ho australský pár. O pětadvacet let později, vyzbrojen
jen hrstkou nejasných vzpomínek, se vydává za svou rodinou v Indii
Masaryk ČR
130 Kč
Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího
československého ministra zahraničí, Jana Masaryka – Karel Roden
Divoké vlny 2 USA
110 Kč
Tučňák Cody se vrací! A zase ve velkém stylu na prkně…
Kong: Ostrov lebek 3D USA
140 Kč
Tým badatelů se vydává na výpravu do hlubin neprobádaného, stejně
krásného jako zrádného, ostrova kdesi v Pacifiku, aniž by měl sebemenší
tušení, že vstupuje na území mytického Konga – Tom Hiddleston
Masaryk ČR
130 Kč
Logan USA
130 Kč
Šípková Růženka (balet) GB (viz strana 8)
300/250* Kč
Masaryk ČR
130 Kč
Stát pevně Francie
90 Kč
Drama, snové zamyšlení nad krizí mužské a otcovské role v současné
společnosti i explicitním pohledem na nespoutanou sexualitu
Anděl Páně 2 ČR
90 Kč
Lion Austrálie/USA
110 Kč
Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho Finsko/Švédsko
90 Kč
Finsko 1962. Pětadvacetiletý Olli Mäki, evropský amatérský
šampion v boxu, se chystá na životní zápas o titul mistra světa,
první v jeho zemi
Masaryk ČR
130 Kč
Kráska a Zvíře 3D USA
150/130* Kč
Příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, kterou ve svém
zámku uvězní děsivé zvíře – Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans
Rocco Francie
110 Kč
Příběh slavného italského pornoherce Rocca Siffrediho dokumentuje
jeho bohatou kariéru i jeho nedávné rozhodnutí opustit pornobyznys
BOTTICELLI: Inferno (výstava) Itálie (viz strana 8) 250/200* Kč
Masaryk ČR
130 Kč

Dětská představení
18. 2.

15.30

25. 2.
4. 3.

15.30
15.30

11. 3.

16.00

LEGO® Batman Film USA
130/110* Kč
LEGO Batman se dočkal vlastního filmového dobrodružství
Rock dog USA
110 Kč
Rock dog USA
110 Kč

Hádej, hádej s kocourkem 1 GB
50 Kč
Kocourek Jess a jeho kamarádi kobylka Willow, zaječice Mimi,
ovečka Baa, myška Billie, žábák Horác a štěňata Joey a Jinx objevují svět
18. 3. 15.30
Lichožrouti ČR
90 Kč
Malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu
z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá
150/130*
130/110* Kč u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

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

KULTURA - SPOLEČNOST

do 27. března
Radotín na obrazech Libora Noska
výstava obrazů „starého“ Radotína
pořádaná Letopiseckou komisí
Rady MČ Praha 16
Místní knihovna Radotín
v otevírací době knihovny (pondělí, středa
a čtvrtek vždy od 9 do 18 hodin
s výjimkou polední přestávky
mezi 12. a 13. hodinou)
více viz str. 4
15. února
Srí Lanka - Ostrov krásy
virtuální navštěva Srí Lanky s Jiřím
Kráčalíkem – komponovaný pořad
Klubová scéna Milana Peroutky v suterénu
Kulturního střediska Radotín
v domě „U Koruny“ od 19.00 hodin
vstupné 100 Kč
22. února
Bengt Ahlfors: Iluzionisté
vynikající komedie finského dramatika
z divadelního prostředí
hrají: Stanislav Zindulka, Olga Ženíšková
a Jakub Zindulka
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 360 Kč, rezervace nutná
25. února
Horymírova sváteční jízda Radotín
- Neumětely & MASOPUST
recesistická akce a otevření nové jezdecké
sezóny včetně masopustní veselice,
která bude zahájena průvodem masek
a smrtí medvěda neskončí!
náměstí Sv. Petra a Pavla od 9.00 hodin
průvod vyjde od MŠ Petrklíč
(vedle Koruny) v 9.30 hodin
více viz str. 4
23. – 26. února
POPAD (Pražská oblastní přehlídka
amatérského divadla)
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny
více viz str. 4
21. února
Červená Karkulka
divadelní představení pro děti v podání
divadelního spolku Koňmo
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny
od 9.00 a 11.00 hodin
vstupné 70 Kč
3. března
Řízená degustace vín
vinařství Šlichta Hlohovec
vystoupení houslisty Roberta Kováče
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 430 Kč
více viz str. 4
4. března
Sněhurka a Lyžařská
divadelní představení pro děti v podání
divadelního spolku Gaudium
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 15.00 hodin
vstupné 60 Kč
4. března
Dětský karneval
vstup v maskách, vstupné 40 Kč
radotínská sokolovna od 14.00 hodin
4. března
Maškarní sportbál
vstup v maskách nebo
ve společenském úboru
k tanci zahraje Shakers band
hosté Ewa Farna Tribute
a Jana Feriová (Karya)
vstupenka s místem k sezení 150 Kč
prodej vstupenek on-line
na www.skradotin.cz/volejbal
nebo na místě
radotínská sokolovna od 20.00 hodin
18. března
Vítání jara
hudební otevření dveří do jara
Pivní sanatorium od 17.00 hodin
19. března
O Radotínskou skleněnku
turnaj v kuličkách na břehu Berounky
24. března
Neřež Trio
koncert legendární skupiny Neřež
v komornější sestavě s Vítkem Sázavským
a Zdeňkem Vřešťálem
Klubová scéna Milana Peroutky
(vchod ze dvora domu U Koruny)
od 19.00 hodin
vstupné 160 Kč
více na www.praha16.eu
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Keith Stuart – Kluk z kostek
Alex svou ženu miluje, ale zapomněl,
jak jí to dát najevo. Zbožňuje i svého
autistického syna, ale ani za mák mu
nerozumí. Sam je plný překvapení
a svět je pro něj hádanka, kterou bez
pomoci nedokáže rozluštit.
Až díky hraní Minecrau pro sebe
otec se synem najdou společný
prostor, v němž se začnou lépe
poznávat a navzájem chápat.
Dokáže se rozpadlá rodina kousek
po kousku, kostku po kostce dát
znovu dohromady?
nakladatelství Plus
Anita Diamantová – Bostoňanka
Addie Baumová, narozená na prahu
dvacátého století jako nejmladší
dcera v rodině východoevropských
Židů, se musí v Bostonu potýkat
s mnoha překážkami v rodině i mimo
ni. Navzdory tomu všemu dokončí
střední školu a sní o tom, že bude dál
studovat a pomáhat druhým.
nakladatelství Leda
radotínská autorka
Eva Vychodilová – Nora
Před lety rozkopnuté puzzle vyvolává
otázky. Tak svíravé, že by bylo možná
lepší nechat skládačku už navždy
nedostavěnou. Jenže Kristýna teď
našla jeden z chybějících dílků.
A tak pátrá dál a slepuje obraz svého
dospívání vzpomínkami, které se na
ni valí ze všech koutů.
nakladatelství Kava - Pech
Lucia Jangová – Hvězdy
mezi sluncem a měsícem
Svědectví ženy, která přežila věznění
v KLDR, s mrazivou věcností popisuje
podmínky v zemi, prostředí věznic
a pracovních táborů.
nakladatelství Ikar
Ayaan Hirsi Ali – Z područí islámu
Podrobný vhled do fungování
muslimské komunity přibližuje
jednotlivé oblasti života, v nichž
se západní a islámské pojetí odlišuje.
nakladatelství Ikar
Jiří Olič, Lev Pavluch – Lada
Obrazová monografie o jednom
z nejvýznamnějších českých
výtvarných umělců, jehož proslulost
již v době meziválečné přesáhla
hranice tehdejšího Československa
(např. vysoké hodnocení Pabla
Picassa). Kniha na cca 750 tiskových
stranách přináší více než
850 barevných reprodukcí Ladova díla.
nakladatelství Slovart

Pro děti:

David Lewman – Tajný život mazlíčků
Kniha na motivy úspěšného
animovaného filmu o domácích
mazlících zatoulaných do ulic velkoměsta.
nakladatelství Cpress
Michelle Cuevasová –
Zpověď Jonatána Papírníka
Vyprávění osmiletého imaginárního
Jonatána, který si připadá přehlížený,
neviditelný. Ve škole ho učitelé
přehlížejí, na tělocviku si ho nikdo
do týmu nikdy nevybere a sedat
si musí jen tam, kde je zrovna volno.
Když se dozví, že na pocitu,
že ve skutečnosti neexistuje, je víc
pravdy, než si chtěl připustit,
vydá se najít své skutečné já.
nakladatelství Knižní klub
Jody Revensonová – Filmová magie
Kniha plná zajímavých informací
a autentických fotografií z natáčení
filmu Fantastická zvířata
a kde je najít a všech osmi snímků
o Harrym Potterovi.
nakladatelství Albatros
Veronica Rothová – Čáry života
Ve fantasy světě, kde vládne násilí
a právo silnějšího, má každý člověk
zvláštní dar. Akos a Cyra jsou pro ten
svůj zneužíváni. Dokáží si pomoci?
nakladatelství CooBoo

do 1. března
Salon Prahy 9
přehlídka prací výtvarných
umělců Prahy 9
Galerie Městského domu Zbraslav
ve výpůjční době knihovny
15. únor
Promítání pro seniory –
Tyrolsko 2016
přednáší pan Zdeněk Beránek
Klub KLASU od 15.00 hodin
16. února
Čtyři páry jedno eso
situační komedii v autorské režii
O. Vlčka hraje činoherní soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
17. února
Reprezentační ples školy
předprodej vstupenek
v recepci školy Nad Parkem
sál hotelu Barbora od 20.00 hodin
18. února
Mach a Šebestová
činoherní pohádka na motivy
známého večerníčku
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
19. února
Noc na Karlštejně
zbraslavské nastudování známé
hudební komedie
Divadlo J. Kašky 19.30 hodin
23. února
Marz (duo)
koncert v Kavárně u Stromečku
od 19.00 hodin, vstupné dobrovolné
rezervace míst na tel. 605 340 695
25. února
Ostrov splněných přání
Kašpárkovo mořské dobrodružství
v marionetové pohádce
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
25. února
Zbraslavský fotbalový ples
živá hudba, předtančení, vyhlášení
nejlepších hráčů, soutěž o ceny
rezervace vstupenek: 737 570 708
bohatec.tomas@seznam.cz
sál hotelu Barbora
1. března
Pouta
s humorem vyprávěný příběh
o rodinných starostech i radostech
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
4. března
Pohádka o princezně
Zubejdě Solimánské
marionetová pohádka na motivy
Karla Čapka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
7. března
Koncert žáků ZUŠ
obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin
11. března
Kašpárkův drak Pudivítr
marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
více k programu
na www.mc-zbraslav.cz
rezervace vstupenek do divadla J.Kašky
na www.divadlozbraslav.cz
Změna programu vyhrazena

25. února
Lego Star Wars
tradiční akce pořádaná ve spolupráci
s agenturou Bricks 4 kids se stavěním
z Lego kostek –
tentokrát na téma Star Wars
Pexeso 10.00-12.00 hodin
rezervace nutná, vstupné 250 Kč
27. února
Jak na daňové přiznání
beseda s daňovou poradkyní
Ing. J. Vítkovou, daňové formuláře
a přílohy s sebou, komplikovanější dotazy
zasílejte předem
na recepce.pexeso@seznam.cz
rezervace nutná – tel.: 721 518 248
Pexeso od 17.15 hodin
přehled volných kurzů, nabídka
sociálního poradenství a další informace
na www.pexeso.org
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Prostřednict v ím nejk rásnějších
uměleckých děl té doby od autorů jako

Michelangelo, Brunelleschi, Raphael,
Leonardo a Boticelli nabízí pohlcující
zážitek ze samotné Florencie. Herec
Simon Merrels vás provede celým měs-

LA LA LAND

Damien Chazelle má velkou zálibu
v muzikálových filmech, jelikož on sám
je bubeník. Scénář napsal v roce 2010,
během období svého života, kdy se zdálo, že filmový průmysl je pro něj mimo
dosah. Filmem chtěl vzdát poctu lidem,
kteří se stěhují do Los Angeles kvůli
splnění svých snů. Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného
románu, umocněné skvělými písničkami doprovázenými velkolepými tanečními čísly, líčí vášnivý milostný vztah
od něžného vzrušení rozvíjející se lásky
až po trpké zklamání z velkých ambicí.
Něžné, citlivé, většinu času optimistické a vlastně celé nadčasové. Emma
Stone a Ryan Gosling k sobě na plátně
prostě patří, velice jim to sluší a to,
že zaostávají za muzikálovou elitou
50. let je vlastně jedno. Damien Chazel-

Úroveň: lehká

tem, jeho památkami a uměleckými
díly. Za jediný večer v kině stihnete
navštívit 10 muzeí a prohlédnout si na
150 světových uměleckých děl. Je to
umělecký nájezd na město, který bere
vše, od kaple Brancacci, přes Národní
muzeum Bargello, Medicejský palác
a klikaté uličky města, Brunelleschiho
dóm, Palazzo Vecchio, až ke Galerii
Uffizi a Academia Gallery. Nevynechá
ani místa jako Ponte Vecchio nebo
Piazza della Signoria. Cesta má devět
částí a vezme vás i na předměstí, klidné a přírodní okolí Florencie. Jádrem
prohlídky je pokladnice umění, galerie
Uffizi a pohled na dech beroucí dílo

le dokáže pomocí pár světel, barev a za
zvuků hudby od Hustina Hurwitze vykouzlit podmanivý zasněný svět. Je to
jako se dívat skrz čas 60 let dozadu, do
dob, kdy Los Angeles bylo místem splněných snů a tancovat v záři reflektorů
(nebo pouliční lampy) dávalo člověku
pocit věčnosti. La La Land je kouzelně něžný snímek, který místo barev
mění odstíny, místo deště používá sníh
a místo dokonalého tance sází na sympatie. Na předávání cen Zlatý globus
získal film sedm nominací (Nejlepší
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Leonarda da Vinci “Adoration of the
Magi”, které po letech restaurátorských
prací uvidí veřejnost naživo. Dokument
Florencie a galerie Uffizi odhalí obraz ve
světové premiéře a diváci v kinech tedy
budou prvními, kdo ho uvidí. Podíváte
se ale i za temnějšími autory, uvidíte
třeba monstrózní, děsivá díla s nádechem gotiky od Caravaggia. Tohle není
jen dokument, ale cesta do samotného srdce umění, která vás pohltí a díky dokonalému 4K rozlišení poskytne takový zážitek,
na který jen tak nezapomenete.

Kino Radotín uvede v sobotu
18. února 2017 v 17.30 hodin novinku
od tvůrců Vatikánských muzeí
a vezme diváky na fascinující cestu
do města, které bylo kolébkou italské
renesance. Vstupné 250,- Kč (ZTP,
senioři a studenti 200,- Kč).
režie, scénář, herec v muzikálu-Ryan
Gosling, herečka v muzikálu-Emma
Stoneová, muzikál, hudba, originální
píseň), přičemž všechny proměnil,
a tím vytvořil historický rekord. Film
si též úspěšně vedl při nominacích
na Oscara, kdy byl nominován celkem
ve čtrnácti kategoriích. Nechme se překvapit, kolik jich promění.

Kino Radotín uvede v sobotu
4. března 2017 ve 20.00 hodin film,
který dosáhl mnoha ocenění.

Další ocenění filmu:
AACTA International Awards - Nejlepší film, herečka
Austin Film Critics Association - Nejlepší kamera, skladatel
Boston Online Film Critics Association - Nejlepší režisér
Boston Society of Film Critics - Nejlepší film, režisér, střih
Chicago Frilm Critics Association - Nejlepší kamera, střih,
Critics‘ Choice Awards - Nejlepší film, režisér, původní scénář, kamera,
střih, filmová architektura, skladatel, písnička
Dallas-Fort Worth Film Critics Association - Nejlepší kamera, skladatel
Florida Film Critics Circle - Nejlepší režisér, kamera, skladatel
Hollywood Film Awards - Kameraman roku
Los Angeles Film Critics Association - Nejlepší hudba
New York Film Critics Circle - Nejlepší film
Screen Actors Guild Award - Nejlepší herecký výkon v hlavní roli – herec,
Nejlepší herecký výkon v hlavní roli – herečka
Washington D.C. Area Film Critics Association - Nejlepší film, režisér,
původní scénář, filmová architektura, kamera, střih, skladatel

Úroveň: těžká

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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P I Č
Š R
Oblíbená klasická hra v podání
Royal Ballet kombinuje to nejlepší
z klasického baletu
se všemi svými půvaby a virtuozitou,
nádhernou hudbou
a t a lentova ný m i
t a n e č n í k y. Ta t o
dodnes nejúspěšnější choreografie
k Čajkovského
hudební mu dop r o v o du v z n i k l a
v Rusku v roce
1890 v dílně Maria
P e t i p y. Š í p k o v á
Růženka zahrnuje
nádherné výstupy,
včetně Rose Adage
ja ko Princezny
Aurory (Růženky), její setkání s nápadníky a samozřejmě také závěrečný
slavnostní tanec šťastného setkání
prince a princezny. Barvité barokní
bohatství královského dvora z návrhů
scénografa Olivera Messella, pano-

ramatická cesta prince do zarostlého
hradu a barevné postavy této slavné
pohádky dělají ze Šípkové Růženky
nezapomenutelnou podívanou.

Kino Radotín uvede v neděli
12. března 2017 v 16.00 hodin
záznam baletu z Royal Opera House.
Vstupné 300,- Kč (ZTP, senioři
a studenti 250,- Kč), délka: přibližně
3 hodiny včetně dvou přestávek.

B: I

a je to skutečně jakási mapa Dantova
pekla? Proč skončilo tohle velkolepé
dílo ztracené a nedokončené a jak
se jej podařilo znovu
obje v it? D ok u me nt
n a z v a ný B ot t ic e l l i :
Inferno je fascinujícím
a zevrubným průzkume m r o z ho d nut ý m
u kázat přek vapivě
temnou stránku slavné ho re ne s a nč n í ho
umělce, který proslul
jinak velmi klidnými
a idylickými malbami
jako Zrození Venuše
nebo La Primavera.

ukrytých v Botticelliho mistrném
zpracování slavné Dantovy Božské
komedie. Chtěli byste znát skutečnou
pravdu? Jaký je příběh obrazu Inferno

Kino Radotín uvede v sobotu
18. března 2017 v 17.30 hodin
dokument. Vstupné 250,- Kč (ZTP,
senioři a studenti 200,- Kč)

P o d z i m n í b l o c k b u s t e r s To mem Hanksem se točí kolem záhad

Prázdniny, prázdniny a zase prázdniny. Kam ale s dětmi?
I když je teprve únor a máme za

� sebou
� první letošní prázdniny, je čas
� myslet
� na ty ostatní, které bývají noční
můrou mnoha rodičů. Jarní, velikonočletní,
�ní,
� podzimní, vánoční a spousta
dalších dnů ředitelského volna. Když
může se jednat až o 70 dnů
� se zadaří,
�
ročně. Oproti tomu má většina z nás
�pouhých 20, maximálně 25 dní dovolené a prarodiče často vzhledem k vě� kové�hranici odchodu do důchodu ještě
v pracovním poměru. Co s tím, když
� máme
� potomky, o které se musíme po
celou tuto dobu postarat?
� Jednou
� z možností, jak nenechat děti
dozoru doma s tabletem v ruce, je
�bez
spojit příjemné s užitečným a poslat je
na tábor. Táborů je několik forem – buď
pobytové – v délce od jednoho do tří
týdnů, nebo příměstské, jejichž velkou
výhodou je, že noc tráví děti doma

v prostředí, které je jim známé. Oba
typy táborů mohou být s nejrůznějším
zaměřením – jezdecké, taneční, vodácké, hudební, poznávací, jazykové atd.
Cílem příměstských táborů zaměřených na cizí jazyky je dětem ukázat,
že i jejich výuka může být zábavná.
Tyto tábory zároveň slibují rodičům
maximální dozor, především díky
zkušeným lektorům, kteří mají několikaleté zkušenosti. „V loňském roce
s námi léto strávilo více než 130 dětí
v osmi turnusech. Letos jsme nabídku ještě více rozšířili, nově nabízíme
termíny i o jarních a velikonočních
prázdninách a v létě přijímáme i předškolní děti. Na své si přijdou i rodiče
s dětmi ve věku 6–8, 9–12 a 13–15
let,“ popisuje nabídku jazykové školy
Channel Crossings Eva Sommerová
z marketingu.

Příměstské tábory s anglič�nou v CHC Rado�n –
� �
jarní, velikonoční a letní prázdniny
věk
lektor
termín
dny
cena
� název�
Jarní
8–14
13.–17.3.
po–pá 9:00–16:00 3 725
� prázdniny
�
Velikonoční
8–14
13. 4.
čt 9:00–16:00
745
� prázdniny
�
Kovbojové
3–6
RM
17.–21.7.
po–pá 9:00–16:00 3 290
ČL
10.–14.7.
� �
ČL
17.–21.7.
po–pá 9:00–16:00 3 290
Průzkumníci 6–8
ČL
21.–25.8.
� �
ČL
28.–31.8.
po–čt 9:00–16:00
2 632
ČL
10.–14.7.
ČL
17.–21.7.
po–pá 9:00–16:00 3 290
� �
ČL
21.–25.8.
ČL
28.–31.8.
po–čt 9:00–16:00
2 632
� Detek�vové
�
9–12
RM
10.–14.7.
RM
17.–21.7.
po–pá 9:00–16:00 3 290
� �
RM
21.–25.8.
Redaktoři

13–15

RM
ČL, RM
ČL, RM
ČL, RM
ČL, RM

28.–31.8.
10.–14.7.
17.–21.7.
21.–25.8.
28.–31.8.

po–čt 9:00–16:00

2 632

po–pá 10:00–15:
30

2 990

po–čt 10:00–15:30

2 392

Příměstské tábory s němčinou v CHC Rado�n –
letní prázdniny
Detek�vové

9–12

ČL
ČL

10.–14.7.
21.–25.8.

po-pá 9:00-16:00

3290

kód
R8APT01
R8APT03
R8APT04
R8APT06
R8APT07
R8APT08
R8APT09
R8APT10
R8APT11
R8APT12
R8APT13
R8APT14
R8APT15
R8APT16
R8APT17
R8APT18
R8APT19
R8APT20
R8APT21

R8NPT01
R8NPT02

Veškeré další informace najdete na www.chc/primestskytabor nebo se zastavte
osobně do Channel Crossings v Radotíně – jsme přímo naproti vlakovému nádraží.
Channel Crossings, Vrážská 238, Praha 5; tel.: 210 215 350, e-mail: tabor@chc.cz
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STRANA 9

Sportovní hala v osmém roce provozu

Na Mayor´s Lax Cup se potřetí v řadě
vyryje LCC Radotín

Zimní sezóna ve Sportovní hale Radotín je v plném proudu a sportoviště jsou
vytížená prakticky denně od brzkých
odpoledních hodin až do desáté večer.
Sportovní oddíly z Radotína zvyšují své
požadavky na obsazenost haly. Provozovatel Radotínská o.p.s. má tak každý rok
složitější úkol poskládat rozvrh haly.
Nabídku provozovatele haly v zimních měsících doplňuje možnost saunování přímo v hale, nebo na biotopu. Venkovní sauna na biotopu, kde
se topí dřevem, našla oproti minulým
zimám mnoho nových příznivců.
Radotínská o.p.s. rozšířila nabídku
saunování na 5 dní v týdnu a nově
i prostor pro saunování rodin s dětmi. Ochlazení v zamrzlém biotopu
přináší neskutečný zážitek a přitahuje stále více zájemců.

Letošní zima také konečně přinesla,
po třech letech provozu biotopu, možnost bruslení.
Samotný provoz haly v týdnu pak
probíhá podle pevného rozvrhu. Pravidelné tréninky radotínských dětských
a juniorských oddílů badmintonu,
kopané, lakrosu, sobalu, volejbalu
a florbalu doplňují seniorské týmy volejbalu, basketbalu, futsalu a komerční
pronájmy badmintonových kurtů.
Víkendy pak patří především dětským
turnajům v basketbalu, badmintonu,
fotbalu, florbalu či lakrosu.
V hale se také uskuteční několik
zajímav ých sportovních akcí, na
které zve provozovatel haly všechny
občany. Již v sobotu 18. února je
možnost přijít se podívat na finálový
turnaj Pražského přeboru ve volej-

balu juniorek. O titul přeborníka
Prahy se utká 8 týmů. O víkendu
3. – 4. března se bude hrát finálový
turnaj celostátní ligy sálové kopané,
takzvané Finalfour.
Během velikonočních svátků se
chystá asi největší akce letošního jara.
Sportovní hala se po čtyři dny rozezní
brazilskými rytmy a své umění zde
bude předvádět na 600 vyznavačů
bojového umění CAPOEIRA, kteří se
sjedou z celého světa. O prázdninách
pak hala slouží soustředěním juniorských reprezentačních výběrů v basketbale nebo volejbale.

Třetí lednový víkend již sedmým
rokem patří dříve Zimnímu lakrosovému turnaji, dnes s názvem Major’s Lax
Cup, který v hale na Jižním Městě pořádá tým SK Lacrosse Jižní Město.
Hrací doba turnajov ých zápasů
byla 2x 12 min. hrubého času, finále

rakouskými hráči Klausem Hauerem
a Adrianem Balaschem. S výsledkem
11:1 si Custodi s klidem mohli počkat
na nedělního semifinálového soupeře.
Tím se po vítězství 2:1 nad TJ Malešice
stal opět německý armádní celek Bundeswehr Lacrosse. V semifinálové lakro-

3x 12 min. Radotínští Custodi byli nasazeni do skupiny B s týmy Nationals
(SVK), Bundeswehr Lacrosse (GER),
LC Pardubice (CZE), Chocolax White
(SUI) a Polish Eagles (POL). Páteční zápasy se slovenským týmem a se zástupcem z východní části republiky skončily
shodně vítězstvím LCC se skóre 8:2.
V sobotu zrána se Custodi utkali
se Švýcary. Skóre 15:1 bylo nejvyšším
vítězstvím v průběhu celého turnaje.
Následoval zápas s Polish Eagles – početný a nadšeně bojující soupeř vzdoroval radotínským útočníkům celých
šest a půl minuty, aby nakonec odešel
ze zápasu s prohrou 9:1.
Večer nastoupili Custodi proti velice
dobře hrajícím Bundeswehr Lacrosse.
Zápas, který byl zajímavý od začátku
až do konce, skončil vítězstvím Custodů 3:7. Čtvrtfinálovým soupeřem
radotínských byl rakouský tým Österreichischer National Team s nejlepšími

sové bitvě dal Radek Skála vzpomenout
na svůj střelecký um, čtyřmi brankami
přispěl k vítězství 8:1. Už před tímto
zápasem se v prvním semifinále utkaly
dva české týmy – domácí Jižní Město
a LC Old Dogs Plzeň, vyhráli domácí
4:2. V zápase o třetí místo si celkem jednoznačně poradili Bundeswehr Lacrosse
s týmem LC Old Dogs Plzeň 6:2.
Ve finálovém zápase, hraném na tři
třetiny, to po třech obdržených brankách během prvních tří minut nevypadalo s domácím týmem moc dobře,
ale díky vlastní bojovnosti a taky díky
nedisciplinovanosti některých hráčů
Custodes byli domácí přece jen zásluhou zejména veterána Milana Černíka
po celý zápas stále ve hře. Konečný výsledek 9:5 pro Custody znamenal, že
radotínský tým potřetí za sebou získal
turnajovou trofej.

Pro bližší informace sledujte na
webové stránky www.halaradotin.cz
nebo FCB https://www.facebook.com/
SportovniHalaRadotin

Badmintonisté Sokola Meteoru Radotín vedou
extraligu družstev
V areálu Hamr – Braník proběhl
v neděli 15. ledna tradiční Oblastní
přebor Prahy kategorie dospělých, který
je zároveň kvalifikačním turnajem na
únorové Mistrovství České republiky
jednotlivců. Oddíl Meteoru Radotín
tentokrát reprezentovali vesměs mladí
hráči a nevedli si vůbec špatně.
Dva z nich – Dean Brabec ve čtyřhře
s J. Vorlíkem, a benjamínek soutěže
dospělých, teprve čtrnáctiletá Katka
Mikelová ve dvouhře, si zajistili, díky
vítězstvím ve svých disciplínách, postup na MČR! Dean tu dosáhl svého
cíle. Naopak pro Káťu to byla mezi
dospělými premiéra jako z pohádky.
První start a hned dvě medaile: vítězství ve dvouhře a tím zajištěný postup
na MČR dospělých doplněný o 3. místo ze smíšené čtyřhry!
Ve dvouhře mužů se nejdále probil
Jakub Vitvera, který po třísetovém
semifinálovém zápase nestačil na
pozdějšího vítěze Jakuba Zahrádku.
Celkově je postupů dost, oddíl budou na MČR v Liberci reprezentovat:

Bětka Bášová, Katka Mikelová, Jakub
Bitman, Pavel Drančák, Petr Hošek, Michal Hubáček, Matěj Hubáček, Dean Brabec a Jakub Vitvera.
O víkendu 21. – 22. ledna se odehrálo
třetí kolo soutěže extraligy smíšených
družstev, které udalo předběžné pořadí,
v němž budou týmy odehrávat březnová

Zimní turnaje se blíží do finále
Po vánočně-prázdninové pauze se
s novým rokem opět o své slovo přihlásil
radotínský fotbal, který chystá hned trio
turnajů. Již tradiční zimní fotbalový turnaj dospělých, který je znám jako Weber
Cup, dostal své mladší sourozence. Jsou to
zimní turnaje mladších a starších žáků.
Fotbal ve všech těchto kategoriích
nezastavily ani lednové velké mrazy.
Nová umělá tráva na fotbalovém hřišti
je podrobena těžké zkoušce. Zatímco
turnaj dospělých je doménou soboty,
v neděli od časného rána až do večera
na hřišti šveholí hlasy dětí. Perfektně
připravené hřiště nebylo ani jednou
důvodem k odkládání či překládání
jednotlivých zápasů; jediné posunutí
programu zapříčinil velký ranní mráz.
A nyní k jednotlivým turnajům
podrobněji.
Již tradičně pořádá SC Radotín ve
spolupráci s SK Aritmou Praha zimní

fotbalový turnaj „Weber Cup“. Letošního ročníku se účastní celkem deset
mužstev, která jsou rozdělena do dvou
skupin po pěti. Jedna skupina se hraje
na Aritmě a druhá v Radotíně. Staronovým účastníkem je ligový dorost
Meteoru Praha a jinak jsou mužstva od
krajského přeboru až po Lety z 1B třídy
dospělých. Celkem sedm zápasů pro
každé mužstvo bude dobrým základem
pro jarní mistrovské fotbalové boje.
Oba mládežnické zimní turnaje,
a to jak v kategorii mladších žáků, tak
i v kategorii starších žáků, pořádá
klub ve spolupráci s FK Motorlet Praha. V každé kategorii se jich účastní
celkem šestnáct mužstev, ve skupinách
po osmi hrají své zápasy na hřišti Motorlet a na hřišti v Radotíně.
V mladších žácích startují velkokluby
s hráči o rok mladšími (Sparta, Slavia,
Bohemians), ale ostatní ve své kategorii

čtvrtfinálová utkání a kdo bude čtvrtfinále ušetřen.
Družstvo SoMetRadu si na půdě odvěkého rivala z Benátek zopakovalo reprízu
loňského finále ve skvělé bitvě. Benátky
totiž značně posílily o Inda Subhankara
a Angličanku Cerfontyne. Ti přinesli v základní hrací části důležité 3 body a v rozhodující nastavené smíšené čtyřhře (po
vyrovnaném skóre) si na konto připsali
ještě bod čtvrtý. V neděli nastoupili hráči
Meteoru proti poslednímu týmu tabulky
TJ Astra ZM Praha, a s výsledkem 6:2 si
připsali body, které stále stačí na vedení
v tabulce, Benátky zůstávají druhé.
Meteorské prvoligové „béčko“ nastoupilo do svých utkání v sobotu: nejprve si
poradilo s druhým družstvem tabulky
z Liberce 6:2 a stejné skóre opakovalo
s plzeňskou TJ Sokol Doubravka. Meteorští si tak upevnili pozici leadera tabulky, díky které postupují do bojů únorové
baráže. V té se utkají s družstvy BK TU
Liberec a z TJ Astra ZM Praha „B“.
Více na www.sometrad.cz
a je jedno, zda hraje ligová Povltavská
fotbalová akademie, ligový Motorlet,
přeborový Vyšehrad, nebo třeba Radotín, Stodůlky a spol. – zápasy jsou
v drtivé většině vyrovnané a o vítězi se
mnohdy rozhoduje v samém závěru.
I turnaj starších žáků má ligové
obsazení (Povltavská fotbalová akademie, Benešov, Motorlet, Viktoria
Žižkov). Zde je v některých zápasech
výkonnostní diferenciace větší, ale
i tak bývají diváci svědky boje až do
závěrečného hvizdu.
Všechny tři turnaje vrcholí závěrečnými zápasy o víkendu 4. a 5. března
2017, a tak je pořád dost času zhlédnout nejen radotínské, ale i české
fotbalové naděje, a proto klub všechny srdečně zve na tato fotbalová
klání.

Více na http://mayorslaxcup.cz/
vysledky-2017

MS ve sleddog sportech Kanada 2017
Největší musherská akce sezóny se
letos odehrála v kanadském Haliburtonu. Nádherná příroda a celosvětová
konkurence slibovaly pořádnou psí
sportovní podívanou.
Českou republiku reprezentovalo
sedm psů a tři závodníci, včetně
radotínské rodačky Míši Srchové.
Závodi lo se v chrá něné oblast i
Haliburton Forest tři hodiny na sever od
Toronta, na sto tisíci akrech nádherné
kanadské přírody.
Tým dorazil na místo bez problémů,
i když zajistit leteckou přepravu pro psí

Rychlejší byl jen Fin, za Michalem
skončili favorité z Norska, Švédska
i domácí Kanaďan.
Míša Srchová může být neskonale
pyšná jak na stříbro ze společné štafety,
tak z výsledku závodu na 15 km ve
sk ijöring u, kde se v kon kurenci
27 závod nic dosta la do TOP 10
a obsadila 7. místo. A to i přesto, že
se Eman uprostřed závodu rozhodl, že
venčení nepočká.
V z ávěrečné št a fetě pa k Č eši
v ybojovali skvělé druhé místo za
Nor y, kteří jim byli během celého

závodníky nebylo vůbec jednoduché.
V závodech se Čechům opravdu
dařilo, na bednu v ystoupali jak
ve společné štafetě, tak ve třech
individuálních závodech.
Již v prvním závodě skijöringu na
14 km s jedním psem získal Michal
Ženíšek bronzovou medaili. Podruhé
Michal skvěle zabojoval s Kvapem
a Bastou i v náročném dvouetapovém
skijöringovém závodu; na druhém
místě dojel v pátek i v sobotu, takže
z toho bylo další skvělé stříbro.

mistrovství jednoznačně nejtěžšími
soupeři.
Sbírka medailí mířících do Česka
je tedy více než slušná, naši musheři
prostě o sobě opět dali výrazně vědět.

Výsledky a program všech turnajů
jsou ve vitrínách na stadionu SC
a rovněž na www.aritma.cz
a www.fotbal-motorlet.cz

Sobalový oddíl slaví úspěchy a nabírá nové hráče
Radotínský dívčí sobalový tým zahájil přípravu na letošní sezonu účastí
na dvou halových turnajích.
První z nich se konal hned první
víkend po vánočních prázdninách,
7. – 8. ledna na SK Joudrs v Bohnicích.
Vzhledem k tomu, že o prázdninách

nejsou tréninky, je vždy velké překvapení,
jak se to celému týmu povede. A vyšlo to,
holky uhrály krásné 6. místo.
Druhý turnaj s mezinárodní účastí
se konal 21. – 22. ledna v Trutnově pod
názvem Trutnovský Drak – memoriál
Lucie Ryšavé. 36. ročník byl pro

Radotín třetí, kterého se účastnil.
Ve velice dobře obsazeném turnaji
byly mezi jednotlivými týmy minimální
herní rozdíly. I proto znamenalo 5. místo
vybojované velice těsnými výsledky pro
radotínské velkou radost. Oba turnaje
ukázaly dobrou fyzickou připravenost
hráček. Zlepšila se hra v poli i na
pálce a holky všechny zápasy odehrály
s velkým nasazením.
NÁBOR: pokud i ty chceš zkusit
tento zajímavý sport, jsi chlapec
nebo dívka a je ti 8 až 18 let, přijď
se podívat, nebo si to rovnou
vyzkoušet pod vedením zkušených
trenérů.
Tréninky se konají: pondělí 15.3016.30 hod. v hale, nebo středa
19.00-20.30 hod. a čtvrtek 16.3018.00 hod. v tělocvičně základní školy.

Mushing (Sleddog Sports) je
soubor sportů, při kterém dva nebo
více psů v postrojích tahají svého
psovoda – mushera na speciálních
saních, řiditelném vozíku… Při
skijöringu pes nebo max. 2 psi
táhnou jezdce na běžeckých lyžích.
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Zemní práce minibagrem
Jan Kubát
U Sanatoria 39, Praha 5
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tel.: 728 11 70 90
www.bagrovani.info
email:
bagrovani.info@seznam.cz
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VETERINÁRNÍ ORDINACE RADOTÍN
Adresa:
Náměstí Osvoboditelů 69
Praha 5 - Radotín

Veterinární obchod:
Po - Pá: 9.00 - 19.00 hodin
So: 9.00 - 13.00 hodin
MVDr. Irina Lobová
MVDr. Anna Fabianová

» Do 31. 3. 2017 SLEVA 10%
na sterilizace/kastrace a dentální hygienu psů a koček
» Antiparazitární obojky a spot-ony 5%

Nabízíme:
»
»
»
»
»
»
»
»

vakcinace, čipování, pasy, odčervení
hematolog. a biochemické vyšetření krve na počkání
vyšetření krve během několika minut
vyšetření moči a trusu
dermatologické vyšetření
kastrace a menší chirurgické zákroky
ultrazvukové odstranění zubního kamene
prodej veterinárních diet
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Ordinační hodiny:
Po, Čt, Pá: 9.00 - 19.00 hodin
Út, St: 9.00 - 17.00 hodin
Sobota: po předchozí domluvě
Kontakt recepce,
obchod:
+420 731 272 969
www.vetradotin.cz
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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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