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Slovo
starosty
w
Vá ž e n í č t e n á ř i
N o v i n P r a h y 16 ,
většina z vás mi jistě
dá zapravdu, když
prohlásím, že jednou
ze základních
podmínek další
existence lidstva je život v souladu
s přírodou.
V urbanizované krajině si člověk
již po dlouhá staletí přizpůsobuje
její ráz sv ým potřebám. Proto je
z tohoto pohledu potěšující, že
Praha je špičkou mezi světov ými
vel koměst y v roz lohách z eleně.
Přestože okrajové městské části
povětšinou přiléhají k rozlehlým
lesům Středočeského kraje a jejich
obyvatelé obhospodařují hektary
zahradních ploch, jejich představitelé
zodpovědně a plánovitě dbají na
rozvoj a obnovu alejí a další uliční
zeleně. Velice zříd ka se stane,
že je nezbytné odstranit zdrav ý
monumentální strom, který musí
ustoupit výstavbě, nebo pokácet před
mnoha lety v dobrém úmyslu z lesa
přinesenou a na zahrádce umístěnou
sazeničku smrku či borovice, dnes
svou výškou a nestabilitou ohrožující
životy a majetky v širokém okolí.
V t ě c ht o p ř í p a d e c h s e o v š e m
na řizuje a specif i kuje množst v í
a druh náhradní výsadby. Lipence
se samozřejmě podílejí na programu
sanace a údržby pražské zeleně.
V minulých letech jsme obnovili
lipovou alej v ulici s příznačným
názvem V Alejích, koncem loňského
roku byla za hájena v ýsadba
ovo c nýc h a ok r a s nýc h l i s t n á č ů
v ulicích Oddechová a ČČK. Zde
bylo nahrazeno přibližně padesát
dožívajících hrušní téměř dvěma
stovkami nov ých odrostků. Na
obratištích autobusů jsou nově
vysazeny již částečně odrostlé lípy.
Nově budovaná náves „U křížku“ na
Jílovišťské, kde by se v budoucnu měl
ot áčet m i n ibu s pro obslu hu
hor n ích Lipenc ů, bude znov u
ozeleněna podle návrhu architekta.
Zeleň není opomíjena ani v rámci
budoucích větších investorských
celků. Vedení městské části si je
velmi dobře vědomo, že budoucí
generace ohodnotí jeho práci mimo
jiné i podle péče o zeleň a přírodu.
S přáním krásných jarních dnů
pod kvetoucími stromy
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Potřebuje Praha v Lochkově elektrárnu?
V návaznosti na cvičení Blackout,
které před třemi lety uskutečnilo
tehdejší vedení metropole, byla
jedním z výstupů i případná výstavba náhradních (záložních) zdrojů
elektrické energie. Podle jednoho
z návrhů by taková elektrárna mohla
vyrábět elektřinu na pomezí katastrů
Lochkova, Slivence a Velké Chuchle.
O vyjádření k tomuto projektu požádaly Noviny Prahy 16 současnou
pražskou radní pro životní prostředí,
technickou vybavenost a infrastrukturu RNDr. Janu Plamínkovou.
V červenci 2014 podala společnost
PREdistribuce podnět na změnu
územního plánu hl. m. Prahy č. 730
z funkčního využití OP (orná půda)
na T V E (tech n ick á v y bavenost
a energetika) pro pozemek parc.
č. 724/2 v k. ú. Lochkov, ve vlastnictví
PREdistribuce o velikosti 22 726 m 2 .
Dále podala podnět na změnu

územního plánu hl. m. Prahy na
pozemku parc. č. 724/1 ve vlastnictví

budoucí elektrárna?

Parkování v centru Radotína
po vyhodnocení provozu
Na konci září 2016 byly zavedeny
několikeré změny v systému parkování
v centru šestnácté městské části. Na základě jejich vyhodnocení byly v únoru
realizovány dílčí úpravy. Městská část
navíc uvažuje o stavbě parkovacího
domu, který by ulicím města u nádraží
zásadně odlehčil.
V Novinách Prahy 16 č. 7-8/2016 jsme
přinesli podrobnou zprávu o důvodech
zavádění nových opatření a změn, které měly přinést více jistoty pro místní

obyvatele a zákazníky obchodních tříd
ve Vrážské, Věštínské a Matějovského
ulici, pokud na místo jedou autem.
Krátkodobé parkování v této lokalitě je
kvůli blízkosti vlakového nádraží dlouhodobě ztěžováno celodenním stáním
vozidel lidí, kteří zde jen auto odstaví

firmy Arroniel z funkční plochy

a dále do centra Prahy pokračují pohodlně po železnici.
Radotínská radnice proto koncem
září loňského roku, po několika letech
příprav, diskusí v Dopravně bezpečnostní komisi zřízené Radou městské
části Praha 16 a provedení odborné
dopravní studie specializovanou
společností, uskutečnila několik
úprav dopravy v klidu v této lokalitě: časově omezené stání na nejvýše
1 hodinu ve Vrážské ulici od železničního přejezdu až za supermarket Billa, 4 úseky
vždy o dvou parkovacích
místech za sebou (celkem
tedy 8 stání) ve Věštínské ulici od Vrážské až
po Matějovského ulici
(v režimu „K+R“), přesun parkovacího pásu
v Matějovského ulici od
cukrárny k zámečnictví
z pravé na levou stranu.
Ke změnám se radnici sešla řada
připomínek, jedna petice (k ulici Matějovského) a také návrhy na další rozšíření krátkodobého stání. Po několika
jednáních s občany i všemi dotčenými
odbornými pracovišti MČ Praha 16
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ŠKODA KODIAQ: 5,0–7,4 l/100 km, 131–173 g/km

Padající skála
uzavřela Cikánku
Úsek mezi Cikánkou a Maškovým
mlýnem bude až do odvolání uzavřen.
K uzavírce došlo poté, co se v sobotu
18. února přibližně v 5 hodin ráno
uvolnila část skalního masivu nad
silnicí vedoucí z Radotína do Zadní
Kopaniny a kameny částečně zasypaly
ulici Na Cikánce, kde poškodily vozovku i svodidla.
Podle posudku, který zpracoval
Ing. Milan Aue z České geologické
služby, došlo ke svahovému pohybu

Zemřel
radotínský hasič

Při zásahu u požáru lakovny
v obci Zvole dne 14. února 2017 došlo k vážnému zranění příslušníka
Hasičského záchranného sboru
hl. m. Prahy Jana Odermatta z hasičské stanice Radotín.
I přes okamžitě poskytnutou předlékařskou pomoc na místě zásahu
a následnou hospitalizaci na anesteziologicko-resuscitačním oddělení
kladenské nemocnice 15. února vážnému zranění podlehl.

ZDARMA

Dobrý den, vážení
spoluobčané
Dobrý den, vážení spoluobčané,
k prvním měsícům roku už v Radotíně
neoddělitelně patří tradiční „otvírák“
všech městských akcí: Radotínský bál.
Každoročně jde o očekávanou společenskou událost, která bývá mimořádná i díky štědrosti sponzorujících
firem, organizací, podnikatelů či živnostníků. Jinak tomu nebylo ani letos.
Bál přinesl zábavu, výhry v tombole,
příležitost k setkání i třeba s dlouho
neviděnými přáteli – a navíc, stejně
jako další programy v režii Městské
části Praha 16, i výtěžek, který je určen
na místní sociálně cílené programy
(například na vánoční dárky pro osamělé seniory či děti ze sociálně slabších
rodin anebo na potřebné dovybavení
pro pečovatelskou službu).
Plesem to dříve na nějakou dobu
končilo, aby se pořadatelé měli čas
nadechnout před startem do jarní
sezóny. Pak ale před několika lety
přišli jezdci z Tarpan Clanu s nápadem sváteční jízdy vladyky Horymíra
a radnice je podpořila. A protože se
střídavě jezdí z Radotína do Neumětel
a z Neumětel do Radotína a v městské
části na levém břehu Berounky se tedy
buďto vítá nebo loučí - tak to chtělo
něčím doplnit. Nejprve se objevila nabídka masopustního pohoštění – a letos už měl Radotín plnohodnotnou
masopustní veselici, i s průvodem,
medvědy – a také hudbou. I počasí
bylo letos více než vstřícné, a tak se
u řeky opět sešlo nemálo těch, které
akce u nás doma baví a na většinu
z nich se těší stejně jako my. A tak patrně byla nastartována další tradice,
Sváteční Horymírova jízda už se bez
masopustu neobejde.
Ale to není vše. Nevím, jestli si
toho všichni všimli či zaregistrovali,
ale do zimních kulturních akcí už
také celkem dobře zapadla Pražská
oblastní přehlíd ka amatérského
divadla. Původně se sem dostala na
pozvání Kulturního střediska Radotín, které nabídlo pro soutěž prostory v domě U Koruny ve chvíli, kdy
nebylo jasné, kde se uskuteční její
další ročník. A podívejte – nyní už je
POPAD v Radotíně doma. Letos sem
přivedl hned dvanáct divadelních
souborů a stejně tolik představení.
Všechna jsou vždy určena jak odborné porotě, tak i široké divácké
veřejnosti. Což znamená, že v tomto
koutě Prahy je zase mnohem více
možností kulturního vyžití. Doufáme, že si to spolu s námi užíváte.

����������
������

REZERVUJTE SI TESTOVACÍ
JÍZDU NA WWW.FEMAT.CZ

STRANA 2
Jan Odermatt nastoupil k pražskému sboru 13. prosince 1993 jako
hasič. Celou dobu sloužil na hasičské stanici Radotín ve směně B. Po
absolvování specializačních kurzů
se stal technikem chemické služby.
Byl zkušeným hasičem, pracoval
samostatně, ale zároveň uměl podpořit týmovou práci celé jednotky.
„Jan Odermatt byl skvělý kolega

PORADNA - INFORMACE
a kamarád. Pro pražské hasiče je
jeho odchod bolestnou ztrátou,“
uvedla Pavlína Adamcová, mluvčí
pražských hasičů.
V den jeho pohřbu, 23. února
v 9 hodin a 55 minut, se na jeho
poctu na území Hlavního města
Prahy a ve Středočeském kraji rozezněly sirény.
Čest jeho památce.

Nesrovnalosti ve vyúčtování
spotřeby energií reklamujte
Přišlo vám vyúčtování za plyn nebo
elektřinu a zdá se vám, že je fakturovaná částka příliš vysoká v porovnání
s loňským rokem, ačkoli vaše spotřeba
ani cena dodávek nevzrostla? Vyúčtování můžete reklamovat.
Ale pozor, podání reklamace vás
nezbavuje povinnosti zaplatit případné nedoplatky uvedené na vyúčtování.
Jak reklamaci správně podat a do kdy
ji musí dodavatel vyřídit?
I dodávky energií je možné rek lamovat. Prav id la pro
uplatnění reklamace stanoví
nejen zákon, ale i smlouva
a obchodní podmínky dodavatele. Informace o způsobu
reklamace lze často najít na
jeho internetových stránkách.
„Dodavatelé někdy vyzývají
zákazníky, aby reklamovali
vyúčtování telefonicky prostřednictvím zákaznických
linek. Ty určitě můžete využít
pro získání prvotní informace, ale samotnou reklamaci
podejte vždy písemně, abyste
později měli důkaz o jejím
podání a obsahu,“ radí Lukáš Zelený,
vedoucí právního oddělení dTestu.
V reklamaci by mělo být především
uvedeno, že se jedná o reklamaci. Dále
by měla obsahovat jméno, příjmení
a adresu zákazníka, zákaznické číslo,
číslo odběrného místa, variabilní symbol faktury, případně čísla měřidel
a jejich stavy, jsou-li reklamovány.
Zákazník by v reklamaci měl popsat

reklamovanou skutečnost, tedy zda
se jedná o reklamaci měření, výpočtu
nebo jinou chybu. Podle konkrétních
okolností je vhodné k reklamaci přiložit důkazy, například fotografii se
stavy měřidel.
Dodavatel musí vyřídit reklamaci
vyúčtování nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.
Uzná-li reklamaci za oprávněnou, je
povinen vyrovnat rozdíl v platbách do
30 kalendářních dnů ode dne doručení
reklamace. Nedodrží-li v případě reklamace vyúčtování
spotřeby elektřiny tuto lhůtu,
má zákazník právo na náhradu 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 24 000 Kč,
u plynu se jedná o náhradu
750 Kč za každý den prodlení,
maximálně však 7500 Kč.
Jestliže dodavatel reklamaci
nevyřídí nebo to neudělá ve
stanovené lhůtě, je možné se
obrátit na Energetický regulační úřad, případně na soud.
Ovšem samotná reklamace nemá odkladný účinek,
což znamená, že došlou fakturu je
třeba zaplatit. Pokud později dojde
k dohodě s dodavatelem, nebo bude
rozhodnuto, že je reklamace oprávněná, dodavatel musí neoprávněně
fakturovanou částku vrátit. Součástí
dohody nebo rozhodnutí může (ale
nemusí) být i to, že dodavatel uhradí
zákazníkovi případné náklady spojené s reklamací.

Zabloudil do Radotína

Telefonické oznámení z tísňové linky 156 o zmateném muži, který se pohybuje
na autobusové zastávce Safírová v ulici K Cementárně, prověřovala 6. února
v 17.50 hod. autohlídka Městské policie hl. m. Prahy. Po příjezdu na místo zjistila,
že se poblíž zastávky MHD skutečně nachází starší muž. Choval se velmi zmateně
a neustále přecházel z chodníku do vozovky a zpět bez ohledu na projíždějící vozidla. Byl i velmi lehce oděn do slabé letní bundy, košile a plátěných kalhot. Vzhledem k tomu, že mohlo dojít k ohrožení života či zdraví této osoby, neboť hrozil
střet s projíždějícími vozidly, hlídka muže vyzvala k setrvání na chodníku. Při
komunikaci se strážníky se choval zmateně a na některé otázky vůbec nereagoval.
Stále dokola tvrdil, že se nachází v Srbsku (bývalé Jugoslávii). Na výzvu strážníků
předložil svůj občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 4. Následnou lustrací
v evidenci osob v celostátním pátrání bylo zjištěno, že téhož dne v ranních hodinách bylo Místním oddělením Policie ČR – Prosek vyhlášeno celostátní pátrání po
osobě pohřešované (muž trpí Alzheimerovou chorobou). Strážníci muže vykazujícího známky podchlazení posadili do služebního vozidla, kde vyčkali na příjezd
záchranné služby (RZS). Podařilo se jim také zjistit telefonické spojení na syna,
kterého o všem vyrozuměli. Po příjezdu RZS byl pohřešovaný muž převezen na
urgentní příjem do Fakultní nemocnice Motol. Místní oddělení Policie ČR – Prosek následně odvolalo celostátní pátrání po pohřešovaném muži.

Zapíjela antidepresiva alkoholem

Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy prověřovala 17. února ve 21.20 hod.
telefonické oznámení z tísňové linky 156 o podnapilé osobě, která leží na konečné autobusové zastávce Baně v ulici Na Baních. Autohlídka po příjezdu na
místo opravdu našla na zemi ležet ženu v silně podnapilém stavu, která nebyla
schopná se sama o sebe postarat. Žena hovořila nesrozumitelně a nesouvisle.
Žádné doklady u sebe neměla. Strážníci provedli orientační dechovou zkoušku
na přítomnost alkoholu v dechu s pozitivním výsledkem 1,38 promile. Následně byla na místo přivolána hlídka Astra 150 (vozidlo určené k převozu opilců).
V průběhu čekání na hlídku Astra 150 žena uvedla, že má doma své dvě nezletilé
děti ve věku 4 měsíců a 11 let. Tyto děti se měly nacházet samy bez dozoru v bytě
v 11. patře na Praze 4. Strážníci neprodleně vyrozuměli o situaci Policii ČR se žádostí o prověření, zda na uvedené adrese tyto děti jsou a zda jim nehrozí nebezpečí. Místní oddělení Policie ČR – Jižní město ihned uvedenou adresu prověřilo
a zjistilo, že o nezletilé děti se v současné době stará matčin druh. Strážníci ženě
tuto informaci předali, ta ale po příjezdu hlídky Astra 150 uvedla, že současně
s alkoholem požila i několik prášků proti depresi; nebylo ji možné proto umístit
na záchytnou stanici. Přivolaná RZS následně ženu převezla na Interní oddělení
omayerovy nemocnice v Krči.

ČÍSLO 3/2017

Kontrolní činnost živnostenského
úřadu v roce 2016
Kontroly činnosti podnikatelů provádí ve správním obvodu Praha 16 Úsek
kontroly Odboru živnostenského Úřadu
městské části Praha 16.
Úsek kontroly prováděl po celý rok
průběžnou kontrolu nad dodržováním
povinností daných ustanoveními podle
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012
Sb., o kontrole, ve znění pozdějších
předpisů. Dále byl vykonáván dozor
podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákona 307/2013 Sb.,
o povinném značení lihu, dozor nad
dodržováním nařízení č. 9/2011 Sb.
hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní
řád, ve znění pozdějších předpisů.
Kontroly byly zaměřeny dle Plánu
kontrol pro rok 2016 především na bazary, cestovní kanceláře, sídla právnických osob, dále na provozovny, stánky
a oblasti s prodejem lihovin a provozovny nabízející tabákové výrobky.
V letních měsících vyvstala, i z podnětu Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR, potřeba zvýšeného dozoru nad prodejci potravin, zejména supermarkety
a hypermarkety, se zaměřením především na výrobky masné a mléčné.
V r o c e 2 0 16 b y l a 1 0 6 x p r o vedena kont rola pod ni katele
(34x podnikatele – fyzické osoby
a 72x podnikatele – právnické osoby).
Z celkového počtu kontrol došlo
ve 14 případech k porušení, které se

týkalo neohlášení
zřízení nebo ukončení provozovny,
v 11 př íp a d e c h
byla provozov na
nedostatečně nebo
v ůbec označena,
v 18 p ř í p a d e c h
nebylo označeno
sídlo podnikatele.
Z celkového počtu 106 provedených
kontrol byly zjištěné nedostatky 33x vyřešeny uložením
pokuty v blokovém řízení v celkové výši
83 tis. Kč a 10x byly uloženy pokuty ve
správním řízení v celkové výši 48 tis. Kč.
Úsek kontroly rušil 3x živnostenské oprávnění z důvodu nedoložení
právního vztahu k sídlu, z toho 2x na
žádost majitele objektu. Na podnět
občanů byla provedena 8x místní šetření, ze kterých vyplynulo, že se jedná
převážně o neoprávněné umístění
stánků či mobilních provozoven.
V roce 2016 probíhaly plánované
kontroly ve spolupráci s ČOI, kterých se
uskutečnilo celkem 12. Jedna plánovaná
kontrola byla provedena ve spolupráci
s hygienickou stanicí hl. m. Prahy.
Byla provedena kontrola akce, kterou na podzim pořádala Městská část
Praha 16. Úsek kontroly prováděl výběr místních poplatků za tržní místa
před prodejnou Albert a prováděl zde
i pravidelnou kontrolu.

Stavební zábory a výkopy
na pozemních komunikacích
Jak správně postupovat, pokud potřebujeme při stavbě dočasně použít
i prostor veřejné komunikace?
Umísťování stavebních záborů,
kontejnerů, lešení, skládky stavebního materiálu, výkopové práce např.
v rámci stavby přípojek inženýrských
sítí, ale i další činnosti realizované na
pozemních komunikacích, tedy vozovce nebo chodníku, jsou jednou z forem
zvláštního užívání komunikace (forma
provádění stavebních prací a forma
umísťování, skládání a nakládání věcí
nebo materiálů), ve smyslu zákona
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, na které je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu.
Na území Prahy 16 je tímto úřadem
ve věcech všech místních komunikací
(s výjimkou místních komunikací
I. třídy) Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí Úřadu městské části
Praha 16, ve věcech silnic a místních
komunikací I. třídy pak Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy.
Písemnou žádost o povolení zvláštního užívání komunikace spolu se všemi
potřebnými doklady podává ten, v jehož
zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být
zvláštní užívání komunikace povoleno;
jsou-li takovým důvodem stavební
práce, předkládá žádost zhotovitel.

K žádosti je nutné mimo jiné doložit
souhlas vlastníka dotčené komunikace
a situační výkres s návrhem dopravního
opatření, který silniční správní úřad následně projednává s Policií ČR.
Pokud jsou navržená dopravní omezení z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu únosná, vydá
silniční správní úřad rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace
a na umístění dopravních značek vydá
stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemní komunikaci.
Stanovení je ve většině případů
formou opatření obecné povahy, které
silniční správní úřad zveřejňuje na
úřední desce po dobu 15 dnů s tím, že
účinnosti opatření nabývá 5. dnem po
vyvěšení. I z tohoto důvodu je nutné
podat žádost vždy v dostatečném časovém předstihu, min. 30 dnů předem.
Pozdě podané žádosti, které nelze včas
projednat se všemi dotčenými osobami, silniční správní úřad zamítne.
Na závěr je nutné upozornit, že ten,
kdo realizuje zvláštní užívání komunikace bez povolení příslušného silničního správního úřadu, se dopouští
správního deliktu, za který může být
uložena pokuta jak právnické, tak i fyzické osobě až do výše 500 000 Kč.

Elektronická evidence tržeb
Elektronickou evidenci tržeb upravuje
zákon č. 112/2016 Sb. ze dne 16.3.2016,
o evidenci tržeb. Obecně je nutné datové
připojení a zařízení, které umožní platbu
zaevidovat a spojit s Finanční správou.
Povinnost evidovat tržby tímto způsobem je rozdělena do čtyř fází:
1. fáze - účinná již od 1. prosince 2016 se
vztahuje na ubytovací zařízení a stravovací služby (např. hotely, kempy, kantýny,
ale i předzahrádky, jídelní vozy atd.).
2. fáze - účinnost od 1.3.2017 se vztahuje na maloobchod a velkoobchod.
3. fáze - účinnost od 1.3.2018 se vztahuje na všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedeny v 1., 2. nebo 4. fázi (např.
účetnické činnosti, pozemní a potrubní doprava, stravovací a pohostinské
služby jako jsou pizza do ruky, párek
v rohlíku, zmrzlina do kornoutu atd.,
právní činnosti, lékaři či veterináři).
4. fáze – účinnost od 1.6.2018 se vzta-

huje na vybraná řemesla a výrobní činnosti (např. výroba textilií a oděvů, papíru, mýdel hraček, sportovních potřeb
a také elektrikáři, malíři či kadeřnice
a maséři atd.).
Je nutno podotknout, že někteří
poplatníci budou muset rozlišit, zda
nabízí např. přímou konzumaci v provozovně, nebo se bude jednat o prodej
„s sebou“, a to i na základě rozhodnutí
zákazníka. Nechtěl-li poplatník evidenci tržeb dělit, mohl evidovat tržby
bez rozdílu již od 1.12.2016.
Elektronické evidenci tržeb nepodléhají tržby při převodu z účtu na účet.
Dále jsou vyloučené z evidence tržeb
např. územní samosprávné celky, banky a spořitelny, investiční společnosti,
prodej prostřednictvím automatu, stravování či ubytování poskytnuté školou
nebo školským zařízením a další, které
stanoví nařízení vlády.

Zápisy do základních škol. Od 5. do
19. dubna budou probíhat zápisy do všech
základních škol ve správním obvodu
Praha 16, jejichž zřizovateli jsou městské
části. V Radotíně se bude zápis konat
5. dubna od 14.00 do 18.00 hodin, ve Zbraslavi 5. a 6. dubna od 14.00 do 18.00 hodin,
ve Velké Chuchli 6. dubna od 14.00 do 19.00
hodin a jako poslední se budou moci zapsat
budoucí prvňáčci v ZŠ Lipence – 19. dubna
od 14.00 do 18.00 hodin. Další informace
(včetně dnů otevřených dveří) a podrobnosti
k zápisům naleznete na webových stránkách
jednotlivých škol či jejich zřizovatelů (MČ).
Uzavírka v ulici Pod Špitálem. V rámci
stavby vodovodní přípojky dojde dne
16. března k úplné uzavírce v ulici Pod Špitálem ve Zbraslavi. Výkopové práce budou
realizovány ve vzdálenosti cca 100 m od křižovatky s ulicí U Národní galerie. Zhotovitelem stavby je SILBA – Elstav s.r.o.
Stavební práce v ulici Dostihová. V rámci protipovodňových opatření na ochranu
hl. m. Prahy se cca na přelomu března
a dubna předpokládá zahájení provizorní
úpravy potoka Vrutice. Z důvodu této
akce dojde k prodloužení jednosměrného
úseku v ulici Dostihová, a to v úseku:
Starolázeňská - U Křižovatky. Práce bude
provádět NOWASTAV a.s.
Komplexní úklid komunikací. Z důvodu
provádění komplexního úklidu komunikací bude dne 3. dubna v Radotíně v ulicích
Vrážská a Pod Klapicí a dále dne 4. dubna
ve Zbraslavi v ulicích U Národní galerie,
Zbraslavské náměstí, Elišky Přemyslovny,
Žabovřeská a Paškova dočasně zakázáno
zastavení silničních vozidel. O nutnosti přeparkovat vozidla budou řidiči informováni
dopravními značkami, které budou rozmístěny týden předem. Práce bude provádět
Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Dopravní omezení v ul. K Peluňku.
Z důvodu obnovy vodovodního řadu bude
v termínu od 3. dubna do 14. května realizována částečná uzavírka v ulici K Peluňku
(v úseku: Žabovřeská – U Pumpy). Doprava zůstane zachována po zbývající části komunikace, provoz bude kyvadlový, řízený
pomocí provizorní světelné signalizace.
Zhotovitelem stavby je STAMET, s.r.o.
Svoz bioodpadu v Radotíně. Technické
služby Praha – Radotín (TS) i letos na jaře
zajistí svoz odpadu z vytipovaných lokalit městské části. Svoz bude probíhat od
21. března do 4. května, vždy v úterý a ve
čtvrtek od 13.00 do 17.45 hodin. Na každé
z určených stanovišť budou postupně po
sobě přistaveny dva kontejnery – jeden na
listí a trávu, druhý na větve. Odkládaný bioodpad musí být bez příměsí a do kontejneru
je ho třeba z obalu (pytle) vysypat. Jednotlivé dny a časy přistavení kontejnerů jsou rozepsány na webových stránkách Praha16.eu
(hned na Úvodní straně nahoře).

Parkování v centru...
bylo rozhodnuto o trvalé platnosti provedených opatření jen s dílčími úpravami: ve Vrážské ulici se krátkodobé stání
časově prodloužilo na 2 hodiny (v celém
úseku) a navíc byl totožný režim zaveden i v dalším krátkém úseku směrem
k ulici U Jankovky (u společnosti Albet),
kde to bylo navrženo jak ze strany této
společnosti, tak i lékařů, kteří sídlí
v sousedním objektu – do tohoto režimu
bylo zařazeno 5 míst, zbylý parkovací
pás je nadále bez regulace. Vše ostatní se
pro letošní rok nemění.
Žhavou novinkou jara 2017 je příprava stavby parkovacího domu z druhé
strany vlakového nádraží, který by mohl
vzniknout na místě dnešního parkoviště „P+R“. Na tuto investiční akci jsou
v aktuální výzvě dotačního programu
„Praha – Pól růstu“, o jehož alokaci bude
rozhodovat Magistrát hl. m. Prahy, vyčleněny dostatečné finanční prostředky.
Městská část Praha 16 proto intenzívně
připravuje žádost o dotaci na čtyřpodlažní objekt celkem pro 240 vozidel.
Díky němu by se centru Radotína
v budoucnu mohlo zásadně ulevit od
celodenního parkování v ulicích.
Závěrem je ještě vhodné připomenout, že již od loňského jara funguje
hned vedle parkoviště „P+R“ nov ý
prostor pro stání vozidel bez jakéhokoli omezení (tedy to, co řidiči znají
jako „odstavnou plochu“ z náměstí
Osvoboditelů pod supermarketem
Albert).
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Potřebuje Praha v Lochkově...
(orná půda) na TVE (technická vybavenost a energetika) pro pozemek
parc. č. 724/2 v k. ú. Lochkov, ve
vlastnictví PREdistribuce o velikosti
22 726 m2. Dále podala podnět na
změnu územního plánu hl. m. Prahy
na pozemku parc. č. 724/1 ve vlastnictví firmy Arroniel z funkční plochy
OP (orná půda) na VS (výroba, skladování a distribuce – výroba a služby
všeho druhu).
Jaký byl důvod změny? Na pozemku
722/2 je uvažováno umístění zdroje
kritického ostrovního provozu (KOP) –
Blackout, a to na základě výsledku cvičení Blackout 2014 a následné Úvodní
studie proveditelnosti krizového ostrovního provozu Praha. Na pozemku
soukromé firmy Arroniel o velikosti
35 205 m2 má být umístěn tzv. „technologický park energetiky“. Na ploše
VS lze umístit např. stavby a zařízení
pro umístění chemikálií, opravárenská
a údržbářská zařízení, dopravní areály,
betonárny, čerpací stanice, vrakoviště,
hnojiště a silážní jámy atd.
První náměstek ministra vnitra pro
řízení sekce vnitřní bezpečnosti a výkonný místopředseda Výboru pro civilní nouzové plánování JUDr. Ing. Jiří Nováček napsal 15. června 2015
dopis primátorce Adrianě Krnáčové,
ve kterém uvádí řadu zásadních připomínek a výtek vůči kvalitě studie
a cvičení Blackout 2014. Ani v dopise
ministra vnitra Milana Chovance (ze

dne 1.10.2015) není toto cvičení hodnoceno příznivě. Proto materiály ze
cvičení a studie, které představitelé
Prahy předložili státnímu Výboru pro
civilní nouzové plánování, nebyly tímto výborem vůbec projednány.
Na j e d n á n í pr a c ov n í s k upi ny
k problematice zajištění energetické
odolnosti hl. m. Prahy, které se konalo
26. října 2016 na Ministerstvu průmyslu a obchodu, byl jedním z bodů
programu „zahrnutí krajních scénářů“
v rámci materiálu „Obnova napájení
hl. m. Prahy po poruše typu blackout“.
Z materiálu zpracovaného společně
PREdi, ČEZ D a ČEPS je zřejmé, že
v Praze může dojít k obnově napájení
po blackoutu i bez speciálních elektráren, s využitím stávajících zdrojů. Praha má tyto scénáře vypracovány a je
na tyto poruchy již nyní připravena.
Oba pozemky, na kterých má změna územního plánu proběhnout, se
přitom nalézají v centru přírodního
parku Radotínsko-chuchelský háj,
zřízeného vyhláškou č. 8/1990 Sb.
NVP, o zřízení oblastí klidu v hlavním
městě Praze a vyhlašování stavební
uzávěry pro tyto oblasti. V § 10 se zde
píše: „Z přírodovědeckého hlediska se
jedná o jedno z nejcennějších území
hlavního města Prahy. Jeho součástí je
řada zvláště chráněných území – národní přírodní památky Barrandovské skály, Cikánka I-II a Lochkovský
profil; přírodní rezervace Homolka,
Chuchelský háj a Slavičí údolí, pří-

rodní památ k y Nad závodištěm,
Orthocerový lůmek a Zmrzlík. Do
soustavy Natura 2000 náleží evropsky
významné lokality Lochkovský profil
a Chuchelský háj.“ Kromě toho je tato
lokalita součástí oblastí ticha, vymezených Akčním plánem snižování hluku
pro aglomeraci Prahy (2008).
Kdyby se už ukázalo, že je potřeba
zdroje pro blackout postavit, a kdyby
se vyjasnila otázka jejich financování
(kdo je postaví a kdo je bude provozovat), tak je z výše uvedených důvodů
výhodnější využít prostory stávajících
rozvoden. Nedaleko, na katastru Slivence, leží největší pražská rozvodna,
kde dokonce v současné době probíhá
změna územního plánu tak, aby bylo
umožněno její výrazné rozšíření – zde
je území již poničeno, není tak hodnotné, leží dále od zástavby a elektrárna by se zde za určitých podmínek
dala tolerovat. Případně je možné využít některé z četných brownfieldů, tedy
opuštěných průmyslových areálů.
Pokud se Praha nechce spolehnout na
závěry pracovní skupiny k problematice
zajištění energetické odolnosti, měla by
si dát udělat relevantní a věrohodnou
studii, která by ukázala skutečný stav.
Až teprve pak by se měla rozhodnout,
zda a kde by se případné elektrárny pro
blackout měly stavět. Změna územního
plánu na uvedených pozemcích v Lochkově je tedy předčasná a zbytečná.

S projektem zásadně nesouhlasí
ani Městská část Praha – Lochkov.
Stanovisko samosprávy přineseme
v příštím vydání NP16.
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Padající skála...
pravděpodobně v důsledku složitých
geologických poměrů v polohách
sliveneckých vápenců za přispění klimatických podmínek, které panovaly
v přešlých týdnech (silný mráz, při
němž zmrzla voda přítomná v puklinách vápenců, čímž došlo k roztažení
horniny a následnou oblevou k uvolnění napětí v horninovém masivu
a výslednému pádu horniny). Největší
zřícené bloky dosahovaly zhruba metrových rozměrů. Svahový pohyb nebyl
v takovém rozsahu zaznamenán minimálně v posledních dvaceti letech.
Česká geologická služba doporučila
zejména provést podrobný geotechnický průzkum k vytipování skalních
bloků s narušenou stabilitou nutných
k odtěžení nebo stabilizaci prostřednictvím kotvených sítí – a to ještě
před zprovozněním komunikace Na
Cikánce. „Podmínky nejsou splnitelné
řádově v rozsahu dnů, nejdéle bude
určitě trvat geotechnický průzkum,“
uvedl koncem února Ing. Ladislav
Damašek, ředitel radotínského závodu
Českomoravský cement, a.s., na jehož
pozemku se skalní masiv nachází.
Ostatní podmínky (odstranění náletových dřevin ze skalního svahu, zvýšení
periodicity začišťování skalních stěn
z jednoho na půl roku, instalace betonových svodidel v místě svahového pohybu
a v jeho okolí) budou splněny dříve.
Lidem žijícím v této lokalitě se
zkomplikoval život, protože i městská

hromadná doprava musela uzavřený úsek dlouze objíždět. Linka 255
nejprve projížděla ulicí Na Cikánce
až po zastávku Lomy, dále se vracela
a objízdnou trasou přes Lochkov a Slivenec zajížděla do Zadní Kopaniny.
Autobusové zastávky Cikánka a Maškův mlýn byly zrušeny. Protože docházelo k velkým zpožděním na trase,
linka byla od 8. března rozdělena – do
Zadní Kopaniny zajíždí vybrané spoje
autobusu 174, linka 255 jezdí nadále
po stanovené objízdné trase (včetně
obousměrného zajíždění do zastávky
Lomy), ale při objezdu se vyhýbá Zadní Kopanině.
Komunikace bude i nadále v obou
směrech úplně uzavřena, a to až do
odvolání. Podle informace těsně před
redakční uzávěrkou byl proveden
geotechnický průzkum a jeho výsledkem je nezbytnost odstranění skalního převisu pro bezpečnost provozu
na komunikaci. Báňský úřad nepovolil
naplánované trhací práce (tedy odstřel
skalního převisu) ve zkráceném řízení, protože dle jejich názoru nehrozí
nebezpečí z prodlení ani není ohrožen
veřejný zájem. „Se specializovanou
firmou jsme se proto 6. března dohodli
na alternativním způsobu provedení
odstranění nebezpečné části bez trhacích prací, nicméně to bohužel potrvá
déle, odhad je minimálně jeden měsíc,“
upřesnil pro NP16 ředitel Damašek.
O vývoji situace budeme i nadále
informovat, aktuální zprávy vždy naleznete na Praha16.eu či na městském
facebookovém profilu.

Ob

Tentokrát se poprvé podíváme do ulice Pod Klapicí, procházet ji budeme od jejího horního konce – od domku, který již neexistuje,
a protilehlého hotelu – ten měl více štěstí.
Na snímku z roku 1958 je
jasně patrná linie drážky,
která vychází zpoza
zahrady slečny Stříbrné,
protíná současnou ulici
Strážovská a za hotelem
míří ke středu Radotína.
Hotel Cerha si zde stále
ještě udržuje svůj omšelý
půvab, k jeho rozsáhlé
rekonstrukci přikročila
Domovní správa Radotín
až v roce 1971

ča

su

Radotínské vily, vilky, domy a domečky VII.
j e k ti

v

Pamětníci v tomto domě pamatují trafiku slečny
Stříbrné, na fotografii datované do roku 1960 je
rozeznatelný nápis Tabák
V závěru ulice Pod Klapicí, v křižovatce se
Strážovskou, stával dlouhý přízemní domek s čp. 51

Na pohlednici z roku 1910, které v popředí dominuje tehdy
Panská ulice, je proti domu slečny Stříbrné ještě stále volná
parcela

V roce 1977 stála na místě trafiky slečny Stříbrné již pouze
lavička, domek byl zbořen kvůli rozšiřování komunikací.
Za lavičkou se krčily dva malé smrčky

Nad střechou domu je vidět tehdy ještě holá stráň, která
je dnes zarostlá trnkami a akátím

Pohled na silnici směrem k sadům v roce 1920
z pravé strany lemoval plot zahrady téhož domku.
Její úzký cíp z druhé strany těsně objížděla
samotížná drážka cementárny

Už o rok později, LP 1911, si zde nechali František a Anna
Cerhovi vystavět jednopatrový hostinec, 19.7.1912 jim bylo
schváleno jeho užívání s tím, že stavebník „ani proti dráze,
jak se průběhem doby přemění, tak i proti způsobu, totiž použití
motoru na dráze této ničeho namítati nebude.“ Míněna byla
úzkokolejka firmy Herget

Dnes stíní novou lavičku vlevo u křižovatky mohutné smrky
(z těch původních natěsno vysazených dvojčat nad lavičkou ale
zbyl jen jeden). Původní hotel Cerha vpravo je dnes obytným
domem, věhlasnou restauraci U Kestřánků nahradil restaurant
Gourmet
Historické snímky poskytli Ing. Irena Farníková
a z letopiseckého archivu Ing. Jaroslav Šindelka,
současnou podobu nafotila a textem doprovodila Kateřina Drmlová
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Feé-rie o Kladně
Urbanisticko-sociálně-politologická
a navíc edukativní inscenace plná humoru, historie a laskavosti vtrhne do
Radotína.
Není u nás mnoho amatérských
divadel, hrajících vlastní autorské
hry, které například koupí a hrají

profesionální divadla či natáčí Český
rozhlas. Ale rozhodně k nim patří
kladenské divadlo V.A.D., které má
v Radotíně pro svůj originální humor,
nadhled i zvláštní poetiku čím dál více
příznivců.
Z repertoáru Velmi Amatérského
Divadla tu už byly Rozpaky zubaře

AKTUALITY - SPOLEČNOST
Svatoplu k a Nová k a (hrá lo se
i v ABC), Upokojenkyně – černá
komedie z prostředí domova důcho
dců, Tajemný VAD v Karpatech, nebo
groteska o rodičích a v ýchovných
metodách Píseček.
Před čtyřmi lety se zde hrála i Feé-rie
o Kladně za nadšené odezvy sálu. Kdyby
chtěl někdo něco podobného napsat
o Radotíně, je zde opět inspirace – ve
čtvrtek 30. března uvidíme hru z dějin
města Kladna, která – přestože pojednává
o dějinách i současnosti – se odehrává
mezi několika hutníky (i hutnicemi)
v dělnické šatně Poldi.
Profesor Jan Císař napsal v recenzi:
„Do této situace se vejde reálný obraz
současnosti i ve zkratce předvedené děje
kladenské minulosti, humor stejně jako
lehká ironie a především trvalá laskavost
k lidem i k městu, o němž se tu vypráví.
Ta laskavost, která má jedinečnou a vše
prostupující lidskou dimenzi, je pro mě
nejzákladnější hodnotou této inscenace.
Všechno je v ní zajisté prosvíceno
a nasvíceno vtipem, divák se dobře baví,
usmívá a směje.“
Nezbývá než dodat - Nenechte si ujít!

Strakonický dudák v Křoví
Reprízu nové autorské hry DS Křoví
Standa Dudek, aneb Hvězda padá
z Mostu je možné vidět v Kulturním
středisku U Koruny v pátek 8. dubna.
Autor Jiří Hladovec přiznává inspiraci
Tylovou báchorkou Strakonický dudák.
Kdo ovšem jde na Tyla, bude zklamán.
Švanda: Dorotko…
Dorotka: Švando, já ti věřím! Ach, ty
ani nevíš, co bych pro tebe učinila.
Tímto Tylovým závěrem hra začíná. Za
číná v herecké šatně oblastního divadla.
Herec hrající Švandu – Standa, se vydává
na cestu ke štěstí a slávě daleko od svých
blízkých. Ve společnosti divých mužů
i žen, manažerů, pod tlakem hypoték,
svodů i medií nevidí, že to, co hledá,
vlastně už měl a může lehce ztratit.
Je to černá komedie, u které se
někdy nedá smát a občas st ydne
krev v žilách. Atmosféru podkresluje
skvělá hudba Honzy Ponocného a jeho
Cirkusu Ponorka.

Neřež
Kapela nebude v Radotíně v pátek
24. března nic řešit ani řezat, ale hlavně
hrát a bude to určitě velký nářez.
V krátkosti k historii skupiny - Zdeněk
Vřešťál a Vít Sázavský spolu tvořili

folkové duo. V roce 1981 společně
se zpěvačkou Zuzanou Navarovou
a kontrabasistou Vladimírem Vytiskou

Vítání jara
Radotínská restaurace Pivní sanatorium přivítá v sobotu vpodvečer 18. března jaro. Vítání začne v 17.00 hodin.
Tradiční kulturní akce, která se těší
značnému zájmu, je pořádána za podpory Městské části Praha 16.
Hudební část letos zajistí skupiny
Nolem, Beer Sanatorium a hlavní část
večera ovládne kapela B.Lues.
Jejího kytaristy a zpěváka Petra
Váni jsem se zeptal, s jakým repertoárem přijedou:
„V každém případě se můžete těšit na
ty nejlepší světové rockové fláky v provedení B.Lues. A kdo nás zná, ví, že je
to vždy překvapení pro posluchače i pro
kapelu: u mikrofonů bude jako vždy Pavel Hronek, Míša Klimková, já a hlavně
skvělej Bohouš Josef!“
Srde č ně te dy v š e c h ny z veme
18. března do radotínského Pivního
sanatoria. Už se na vás těšíme.
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Horymír a masopust…
… to bylo silné lákadlo!
Přesto, že odjezd Horymíra s družinou
z Radotína vždy posouvá akci „k ránu“,
věrní nadšenci a mnozí další přece
jen na půl devátou v sobotu 25. února
před radnici dorazili. A početný zástup
dvaceti koní, i se Šemíkem, byl naopak
rekordem v koňské účasti.

Po krátkém úvodu radotínského
radního Ing. Petra Binhacka došlo na
slavnostní uvítání legendárního hrdiny
a jeho ekipy starostou Mgr. Karlem
Hanzlíkem. Ten také přečetl poselství,
k teré Hor y m í r ji ž t rad ičně vez l
starostovi do Neumětel. Vojvoda ve své
srdečné odpovědi potěšil i oblíbenou
básničkou a pak došlo na slavnostní
přípitek a přání dobré cesty Horymírovi
a všem jezdcům. Ceremoniál zakončila

fanfára na zahájení jezdecké sezóny
trumpetisty Otakary Procházky.
Zatímco vladykova
jízda v yrazila na cestu
k Neumětelům, scházel se
v chladném jasném ránu
nad pa rkem na ná měst í
Osvoboditelů velký
masopustní průvod plný
barevných masek.
Dospělé maškary dodal
především divadelní spolek
Gaud iu m, menší h lav ně
š kol k a a š kola Pet rk l íč ,
turistický oddíl – a nechyběli
ani radotínští dobrovolní
hasiči všeho věku – jejich historický
vůz navíc jel v čele průvodu celou cestu
až k radnici, kde pak parkovat k velké
radosti menších i větších kluků.
U radnice na všechny medvědy,
medvědáře, povětrnice, bludičky,
houby, skřítky i batmany už čekalo
nemálo veselíchtivých hostí. Stánky
s masopustními pochutinami byly dávno
v obležení, pivo, medovina, horké víno
i mošty tekly proudem a pódium i jeho
nejbližší okolí ovládlo Gaudium, aby ho
(i diváky) mohlo připravit na příchod
nejmenších účinkujících – dětí z Petrklíče
a z Mateřské školy Praha – Radotín.
Hned po nich na pódium vtrhla
neznámá povětrná ženština, ze které
se po odmaskování vyklubal celkem

Guatemala – odměna na každém kroku

založili legendární skupinu Nerez.
V roce 1982 Nerez vyhrál Portu v Plzni
a Zuzana Navarová získala cenu za
nejlepší vokální projev na Vokalíze
v Praze. V roce 1994 se skupina rozpadla
a Zdeněk Vřešťál a Vít Sázavský založili
doprovo d nou s k upi nu Ja rom í r a
Nohavici, ze které vznikl v roce 1998
Neřež. Jeho současná sestava je: Vít
Sázavský – kytara, viola a zpěv, Zdeněk
Vřešťál – kytara, harmonika a zpěv, Vít
Beneš – klávesové nástroje, akordeon
a zpěv, Filip Benešovský – basová kytara
a zpěv, Robert Fischmann – flétny,
perkuse a zpěv. Skupina také působí jako
doprovodná kapela Marie Rottrové.
Na klubové představení do Radotína
přijede Neřež Trio: Vít Sázavský,
Zdeněk Vřešťál a Filip Benešovský.
Neřež trio – pátek 24. března
od 19.00 hodin v Klubu Milana

Tato párty je volně přístupna široké
veřejnosti.

Koruna srdečně zve na společnou
cestu po Guatemale s radotínskou cestovatelkou Irenou DeLave. Poznejte život
v jedné z nejchudších zemí na západní
polokouli.
Nakazíte se dechberoucím a nikdy
nekončícím úsměvem místních lidí.
Projdete se velkolepou krajinou,
kde se vám zdá, že na každém kroku
je sopka.
Dozvíte se, proč se Irena do této
země každý rok vrací a jak se snaží
místním lidem pomáhat, a zjistíte,
co všechno je projekt Love for
Guatemala, který podporuje mayské
skupiny žen v Guatemale, zalesňování
Guatemaly a vzdělávání mayských
dětí a žen.
Irena DeLave vystudovala psychologii
a sociální práci na University of
Maryland (UMBC) v USA a začala se
zajímat o práci s lidmi, hlavně s těmi
potřebnými. Po studiích několik let
pracovala na klinikách ve Washingtonu
DC a San Diegu s lidmi s HIV/AIDS,

bez domova, léčícími se ze závislostí
a se schizofreniky. Toužila cestovat
a ta ké pomá hat v zemích t řetí ho
světa. V roce 2007 přemluvila svého
manžela, aby vše prodali, a s batohem
na zádech odjeli ze San Diega do
Mexika. Začalo dvouleté dobrodružné
putování. Tehdy se popr vé dostala
do Guatemaly, která ji od prvního
okamžiku uchvátila. „Nic není přesně

Rádlfest

Má za sebou další rok týmové práce
v nezměněném složení. „Pustili jsme

Tento projekt měl svoji premiéru minulý rok a po zjevném úspěchu došli pořadatelé k závěru, že bude i druhý ročník.
Minulý rok, i přes veškeré obavy,
zda-li se akce chytí, vše vyšlo skvěle.
Přišlo se podívat mnohem více lidí,
než se čekalo. Letos Nolem vystoupí
s dalšími dvěma kapelami různých
žánrů. Opět se bude snažit docílit
toho, aby si program díky různým hudebním stylům udržel svoji pestrost,
aby si zkrátka každý našel to své.
Ještě pár slov o pořádající kapele.

Vítání jara – sobota 18. března
17.00-22.30 hod, v restauraci Pivní
sanatorium

Staropražský kabaret Petra Kubce
a jeho partnerky – a hrál k hodokvasu.
Tou dobou byl Horymír s celou svou
věrnou družinou někde v polovině
své pouti. Neumětelští občané v čele
se starostou Luďkem Kuniakem se
hrdiny a jeho doprovodu dočkali
před pátou hodinou odpolední. Asi
šedesát místních připravilo svému
vojvodovi vřelé uvítání a odměnilo
projevy starosty i Horymíra, stejně
ja ko poselst v í starost y Radotína,
mohutným potleskem. Po přípitcích
položil Horymír věneček k pomníku
legendárního Šemíka. A mezi dalším
pov ídáním a připíjením zaznělo:
Napřesrok z Neumětel do Radotína!

dané, ve vzduchu je cítit neustálé
vzrušení a nejasné očekávání, nikdy
nevíte, co bude dál. Zamilovala jsem
se do kultury Mayů, do jejich barev,
tradic, úsměvů, lásky, pokory,“ píše na
webu www.loveforguatemala.com.
Guatemala – odměna
na každém kroku
ve středu 19. dubna v 19.00 hodin
Klubová scéna Milana Peroutky

se do úprav starších písniček a máme
v repertoáru i nové přírůstky, takže
se s novou tvorbou těšíme na stage.
Vzhledem k našemu hudebnímu
směru doufáme, že se v řadách našich
posluchačů objeví co nejvíce lidí s různými hudebními chutěmi, protože se
v naší tvorbě kombinují prvky jak rocku
či metalu, tak i rapu i elektronické hudby,“ zní z kapely.
Rádlfest následovaný aerparty
21. dubna od 19.00 hodin v Kulturním
středisku U Koruny, více na FCB
Koruny a kapely Nolem

POPAD byl a zase brzo bude – pro děti
Krajská postupová přehlídka činoherního amatérského divadla pro dospělé se již
počtvrté konala v KS U Koruny a byl o ni
zájem nejen z řad souborů, ale i diváků.
Tentokrát od čtvrtka 23. do neděle
26. února soutěžilo 12 divadelních
souborů. K vidění byly nejrůznější
divadelní žánry i témata: komedie,
klasika, drama i politické hudební
divadlo. I přes krásné počasí byl sál
Koruny vždy zaplněn ( i v neděli
dopoledne) a následující rozborové
semináře jednotlivých představení
s odbornou porotou v klubu byly vždy
doslova narvané nadšenými amatérkami
a amatéry. Poté pokračovaly vášnivé
divadelní diskuze u vínka; někdy do
dlouhých nočních hodin.
Letos se porota rozhodla nominovat
na postup do dalšího kola přehlídky

dobře známý radotínský starosta. Ujal
se nelehké úlohy ocenit jednotlivé masky.
Protože trofeje byly výhradně plyšové,
dočkaly se jich jen děti.
Nakonec se k mikrofonům dostal

divadel ve Volyni Divadelní spolek
Ještě ne s představením Z. Ferencové
a A. Medowitse Solitaire.sk/cz.
Dále doporučila Kočovné divadlo
Ad Hoc s politickým kabaretem Nové
TV a DS Sumus s představením Oskar
a růžová paní. Gratulujeme!
Děkujeme všem, kdo přišli a prožili
s námi skvělý divadelní prodloužený
víkend. Děkujeme také všem, co
s námi byli alespoň na FCB!
A srdečně zveme na další
POPAD – tentokráte přehlídku divadel
pro děti, který se v Koruně bude konat
22. a 23. dubna. K vidění bude Divadlo
Máj a Doktorská pohádka, Divadlo
A+Q s pohádkou Fimfárum, Poštácká
pohádka v podání DS Ucho a Vílí
poklad v provedení divadla Dipona.
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INZERCE

Mateřská škola
přijme od 1. září 2017

učitele/učitelku 1. stupně

(matematika prof. Hejného výhodou)

učitele/učitelku 2. stupně
(ČJ, M, F, D, TV),

asistentku pedagoga.
Kontakt: 731 522 439
krutova@zslipence.cz
(www.zslipence.cz)

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

607 731 285

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

K Samoobsluze 211
155 31 Praha 5 - Lipence

přijme učitelku

přijme na pozici

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

POKLADNÍ - PRODAVAČ(KA)

nebo od 28. 8. 2017

Přijmeme
truhláře

Do restaurace
v Černošicích
přijmeme
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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

- jednosměnný provoz pondělí - pátek

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
- administrativní práce,
zadávání příjmů do skladového systému

SKLADNÍK

- jednosměnný provoz pondělí - pátek

VÝKUP OBALŮ ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

- vhodné i pro důchodce – 6 hodin denně
- všechny pozice mají 1x za 3 týdny
sobotní směnu 6:30 - 13:00
Tel.: 777 66 1111, 608 777 977 po 14. hodině

Zubní ordinace
v Praze Zbraslavi
přijme do svého týmu
zdravotní sestru
zubní instrumentářku
na plný úvazek
Bližší informace na tel:
777 545 555
nebo na email:
jeriova@mojezubarka.com
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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

Informační měsíční periodikum pro
správní obvod Prahy 16. Vydává
Městská část Praha 16.
Adresa redakce:
V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105,
e-mail: noviny@praha16.eu,
http://www.praha16.eu.
Registrováno pod evid. číslem
MK ČR E 14517.
Řídí redakční rada.
Šéfredaktor: Mgr. Karel Hanzlík.
Redaktoři:
Kateřina Drmlová, Jana Hejrová, DiS.,
Ing. Pavel Jirásek,
Mgr. Miroslav Knotek,
Bc. Iveta Krejčí, Věra Peroutková.
Grafická výroba: Emil Souček.
Spolupráce za městské části:
za MČ Zbraslav Blanka Velemínská,
MČ Lochkov Eva Filipová,
MČ Lipence Michal Popek,
MČ Velká Chuchle Pavel Kováč.
Vychází 15.3.2017.
Náklad 10 000 výtisků.
Výtisk a distribuce ZDARMA.
Tisk Grafotechna plus s.r.o.,
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
Další číslo vyjde 18.4.2017.
Uzávěrka pro inzerci: do 3.4.2017.
Distribuce do všech poštovních schránek ve správním obvodu zajištěna prostřednictvím České pošty s.p.
Za obsahovou a věcnou správnost odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí.

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

-

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

NOVĚ OTEVŘENÁ ČERPACÍ STANICE LPG
V RADOTÍNĚ
(směr k cementárně)
ulice Pod Klapicí
Provádíme servis
LPG vozidel

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis
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MICHAL VAVŘIČKA

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

mobil: 604 404 907

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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17.30
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19.00
17.30
20.00
17.30
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20.00
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16.00
20.00
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20.00
17.30
20.00
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17.30
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15. 4.
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Kráska a zvíře USA
130/110* Kč
Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh Krásky, bystré, krásné
a nezávislé mladé dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře
Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho Finsko/Švédsko
90 Kč
Finsko 1962. Olli Mäki, evropský amatérský šampion v boxu,
se chystá na zápas o titul mistra světa, vůbec první v jeho rodné zemi
Nechte zpívat Mišíka ČR
90 Kč
Celovečerní dokumentární film o legendárním českém rockerovi
Vladimíru Mišíkovi
Rocco Francie
110 Kč
Příběh slavného italského pornoherce Rocca Siffrediho. Odhaluje mnohé
z jeho bohaté kariéry i jeho nedávné rozhodnutí opustit pornobyznys
Rande naslepo SRN
120 Kč
Romantická komedie podle skutečné události. Saliya pracoval
v luxusním hotelu a nikomu nepřiznal, že vůbec nevidí. Kdyby
se nezamiloval do Laury, nikdo by na to možná nepřišel…
Rammstein: Paris (koncert) Francie (viz str. 8)
160 Kč
Kráska a zvíře 3D USA
150/130* Kč
Život USA
110 Kč
Příběh posádky Mezinárodní vesmírné stanice, která se ocitá
na pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů lidských dějin: prvního důkazu
o existenci mimozemského života na Marsu – Jake Gyllenhaal
Muzzikanti ČR
120 Kč
Film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou
rockovou současnost, odehrávající se na česko-slovensko-polském trojmezí
Amadeus USA (viz str. 8)
120 Kč
Život USA
110 Kč
Spojené státy lásky Švédsko/Polsko (viz str. 8)
100 Kč
Rande naslepo SRN
120 Kč
Lví žena Norsko
110 Kč
Děvčátko Eva se narodilo s onemocněním, kvůli kterému jí po celém těle
roste nadměrné množství chlupů. Eva se ale rozhodne, že svůj sen žít
jako ostatní naplní za každou cenu...
150 miligramů Francie
90 Kč
Pneumoložka pracující v nemocnici v Brestu přijde na souvislost mezi
nevyjasněnými úmrtími pacientů a podáváním léku Mediator,
který je na trhu již 30 let – Benoît Magimel, Sidse Babett Knudsen
Ghost in the Shell USA
120 Kč
Major je velitelkou Sekce 9, speciální policejní jednotky, která bojuje
proti těm nejhorším kyberzločinům – Scarlett Johansson, Michael Pitt
Šmoulové: Zapomenutá vesnice 3D USA
150/130* Kč
Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vydává společně s Koumákem,
Nešikou a Silákem na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem,
aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve, než Gargamel
Úkryt v zoo USA
110 Kč
Skutečný příběh ženy ředitele varšavské zoo. Během druhé světové války
se jim společně podařilo zachránit desítky lidských životů – Daniel Brühl
Kráska a Zvíře USA
120/100* Kč
Ghost in the Shell 3D USA
150 Kč
Sen noci svatojánské (balet) Francie (viz str. 8)
250/200* Kč
Super Duper Alice Cooper Kanada (viz str. 8)
100 Kč
Lví žena Norsko
110 Kč
Forever Lemmy USA (viz str. 8)
100 Kč
Putování tučňáků 2: Volání oceánu Francie
90 Kč
Příběh malého tučňáka, připravujícího se na svou první cestu k moři, nás
zavádí do ledového království vzdálené Antarktidy
Bůh ti žehnej, Ozzy Osbourne GB (viz str. 8)
100 Kč
Šmoulové: Zapomenutá vesnice 3D USA
150/130* Kč
Kiss Rocky Vegas USA (viz str. 8)
120 Kč
Putování tučňáků 2: Volání oceánu Francie
90 Kč
Noční směna Švýcarsko
120 Kč
Chytrý student Matt je okolnostmi donucen zapojit se do loupeže
v londýnském aukčním domě. Následkem jeho činu je občas krutá
a násilná cesta po hlavním městě, na které uniká nejrůznějším
nástrahám. Je jen na publiku, jak to celé dopadne –
diváci určují vývoj příběhu
Madame Butterfly (opera) GB (viz str. 8)
300/250* Kč
Úkryt v zoo USA
110 Kč
Kinders Rakousko/Bosna a Hercegovina/Turecko
100 Kč
Dojemný film o skrytých potenciálech, tvořivosti, integraci, síle hudby
a možné budoucnosti naší společnosti. Hudební svět je otevřenější
a bohatší než ty, ze kterého děti přicházejí a také se v něm naučí si věřit
Pátá loď SR/ČR
110 Kč
Film vypráví příběh netradiční dětské rodiny inspirovaný skutečnou
událostí – Vanessa Szamuhelová, Matúš Bačišin, Johanna Tesařová
Jeden německý život Rakousko/SRN (viz str. 8)
110 Kč
Rychle a zběsile 8 USA
130 Kč
Gangsterka ve sporťácích se vrací zpátky již osmým dílem a v záři
reflektorů bude tentokrát primárně Vin Diesel
Proti vlastní krvi GB
110 Kč
Tři generace nechvalně známé rodiny Cutlerů žijí jako psanci
uprostřed jedné z nejbohatších části Británie a tráví svůj čas pytláctvím,
zlodějinami a potyčkami. Chad by se rád vydal na novou životní dráhu,
ale zjišťuje, že osud nemusí ležet v jeho rukou…Michael Fassbender,
Brendan Gleeson
Šmoulové: Zapomenutá vesnice 3D USA
150/130* Kč
Špunti na vodě ČR
120 Kč
Desetičlenná expedice vyplouvá na dvoudenní plavbu vstříc
dobrodružstvím a spoustě bláznivých zážitků… Hynek Čermák
Putování tučňáků 2: Volání oceánu Francie
90 Kč
Rychle a zběsile 8 USA
130 Kč

Baby bio – pro rodiče na mateřské
Ā dovolené
22. 3.

10.00

Bezva ženská na krku ČR
60 Kč
Eliška se po letech manželství s bohatým mužem musí vyrovnat
s rozvodem a rozhodne se pro nový život v malé vesnici…

Dětská představení
25. 3.

15.00

1. 4.
8. 4.
15. 4.

15.30
15.30
16.00

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
Šmoulové: Zapomenutá vesnice USA
130/110* Kč
Šmoulové: Zapomenutá vesnice USA
130/110* Kč
Hádej, hádej s kocourkem 3 GB
50 Kč

130/110* 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

18. března
Vítání jara
restaurace Pivní sanatorium
od 17.00 hodin, více viz str. 4
19. března
O Radotínskou skleněnku
turnaj v kuličkách za lávkou přes Berounku
od 14.00 hodin
kvůli počasí může dojít ke změnám
21. března
Čaj o třetí
tradiční setkání radotínských seniorek
a seniorů s doprovodným programem
“Hudební cesta časem“ v podání
Martina Krulicha s písničkami
od J. Suchého, W. Matušky i lidovými
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 15.00 hodin
24. března
Neřež Trio
koncert legendární skupiny Neřež
v komorní 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 viz str. 4
24. března
House of Love: Příběh Diskokrále
divadelního představení o zlatém věku
eurodancu s následnou aerparty
Beach Arena Radotín od 19.30 hodin
25. března
Velikonoční dílny
budova 2. stupně 9.00-13.00 hodin
vstupné 80 Kč
27. března
Autorské čtení Felixe Booma
Místní knihovna Radotín
30. března
Fe-érie o Kladně
vtipně laděná inscenace o historii Kladna
podle scénáře K. Lupince s typickým
humorem divadla V.A.D.
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.30 hodin
vstupné 150 Kč, více viz str. 4
7. dubna
Jiří Hladovec: Konec Švandy aneb
Hvězda padá z Mostu
DS Křoví v režii Dany Radové
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 150 Kč
8. dubna
Perníková chaloupka
divadelní představení pro děti v podání
divadelního souboru Máj
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 14.30 hodin
vstupné 60 Kč
16. dubna
Jarní zelené koule
tradiční turnaj v pétanque
bouloviště El Brus v areálu RSK
od 10.00 hodin
19. dubna
Love for Guatemala
cestopisný večer s radotínskou
cestovatelkou Irenou DeLave
Klubová scéna Milana Peroutky
(vchod ze dvora domu U Koruny)
od 19.00 hodin, vstupné 100 Kč
21. dubna
Rádl-Fest
festival mladé rockové hudby
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 90 Kč
22. – 23. dubna
POPAD
Pražská oblastní přehlídka amatérských
divadel pro děti
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 14.00 hodin
více na www.praha16.eu
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Szilárda Borbélye – Nemajetní
Fikce s autobiografickými prvky
je až nezvykle temná a krutá, přesto však
ve čtenáři nezanechává pocit marnosti
a bezvýchodnosti. Popisuje malou
bezvýznamnou vesničku na severovýchodě
Maďarska s její charakteristickou
uzavřeností, obyvateli, vzpomínkami
a pověrami, tak jak to všechno vidí
dětské oči. Při líčení všedních dní
chudé venkovské rodiny v šedesátých
a sedmdesátých letech minulého století nic
neidealizuje; chudoba a bída nejsou nijak
přikrášleny a maďarští venkované tvoří
uzavřené společenství, jehož obzor končí
těsně za vesnickými humny a nezatěžuje si
hlavu nějakou etikou či morálkou.
nakladatelství Odeon
Vratislav Maňák – Rubikova kostka
Mladý učitel přijíždí do rodného města na
oslavu dědečkových sedmdesátin. Místo
idyly a ospalého klidu se v bytě rodičů
hlásí ke slovu tajnosti, zamlčované křivdy
a vzpomínky vzdorující zapomnění.
nakladatelství Host
Richard Skolek – Moudré z nebe
Kniha Moudré z nebe je dětským deníčkem
pro dospělé čtenáře. Malý Richard
si zaznamenává stěžejní okamžiky
z předškolního a raně školního života.
Nebere si servítky, často odbíhá od tématu
a plete páté přes deváté.
nakladatelství XYZ
Stanislav Beran – Vyšehradští jezdci
Co mohou mít společného protinacistický
odbojář ze skupiny Tři králové,
sedmnáctiletý člen pražského pouličního
gangu Vyšehradských jezdců, odsouzený za
„protistátní činnost“ do uranových dolů,
a po slávě toužící básník?
nakladatelství Host
Olga Strusková – O čem se nemluví
Příběhy mladých lidí s Downovým
syndromem, ve kterých otevřeně vyjadřují
své názory na lásku, přátelství, práci,
manželství a intimní život, tedy na
záležitosti, o nichž se ve společnosti běžně
nemluví, doplňují rozhovory se zkušenými
odborníky - psycholožkou, sociální
pracovnicí, právníky a sexuálním poradcem.
nakladatelství Maxdorf
PRO DĚTI
Hza Bažant a Petra Braunová –
Sám v muzeu
Originální zábavný příběh o exponátech
z českých muzeí. Když pan vrátný zavře
muzeum a vydá se na obhlídku, potkává
nejen prostořekou uklízečku Blaženku, ale
i nečekané návštěvníky. Jsou to historické
osobnosti spojené s některým vystaveným
exponátem, jehož napínavý příběh nám
vylíčí. Příběh exponátu sledujeme v podobě
komiksového dobrodružství výtvarníka
Hzy Bažanta. V jednotlivých kapitolách
se tak dozvíme mnoho pozoruhodného
třeba o letadle prvního českého letce
Jana Kašpara, o vzácném kříži Karla IV.
či o známé kostře velryby z Národního
muzea.
Edice ČT České televize
Zdeněk Svěrák
Buřtík a Špejlička – Cesta do Žatce
Veselý příběh neobyčejných kamarádů,
pana Buřtíka a pana Špejličky, napsal
Zdeněk Svěrák nejen pro děti, ale i pro
jejich rodiče, aby se společně zasmáli.
Vydejte se spolu s oběma rozpustilými
chlapíky do Žatce za velkým výdělkem!
Je krásné počasí a jejich štěňata začínají
kňučet hlady…
nakladatelství Albatros
U Malé řeky 3, Praha – Zbraslav
tel.: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@mc-zbraslav.cz

15. března
Promítání pro seniory – Opavsko
promítá Zdeněk Beránek
Klub KLASu od 15.00 hodin
15. března
Nástup Habsburků na český trůn
doba Ferdinanda I. a Maxmiliána II.
přednáška PhDr. Jaroslavy Novákové
Městský dům od 18.00 hodin
více na www.mc-zbraslav.cz/knihovna
18. března
Sůl nad zlato
marionetová pohádka na motivy
Boženy Němcové
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
20. března
Čtyři páry jedno eso
situační komedii v autorské režii
O. Vlčka hraje činoherní soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
23. března
David Benda
koncert v Kavárně u Stromečku
od 19.00 hodin, vstupné dobrovolné
rezervace na tel. 605 340 695
23. března
Sen noci svatojánské
Shakespearovu komedii v režii
O. Vlčka, hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
24. března
Koncert Vejvodovy kapely
ke 115. výročí narození
Jaromíra Vejvody
Černé divadlo J. Srnce od 19.00 hodin
Předprodej vstupenek od 6. 3.
v Městském domě Zbraslav
25. března
Kašpárek na cestách
marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.
rezervace na www.divadlozbraslav.cz
26. března
11. Dudácké vítání jara
přehlídka dudáků a dudáckých souborů sál
restaurace U Přístavu 14.30-16.00 hod.
27. března
Alice
mírně erotická, intrikářská,
skoro detektivní komedie
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
30. března
Koncert žáků ZUŠ
obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin
30. března
Sen noci svatojánské
Shakespearovu komedii v režii
O. Vlčka, hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
1. dubna
Kubula a Kuba Kubikula
loutková pohádka podle V. Vančury
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
5. dubna
Velká trojka Karibiku
cestovatelské promítání
Moniky a Jiřího Vackových
obřadní síň Městského domu
od 18.00 hodin
8. dubna
Zbraslavský žebříček
pohárová soutěž pro dětské,
juniorské a dospělé taneční páry
Sokolovna Zbraslav od 15.00 hodin
8. dubna
Rusalka
loutková hra s použitím libreta
známé Dvořákovy opery
Divadlo J. Kašky od 15.00 a 19.30 hod.
více na www.mc-zbraslav.cz
rezervace vstupenek do divadla J.Kašky
na www.divadlozbraslav.cz
Změna programu vyhrazena
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AMADEUS

G P
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Kino Radotín uvede v neděli 9. dubna
2017 v 16.00 hodin záznam opery
z Royal Opera House v Londýně
v italštině s českými titulky, stopáž: 180
minut s jednou přestávkou. Vstupné:
300 Kč (ZTP, senioři a studenti 250 Kč).

Pucciniho Madama Butterfly je jednou
z nejpopulárnějších oper díky strhující hudbě a srdcervoucímu příběhu zamilované
gejši opuštěné
b e z o h l e d ný m
americkým manželem. Exotická obraznost okolí Nagasaki
je čerpána z romantizujícího pohledu západních umělců na
Japonsko v 19. století. Pucciniho hudba oživuje dopolední
ptačí zpěv, rituál svatby i svádění mladé nevinné nevěsty
(Cio-Cio-San: Ermonela Jaho) námořním důstojníkem B. F.
Pinkertonem (kterého zpívá mladý tenorista Marcelo Puente).
Mezi dobře známé momenty patří vášnivá árie „Un bel di“
(Jednoho krásného dne), kdy opuštěná Cio-Cio-San marně
lpí na svých snech. Hudební ředitel Královské opery Antonio
Pappano, uznávaný pro své interpretace italské opery, diriguje
tuto intenzivní a poutavou cestu od světla, vzrušující ponoření
do tmy a sebeobětování.

F M-B
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

Mnozí choreografové se ponořili do
Shakespearových her ve snaze najít dramatický materiál pro jejich balety, počínaje
Jeanem-Georgem Noverrem, horlivým
zastáncem “akčního baletu” a Maria Petipa,
který jako první použil Mendelssohnovu
scénickou hudbu. George Balanchine, který
také miloval úspěch, nebyl výjimkou. V roce
1962 vytvořil svoji verzi Shakespearovy komedie pro New York City Ballet. Věrný Bardovu slovníku, líčí složitý milostný příběh
o dvou dějstvích a šesti scénách, zatímco
přidává subtilní nádech pantomimy. eseus, vévoda z Athén a Hippolyta, královna
Amazonek, se ocitnou zmítáni v domácí

R: P

Spektakulární koncertní film, který zachycuje pařížský koncert nekonečně oblíbené kapely
Rammstein, který dosud nebyl ve světě k vi-

Úroveň: lehká

Hrají: F. Murray Abraham, Tom Hulce, Elizabeth Berridge, Simon Callow, Roy Dotrice,
Christine Ebersole, Jeffrey Jones, Charles Kay,
Lenka Loubalová, Kenneth McMillan, Cynthia
Nixon a další.
Amadeus je velkolepý historický epos. Překrásná oslava hudby Wolfganga Amadea Mozarta, jednoho z velikánů klasické hudby. A jeden z nejlepších filmů historie. Diváci tentokrát
v kinech uvidí režisérský sestřih, který Miloš
Forman představil na Berlinale v roce 2002.
Píše se rok 1781 a Antonio Salieri (Abraham)
působí jako dvorní skladatel císaře Josefa II (Jeffrey Jones). Když ke dvoru přijede Mozart (Tom
Hulce), Salieri si s hrůzou uvědomí, že božské
hudební nadání, které si přál mít on sám, dostal
do vínku tento obscénní a rozpustilý vtipálek.
Salieri dohnán žárlivostí k zuřivosti organizuje
intriky s cílem zničit Mozarta, k čemuž je
ochoten použít všechny dostupné prostředky.
Možná i vraždu. Podařilo se Salierimu umlčet
jednoho z největších géniů světové hudby?

roztržce mezi králem elfů a královnou víl,
což je následek zásahu zlomyslného skřítka
a jeho kouzelného lektvaru společně se
souborem amatérských herců. Rozuzlení je
oslavováno v podobě obrovské virtuální zábavy. Jeden ze vzácných příběhových baletů
“Sen noci svatojánské” George Balanchina
vstupuje do repertoáru baletu Pařížské
operního domu. Soupravy a kostýmy pro
tuto produkci byly navrženy dalším kouzelníkem divadla Christianem Lacroix.

Kino Radotín uvede v sobotu 25. března
2017 v 19.00 hodin film Miloše Formana,
který dosáhl ocenění ve formě osmi Oscarů
a dalších 32 ocenění včetně čtyř Zlatých
globů.

KINO RADOTÍN uvede v neděli 2.
dubna 2017 v 16.00 hodin záznam
baletu z Opera de Paris (Opéra Bastille).
Délka 120 minut (1 přestávka). Vstupné:
250 Kč (ZTP, senioři a studenti 200 Kč).
dění. Koncertní film RAMMSTEIN: PARIS
je hostinou pro smysly, je to temná kontroverzní pohádka a benzínem načichlá show,
jejímž podtitulem by mohlo být „nezkoušejte to doma“. Zachytit ve filmu koncertní
show kapely Rammstein je téměř nemožné.
Slavní metalisti z Německa posouvají vizuální laťku s každým dalším unikátním vystoupením výš a výš. Renomovaný švédský
režisér Jonas Ĺkerlund se o to pokusil a na
kameru zachytil pařížský koncert z března
roku 2012. Halu Bercy tehdy zaplnily tisíce
fanoušků, jež se staly svědky neopakovatelné
podívané. Koncertní film Rammstein: Paris
je hostinou pro smysly, je to temná kontroverzní pohádka a benzínem načichlá show,

jejímž podtitulem by mohlo být ‚nezkoušejte to doma‘. Odvážnou podívanou slibuje už
filmografie Jonase Ĺkerlunda, významného
autora hudebních videoklipů. Proslavil se
už v roce 1997 ostrým videoklipem ke skladbě „Smack My Bitch Up“ kapely Prodigy.
Mezi další jeho diskutovaná díla patří kontroverzní pornografický klip k písni „Pussy“
Rammsteinů nebo videoklip k singlu „Telephone“ Lady Gaga. Za videoklip k Madonnině písni „Ray of Light“ získal v 90. letech
cenu Grammy.
Kino RADOTÍN uvede ve čtvrtek
23. března 2017 ve 20.00 hodin záznam
koncertu. Vstupné 160 Kč

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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Pro letošní jaro jsme pro Vás připravili
přehlídku loni uvedených portrétů rockových
hvězd, doplněnou záznamem jedinečného
koncertu legendy rocku.
úterý 4. 4. ve 20.00 hodin

SUPER DUPER ALICE COOPER

Předtím, než na podia přišel Marilyn Manson,
předtím, než na plátna přišel Freddie Kruger,
svět hrůzy ovládal Alice Cooper. Unikátně filmařsky zpracovaný portrét Vincenta Furniera, syna faráře, který se změnil v noční můru
všech rodičů - Alice Coopera. Portrét mistra
hororových show s funkční gilotinou a spoustou krve na podiu. Příběh rockové ikony, který
vypráví Alice Cooper osobně.
středa 5. 4. ve 20.00 hodin

FORREVER LEMMY

Alkoholem a drogami poháněná kariéra
zpěváka s chraplavým hlasem se více jak
čtyři desetiletí protínala s mnoha mezníky
v dějinách rockové hudby. Viděl Beatles
v Cavern Club, jezdil jako roadie s Jimim
Hendrixem, důvěrně radil Sidu Viciousovi
a hrál v rockových kapelách Merseybeat
a Psychadelic předtím, než spojením
punkových a metalových prvků s kapelou MOTÖRHEAD inspiroval vznik trash
metalu. Na své cestě se stal věčnou inspirací
takovým legendám, jako Dave Grahl, Slash,
Metallica - ty všechny ve filmu uvidíme,
spolu s Ozzym Osbournem, Alice Cooperem
a mnoha dalšími...

čtvrtek 6. 4. ve 20.00 hodin

BŮH †I ŽEHNEJ
OZZY OSBOURNE

Unikátní portrét legendárního zpěváka
mapující jeho nejtemnější období a jeho
cestu zpět na vrchol.
Autoři tohoto filmu strávili více jak dva
roky na cestách s Ozzy Osbornem. Skoro
všichni přežili.
pátek 7. 4. ve 20.00 hodin

KISS ROCKY VEGAS

Jedné bláznivé noci v Las Vegas, na střeše
Hard Rock Hotelu, přistála helikoptéra
s kapelou KISS, která město zabrala pro své
legendární show. Nyní máš možnost i Ty
tuhle show zažít.
Zažiješ pověstné výbuchy ohňů, potoky
krve a uši drásající zvuk KISS. To vše s detaily,
které můžeš vidět jenom v kině.
Nenech si ujít tohle unikátní představení! Přidej se ke svým přátelům z KISS
ARMY v celé ČR, zazpívej si hity jako
„Rock & Roll All Nite“ a klidně si ve svém
kině zatancuj.
Zažij KISS ROCKS VEGAS.
Při zakoupení vstupenek na všechny tři dokumenty (Cooper, Lemmy
a Ozzy) – vstupenka na koncert KISS
ZDARMA!!! Platí pouze při zakoupení vstupenek na pokladně kina (nelze
uplatnit při nákupu přes Internet).

N 

Noční směna bude v kinech novým a ojedinělým
zážitkem, protože si půjčuje prvky jak z filmového
světa, tak ze světa počítačových her. Dovoluje divákům určovat vývoj příběhu a rozhodovat za hlavního hrdinu. Kinematografické vyprávění se ve filmu
Noční směna dostává do nových dimenzí. Je to první opravdu interaktivní film, který bude k vidění ve
vybraných kinech v Česku i ve světě.
Hlavní postavou filmu je chytrý student Matt, který se dostane do svízelné situace. Okolnosti ho donutí zapojit se do brutální loupeže ve slavném aukčním
domě v Londýně a on musí dokázat svoji nevinu.
Následkem jeho činu je občas krutá a násilná
Kino Radotín uvede v sobotu 8. dubna
cesta po hlavním městě, na které uniká nejrůz2017 ve 20.00 hodin první opravdu
nějším nástrahám. Je jen na publiku, jak to celé
interaktivní film, kde sami diváci určí
dopadne. Pro co se rozhodnou diváci, když se
hlasováním vývoj příběhu.
k hrdinovi obrací štěstí zády?

PŮJČÍME VÁM ELEKTROKOLO
OD 200,- Kč

�
� Naše společnost zahájila svoji činnost
v Praze 5 v roce 2001 s cer� na
�Smíchově
tifikací
svých elektrokoloběžek a elektrotříkolek s bezkartáčovým motorem
� EMAXI v SZU Jablonec. Jednalo se o mikvalitní výrobky s životností
� mořádně
přes 10 let. Zkonstruovali jsme speciální
pro průmyslové použití.
� elektrotříkolky
Na �tyto výrobky jsme hrdi a dodnes se
staráme o jejich údržbu, provádíme ge� nerální opravy i v případě nonstop použití v průmyslu. Zákazníci u nás oceňují
� ochotu
� upravovat výrobky na přání.
Od roku 2007 máme provozovnu
� v Praze
� 5 - Radotíně a náš sortiment
jsme rozšířili o značky Author, Superior,

v rámci záručních i pozáručních oprav.
Skladem na opravy elektrokol máme
více položek, než je běžné.
Pro letošní rok jsme připravili pro
naše zákazníky půjčovnu kvalitních
německých elektrokol se zázemím
odborného servisu.
Naši zákazníci mají možnost zvolit vypůjčení městských elektrokol
Tasman s nízkým nástupním rámem
nebo špičkové MTB elektrokolo FOCUS BOLD2 s motorem SHIMANO.
Moderní technologie a vysoká kvalita.
Městská elektrokola jsou již vybavena
světlem, nosičem a řídítka i sedlo lze
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Leader Fox. Provádíme garanční opravy
opravy, servis jízdních kol
� i pozáruční
�
všech typů a značek a elektrokol s pohon� nými
� systémy SHIMANO, IMPULSE,

BOSCH a XION, u kol Leader Fox také
s pohony 8FUN včetně přeprogramování. Dále motorizujeme kola, tříkolky,
koloběžky, lehokola i zakázkové výrobky.
V roce 2011 se na nás obrátila firma
Derby Cycle z Clopenburgu, Germany
se zájmem o spolupráci ohledně prodeje
a hlavně servisu elektrokol zn. Kalkhoff
a FOCUS na území ČR. Jako první v ČR
jsme získali uznání certifikace servisní
partner. Zapojili jsme se tak do celosvětové sítě oficiálních servisních partnerů

výškově nastavit pro správný posed. Maximální podpora elektropohonem je do
25km/h s tím, že zákazník si zvolí podle
terénu a svého zdravotního stavu míru
podpory ECO/SPORT/POWER. Tato kola
mají akumulátory s kapacitou 14,5Ah.
Elektrokolo FOCUS BOLD2 - nová
dimenze E-MTB, v rámu plně integrovaný SHIMANO STEP MTB pohon
s akumulátorem až 21Ah.
Veškeré další informace najdete na
našich www. stránkách nebo
se zastavte osobně v naší provozovně
v Radotíně, konečná bus 244,
poblíž zdravotního střediska.
Rezervace: www.movelo.com/cyclestar
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Petr Vejvoda mistrem ČR v rally historických automobilů
Automobilové rally je pro Petra Vejvodu z Radotína srdeční záležitost.
Věnuje se mu od roku 1996, kdy dělal
mechanika Tomáši Volfovi. V roce 1997
jel svoji první sezonu jako spolujezdec –
s Vaškem Stejskalem s Renaultem Clio
ve skupině N3. Spolujezdce pak dělal
Martinovi Sladkovskému (Peugeot 106
Rally), Jirkovi Trojanovi (Ford Escort
Cosworth), Radku Nešporovi (Renault
Clio Williams) a Edovi Paterovi (Ford
Escort Kit Car).
V roce 20 02 popr vé used l do
soutěžního vozu jako jezdec – se svým
bratrem Jirkou. „Jirka je nejen brácha,

ale taky nejlepší kamarád a zároveň
člověk, kterého si vážím nejvíc ze všech.

Jeli jsme spolu Rally Agropa Pačejov.
Soutěž jsme si náramně užívali, Jirka
předvedl jako spolujezdec perfektní
práci a já věděl, že se na něj můžu
stoprocentně spolehnout. Jenže na čtvrté
rychlostní zkoušce došlo k tragické
nehodě, při níž zemřel můj kamarád
Martin Huml, a soutěž byla předčasně
ukončena,“ vzpomíná Vejvoda na
první jezdeckou zkušenost.
Po k rát ké pau z e v roce 20 07
usedl do auta opět jako spolujezdec
vedle zbraslavského Josefa Čermáka
(Honda Civic). V roce 2013 přišla
nabídka od dlouholetého kamaráda
Standy Budila, aby s ním jel
mistrovství České republiky
h i s tor ic k ýc h voz idel . S e
zvědavostí k ý vl. Netuši l,
kolik legrace a adrenalinu
se dá v tak „starém“ autě
z a ž ít . „ Z á v o d í m e s BM W
20 02 z roku 1973. Je
postaveno přesně podle
d o b o vé h o m o l o g a c e j a k o
BM W Motor s por t . Je dn á
se o klasický dvoudvéřový
automobil s motorem vpředu
a poháněnou zadní nápravou
o výkonu cca 195 PS. Sedačky
jsou speciální závodní, šestibodové
pásy, ochranný rám a tak dále,“

Přijďte se podívat na Buldoky
Florbalový oddíl FbC Buldoci Radotín, který již 14 let působí v soutěžích
pod Českou florbalovou unií, si pro
letošní sezónu dal jasný cíl: udržení
přeboru i pro nadcházející sezónu.
A-tým se tohoto cíle zhostil na
výbornou, po polovině sezóny drželi

je na 7. místě s 4bodovým náskokem
na sestupové příčky.
Za poslední roky Buldoci
úspěšně uspořádali mnoho turnajů
mimo Českou f lorba lovou unii.
Tradiční Vánoční pohár se konal již
potřinácté. Na turnaj pravidelně jezdí

Buldoci pěkné 3. místo v Pražském
přeboru, bohužel následující čtyři
zápasy tým prohrál a v současné době

extraligoví a reprezentační hráči, má
vysokou úroveň a letos ho vyhrál,
již potřetí v řadě, tým SSK Future

popisuje vůz Petr Vejvoda.
První sezóna byla spíše testovací.
V sezóně 2014 už vybojovali 2. místo
v kategorii 2. V roce 2015, po dvou
v ý padc íc h na R a l ly Hu s top e č e
a Ra l ly Bohemia, bra li pohár za
cel kové 3. místo. A loni všechny
soutěže v kategorii 2 vyhráli a získali
titul Mistr ČR v rally historických
automobilů v kategorii 2. K tomu
ještě přidali první místo absolutně na
Rally Příbram a dvě druhá místa na
Rally Český Krumlov a Barum rally.
„V s e z ó n ě 2 017 c h c e m e t i t u l
samozřejmě obhájit a budeme o něj
bojovat v sedmi soutěžích,“ zve na
novou sezónu Petr Vejvoda.
Program ra lly historick ých
automobilů 2017
21.-22.4. Rally Vltava (Klatovy)
19.-20.5. Rally Český Krumlov
1.-2.7.
Rally Bohemia (Mladá Boleslav)
29.7.
Rally Pačejov (Horažďovice)
25.-27.8. Barum Rally Zlín
16.9.
Rally Jeseníky
14.10.
Rally Vsetín

Podrobnosti o závodění Stanislava
Budila a Petra Vejvody a spoustu
fotografií ze závodů najdete na
www.bmw2002.cz
s řadou hvězd Tipsport extraligy.
Další turnaj, který budou radotínští
f lorbalisté pořádat, je Radotínský
pohár, který se uskuteční v červnu
v radotínské sportovní hale za
podpor y Městské části Praha 16.
V loňském roce obsadili Buldoci na
turnaji krásné 3. místo a i letos se
chtějí probojovat na stupně vítězů.
Cíle do příštích let jsou jasné: do
3 let založit mládežnické družstvo
a stabilizovat A-tým, který by měl
vybojovat postup do vyšší soutěže,
tedy do Pražské ligy. Chtějí také
pozvednout úroveň svých neligových
turnajů, zejména velmi kvalitně
obsazovaného Vánočního poháru.
Do příštích let se počítá
i s c yk l i st ick ý m odd í lem (cc a
v horizontu 2 let). Poděkování patří
i sponzorům, společnosti CykloVAPE
a F l o or b a l l Pl ay e r a s a m o z ř e j m ě
Městské části Praha 16.
Ten, kdo by chtěl vidět florbalový
oddíl přímo v akci, ať již ze zvědavosti,
či jej fanouškovsky podpořit, má
jedinečnou možnost 19. března ve
sportovní hale Benešov, 9. dubna
2017 v hale TJ Radlice, nebo poté
přímo v radotínské sportovní hale
na závěrečném programu sezony, na
Radotínském poháru, pořádaném
druhý červnový víkend.
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Sobalovému mládí se tu daří
Jaro se blíží mílovými kroky a s ním
nová sobalová sezona.
Softbalisté se přes zimu věnují
zlepšování technických a fyzických
doved nost í. Na své prem iérové
zápasy se tak v radotínské hale pilně
připravuje i řada mladých
nadšenců z místního
SK. Hodně z nich začalo
svoji sobalovou kariéru
na podzim loňského roku
a první ostré zápasy je
teprve čekají.
Sobalisté radotínského
S K s e m l á d e ž i v ě nu j í
již několik let. Zejména
v dívčí kategorii se
podařilo vychovat
řadu sk vělých hráček
s extraligovými parametry. Mužský
tým dlouho patřil mezi nejlepší české
týmy a jeho hráči byli oporou řady
reprezentačních výběrů. V současné
době radotínskou čest na mezinárodní
scéně hájí, podobně jako v samotném
klubu, dravé mládí.
Jakub Strejček a Kristýna Matiášková,
oba odchovanci místního klubu, se
připravují s reprezentačními výběry na
evropské a světové akce následujícich
dvou let. Ja kuba čeká s v ýběrem
ju n ior ů d o 19 l e t M i s t r ov s t v í
Evropy a výhledově Mistovství světa
v Japonsku a Kristýna se s výběrem
juniorek do 22 let chystá rovněž na
Mistrovství Evropy.
Během posledních dvou

l e t se počet mladých softbalistů
v Radotíně několikanásobně navýšil.
Dlouho tu byl jediný mládežnický
tým – smíšené družstvo kluků a holek
do 15 let. Pak vznikl tým juniorek do
19 let a samostatná družstva kadetů

a kadetek. V loňském roce odehrál
svoje první turnaje tým juniorů a pro
nadcházejíci rok na svoji premiéru
čeká tým “coachballu.”
Coachball je varianta sobalu pro
děti do 11 let. Hraje se na menším hřišti,
s měkkým míčkem – a nadhazuje
trenér vlastním svěřencům. Družstva
jsou smíšená, nicméně radotínské je
ryze chlapská záležitost. Ale holky se
můžou přidat!
Dá se tak říct, že sezóna 2017 bude
pro softbal v Radotíně historická.
Kdyby ne kvůli výsledkům, tak pro
počet družstev určitě. Do boje vyráží
pět mládežnických a pět dospělých
týmů, což je nejvyšší číslo za 38 let
existence klubu.

5. mistrovství v boulo/koulo: nic nového
Ne vše bylo při zahajovacím turnaji
5. mistrovství Radotína v boulo/koulo v neděli 12. února stejné jako loni. Ale to nejpodstatnější rozhodně přetrvalo: Pohodová
atmosféra a dobrá nálada zúčastněných.
Také vítěz byl stejný. Turnaj od
pr vního ročníku mistrovství ani
jiného vítěze než Radka Pauka
nezná. Vždy ť je jediným aktivním
kuželkářem (hájí barvy SC Radotín),
který se klání pravidelně účastní.
R adek ved l od pr v n í ho kola
suverénním výkonem 102 kuželek,
který v kole druhém ještě vylepšil:
112, celkem 214. (Hrála se dvě kola po
dvaceti hodech do plných.) Druhý byl
Jan Korynta (196 b.). Výrazně se zlepšil
loni osmý Standa Ryvola (161 b.), dále
se srovnali: Jiannis Georgiou (159 b.),
Marta Völfelová (158 b. – nejlepší dáma
turnaje), Martin Švach (152 b.), Vladimír
Semanco (142 b.), Mikuláš Michalík
(137 b.), Jiří Smělý (125 b.), Jan Popelka
(124 b.)... Za zmínku rozhodně stojí
u místění Fra nt iška Pau ka, kter ý
nejen že obdržel cenu pro nejmladšího

účastníka turnaje (10 let), ale s výsledkem
93 b. obsadil 22. místo z 25!
Všichni účastníci se pak shodli, že
se těší na další podnik mistrovství,
turnaj v kuličkách. Zde lze právem
o č ek áv at nekomprom i sn í náp or
mistryně ČR M. Völfelové na první mí
sto, kterému budou ostatní účastníci
jen stěží odolávat! Ale rozhodnuto
není dopředu nic, takže si přijďte,
vážení přátelé, zahrát, nebo alespoň
podívat!
Turnaj O Radotínskou skleněnku,
pozor, hraje se hliněnými kuličkami,
se uskuteční 19. března od 14.00 hod.
v prostoru za lávkou přes Berounku.
Opět pozor: S ohledem na možné výkyvy
počasí může dojít ke změnám. Sledujte
proto plakáty a www.praha16.eu.
A pétanque? Na ten dojde
v neděli 16. dubna, kdy vypukne
tradiční turnaj Jarní zelené koule!
V 10.00 hodin dopoledne na známém
boulovišti v areálu RSK, na El Brusu!
Informace tamtéž.
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Vážení čtenáři,
Rádi bychom Vás pozvali na návštěvu naší
zrenovované restaurace Gourmet, která podává moderní
českou gastronomii v příjemném nekuřáckém prostředí.

Estetika Zbraslav

Pracoviště estetické medicíny se zázemím
dermatologické ordinace
·
·
·
·

Poskytované služby:

Botox
Výplně vrásek
Laserové ošetření
Odstranění kožních výrůstků

Mudr. Anna Kinkorová
Tel.: 604 809 675, 257 922 484
e-mail: objednavky@estetikazbraslav.cz
www.estetikazbraslav.cz

Malování, štukování, lakování
a stěrkování stěn i stropů
+ návštěva zdarma!

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

Čerstvé suroviny a sezónní nabídka jsou
samozřejmostí. Polední a týdenní menu, speciality
šéfkuchaře a rodinné akce. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Pro rezervaci volejte: 777 572 879,
více na našich stránkách www.restaurantgourmet.cz
nebo facebooku: www.facebook.com/resturaceGourmet

KOUPÍM POZEMEK V RADOTÍNĚ

Koupím stavební parcelu v Radotíně ke stavbě
malého RD. Velikost parcely od 400 - 1000m2
Nejlépe inženýrské sítě na hranici pozemku.
Platba v hotovosti! Veškeré právní náležitosti
spojené s převodem zajistím. Nejsem překupník
a ani realitka, hledám pozemek pro rodinu.
Cena max do 3.500.000 Kč. Předem děkuji za nabídku.
Můžete mi psát na: e-mail: m.parc@seznam.cz,
či volat na mob. 702 232 323. Děkuji!

*Přijďte během března do naší restaurace s tímto inzerátem
a získáte od nás desert a kávu zdarma.
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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

CMY

K

VETERINÁRNÍ ORDINACE RADOTÍN
Adresa:
Náměstí Osvoboditelů 69
Praha 5 - Radotín

07.03.17 15:33
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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

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

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

Exkluzivně v nabídce makléře
z Radotína Jana Fleischnera

30.01.17 9:49

