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Slovo starosty
Dne 10. a 11. října
budeme mít opět po
čtyřech letech možnost svým volebním
hlasem zasáhnout do
politického složení na
radnicích obcí, měst,
městských částí po celé
České republice a určit,
jakým směrem se bude
dané místo dále vyvíjet. Již dnes je zřejmé, že
pokračuje trend vzniku a zapojení nových a nových politických subjektů, které budou usilovat
o přízeň voličů, i když v celé řadě případů se
jedná o kandidáty, kteří účelově přešli z jedné
kandidátní listiny do druhé. V mnoha místech
pak bude výsledkem voleb ještě větší nepřehlednost a fakt, že se v daném místě nepodaří,
kvůli názorové roztříštěnosti složení vedení
samospráv, nic pořádného udělat. To, že taková
situace v republice vznikla, je především z důvodu nespokojenosti občanů s dlouhodobou
činností velkých etablovaných politických stran
a dále díky médii vytvářené realitě, která má
v nás nabudit dojem, že vše staré je špatné a že
ti, co přicházejí, jsou ještě více čistší, než byli ti
před nimi. Komunální volby opravdu ale nejsou
o volbě té či oné politické strany, která je více či
méně v té době v módě. Volby do místních zastupitelstev jsou o lidech či týmu lidí, kteří jsou
odborně a věcně, bez ohledu na časový rozsah,
připraveni pracovat ku prospěchu místa, kde
žijí, a jeho občanů.
Při této příležitosti si troufám napsat, že
především kontinuita na radnici je důležitou
devízou, která vede například k rozvoji Radotína oproti jiným městským částem. Kontinuita
lidí, kteří dlouhodobě žijí mezi Vámi, znají místní problémy a významně pracují pro Radotín
třeba i bezplatně v neziskových volnočasových
organizacích jako činovníci, trenéři mládeže
atd. Lidé vyznávající lokální patriotismus. Během zmiňovaných osmačtyřiceti měsíců jsme
se s kolegy z Rady MČ Praha 16 snažili systematicky a rovnocenně dělat rozhodnutí a řešit
záměry pro všechny věkové skupiny, počínaje
seniory až po ty nejmenší, ve všech oblastech
dění, od školství až třeba po dopravu tak, aby se
na levém břehu Berounky všichni cítili spokojeně a opravdu jako doma. Snažili jsme se dělat
rozhodnutí racionální. Ukázali jsme, že jsme
i schopni flexibilně reagovat na aktuální požadavky a problémy radotínských občanů.
Závěrem mi dovolte, abych poděkovat Vám
všem, kteří jste nám v naší práci drželi palce.
Doufám, že jsme Vaši důvěru nezklamali.
Chtěl bych poděkovat i všem členům Zastupitelstva MČ Praha 16, rovněž i členům komisí
a výborů pracujících při Radě a Zastupitelstvu
MČ Praha 16, jelikož výstupy a doporučení
vycházející z jejich jednání jsou vždy při rozhodování a přijímání usnesení velice důležitá.
Rovněž bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům, kteří přišli s nějakým podnětem, i když
byl třebas kritický, ale konstruktivní. Je potřeba
si uvědomit, že jsme s převážnou většinou z Vás
na stejné lodi se společným zájmem – rozvíjet
Radotín. A bez vzájemné spolupráce toho nelze
docílit. Vážení spoluobčané, věřím, že až půjdete
k volbám, Vaše rozhodnutí bude správné pro
místo, kde bydlíte. Šťastnou ruku.
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Místo u řeky schváleno
Projekt Místo u řeky, který navazuje
na prostor mezi Berounkou, prvním
stupněm základní školy a lávkou přes
řeku, je výsledkem komunitního plánování, v rámci něhož se radotínští občané
mohli na radničním webu a následně na
dvou veřejných setkáních zapojit do rozhodování o tom, jak by toto místo mělo
vypadat. Podněty do projektu následně
zapracoval architekt Jan Schlitz.
Myšlenka projektu je přibližně šest
let stará. Hlavním přáním občanů
bylo vytvořit posezení s možností výhledu na řeku, vybudovat odpočinkové místo pro každodenní procházky
a zatraktivnit tuto lokalitu pro cyklisty z blízkého okolí včetně instalace informačního systému o Radotínu, jeho
historii zaměřené hlavně na velká geologicky a paleontologicky významná
území, která se zde nachází.
Tyto požadavky se staly hlavním
tématem projektu, který radotínská
radnice poprvé předložila v rámci

Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost v roce 2009. Tato
první žádost o dotaci nebyla kladně

vyřízena, proto byla v listopadu roku
2012 podána další.
„Kvůli loňským povodním ale došlo ke změně projektu. Jde zejména
o ustoupení od návrhu přístupových

Rozvoj podmínek pro základní školství
Radotínská radnice dlouhodobě
zkvalitňuje podmínky předškolních
i školních zařízení. Po letech, kdy zásadní investice mířily hlavně do všech čtyř
mateřských školek, byl letošní rok přelomový pro základní školu. Rekonstrukce
pochozích ploch areálu školy navázala
na přístavbu školy z roku 2012. Obě
investiční akce už vycházely z koncepce
rozvoje areálu, která respektuje požadavky městské části a vedení školy.

Jak jsme již informovali, po letech
dílčích investičních akcí v budovách
radotínské základní školy se letos

díky výbornému hospodaření městské části i samotné školy a získání
investiční dotace od hlavního města
Prahy podařilo zásadním způsobem
pokročit ve zlepšování podmínek,
a to v obou budovách školy (viz NP16
č. 6/2014 a 7-8/2014). Jen letos se částka mířící do všech těchto akcí blíží
5 milionům korun. U toho ale nezůstane a v příštích letech se plánují
další, ještě významnější proměny.
Co se tedy zejména změní? To napovídá studie koncepce
rozvoje areálu, která
byla představena zástupcům rodičů na
jaře 2014. V létě 2014
byla do koncepce zapracována nástavba
nad bý valými dílnami, v souvislosti
s rozšířením počtu
učeben a celkové kapacity školy. Jde o podobný t rend ja ko
v minulých letech
u mateřských škol,
kde se dle potřeb
opakovaně zv yšovala kapacita jak
na pracovištích na náměstí Osvoboditelů

schodů k řece, dle požadavků Povodí
Vltavy. Tato část byla tedy zrušena
a projekt se tak dotýká pouze prostoru
od ulice Nad Berounkou k cyklostezce,“ uvedl 1. zástupce starosty Městské
části Praha 16 Mgr. Miroslav Knotek.

Takto pozměněná žádost byla podána
na 13. výzvu pražského Fondu Konkurenceschopnost na začátku letošního roku a schválena usnesením Rady

Radotín bude mít
podzemní kontejnery
Městská část Praha 16 uspěla v rámci 58. výzvy operačního programu Životní prostředí. Podzemní kontejnery
jsou tak dalším úspěšným projektem
v oblasti zvyšování kvality životního
prostředí v Radotíně.
Předmětem podpory je vybudování 5 sběrných míst s podzemními
kontejnery. „Instalováním podzemních kontejnerů dojde ke zkvalitnění
a zvýšení kapacity systému třídění odpadů na území MČ. Celé sběrné místo

2016: nádraží
bez bariér
Plány na výstavbu, resp. rekonstrukci trati Praha – Beroun, tedy
III. tranzitního železničního koridoru,
jsou staré již mnoho let. Podle posledních informací by stavba mohla být
zahájena v roce 2016 a její důležitou
součástí jsou bezbariérová nádraží,
rozšíření podjezdů a nové podchody.
Trať je celostátně důležitá, neboť
III. koridor České republiky prochází
od hranice se Slovenskem (směr od Žiliny) přes Ostravu, Přerov a Prahu dále
směrem na Plzeň, Cheb a Německo

ZDARMA

Školní rok se rozjel a dostal se do
standardních kolejí. V celém správním obvodu však musí radnice řešit
nárůst počtu žáků na prvním stupni
všech škol. Fakt, že velký počet dětí,
se kterým se potýkaly mateřské školy,
se přesouvá do škol základních, je
znám poměrně dlouho. Kapacitně
jsou některé školy na hranici svých
možností a příští školní rok bude obrovskou výzvou, nejen pro jejich ředitele, ale především pro vedení radnic
jako zřizovatele. Koncepce rozvoje
škol a školních areálů je záležitost,
kterou je potřeba řešit průběžně v závislosti na růstu počtu obyvatel, ne
v momentě, kdy nastane. Dá se očekávat, že toto téma bude v některých
městských částech našeho správního
obvodu Prahy 16 horkým tématem
nadcházejících voleb.
Radotínská radnice, v rámci
předpokládaného nárůstu počtu
obyvatel v nejbližších letech, podala
k 31. srpnu žádost na nově zřízený
investiční fond rozvoje škol MŠMT
na zvýšení kapacity školy. Ze současných 780 žáků by nástavbou nad
budovou bývalých dílen vzrostla
kapacita na 900. Současný (aktuální)
počet je 700 žáků. Koncepci rozvoje
školního areálu, včetně biotopu a připravovaného záměru bazénu přinášíme na stranách 1 a 3.
Nový školní rok přinesl Radotínu i dva úspěchy v rámci čerpání
fi nančních prostředků z evropských
peněz. Dlouhodobě připravovaný
projekt Místo u řeky získal podporu
pražského fondu Konkurenceschopnosti, a tak nábřeží Berounky v okolí lávky a ústí Radotínského potoka
dostane novou podobu. Výraznou
změnou bude další projekt z oblasti životního prostředí, zelenou od
Státního fondu životního prostředí
totiž dostal náš projekt výstavby
podzemních kontejnerů. Občané
starého Sídliště, nového sídliště na
náměstí Osvoboditelů a u Horymírova náměstí tak budou moci sofistikovaně nakládat s odpady určenými
na recyklaci.
Přeji příjemné první podzimní
dny a šťastnou ruku při volbě budoucího rozvoje našich městských
částí.

Volby do obecních zastupitelstev

ADRESY A KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ ÚŘADY, KDE
JE MOŽNO ZÍSKAT INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VOLEB
»

Ve dnech 10. a 11. října 2014 budeme volit v komunálních volbách své zástupce – do
zastupitelstev svých městských částí a do Zastupitelstva hlavního města Prahy. V některých částech Prahy sice současně proběhnou i volby do Senátu, ale městských částí
pražské „šestnáctky“ se to netýká.
V minulém vydání Novin Prahy 16 jsme informovali o podmínkách, které musí
volič splňovat pro to, aby mohl uplatnit svůj hlas v těchto volbách. Povinností
starostů jednotlivých městských částí je zajistit distribuci hlasovacích lístků (HL)
nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tzn. že v úterý 7. října by je měli mít všichni
voliči. Jeden hlasovací lístek je pro volby do zastupitelstva příslušné městské části,
druhý do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Pokud se k někomu obálka se dvěma HL
nedostane, nevadí, na „jeho“ úřadě mu je rádi vydají. O jejich vydání pak může
každý volič požádat ve své volební místnosti.
Pro každé volené zastupitelstvo je jen jeden HL, na kterém jsou uvedeny všechny kandidující strany a jejich kandidáti. Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí
členů zastupitelstva (je to uvedeno na HL), může uplatnit všechny, jen několik,
nebo žádný. Ať už se volič rozhodne pro jakýkoli způsob udělení svých hlasů,
ty se započítávají zásadně jednotlivým kandidátům podle následujících pravidel
(za podmínek splnění pravidel platnosti hlasu):
1) Když volič označí jednu stranu a nic jiného – hlas se započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů
zastupitelstva se volí.
2) Když volič označí jednu stranu a navíc její jednotlivé kandidáty – hlas se započte
každému kandidátovi strany v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle toho,
kolik členů zastupitelstva se volí, a k voličem provedenému označení jednotlivých kandidátů této strany se nepřihlíží.
3) Když volič označí jednu stranu a ještě jednotlivé kandidáty jiných stran (jedné
nebo více stran kromě označené strany) – hlas se započte napřed každému jednotlivě označenému kandidátu ostatních stran a poté tolika kandidátům označené strany
v pořadí od prvního dále až do počtu, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva (rozdíl mezi počtem volených a počtem jednotlivě označených).
4) Když volič označí pouze jednotlivé kandidáty (a nikoliv stranu), je jedno, zda jsou
z téže strany nebo z různých stran, hlas se započte každému označenému kandidátu.
Okrsková volební komise nejdříve zjišťuje počet hlasů pro každého kandidáta
jednotlivě čárkovací metodou a až poté počty hlasů pro jednotlivé strany jako součet hlasů pro její kandidáty.
Ve všech městských částech se bude volit všech 65 kandidátů do Zastupitelstva
hl. m. Prahy, protože na rozdíl od voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy v roce 2010
tvoří Praha jeden volební obvod.

KANDIDUJÍCÍ SUBJEKTY
Městská část

Počet členů
zastupitelstva

Praha - Lipence

15

Praha - Lochkov

9

Praha 16 (Radotín)
Praha - Velká
Chuchle
Praha - Zbraslav

15

Zaregistrované volební strany pro volby
do zastupitelstva MČ
1. Sdružení pro Lipence, sdružení
nezávislých kandidátů, 2. Pro Prahu,
3. ČSSD, 4. DOMOV, 5. ODS
1. Sdružení Lochkov 2014
1. ČSSD, 2. DOMOV, 3. TOP 09, 4. ODS,
5. KSČM, 6. Otevřeme Radotín

9

1. DOMOV, 2. TOP 09, 3. ČSSD,
4. Pro Prahu, 5. KSČM,
6. Chucheláci trochu jinak, 7. ODS

17

1. ČSSD, 2. Nezávislí, 3. ODS,
4. 100PRO Zbraslav, 5. DOMOV,
6. TOP 09, 7. KSČM, 8. ANO 2011

Kdo může volit?
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem
stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení
způsobilosti k právním úkonům. Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů,
popřípadě v dodatku stálého seznamu voličů.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen
zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové
volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou
vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise
nebo zvláštní okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit
do úřední obálky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle
k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována
tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební
schránky hlasovat.
Doporučujeme všem voličům zkontrolovat platnost svého občanského průkazu, zejména jeho platnost v době voleb. Pro ty občany, kteří zjistí, že občanský průkaz v době voleb pozbude platnosti, bude otevřeno pracoviště Úřadu městské části Praha 16,
Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Odboru občansko správního, na
náměstí Osvoboditelů 21/2a v Radotíně, kde mohou požádat o vydání občanského
průkazu bez strojově čitelných údajů. Ten jim bude na počkání vystaven, avšak s dobou platnosti pouze jednoho roku. Je třeba přinést s sebou stávající občanský průkaz,
dvě shodné fotografie ze současné doby. Dále doporučujeme vzít s sebou rodný list
a doklad o rodinném stavu. Pro zapsání vysokoškolských titulů a vědeckých hodností
předložte příslušné diplomy. V případě ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu platí výše uvedené a je nutné uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč.
Informace týkající se občanských průkazů obdrží voliči na tel. číslech
234 128 245, 234 128 247 nebo 234 128 229, popřípadě osobně na Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů ÚMČ Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a,
Praha-Radotín.

»

»

»

»

Městská část Praha 16, Úřad městské části, Odbor občansko správní, náměstí
Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín, Mgr. Jiannis Georgiou, DiS.,
tel.: 234 128 240, Bc. Ondřej Nachtigal, tel.: 234 128 242,
e-mail: spravni@praha16.eu,
Městská část Praha - Lipence, Úřad městské části, K Obci 47, Praha-Lipence,
tajemnice Hana Schwarzová, tel.: 257 924 350,
e-mail: schwarzova@mclipence.cz,
Městská část Praha - Lochkov, Úřad městské části, Za Ovčínem 1,
Praha-Lochkov, tajemnice Bc. Vladimíra Schwabová, tel.: 257 811 836,
e-mail: urad@praha-lochkov.cz,
Městská část Praha - Velká Chuchle, Úřad městské části, U Skály 262,
Praha-Velká Chuchle, Sekretariát, Odbor vnitřní správy a soc. věcí,
pokladna, Jana Černá, tel.: 257 940 326, e-mail: cerna@chuchle.cz,
Městská část Praha - Zbraslav, Úřad městské části, vedoucí odboru
Kancelář starosty Ing. Ivana Kohoutová, tel.: 257 111 817,
e-mail: ivana.kohoutova@mc-zbraslav.cz, Marta Spáčilová, asistentka,
tel.: 257 111 834, e-mail: marta.spacilova@mc-zbraslav.cz.

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI – UMÍSTĚNÍ A KONTAKTY
MČ Praha-Lipence
Volební okrsek č. 39001 – Základní škola Lipence, Černošická 168,
tel.: 724 189 008.
MČ Praha-Lochkov
Volební okrsek č. 40001 – zasedací místnost Úřadu MČ, Za Ovčínem 1,
tel.: 724 305 268.
MČ Praha 16 (Radotín)
Volební okrsek č. 16001 - Dům s pečovatelskou službou, K Cementárně 1522/1c,
pro voliče bydlící v oblasti Edenu na adrese: Častonická, Hadravská, Jarkovská,
K Cementárně, Kejnická, Ledvická, Na Cikánce, Pod Klapicí, Pod Velkým hájem,
Prvomájová – č. or. lichá 1-9 (stará zástavba), Safírová, Slavičí, Slinková,
Strážovská - č. or. 3-17 a 2-6, U Drážky, U Učiliště, V Edenu, V Sudech, Vápenná,
Vinohrady, tel.: 702 279 091.
Volební okrsek č. 16002 - Kulturní středisko Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15,
pro voliče bydlící v oblasti Viniček na adrese: Dehtínská, Javořická, Jelenovská,
Karlická, Kolová, Lošetická, Na Viničkách, Na Výšince, náměstí Osvoboditelů
- stará zástavba u parku, Nýrská, Otínská, Příbramská, Staňkovka,
U Starého stadionu, U Viniček, Vojetická, Zderazská, Zdická, tel.: 702 279 092.
Volební okrsek č. 16003 - Sportovní hala Radotín, U Starého stadionu 1585/9,
pro voliče bydlící v oblasti Sídliště na adrese: Sídliště, Týřovická, tel.: 702 280 845.
Volební okrsek č. 16004 - Základní škola Radotín, přístavba u budovy jídelny,
Loučanská 1112/3,
pro voliče bydlící v oblasti od Horymírova náměstí po Rymáň na adrese:
Horymírovo náměstí, Václava Balého, Felberova, Ježdíkova, K Berounce,
K Lázním, Ke Zděři, Loučanská, Macháčkova, Na Rymáni,
náměstí Sv. Petra a Pavla, Stadionová, Zítkova, tel.: 702 279 040.
Volební okrsek č. 16005 - Jazyková škola Channel Crossings, Vrážská 238/8,
pro voliče bydlící v oblasti Benátek na adrese: Josefa Kočího, K Přívozu, Kraslická,
Matějovského, Na Benátkách, Nýřanská, Šárovo kolo, Tachovská, U Jankovky,
V Parníku, Věštínská, Vrážská, Výpadová, Zbynická, tel.: 702 279 041.
Volební okrsek č. 16006 - Restaurace Pivní sanatorium, Štěrková 549/15,
pro voliče bydlící v oblasti Lahovské na adrese: Chatová, Jarmily Novotné,
Kalabisova, K Višňovce, Minerální, Otěšínská, Plánická, Pod Lahovskou,
Radkovská, Sobětická, Solná, Strážovská - mezi č. or. 63-123 a 58-78 včetně
č. ev. 2141, Strunkovská, Topasová, U Sanatoria - č. or. 11-45
a 26-52, Živcová, tel.: 702 279 042.
Volební okrsek č. 16007 - Sokolovna TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622/2,
pro voliče bydlící v oblasti Říháku na adrese: Achátová, Ametystová, Býšovská,
Čedičová, Grafitová, Jaspisová, Na Betonce - mezi č. or. 7-17 a 2-24
včetně č. ev. 2098 (stará zástavba), Na Říháku, Prvomájová - mezi č. or. 18-36 a 11-47,
Strážovská – mezi č. or. 8-56 a 19-61, Štěrková, U Sanatoria mezi č. or. 1-9 a 6-22,
U Vápenky, Vykoukových, tel.: 702 279 043.
Volební okrsek č. 16008 - Kulturní středisko Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15,
pro voliče bydlící v oblasti nového sídliště na adrese: Na Betonce (nová zástavba),
Prvomájová - č. or. sudá 2-16 (nová zástavba), náměstí Osvoboditelů (nová
zástavba), tel.: 702 279 093.
MČ Praha-Velká Chuchle
Volební okrsek č. 54001 – ZŠ Charlotty Masarykové – učebna 2. A
(přízemí nové přístavby), Starochuchelská 240, Velká Chuchle, tel.: 602 200 832.
Volební okrsek č. 54002 – ZŠ Charlotty Masarykové – učebna 2. B
(přízemí nové přístavby), Starochuchelská 240, Velká Chuchle, tel.: 774 648 952.
Volební okrsek č. 54003 – Učebna v 1. patře Safiny, V Lázních 1, tel.: 774 123 099.
MČ Praha-Zbraslav
Volební okrsek č. 56001 – Základní škola, Hauptova 591, tel.: 734 159 649.
Volební okrsek č. 56002 – Hasičská zbrojnice, Žitavského 571, tel.: 734 159 650.
Volební okrsek č. 56003 – Základní škola, Nad Parkem 1180, tel.: 734 159 651.
Volební okrsek č. 56004 – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,
Žabovřeská 250, tel.: 734 159 652.
Volební okrsek č. 56005 – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,
Žabovřeská 250, tel.: 734 159 653.
Volební okrsek č. 56006 – Základní škola, Nad Parkem 1180, tel.: 734 159 654.
Volební okrsek č. 56007 – Základní škola, Nad Parkem 1180, tel.: 734 159 655.
Volební okrsek č. 56008 – Základní škola, Nad Parkem 1180, tel.: 734 159 656.
Volební okrsek č. 56009 – Základní škola, Nad Parkem 1180, tel.: 734 159 657.
Volební okrsek č. 56010 – Objekt čp. 125, Lahovičky, Strakonická ul.,
tel.: 734 159 658.

Jednosměrný provoz v Prvomájové.
Z důvodu rekonstrukce mostu přes Radotínský potok bude až do 27.11.2014 realizována částečná uzavírka v ulici Prvomájová (v úseku náměstí Osvoboditelů - Pod
Klapicí). Provoz zůstane zachován jednosměrný ve směru od ulice Na Betonce k ulici Pod Klapicí. Objízdná trasa pro opačný
směr je vedena po trase: náměstí Osvoboditelů – Horymírovo náměstí – Vrážská –
Na Betonce – Prvomájová. Investorem stavby je Městská část Praha 16 a zhotovitelem
BM Construction, spol. s r.o.
Volby a občané EU s přechodným pobytem.
Krajský soud v Brně rozhodl dne 19.9.2014
svým usnesením čj. 64A 6/2014 o tom, že
občané Evropské unie (EU) s přechodným pobytem na území České republiky (ČR) mohou být na základě své žádosti
zapsáni u příslušného obecního úřadu do
dodatku stálého seznamu voličů a mohou
následně hlasovat pro příslušné komunální politiky ve volbách do obecních
zastupitelstev. Toto právo tak rozšiřuje
již uplatňované právo cizinců majících
na našem území trvalý pobyt i na cizince,
kteří mají pobyt pouze přechodný. Cizinci s přechodným pobytem na území ČR
se mohou na příslušném obecním úřadě
zapsat do dodatku stálého seznamu voličů
nejpozději do středy 8. října 2014 do 16.00
hodin. Při podávání žádosti o zápis do
dodatku stálého seznamu voličů je třeba
se prokázat dokladem prokazujícím státní
občanství některého členského státu EU
(občanský průkaz, cestovní pas) a dále
průkazem potvrzujícím přechodný pobyt. Na základě toho pak bude tento cizinec zapsán u příslušného obecního úřadu
do dodatku stálého seznamu voličů.
V případě Úřadu městské části Praha 16
se lze ve věci podání žádosti o tento zápis obrátit na Odbor občansko správní,
kde lze potřebné záležitosti vyřídit, a to
na adrese náměstí Osvoboditelů 21/2a,
Praha-Radotín.
Hospodaření s vysokým přebytkem.
Na jednání Rady městské části Praha 16
konané 3. září 2014 se projednávalo mj.
plnění rozpočtu za prvních sedm měsíců
letošního roku. Hospodaření k 31.7.2014
skončilo s výsledkem ve výši +12,4 mil.
korun. Příjmy městské části od ledna
do července činily 62,2 mil. Kč, výdaje
49,8 mil. korun. V oblasti hospodaření
s vlastními prostředky byl v ýsledek
+4,6 mil. Kč díky průběžnému dobrému
hospodaření, jde o 47,9 procent výdajů
plánovaného rozpočtu ve všech oblastech
hospodaření a tedy o úsporu 9,3 mil. Kč.
Proti tomu příjmy jsou ve výši 53,1 %,
tj. nenaplnění o 4,67 mil. Kč. Příjmy
pocházely z vlastních prostředků, z dotačních vztahů hlavního města Prahy, ale
i státu (ministerstev práce a sociálních
věcí, životního prostředí, MŠMT, ministerstva vnitra) a z prostředků účelově
poskytnutých a určených k fi nančnímu
vypořádání. Díky tomuto rozpočtu se
mohly uskutečnit zásadní letní investice: s dotací hlavního města Prahy se
například provizorně zajistila lávka přes
Berounku, která je v havarijním stavu,
došlo k úpravě školního dvora a vůbec
všech venkovních prostor areálu II. stupně základní školy v Loučanské ulici nebo
byly dofi nancované oba nové čisticí stroje
a kontejnerový vůz pro Technické služby
Praha - Radotín pořízené díky fi nancím
získaným ze Státního fondu životního
prostředí. Podle předběžných údajů se
přebytek hospodaření za navazující období leden až srpen 2014 ještě zvýšil a dosáhl
celkově +15,2 milionu korun.
Uzavírka ulic v Radotíně. Z důvodu
konání akce „Havelské posvícení“ dojde
ve dnech od 10. do 12. října k uzavírce
ulic Václava Balého, Loučanská a Zítkova a náměstí Sv. Petra a Pavla. Uzavírka
bude probíhat ve dvou fázích. V I. fázi
(10. října od 9.00 do 24.00 hodin) budou
uzavřeny ulice Václava Balého (úsek:
Ježdíkova – náměstí Sv. Petra a Pavla),
náměstí Sv. Petra a Pavla a Loučanská
(úsek: Václava Ba lého – Felberova).
V II. fázi (11.-12. října do 20.00 hodin) budou uzavřeny ulice Václava Balého (úsek:
Ježdíkova – náměstí Sv. Petra a Pavla), náměstí Sv. Petra a Pavla a Loučanská (úsek:
Václava Balého – Macháčkova) a Zítkova
(úsek: Loučanská – po čp. 222/4). Objízdná trasa v rámci I. etapy je vedena po
trase: Loučanská – Felberova – Ježdíkova,
v rámci II. etapy je objížďka vedena po
trase: Horymírovo nám. – nám. Osvoboditelů – Karlická – bezejmenná účelová
komunikace – Na Rymáni. Pořadatelem
akce je Městská část Praha 16.

Radotín bude mít podzemní kontejnery
dostane kultivovanější vzhled a bude
tak přispívat k čistotě. Na sběrných
místech bude separován papír, sklo,
plasty a tetrapak. Kontejnery budou
zapuštěny do země a na povrchu zůstane pouze vhozová šachta. Objem
každého kontejneru bude 3 m3,“ sděluje
Mgr. Miroslav Knotek, 1. zástupce
starosty a koordinátor projektu a pokračuje: „Původně jsme uvažovali
o 7 místech. Všechny lokality jsou na
nejvíce frekventovaných místech. Dvě
stání budou vybudována na starém
Sídlišti, dvě na náměstí Osvoboditelů
(Prvomájová a Na Betonce) a na Horymírově náměstí. Dvě stání jsme zamýšleli v oblasti Mramorky a Tachov-

ské, ale bohužel majitelé sousedních
a dotčených pozemků nesouhlasili.“
Státní fond nastavil velice tvrdé
podmínky pro zrealizování celého
projektu. Původní standardní dobu
na dokončení projektování a všechna
povolení zkrátil z šesti na dva měsíce.
Součástí podmínek fondu je i částečné proinvestování ještě v roce 2014.
„Všechna tato omezení řešíme tak, aby
se nám tento projekt podařilo zrealizovat v termínu a ve prospěch Radotína. Čas na administraci je opravdu
strašně krátký,“ pokračuje Knotek.
Příprava žádosti na výstavbu podzemních kontejnerů začala na jaře
roku 2013. První jednání proběhla se

2016: nádraží bez bariér
(Norimberk). Zatímco na mnoha úsecích je již dávno rekonstrukce trati hotova, mezi Prahou a Berounem si prošla
několika náročnými stádii příprav.
Nejprve byla vedena povrchově, ale
pro příliš mnoho komplikací při projednávání (zejména z hlediska životního prostředí a hlukové zátěže) měla
být prakticky celá zanořena do země.
V plánech projektantů vznikl záměr
vybudování téměř 25kilometrového raženého tunelu, který by začínal v pražských Hlubočepích (za Barrandovským
mostem), u Malé Chuchle se do něj
měla napojit trať vedoucí z Krče a tunel
byl ukončen až těsně před Berounem.
Tunel by vyřešil mnoho komplikací
při přípravě i samotné realizaci trati,
včetně hlukové zátěže údolí Berounky, a zásadně by zrychlil provoz na
trati (z dnešních 70-100 km/h až na
rychlost 250 km/h), avšak náklady na
jeho výstavbu a otázka bezpečnosti při
mimořádných událostech mu zatím
vystavily stopku. Investor akce, státní
organizace Správa železniční dopravní
cesty (SŽDC), se doslova vrátil „zpět
na zem“, bohužel několik let příprav
tím bylo promarněno…
Nynější plány by měly z místního
pohledu vyřešit zejména obrovskou
bolest všech nádraží: nejsou bezbarié-

rová, takže vozíčkáři, rodiče s kočárky
či hůře se pohybující senioři mají zapovězeno rychlé a komfortní spojení
do centra Prahy a musejí se spoléhat
na autobusy. Zatímco v některých stanicích to šlo, třeba v Radotíně opakovaně správce trati odmítl osadit jako
provizorní opatření pojízdné rampy
(resp. „kolejničky“) na stávající schodiště. „O tuto úpravu jsme dopisem
starosty požádali a dostali odpověď,
že to kvůli předpisům pro bezbariérový přístup (rampa o sklonu 8 %) není
technicky možné,“ říká 2. zástupce
starosty MČ Praha 16 Ing. Milan Bouzek. Všem tedy nezbývá než počkat na
samotnou modernizaci trati, díky níž
bude radotínské nádraží osazeno hned
trojicí výtahů (první u nádražní budovy, druhý u 2. nástupiště a poslední
u schodiště u parkoviště P+R).
Díky modernizaci pak vznikne
i zcela nový podchod pro pěší mezi
ulicemi Na Betonce a Vrážskou (ústící u obchodů) s odbočkou (rampou)
na 2. nástupiště, kterou si místní
radnice vymínila. Toto spojení bude
vybudováno jako náhrada stávajícího
železničního přejezdu v ulici Na Betonce, který musí být kvůli koridoru
zrušen. V návaznosti na to bude rozšířen tunýlek pod tratí v Prvomájové
ulici na vozovku o šíři dvou jízdních

Radnice společně s vámi pomáhá
V posledních měsících se díky vám
všem daří pomáhat dobré věci, a to
hned několika radotínským potřebným:
chlapci na vozíku, rodině po tragicky
zemřelém, nedoslýchavému miminku
i holčičce s těžkou skoliózou páteře.
V úterý 2. září předal Mgr. Karel
Hanzlík, starosta Městské části Praha 16, společně se svým zástupcem
Mgr. Miroslavem Knotkem, tajemníkem Úřadu městské části Praha 16
Ing. Pavlem Jiráskem a Ing. Martinou
Koutníkovou z Nadačního fondu Algo
nový invalidní vozík Janku Ferancovi,
místnímu handicapovanému chlapci.
Mechanický vozík za cca 41 tisíc

korun byl pořízen z výtěžku sbírky, kterou pořádal Nadační fond
Algo ve spolupráci s Městskou částí
Praha 16. Významnou měrou přispěl
lakrosový oddíl LCC Custodes TJ Sokol
Radotín v rámci dubnového Memoriálu Aleše Hřebeského, během něhož se
vybralo 16 250 korun. Mnoho radotínských občanů i organizací se připojilo

sběrem víček od PET lahví, které pak
byly odevzdány do výkupen, a do potřebné částky dorovnala Nadace Algo.
Kromě výše jmenovaných se předání dále zúčastnily Mgr. Jitka Stejskalová, vedoucí Odboru sociálního
ÚMČ Praha 16, a Jankova maminka.
„Mnohokrát děkujeme všem, kteří se
ke sbírce připojili, aby tak ulehčili život našemu spoluobčanovi, a Jankovi
i jeho rodině přejeme i nadále mnoho
optimismu,“ dodal starosta Hanzlík.
Rada městské části Praha 16 v květnu rozhodla zřídit účet pro finanční
sbírku jako projev solidarity s rodinou pozůstalých po tragicky zesnulém

panu Veselém z Radotína. Ten zemřel
následkem nešťastné události, k níž
došlo 7. května v areálu zahradnictví
za kostelem v ulici Nad Berounkou.
Jeho nejbližší, manželka a děti ve
věku 8 a 6 let, se tak ocitli v neleh ké situaci. Vý nos sbírk y jim
pomáhá, alespoň částečně, fi nančně
zvládnout první nejhorší období:

zástupci magistrátního odboru zeleně
a odpadového hospodářství o zařazení
nových míst do systému svozu. Tento
požadavek musí být projednán s magistrátem na základě pražských pravidel
pro budování podzemních kontejnerových stání. Následovala jednání
se svozovou firmou. Příprava žádosti
a vlastní podání se prodloužilo z důvodu nejasností mezi SFŽP a EU. V dubnu
2014 byla podána žádost a výsledky
řízení byly známy na konci srpna.
V současné době se čeká na výsledky výběrového řízení na zhotovitele
stavby. Všechny tyto procedury musí
být dokončeny do 15. října 2014.
V krátké době po tomto datu by měla
začít výstavba prvních stání. Postup
prací bude včas oznámen občanům
v daných lokalitách.
pruhů a 1,5metrový chodník. A aby byl
do oblasti tzv. Benátek zajištěn příjezd
i v případě povodní, požaduje radnice
zahrnout do stavby koridoru prodloužení protipovodňových opatření (PPO)
ve Vrážské ulici právě až za tunýlek
(dnes končí PPO u ulice U Jankovky).
Velkým otazníkem je i nadále vybudování nové zastávky u Sídliště, kterou radnice dlouhodobě prosazovala.
„Protože její realizace by znamenala
výstavbu čtyř souběžných kolejí místo
dosavadních dvou, nemalé prostorové
úpravy a po dokončení rovněž mnohem vyšší dopravní zátěž v okolí včetně třeba celodenního parkování vozidel řidičů, kteří mají Radotín jen jako
tranzitní stanici při cestě do centra
Prahy, radotínská radnice již na nové
zastávce netrvá,“ vysvětluje zástupce
starosty Bouzek. Konečné rozhodnutí
je tak v rukou SŽDC a organizace
ROPID – Regionálním organizátorovi
Pražské integrované dopravy.
Součástí výstavby koridoru jsou
i protihluková opatření, jejichž rozsah
se ještě upřesňuje.
Špatnou zprávou na závěr je, že
stavba nezačne ani v roce 2015, což byl
několikátý plánovaný termín zahájení. Kvůli dodatečným požadavkům
Městské části Praha – Velká Chuchle
na přesunutí chuchelské zastávky
k rušenému přejezdu se práce mezi
Smíchovem a Radotínem nezahájí dříve než v roce 2016.
rodině již bylo převedeno 70 000 Kč.
Číslo účtu zřízeného pro tuto sbírku
je 6015-2000861379/0800, a to jako
podúčet stávajícího běžného účtu MČ
se zvláštním variabilním symbolem
07052014 vztaženým k datu onoho
smutného dne. Přispívat je nadále
možné bezhotovostním převodem
i hotovostní platbou v pokladně
Úřadu městské části Praha 16 (na
náměstí Osvoboditelů 21/2a, úřední
hodiny pondělí a středa 8.00-12.00
a 13.00-18.00 hodin, úterý a čtvrtek
8.00-12.00 a 12.30-14.00 hodin a pátek
8.00-12.00 hodin).
Potřebným jsme pomáhali i na
radotínském Burčákobraní konaném
v sobotu 13. zá ří. Zde byl zřízen
infostánek městské části, na němž bylo
možné dostat nejnovější informace
z radnice, ale také přispět na sociální
a zdravotní účely. Touto formou se
podařilo vybrat 15 044 Kč a z vytipovaných potřebných byla vybrána
6měsíční Anežka Prachová. Holčička
má vrozenou vadu sluchu a od října
potřebuje speciální naslouchadla, která stojí více než 30 tisíc korun a na něž
zdravotní pojišťovna přispěje 5 tisíci
korunami. Díky jednodenní sbírce tak
mladá rodina nebude muset doplácet
tolik ze svého.
Tím však snaha o pomoc těm, co ji
skutečně potřebují, nekončí. V těchto
dnech vrcholí přípravy pro novou
sbírku víček, kterou bude opět pořádat Nadační fond Algo ve spolupráci
s Městskou částí Praha 16. Rodina,
které by pomoc měla směřovat, již
byla oslovena a řeší se poslední detaily. Sledujte webové stránky Praha16.eu, kde by se informace o sbírce
a sběrných místech měla objevit během několika dnů.
Všem, kdo pomáhají, ještě jednou
moc děkujeme!

Místo u řeky schváleno

hl. m. Prahy č. 2455 ze dne 9. září 2014.
Celkové náklady jsou dle projektové dokumentace ve v ýši 8,3 mil. Kč
a Městská část Praha 16 v případě získání
dotace poskytne 0,63 mil. Kč (spoluúčast
radnice byla schválena na Zastupitelstvu
dne 26.3.2014). V současné době je podána
žádost o stavební povolení a uvažuje se
o rozšíření prostoru pro uvedený projekt
o území bývalého zahradnictví v ulici
Nad Berounkou.
„Řešený prostor je dlouhodobě nevyužívanou ´zelenou´ oblastí v Radotíně,

která nově nabídne větší možnosti relaxace, odpočinku, setkávání a rozšíří náměstí
sv. Petra a Pavla. Procházky po nábřeží
Berounky tak dostanou jiný rozměr. Součástí upravovaného prostoru je i řešení ústí
Radotínského potoka – opravena bude stěna
navigace u Berounky, která je po povodních
poničena,“ uvádí místostarosta Knotek. Řešený prostor splňuje požadavky koncepce pražských břehů vypracované Institutem
plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

Rozvoj podmínek pro základní školství

(nové třídy v Modřínku), tak i na Sídlišti
(přestavba bývalého školnického bytu na
třídu – viz například NP č. 3/2013).
Nyní totéž čeká i základní školu, zcela
v souladu s demografickým vývojem posledních let. „Silné ročníky nastupují do
škol a již pro letošek, aby byla uspokojena
potřeba výuky pro všechny děti z Radotína, se otevíraly 4 první třídy místo předpokládaných tří. Přestávají pomalu dostačovat nové třídy vybudované v přístavbě
u školní jídelny a v prostorách dílen, kde
dříve sídlil Klub Radotín, který byl přesunut do rekonstruovaných suterénních
prostor právě pod jídelnou,“ vysvětluje
důvody přípravy zásadních změn radotín-

Bazén by řešil nejen výuku plavání pro
místní školy a rozšířil možnosti výkonnostního a rekreačního sportu, ale
zároveň by mimo dobu vyučování sloužil
i pro nejširší veřejnost. Reálnost výstavby
(náklady zatím odhadem cca 40 milionů
korun) i samotného provozu si zástupci
radotínské radnice ověřili v květnu při
návštěvě jihočeských Borovan, kde vedle
nového biotopu (viz NP16 č. 6/2014) mají
řadu let i oblíbený školní bazén. „Tam
však stojí v areálu školy, mimo biotop,“
dodává Knotek. „V současné době probíhají jednání s projektanty o řešení technologie bazénu a na základě podrobné studie

ský starosta Mgr. Karel Hanzlík.
Studie předpokládá jako nejzásadnější
nástavbu pavilonu dílen (u ulice K Lázním) o další nadzemní podlaží, v němž
vzniknou čtyři nové učebny, dva kabinety
a potřebné sociální zázemí. Myšleno je
i na vyšší počet žáků a studentů gymnázia
stravujících se v areálu školy. Proto bude
objekt školní jídelny rozšířen přístavbou
šaten v místě dnešního zastřešeného
vstupu, díky čemuž se dosavadní šatna
využije pro rozšíření jídelny jako takové. Předpokládané náklady se pohybují
kolem 18 milionů korun a městská část
podala žádost o dotaci v nově vyhlášeném
programu Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. „Nově otevřený inves-

se pracuje na dokumentaci pro územní
rozhodnutí.“
Nedílnou součástí rozvoje areálu je
i doplnění nedostatečné kapacity parkovacích míst, tedy bolest, která trápí
zejména místní obyvatele – učitelé i žáci
gymnázia z vyšších ročníků každý pracovní den zaberou v okolních ulicích
ka ž dé legá l ní i nelegá l ní pa rkovací
místo. To by se mělo změnit, v areálu
v sousedství biotopu vznikne parkoviště
o 25 místech a dalších 11 jich přibyde na
nevyužívané travnaté ploše v bývalém
parku MDD proti hlavnímu vstupu do
II. stupně ZŠ. Financování těchto parkovacích míst je zahrnuto do žádosti

tiční fond rozvoje měl termín podání do
31. srpna 2014. Ministerstvo na základě
posouzení žádosti doporučí jednu ze čtyř
možností fi nancování,“ říká 1. zástupce
starosty Mgr. Miroslav Knotek.
V areálu školy se ale chystají i další projekty. V první řadě jde o výstavbu zbrusu
nového školního bazénu, který naváže
na letos dokončenou stavbu koupacího
biotopu. Právě jeho zázemí – šatny a sociální zařízení – bylo vybudováno s vizí
budoucího využití pro školní bazén.

podané na MŠMT. Navíc obě by mimo
školní rok sloužila pro odstavení aut návštěvníků biotopu.
Poslední, spíše již vizí do budoucna, je
možnost zastřešení stávajícího zanedbaného atria školy za šatnami. Uzavřením
atria by vzniklo víceúčelové místo pro
setkávání či větší shromáždění dětí a učitelů – nahradil by se nepříliš důstojný
prostor pro podobné akce, kterým dnes je
školní tělocvična.

Pohání mne lokální patriotismus
Rozhovor se starostou MČ Praha 16
S blížícími se komunálními volbami končí svoje druhé funkční období radotínský
starosta Karel Hanzlík. O tom, zdali bude na tomto postu pokračovat i další čtyři
roky, rozhodne výsledek blížících se voleb. Radotínští občanští demokraté ho do komunálního klání vyslali opět jako lídra svojí kandidátky. Svojí prací a prací dalších
členů, kteří jsou v Zastupitelstvu MČ Praha 16, chce dokázat, že v ODS jsou i slušní
lidé. Voličským výsledkem chce získat silnou zbraň proti těm, kteří značku konzervativní strany zdiskreditovali. Říká o sobě, že jeho hybnou silou je pocit lokálního
patriotismu a hrdost, že je Radotíňák, rovněž zodpovědnost k těm, kteří městskou
část spravovali před ním, zodpovědnost k přátelům, kamarádům, známým a všem
spoluobčanům, kteří s ním na levém břehu Berounky žijí. V neposlední řadě pak
vůči dětem, jelikož si přeje, aby v Radotíně žily spokojeně. Tvrdí, že díky krásné
přírodě a všemu tomu, co zde je, se tu žije velice příjemně. Na uplynulé čtyři roky,
jejich zhodnocení a třeba i na vztah k Radotínu jsme se starosty Městské části Praha 16 zeptali při rozhovoru pro čtenáře Novin Prahy 16.
Na úvod se asi hodí položit otázku, co
pro Vás Radotín znamená? Strašně
moc mi na tomto místě záleží už proto, že prozatím celý můj život je s Radotínem bytostně spojen. Vedle školy,
kam jsem se po absolvování fakulty
tělesné výchovy a sportu vrátil jako
kantor, jsem zde absolvoval i místní
gymnázium. Jelikož mě bavil sport
a práce s dětmi, působil jsem zároveň
několik let jako trenér basketbalové
mládeže. Můj vztah k Radotínu je pak
postaven především na zodpovědnosti
k místu, kde žiji, kde žili rodiče mých
rodičů, já s rodiči, a věřím, že zde bude
spokojeně žít i můj patnáctiletý syn. Je
to i o zodpovědnosti k mým předchůdcům na radnici, Haně Žižkové
a Jirkovi Holubovi, tedy k lidem, kterých si velice vážím, jelikož toho pro
Radotín mnoho udělali. Mám zde za
ta léta mnoho přátel a kamarádů, kteří
například hrdě hájili radotínské barvy
v různých sportovních soutěžích.
Čtyřleté volební období se chýlí k závěru, jak byste ho, pane starosto, hodnotil? Hodnotil bych ho veskrze pozitivně.
Díky optimalizačním krokům a dlouhodobě zodpovědnému hospodaření, které
se projevuje v porovnání s rokem 2007
v každoroční úspoře na provozních nákladech skoro 10 miliónů korun, se nám
dařilo systémově řešit řada potřebných
věcí. S ohledem na prodlužující se věk

našich seniorů a zvýšenou poptávku
se například jedná o rozšiřování pečovatelské služby. Podařilo se dostatečně
navýšit kapacitu školních a předškolních zařízení, modernizovat jejich stravovací zařízení novými technologiemi.
Dále obnovovat a doplňovat techniku
v technických službách, které tak mohou
rozšiřovat svoji činnost. Zajistit, modernizovat a rozšiřovat provoz kulturního
střediska, kina a knihovny. Nezanedbatelná je i snaha o postupné snižování energetické náročnosti bytových
a správních objektů v majetku městské
části formou zateplování budov.
Z čeho osobně máte největší radost, že
se podařilo? Mám radost ze všeho, co
pomohlo ke zlepšení života v Radotíně,
ať se jedná třeba i o zdánlivě banální
věc, jako je instalace nové lavičky.
Ale přesto, co byste pasoval nejvýše?
Jednoznačně dobré hospodaření. Dále
především věci vyplývající z volebního
programu, které jsme občanům slíbili.
To jsou záležitosti, jež nás nejvíce zavazují. Z nich bych vyzdvihnul dokončení kultivace prostoru za II. stupněm
základní školy, kde na místě bývalé
navážky a nefunkční čističky odpadních vod vznikl koupací biotop, který
si hned získal velkou oblibu, a přístavbu pavilonu vedle školní jídelny. Ale
asi nejvýše bych hodnotil, jak rychle
a efektivně se podařilo řešit situaci

Burčák chutná stále víc
Letošní Burčákobraní očekávali všichni,
kdo ho tak dlouho a pečlivě připravovali,
trochu s obavami. Ale obloha se vyplakala
už v pátek, sobota 13. září na Radotín shlédla vlídně, a tak se všechna předchozí práce
zúročila více než dostatečně.
Mírné obavy, že letos bude návštěvnost
slabší, byly překonány už kolem třetí odpo-

ledne. A návštěvnický rekord patrně také.
Což na druhou stranu znamenalo, že přes
ujištění všech vinařů, že letos kvasící šťávy
přivezli opravdu dost, bylo večer na stáncích pouze víno. A pivo.
Na náladě to ale neubíralo, protože zněla

parádní muzika - na pódiu se vystřídaly
čtyři kapely: cimbálovka Réva, Trio Ivana
Hlase, Abba revival a nakonec Harry Band,
v plenéru si své posluchače několikrát přitáhla vynikající cikánská kapela a i děti
byly spokojené, díky divadlu – protože Petrpaslík je umí nadchnout vždy a tentokrát
tu hrál dvakrát.
Nejlepší m bu rč á kem
byl letos vyhlášen moravský muškát z Vinice
Hnanice.
O ceny se ovšem
podělili i sami koštéři,
připravili je pro ně – fi rma MASCOM (set top
boxy), Českomoravský
archiv vín (sadu jakostních vín), fi rma MIKU
(vinotéku na 12 lahví)
a pan Pospíchal (vinotéku na 18 lahví).
Jednodenní sbírka
Vedle všech občerstvovacích kiosků se ani
tentokrát neztratil infostánek městské části. Vedle materiálů, které nabízel, měl i kasičku, do které ti, kteří chtěli, přispívali na
sociální účely. Tentokrát se touto formou
podařilo vybrat 15 044 Kč.

Desetkrát o duchovní hudbě
Křesťanství je neodmyslitelně spjato
s uměním, křesťanská liturgie i euroamerická křesťanská kultura jsou neoddělitelně
spjaty s hudbou.
Evangelická farnost spolu s klubem
KAAN (Klub Aktivních A Nestárnoucích)
v nadcházejících měsících pořádají a široké
veřejnosti nabízejí postupně desítku hodinových podvečerních nedělních setkání
s duchovní hudbou, která připravuje hudební publicista a radotínský občan PhDr. Petr
Veber, šéfredaktor sekce vážné hudby rozhlasové stanice Vltava. V cyklu přednášek
nebude dominovat slovo, ale znějící vážná
hudba. Duchovní tvorba, ať už liturgická,
nebo koncertní, při nich bude představena
v dávné i současné podobě, ve známém
repertoáru klasiků i v dílech málo hraných,
v rozdílnosti tradic katolických, pravoslavných a protestantských.

Cyklus začíná v neděli 19. října v 17.30 hodin
v evangelickém kostele v ulici Na Betonce
14 a dále se bude konat každou třetí neděli
v měsíci vždy na stejném místě a ve stejné
době. Vstupné je dobrovolné.

po červnové povodni v minulém roce,
včetně následné pomoci občanům.
Na druhé straně, co se úplně nepodařilo? Jak to v životě bývá, některé věci se
i přes snahu úplně nepodaří uskutečnit. V našem případě se jedná o úplné
dokončení výstavby technické vybavenosti (splaškové, dešťové kanalizace
a rozvod plynu) ve zbývajících oblastech Radotína. Jelikož se jedná o investičně náročné akce v řádech stovek
miliónů, jsme v tomto případě závislí
na vůli hlavního města Prahy, které je
investorem. V současné době je v plné
intenzitě výstavba v lokalitách ulic
Otínská, Dehtínská a Javořická.
V některých záležitostech, které jste
zmiňoval, je ale potřeba ještě některé
věci dořešit nebo dokončit, mám na
mysli rozšíření protipovodňových
opatření nebo dokončení splaškové
a dešťové kanalizace. V první záležitosti jsme od loňské červnové
povodně udělali několik důležitých
kroků. V případě ochrany Šárova
kola již máme podanou projektovou
dokumentaci k vydání stavebního
povolení a momentálně se snažíme
tuto investici prosadit do rozpočtu
hl. m. Prahy na rok 2015. Na oblast
Rymáně, která je podstatně složitější
z důvodu vlastnických poměrů dotčených pozemků, máme studii proveditelnosti. O dokončení technické
vybavenosti jsem hovořil, jelikož se
jedná o investičně náročné akce, jsme
odkázáni na hl. m. Prahu. Zbývá zasíťovat poslední páteřní komunikaci,
Zderazskou ulici, a několik kratších
bočních ulic. Na vše je již v převážné
většině stavební dokumentace, nebo
se připravuje. V posledních čtyřech
letech se do vybudování kanalizací,
plynofikace a nových komunikací
s chodníky, včetně případných výkupů pozemků, podařilo pro Radotín
získat 140 milionů Kč, což nás opět
mezi všemi 57 pražskými městskými
částmi řadí k nejúspěšnějším.
Co osobně pro Vás čtyři roky starostování znamenaly? Ty čtyři roky byly
o nesmírné zodpovědnosti z důvodu,

jakou důvěru mně a mým kolegům voliči dali při posledních komunálních
volbách v roce 2010, a o získání dalších obrovských zkušeností, které jsou
pro tuto práci zcela nezastupitelné.
Jak se pak takové zkušenosti dají
zúročit? Zkušenosti jsou nepřenositelné. Nemůžete si je koupit nebo někde
pořídit, musíte je postupně získat.
V poslední době se zkušenosti vyplatily při odstraňování škod po loňské
červnové povodni a při stabilizaci
lávky přes Berounku, což se podařilo
v rekordně krátkém čase po obdržení
odborného posudku, že mostovka
není v dobrém stavu. Víte, kam zavolat
či požádat o pomoc, zbytečně netápete
a neztrácíte drahocenný čas. V takové
Třebani mají již 12 let na lávce přes Berounku ceduli, že lávka je po povodni
v havarijním stavu, a nic se neděje…
Může Vás při tak dlouhém působení
v komunální politice něco překvapit?
Určitě. V této práci nemáte nic dopředu nalajnované.
A něco konkrétního? Například, jak někteří lidé považují za samozřejmost určité věci, jako je umístění jejich dětí do
škol, školek, že tak nemusí usilovně shánět umístění pro svou ratolest po okolí,
že mohou využít sběrný dvůr k odvozu
nepotřebných věcí, že v převážné části
Radotína máme kvalitní komunikace
a napojení na dešťovou a splaškovou
kanalizaci, že můžou jít za zábavou na
celou řadu akcí, které organizuje radotínská radnice, do kina, do sportovní
haly, jet jako senior na dotovaný zájezd
nebo odebírat dotovaný oběd, že jsou
vysázeny nové stromy, a tak bych mohl
pokračovat. Stačí se však podívat, a ne
daleko za hranice městské části, a zjistíte, že to není samozřejmý standard, že
zatím vším stojí práce lidí.
Co v novém volebním období let
2014 – 2018 bude muset vedení radnice
především řešit? Je to celá řada nelehkých záležitostí. O některých jsme
hovořili. Ochránit před povodněmi
oblast Šárova kola a Rymáně, vystavět
novou lávku přes Berounku, dokončit
výstavbu technické vybavenosti, dále

Neřež na klubové scéně M. Peroutky
Již podruhé vystoupí skupina Neřež na
klubové scéně Milana Peroutky – v pátek
7. listopadu. Lídr skupiny Neřež, Zdeněk
Vřešťál nám věnoval chvilku času, abychom si popovídali o této výjimečné kapele.
Můžete krátce představit sebe a skupinu
Neřež těm, kteří by snad náhodou nevěděli,
o jaké seskupení se jedná? Skupina Neřež
je vlastně volným pokračováním Nerez,
kapelky, kterou jsem spolu se Zuzanou
Navarovou a Vítkem Sázavským začátkem
80. let minulého století zakládal. Zuzana
už si s námi nikdy nezazpívá – letos uplyne
neuvěřitelných 10 let od jejího předčasného
odchodu. Ale s Vítkem hraji dodnes právě
v Neřež. Už to je 35 let, co jsme měli první
koncert! Kromě nás dvou je v Neřež i baskytarista Filip Benešovský (ten také vystupuje
například i s Romanem Dragounem a v několika revivalových partičkách jako jsou
Broky Františka Kanečka nebo Ein Kessel
Buntes Revival). Na flétnu a perkuse hraje
Robert Fischmann (ten vystupuje i se skupinou Bran). Náš repertoár je velice pružný.
Můžeme zahrát několik desítek písniček
z období Neřež, ale také repertoár Nerez.
Zmínil jste smutné 10. výročí úmrtí vynikající a nezapomenutelné zpěvačky a textařky
Zuzany Navarové. Můžete nám říci, jak se
s jejím odchodem změnil váš profesionální
hudební život? Já vlastně neustále koncertuju, píšu písničky, muziku k filmu (naposled
Román pro muže a seriál Vinaři). Nic se

nezměnilo, jenom nám všem chybí Zuzanin
krásný hlas, chytré texty, úsměv a skvělý
smysl pro ironii. Zpěváci, kteří si své písně
píší sami, vlastně nikdy neodejdou, když je
jejich dílo dobré. Právě proto se v našem

repertoáru vždycky objeví i několik písniček
od Zuzany nebo Nerez. Zuzana je tak stále
s námi.
Jaký hudební počin, či deska, na které jste
se podílel, je pro vás osobně nejdůležitější

Tip na divadelní zážitek
Z radotínské Koruny zvou všechny náročné divačky a diváky na monodrama známého spisovatele Douga Wrighta, který za ně
v roce 2004 obdržel Pulitzerovu cenu.
Hra je koláží ze života nejznámějšího
berlínského transvestity Charlotte von
Mahlsdorf (1928 – 2002) narozeného jako
Lothar Berfelde. Autor ji zpracoval podle
svých rozhovorů s hlavní postavou, zpráv
v tisku, televizních show a dalších materiálů
a vypráví fascinující životní příběh muže,
který v ženských šatech dokázal přežít
represe nacistického i komunistického
režimu. Jako sběratel(ka) užitného umění
z období tzv. Gründerzeit (1890-1900)
založil(a) Charlotte von Mahlsdorf známé
Gründerzeit Museum a v roce 1992 byl(a)

oceněn(a) Spolkovým křížem za zásluhy.
Jediný herec v představení ztvárňuje vedle
hlavní postavy i další figury a figurky,
které Charlotte potkaly v průběhu její životní pouti, a to včetně samotného Douga
Wrighta, autora hry.
Představení Divadla SoLiTEAter bylo
oceněno jako nejlepší amatérská činoherní inscenace 2009 na celostátní přehlídce
Divadelní Děčín 2009 a nominováno do
hlavního programu 79. ročníku festivalu Jiráskův Hronov. Hronovské (velmi náročné)
publikum pak tleskalo ve stoje.
Libor Ulovec, který v inscenaci ztvárňuje přes 30 postav, je civilním povoláním
advokát, jako amatérský herec působí též
v divadelním souboru Pibimpap-Rizoto.

systémově a komplexně řešit problém
s výskytem radonu v obecních bytech
na Sídlišti, řešit dále projekt zástavby
centra Radotína a pokusit se o výstavbu krytého bazénu, který bude
navazovat na sociální zázemí nového
koupacího biotopu.
Chtěl byste před blížícími se volbami
vzkázat něco voličům? Hlavně, aby
k volbám šli a projevili svůj názor. Vždyť
jde o to zásadní, jak se bude vyvíjet
jejich nejbližší okolí, jejich městská část
v následujících čtyřech letech. Dříve než
půjdou k volebním urnám, rozhodně by
si měli pořádně srovnat, co jednotlivé
politické strany, hnutí a uskupení slibují,
kdo tyto vize reprezentuje, a především,
jaké konkrétní výsledky práce jsou za
jednotlivými kandidáty vidět a jestli
vůbec se někdy například do veřejného
života zapojili, něco udělali. Myslím, že
je opravdu k zvážení dát podporu někomu, kdo se vám sice opakovaně objeví
na některé kandidátce, a Radotín není
výjimkou, přitom sám za čtyři roky nic
pro místo, kde žije, neudělal, nechodil do
poradních orgánů rady či zastupitelstva,
kam se přihlásil… Nevěřte populistickým slibům a vsaďte na jistotu, a kde to
funguje, tak na kontinuitu.
Děkujeme za rozhovor
a kterou považujete za nejzdařilejší? Byla to
především první deska Nerez „Masopust“.
Potom i druhé album Neřež „Nebezpečný
síly“. Jako producent se mohu pochlubit
několika platinovými alby, asi nejvíc se povedlo CD Jarka Nohavici Divné století.
Měl jste nebo máte nějaký hudební vzor?
Mění se léty? Já měl vždycky rád Beatles,
Stinga, Gabriela, Simona… Taková ta stará
škola, pěkné písničky, ve kterých je nápad,
ale zároveň to jsou hity. Nesrozumitelnou
náročnou hudbu pro hudbu opravdu nemusím.
Znáte Radotín? Máte na něj nějakou osobní
vzpomínku? Radotín znám velmi dobře,
jezdil jsem sem natáčet do studia k Honzovi Volnému. Pravidelně také navštěvuji
MUDr. Michala Maška, což je podle mého
názoru zubař, který mi opravdu rozumí…
Nic nebolí a ještě si pokecáme třeba o numismatice!
Chtěl byste si v souvislosti s vaší hudební
kariérou splnit nějaký zdánlivě nesplnitelný
sen? Já už jsem si toho užil docela dost.
Mohl jsem stát po boku Zuzany Navarové,
byl jsem manažerem a producentem
Jaromíra Nohavici v jeho nejlepších letech
a už třináct let s Neřež doprovázíme Marii
Rottrovou… Hlavně chci být zdravý a mít
nápady. Jako otec jsem opravdu plodný
autor, mám celkem čtyři děti. Tak snad ještě
něco napíšu…
Děkuji za rozhovor a moc se těším se na radotínský koncert

Představení Svou vlastní ženou bylo jeho
prvním pokusem vykročit ze škatulky
výlučně komediálního žánrového herectví
k dramatickým rolím a pokus se opravdu
povedl.

Divadlo SoLiTEAter a Libor Ulovec –
Dough Wright: Svou vlastní ženou ve
čtvrtek 13. listopadu od 19.00 hodin
Vstupné 150 Kč, rezervacekskoruna@centrum.cz

Solidární obchod otevírá v říjnu

Klub otrlého diváka
Pro velký úspěch dubnového představení Testosteron zajistili v Koruně jeho
reprízu – pro všechny, co mají rádi velmi
drsný humor, Karla Gotta i nekorektní
vtipy. A to opravdu již poslední. Divadlu
Point totiž končí autorská práva.

Sedm chlapů, sedm povah, sedm
nátur, sedm rozdílných hladin testosteronu. Avšak jeden stejný cíl.
Stejná radost a stejná bolest. Muži
o ženách a také sami o sobě v drsné
komedii, která si ani na svatební hostině nebere servítky.
Tato velmi svižná a zábavná situační
komedie polského autora sleduje snahu
sedmi zcela odlišných mužů pochopit,
v čem tkví jejich živočišná podstata.

Výstava Kruhu
Pomalu jsme po spirále času opět
došli k okamžiku, kdy se v radotínské
Koruně sejdou místní tvůrci, aby předvedli svá díla.
Výstava, na které se každoročně představují umělci
sdružení v Kruhu radotínských výtvarníků, zde bude
ve velkém sále probíhat od
soboty 15. do neděle 23. listopadu.
Jako vždy, je i tentokrát
výstava prodejní (i když
ne vše, co bude k vidění,
bude možné i zakoupit).
Kruh bude mít připraven

Jsou odsouzeni k tomu být náchylní
k násilí? Jsou odsouzeni k tomu být
citově negramotní a jako takoví nikdy
nepochopit podstatu ženy? V dialozích se střetávají i zcela protichůdné
pohledy na ženy a na partnerské vztahy ; z at í mco jeden
se cítí alfa-samcem
zplozeným k plození,
druhý je biolog a vidí
vše vědecky, což je
pro třetího, čerstvě
ženatého otce malé
holčičky, zase příliš
skeptické. Skutečně
je rozdíl mezi těmito
muži přímo úměrný
poměru jejich hladiny testosteronu?
Nebo si prostě jako moudrý homo
sapiens můžeme vybrat?
Upozornění: Během představení
se na jevišti kouří a mluví sprostě.
Přístupné od 15 let! Nic pro jemnější
povahy!
Divadlo POINT Prostějov, A. Saramonowicz: Testosteron – 18. října
od 19.00 hodin v Koruně
rezervacekskoruna@centrum.cz
informativní katalog a určitě bude
z čeho vybírat.
Takže pro ty, kdo budou mít zájem:
veškerá díla je možné si zde prohlédnout (a některá i zakoupit) po celý
týden vždy mezi desátou hodinou
dopolední a šestou večerní.

Solidární obchod? Co je to? Pravděpodobně
jste o něčem takovém ještě neslyšeli. Není divu,
vždyť v České republice žádný takový obchod
zatím neexistuje. První se bude otevírat v radotínském evangelickém kostele Na Betonce 14.
Co to tedy vlastně je? „Solidární obchod je
charitativní výdejna velmi levných potravin.
Lidé ve složité finanční situaci, kteří pobírají
dávky v hmotné nouzi nebo jsou jinak prokazatelně ve složité sociální situaci, obdrží
za nízký poplatek kupony, za které nakoupí
potraviny se slevou 80-90 %. Některé položky
budou zcela zdarma. Potraviny budou částečně pocházet z kostelních sbírek, dále budeme
rozdělovat jídlo získané darem od Potravinové
banky a dalších drobných dárců a sponzorů.
Například v říjnu nám přispěje farmář
Jan Miller z Holubic čerstvě sklizenými kvalitními bramborami, které budou k dispozici
pouze za 1Kč/1kg.
Jak sám název napovídá, solidární ob-

chod je založený na solidaritě. Na solidaritě
těch, kdo mají nadbytek, s těmi, kteří mají
nedostatek.
Pokud byste mohli darovat potraviny (například část nadúrody ovoce ze zahrady, nebo
těstoviny, obilniny, luštěniny, trvanlivé mléko,
dětskou sušenou stravu apod.), můžete své
dary nosit každý čtvrtek v době úředních
hodin, od 15.00 do 17.00 hodin, v kostele.
První výdej potravin začne ve čtvrtek
16. října od 15.00 do 17.00 hodin. Dále
bude, ve stejných hodinách, otevřeno
2x měsíčně, vždy 1. a 2. čtvrtek v měsíci.
Experimentální provoz potrvá do konce
roku 2014 a dále podle možností, které
nám umožní objem darů.
Budeme vděčni za jakoukoliv nezkaženou
potravinu, třeba i jen za jedno balení mouky, malé balení vajec, 1 kg jablek ze zahrádky
nebo třeba za nespotřebované jogurty z vaší
ledničky 2 dny před expirací!

Týden seniorů je za námi
Již druhý ročník Týdne seniorů proběhl mezi pondělkem 8. září a pátkem 12.
září. Pro radotínské dříve narozené jej
připravila Městská část Praha 16 ve spolupráci s Kulturním střediskem Radotín
a Klubem Aktivních A Nestárnoucích.
Paleta nabídnutých programů byla dostatečně pestrá, aby si z ní mohli vybrat
všichni, kdo budou mít zájem. A několikrát nabídla opravdové lahůdky.
Hned úvodní přednáška promovaného geologa Štěpána Raka o historii
Radotína a jeho okolí vepsané do kamene při jeho vzniku (toho kamene),
byla nesmírně zajímavá. I pro přednášejícího, který, jsa poprvé v suterénu
Koruny, si se zájmem prošel kamenný
„archiv“ zazděný do zdejších základů.
O den později tamtéž proběhla
výtvarná dílna, při které se zájemci
(v tomto případě výhradně zájemkyně) učili zpracování papírových
prou ž k ů do t z v. „ca ndy bags“
náramků. Ovšem největší nával zaznamenal ten den odpoledne velký sál
Koruny. Na Čaj o třetí totiž tentokrát
dorazil legendární herec a zpěvák Jo-

sef Zíma. Kolena už prý má náhradní,
ale jeho hlas dosud žádnou náhradu
rozhodně nepotřebuje.
Středa patřila setkání s další pamětnicí herecké branže - herečka
Zdenka Procházková vzpomínala na
svého manžela, herce Karla Högera,
a na další velikány divadla a fi lmu.
Na Pohádky staré Prahy sice příliš
babiček a dědečků nedorazilo, děti se
ale bavily dobře. Komponovaný pořad
Aby duše ani tělo nebolelo s ukázkami rehabilitačního cvičení lektorky
Hanky Hladovcové a povídáním
s farářem Petrem Špirkem o zdravém
soužití s vlastním tělem i duší se
odehrálo v komorním prostředí Klubové scény Milana Peroutky a bylo to
příjemné povídání u jednoho stolu.
Následovala ho kinokavárna s fi lmem Farářův konec.
Setkání s radotínským starostou
Mgr. Karlem Hanzlíkem „Vaše starosti na starostovu hlavu“: Chce to
určitou osobní statečnost, aby člověk
řekl své připomínky starostovi přímo
do očí, a tak ani tady nebylo úplně plno.

Všem solidárním přátelům a dárcům
předem děkujeme!“ říká Petr Špirko, evangelický farář.

Radotínský evangelický kostel
Na Betonce 14
Ale na živý rozhovor návštěva stačila.
Další ročník bude sice až za rok,
ale do té doby proběhne akcí ještě
plno, není třeba se bát. Co je ovšem
nutné – sledovat jejich nabídku – ať
už zde v novinách, na vývěskách či na
www.praha16.eu.

Na Čaj o třetí tentokrát zavítal
dokonce Josef Zíma
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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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PROVOZNÍ DOBA: 1.3. - 30.9.
Po - Pá 9 - 18 (Čt do 19)
POLEDNÍ PAUZA DLE MOŽNOSTI 30 MIN.

So

9.30 - 12.30 (možno až 13.30)
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KOLOBĚŽKY
TŘÍKOLKY
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DĚTSKÁ 12” - 24”
ODRÁŽEDLA
HORSKÁ 26”, 27,5” 29”
TREKKINGOVÁ
CITY I S TORPEDEM

OBLEČENÍ
DOPLŇKY BBB
MOTORIZACE KOL
A TŘÍKOLEK
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(OD R. 2001)
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ELEKTROKOLA
JÍZDNÍ KOLA
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RÁJ PRO CYKLISTY
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Made in Germany

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

www.elektrokolo.cz tel.: 602 856 404

ODVOZ A LIKVIDACE FEKÁLIÍ
auto MAN 9,5m3 / auto MAN 5m3 terénní 4x4

AUTODOPRAVA-KONTEJNERY
LIKVIDACE STAVEBNÍHO ODPADU,
DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU
Objednávky Po - Pá:
606 50 80 15
6,30 – 15,00
257 91 17 32
6,30 – 15,00
www.garbine.cz
e-mail: garbine@volny.cz

dodávky, opravy.
Skylink, CS Link.
Link.
ING. HORSKÝ
TEL.: 602 435 328 NON - STOP
WWW.ANTENY-HORSKY.CZ
ANTENY.HORSKY@ SEZNAM.CZ

!!! Vyklízení - Stěhování !!!

Vyklízení bytů,
sklepů, pozůstalostí.

•

Odvoz starého
nábytku k likvidaci.

•
•
Odvoz nepotřebných

Stěhování všeho druhu.
věcí k likvidaci.

Telefon: 773 484 056

Zednické a obkladové práce

Malířské práce
Nabízím malování,
štuky, stěrky, lakování

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

tel:

777 171 206

Vyrábíme levně a kvalitně:
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Petr Kučera

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE

�

��

tel.606 227 390
jsaifrt@seznam.cz
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-

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506
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INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,
opravy, rekonstrukce, nové montáže.
Václav Císařovský
Ke Zděři 244/23
153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868

MICHAL VAVŘIČKA

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

mobil: 604 404 907
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www.
www.ottoblanc-gentleman.cz
dámská
a pánská
móda
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TILhalenky

tuniky
košile
spodní prádlo
kabelky

Košile šité na míru z prvotřídních materiálů za
ceny konfekčních košil, pánské prádlo, neviditelné
trička, doplňky, nadměrné velikosti...

Oděvy
především
od velikosti
od českých
S po XL
výrobců
Náměstí osvoboditelů 69, 153 00 Praha 16 - Radotín, tel.: 257 810 521

Tel: 603257455, info@ottoblanc-gentleman.cz

PRO 80TILETOU MAMINKU
KOUPÍME MALÝ BYT
V RADOTÍNĚ –
NÁM. OSVOBODITELŮ
606 736 879

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)

základní

opakovaná
inzerce

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

1/64

50 x 27

320.00

1/32

50 x 60

610.00

272.00
519.00

1/16

105 x 60

1,190.00

1,012.00

1/8

105 x 125

2,320.00

1,972.00

1/4

160 x 125

4,520.00

3,842.00

1/2

260 x 190

8,810.00

7,489.00

7,048.00

1/1

260 x 385

17,180.00 14,603.00

13,744.00

titul

260 x 70

11,880.00

9,504.00
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Osobně na adrese po dohodě termínu:
Kancelář: Strážovská 1561/76, Praha 5
Ateliér: Vyšehradská 2, Praha 2

N

Cena v Kč
Formát
inzerátu
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TELEVIZNÍ
ANTÉNY

Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba
technologie pro příjem
televizního a satelitního
signálu.

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz

Odvykání kouření

J+J
NÁJEMNÍKOVI
s.r.o.

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

604 207 771
224 214 617
ANGLIČTINA

výuka, konverzace, doučování, překlady,
příprava ke zkouškám pro jednotlivce,
skupiny i firmy
Certifikát C1 City and Guilds

Příjemné ceny
724 860 030

PILAMRAZEK.cz

www.
Výpadová 707/31
Praha 5 - Radotín
tel:
257 912 140
������������������
602 161 671 STAVEBNÍ ØEZIVO
������������������������������
objednavky@pilamrazek.cz PALUBKY, BRIKETY
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OSB a DURELIS DESKY
���������������������������������������������������������������������
KÙLY, PALISÁDY
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KOVÁNÍ A HØEBÍKY
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TRUHLÁŘSTVÍ

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

husaktruhlar@seznam.cz
tel. 720 571 501

Víc, než jen koupaliště
Aby se Radotínský Biotop s koncem
horkých dní neuložil k zimnímu spánku, hledají tu další možné způsoby
využití areálu.
Hned první zářijovou neděli proběhl
na koupališti a na přilehlých cestách
duatlon, plavalo se na 300metrové trati,
běžecká část obnášela 6 000 metrů.

na razítka. Akce se účastnilo (a všem
se představilo) celkem 18 subjektů,
tedy sportovních organizací, školek,
tanečních studií... Prostě těch, kdo se
dětem v jejich volném čase věnují.
Ve středu 17. září se areál proměnil
na letní kino - od 18.00 hodin zde proběhla předpremiéra nového českého

Krátce nato, ve čtvrtek 11. září filmu „Místa“. Po promítání ještě násleuspořádal Biotop Radotín pro místní dovala aer party.
děti Festival volnočasových aktivit.
A když není akce ani kino? I tak se
Na odpoledni, které se uskutečnilo, lze na Biotopu odpoledne od dvou
si všichni malí, střední i celkem velcí do sedmi zastavit na dobré steaky,
mohli vyzkoušet nejrůznější sporty, kávu, kopečkovou zmrzlinu… Půjinzerat_260_190_ofset
9/28/14 čují
6:44
PM Page 1kroket či speedtanec
i tvůrčí činnosti a potrénovat
tu paddleboard,
svého soutěživého ducha při honu minton nebo trampolínu.

Rozpaky zubaře
Svatupluka
Bojíte se zubaře? Výborně! Tím lépe vychutnáte tento kus divadla.
Děj hry se odehrává během jednoho kalendářního týdne v jednom zubním oddělení jednoho nejmenovaného zdravotního
ústavu. Ústřední postavou hry je doktor
Svatopluk Novák. Je to nejen znamenitý
dentista, ale také vynikající člověk se silnými morálními zásadami. Jeho jedinou
chybou je, že bývá občas poněkud nerozhodný... Ale od toho jsou zde diváci, aby
Svatoplukovi poradili.
Když v roce 2011 přijelo divadlo V.A.D. se
svoji nevkusně interaktivní komedií do Koruny, již před vstupem do sálu čekalo diváky
velké překvapení… nevešli totiž do divadla, ale
do čekárny jedné zubařské polikliniky. A tam
si pěkně užili čekání, kdy přijdou na řadu…
Nutno ale říci, že toto představení plné
drsného zubařského humoru i možnosti
diváků a divaček aktivně zasahovat do děje
je ověnčeno mnoha cenami na různých
festivalech, hrálo jej divadlo ABC, ale podle našich kulturních příznivců je tato hra
nejlepší v podání samotného V.A.D, které si
toto autorské představení napsalo takřka na
tělo. Nenechte si ujít!
Rozpaky zubaře Svatupluka – Kulturní
středisko Radotín, 4. října od 19.00 hodin –
rezervace vstupenek na
rezervacekskoruna@centrum.cz.

Radotín má barevnější podchod
První zářijovou sobotu realizovalo
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Radotín zřizovaný Proxima
Sociale o.p.s. ve spolupráci s městskou
částí Prahy 16 a Správou železniční
dopravní cesty akci s názvem „Zkrášli
s Klubem Radotín svoje město“.
Cílem této akce bylo zlepšit vzhled
železničního podchodu v Radotíně,
který byl znatelně poznamenán dlouhodobým vandalismem a vznikaly zde
malůvky a nápisy za pomocí sprejů

nebo fixů. K výmalbě podchodu byly
tedy úmyslně zvoleny graffiti vytvořené
celkem dvanácti renomovanými street-artovými umělci z celé republiky. Akce
měla za cíl ukázat nejen mládeži, ale
i široké veřejnosti, že ne každý sprejer
musí být vandal a že díla vytvořená
spreji můžou být skutečné umění, které
obohacuje veřejný prostor.

Pracovníci Proxima Sociale o.p.s. během vzniku výmalby podchodu mluvili s mladými, kteří se přišli na akci
podívat, a informovali je o možnostech
tvorby streetartu na legálních plochách v blízkosti Radotína i o dalších

aspektech spojených s kulturou graffiti.
Vysvětlovali také smysl celé akce zájemcům z řad široké veřejnosti.
Jako téma výmalby podchodu byly
zvoleny vlaky a železnice. Díla s touto
tématikou byla doplněna individuálními výtvory jednotlivých umělců,
z nichž každý použil svůj vlastní osobitý styl se snahou zpestřit podchod
pro cestující přicházející k vlakům.
Již během akce se bylo možné setkat
s pozitivními ohlasy na novou výzdobu
podchodu, a tak nezbývá než doufat,
že si podchod svou stávající podobu
dlouho udrží.
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KONTEJNERY TÁBORSKÝ
DOPRAVA: PÍSKU
ŠTĚRKU
BETONU
ZEMINY

ODVOZ: SUTĚ

MONTÁŽNÍ PLOŠINA S JEŘÁBEM V JEDNOM
(DOSAH 32 m, A MAX. NOSNOST JEŘÁBU 2000 Kg)

MARTIN TÁBORSKÝ
tel.: 603 285 083
e-mail: kontejnerytaborsky@seznam.cz

7. 10.

17.30
20.00

8. 10.

17.30
20.00

9. 10.

17.30
20.00

10. 10.

17.30
20.00

11. 10.
14. 10.

15. 10.
16. 10.

17.30
20.00
17.30
20.00
17.30
20.00
17.30
20.00

17. 10.

17.30
20.00

18. 10.

17.30

19. 10.
21. 10.

20.00
17.00
17.30
20.00

22. 10.

17.30
20.00

23. 10.

17.30

24. 10.

20.00
17.30

25. 10.

28. 10.
29. 10.
30. 10.

31. 10.

20.00
14.45
19.00
17.30
20.00
17.30
20.00
17.30
20.00
17.30
20.00

1. 11.

17.30
20.00

2. 11.

17.30
20.00

5. 11.

17.30
20.00
17.30
20.00
17.30
20.00

6. 11.
7. 11.

8. 11.

17.30

11. 11.

20.00
17.30
20.00

12. 11.
13. 11.

17.30
20.00
17.30
20.00

14. 11.

17.30
20.00

15. 11.

17.30
20.00

18. 11.

17.30
20.00

19. 11.

17.30
20.00
17.30
20.00

20. 11.

7 trpaslíků SRN 3D
130 Kč
Sedm trpaslíků, 18. narozeniny, 2 draci, polibek nebo 100 let spánku…
Zoran, můj synovec idiot Itálie
100 Kč
Cynický čtyřicátník, kterému nic špatné není cizí. Žije sám a večery tráví
nad sklenkou vína v taverně, kde spřádá marné sny o návratu své ženy.
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel Švédsko
90 Kč
Šílený životní příběh svéhlavého muže, který se sice nikdy nezajímal
o politiku, ale vždy byl zapleten do historických událostí 20. století
Zmizelá USA
120 Kč
Amy Dunnová zmizela v den pátého výročí svatby. Nick, její muž, byl
po sérii nalezených důkazů obviněn z její vraždy – Amanda Seyfried
7 trpaslíků SRN 3D
130 Kč
Divoké historky Argentina/Španělsko
80 Kč
Šest historek spojuje téma drobných i větších nespravedlností a křivd,
kterým se člověk nemůže bránit, nechce-li překročit hranice zákona
Dům kouzel Belgie 3D
130 Kč
Kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v tajuplném domě
starého kouzelníka, kde bydlí také celá řada bytostí ze světa fantazie
Andělé všedního dne ČR
120 Kč
Co kdyby mezi námi žili Andělé, kteří se nám snaží nezištně pomáhat?
Andělé všedního dne ČR
120 Kč
Divoké historky Argentina/Španělsko
80 Kč
Andělé všedního dne ČR
120 Kč
O koních a lidech Island/SRN
80 Kč
Nádherné záběry přírody a koní propojené údernou muzikou v
komedii pro otrlé diváky, pro něž žádný humor není dost černý
Dům kouzel Belgie
130 Kč
Divoké historky Argentina/Španělsko
80 Kč
Andělé všedního dne ČR
120 Kč
Drákula: Neznámá legenda USA
120 Kč
Režisér se rozhodl tuhle postavu částečně rehabilitovat, a tak místo
tradičního hororu vzniklo výpravné historické fantasy – Luke Evans
Dům kouzel Belgie 3D
130 Kč
Equalizer USA
120 Kč
Ocitnete-li v nesnázích s mizivou šancí na záchranu, on je jediný, kdo
dokáže vaše problémy vyřešit jednou provždy – Denzel Washington
Co s láskou USA
110 Kč
Pocházeli z odlišných sociálních poměrů, navzdory tomu mezi nimi
vznikla přímo osudová láska… A dnes se znovu potkali…
Drákula: Neznámá legenda USA
120 Kč
Rusalka: Antonín Dvořák (viz str. 10)
300 Kč
Co s láskou USA
110 Kč
Rádio Alice Itálie/Francie
80 Kč
Dva mladí kamarádi, Squale a Pelo, z bolognské dělnické čtvrti se při
jedné z příležitostných prací setkají s ilegálním studenstským rádiem
Nick Cave: 20 000 dní na zemi GB
80 Kč
Záznam dvaceti čtyř hodin v životě rockové hvězdy přináší důvěrné
zachycení procesu umělecké tvorby na pozadí reality a fi kce
Annabelle USA
100 Kč
Stará panenka posedlá zlem přivolaným vyznavači satanského kultu
Co jsme komu udělali Francie
110 Kč
Verneuilovi jsou svým založením provinční milovníci staré dobré Francie,
silně věřící katolíci – a jejich dcery si najdou žida, muslima, Číňana…
Bjork: Biophilia live - záznam koncertu (viz str. 10)
200 Kč
Škatuláci USA 3D
130/110* Kč
Z podzemních doupat vylézají podivní tvorové zvaní Škatuláci, kteří
kradou, co jim přijde do rukou. Dokonce prý ukradli i malého kluka
Drákula: Neznámá legenda USA
120 Kč
Česká Filharmonie, Rudolfi num (viz str. 10)
250 Kč
Intimity ČR
110 Kč
Intimity jsou romantickým fi lmem, složeným ze sedmi prolínajících se
příběhů o lásce – Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Tomáš Klus
Škatuláci USA 3D
130/110* Kč
Nick Cave: 20 000 dní na zemi GB
80 Kč
Intimity ČR
110 Kč
Co jsme komu udělali Francie
110 Kč
Škatuláci USA 3D
130/110* Kč
Mami! Kanada
100 Kč
Příběh dospívajícího Steva s ADHD a jeho mámy Diane, která i
přes doporučení odborníků trvá na tom, že syna dokáže zvládnout
Winx club Itálie
100 Kč
Winx jsou zpět! A omylem probudí krutou vílu
Mapy ke hvězdám Kanada/USA
110 Kč
On je psychoterapeutem pečující o hollywoodské hvězdy, ona pečuje o
jejich syna, dětskou hvězdu po protidrogové kúře, dcera je pyromanka…
Intimity ČR
110 Kč
Soudce USA
100 Kč
Právník Palmera se z velkoměsta vrací na místo, kde prožil dětství a
kde je jeho odcizený otec, maloměstský soudce, podezřelý z vraždy
Winx club Itálie
100 Kč
Krok do tmy Slovensko
90 Kč
Dobová drama o mladém lékaři, který se neumí vyrovnat se svou
krvavou minulostí – Marko Igonda, Kristýna Boková-Lišková
Intimity ČR
110 Kč
Mapy ke hvězdám Kanada/USA
110 Kč
Soudce USA
100 Kč
Mami! Kanada
100 Kč
Winx club Itálie
100 Kč
Zmizení Eleonor Rigby: on USA
110 Kč
Část On vypráví o snaze muže opět se spojit s milovanou, ale odcizenou
ženou – James McAvoy, Jessica Chastain
John Wick USA
110 Kč
Co se stane, když zabijákovi na odpočinku zabijete psa – Keanu Reeves
André Rieu - 10. výroční koncert v Maasrtichtu (viz str. 10)
250 Kč
Škatuláci USA
100 Kč
Dead snow: Rudý vs. Mrtvý Norsko/Island
90 Kč
Pokračování hororové zombie komedie – Martin Starr, Derek Mears
Krok do tmy Slovensko
90 Kč
Zmizení Eleonor Rigby: on USA
110 Kč
Interstellar USA
100 Kč
Příběh o cestování vesmírem – skrze červí díru do jiné dimenze
Love, Rosie GB/USA
110 Kč
Romantická komedie plná omylů, které život přináší, ať děláme cokoliv
Magické stříbro - Hledání kouzelného rohu Norsko 3D
130 Kč
Mladá královna se vydává hledat kouzelný roh, který umí měnit počasí
Zmizení Eleonor Rigby: ona USA
110 Kč
Část Ona pojednává o mladé ženě, která se snaží znovu nalézt samu sebe
Andělé všedního dne ČR
110 Kč
Get on up: Příběh Jamese Browna
110 Kč
Hudebník James Brown měl zásadní vliv na vývoj soulu a funku
Magické stříbro – hledání kouzelného rohu Norsko 3D
130 Kč
Boj sněžného pluhu s mafi í Norsko
90 Kč
Cesťák Nils se pustil do vendety – Stelan Skarsgaard, Bruno Ganz
Love, Rosie GB/USA
110 Kč
Zmizení Eleonor Rigby: ona USA
110 Kč
Včelka Mája Rakousko/SRN 3D
130 Kč
Pohádkář ČR
120 Kč
Pro Pohádkáře jsou ženy výzvou, vášní i inspirací, jsou objektem lásky i lží

Dětská představení:
11. 10. 16.00
Dům kouzel Belgie
18. 10. 15.00
Dům kouzel Belgie
25. 10.
NENÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI kvůli PŘÍMÉMU PŘENOSU
1. 11. 15.30
Winx club Itálie
8. 11. 15.30
Winx club Itálie
15. 11. 16.00
Magické stříbro - hledání kouzelného rohu Norsko
22. 11. 16.00
Včelka Mája Rakousko/SRN
Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
22. 10.
9.30
Zakázané uvolnění ČR
19. 11.
10.00
Díra u Hanušovic ČR

110 Kč
110 Kč
100 Kč
100 Kč
90Kč
110 Kč
60 Kč
60 Kč

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

11. – 12. října
Havelské posvícení
tradiční staročeský jarmark s bohatým
kulturním programem
posvícení bude zahájeno v 9.00 hodin
slavnostní fanfárou a poté bohoslužbou
slova pátera Zdeňka Skalického
začátek kulturního programu
je po oba dny od 10.30 hodin
vystoupí například Baromantika a Lenka
Dusilová, Laura a její tygři, kapela Nebe,
ETC a Vladimír Mišík, revivalová kapela
Purple Mania a String Ladies, Old Fashion
Trio, Milan Peroutka ml., Třehusk, skupina
historického šermu Alotrium,
kejklíř Vojta Vrtek, Divadlo Kasperle…
na náměstí Sv. Petra a Pavla a v ulicích
Loučanská a V. Balého
v sobotu od 9.00, v neděli od 10.00 hodin
(více viz str. 5)
15. října
Šípková Růženka
pohádkové představení Víti Marčíka
pro rodiče s dětmi
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 9.00 hodin
18. října
Radotínské kolo Jardy Baráka
pochod pořádaný Radotínským
turistickým klubem
start i cíl v areálu radotínské Sokolovny
start je možný od 6.00 do 14.00 hodin
do cíle je třeba dorazit do 18.00 hodin
18. října
Kudy cesta do divadla
pohádka pro děti v podání
Petrpaslíkova divadla
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 15.00 hodin
18. října
Testosteron
pánská jízda prostějovské DS Point
přístupná pouze pro otrlé
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
(více viz str. 5)
19. října
Desetkrát o duchovní hudbě
cyklus přednášek PhDr. Petra Vebera
evangelický kostel v ulici Na Betonce
od 17.30 hodin
(více viz str. 4)
22. října
Techtle mechtle
travesti revue
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
7. listopadu
Neřež
koncert hudební skupiny, která je volným
pokračováním legendárních Nerez,
v Radotíně vystoupí ve složení: Zdeněk
Vřešťál, Vít Sázavský, Filip Benešovský
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
(více viz str. 4)
13. listopadu
Pěvecký koncert
ZUŠ Klementa Slavického
modlitebna ČBCE od 18.00 hodin
13. listopadu
Doug Wright: Svou vlastní ženou
Drama bylo v roce 2004 oceněno
Pulitzerovou cenou. Libor Ulovec získal
za roli, kde hraje na 30 postav, mnoho ocenění
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
(více viz str. 4)
19. listopadu
Koncert učitelů
ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin
15. – 23. listopadu
Výstava kruhu radotínských výtvarníků
výstava výtvarných umělců
působících v Radotíně
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny denně
od 10.00 do 18.00 hodin
16. listopadu
Bowlingové kouloidní finále
turnaj v bowlingu bowlingová hala
restaurace Amigos od 15.00 hodin
20. listopadu
Dvojkoncert písničkáře Mirka Palečka
a právníka Ivo Jahelky
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
více nawww.praha16.eu

Valijah Klásová – Mango, láska a kari
Příběh o tom, co vás čeká, když se
rozhodnete, i přes pochybnosti svého
okolí, otevřít si v Čechách obchod
s indickým kořením a proniknout
do tajů této orientální kuchyně.
Kniha je doprovázena množstvím
chutných receptů na známější,
ale i zcela exotická jídla, která
rozhodně stojí za vyzkoušení.
nakladatelství Motto
Etgar Keret –
Najednou někdo klepe na dveře
Hořkoveselé povídky o tom, jak
komplikovaný, nebezpečný a taky
bláznivý může být všední den. Stačí
se porozhlédnout. A Etgar Keret,
jeden z nejpopulárnějších izraelských
autorů, jehož knihy byly přeloženy
do desítek jazyků, to zvládá skvěle.
Hrdiny jeho povídek jsou běžní
Izraelci a také půdorys vyprávění
nezapře reálie této blízkovýchodní
země. Život je zde koncentrovaný
v situacích, které nemají daleko
k absurditě a v autorově podání také
k ironii, vtipu a černému humoru.
nakladatelství GplusG
PRO DĚTI
Ivana Peroutková –
Strašidelné prázdniny
Kamarádky Táňa a Áňa jedou jako
každý rok o prázdninách na statek do
jižních Čech. Letos bude ale všechno
jinak, tentokrát se začnou dít podivné
věci. Všechno to začne starou
fotografi í dívky, která zemřela, když
jí bylo deset let. Pak se setkají s novou
kamarádkou Klárou, která dokáže
vyvolávat duchy, a ještě
ke všemu je neuvěřitelně podobná
té dívce z fotografie. Tento příběh
plný podivuhodných dobrodružství,
nevysvětlitelných záhad i nebezpečí
je určen čtenářům od 8 let.
nakladatelství Albatros
Roman Brat –
Můj anděl se umí prát
Hrdinou tohoto nevšedního a velmi
aktuálního příběhu je jedenáctiletý
Oskar, hubený, slaboučký kluk
v brýlích, který je ještě ke všemu
slušný. Jeho vzhled přímo vyzývá
k tomu, aby ho dva silnější nahlouplí
spolužáci mlátili a všelijak ponižovali.
Oskar zásadně nežaluje a snaží se tuto
situaci zvládnout vlastním důvtipem.
Jediný přítel, kterému se může svěřit,
anděl Oskariel, na jeho prosby
o pomoc nejdřív nereaguje, nakonec
mu však vnukne myšlenku
na geniální obranu.
nakladatelství CPress
Kerstin Landwehrová, Martina
Rüterová – Nejnapínavější
experimenty pro děti
Kniha představí zvídavým
badatelům fascinující jevy z oblasti
biologie, chemie a fyziky v podobě
experimentů, které si s kamarády
nebo i sami doma mohou vyzkoušet.
Ke každému experimentu jsou
rozepsány podrobné návody
s fotografiemi a vysvětlení,
co za každým pokusem vězí. Dozví
se spoustu informací o rostlinách,
chemických prvcích, povětrnostních
jevech, tlaku vzduchu a vody a ještě
mnohem víc.
nakladatelství Edika
Pavlína Táborská, Zdeněk
Táborský – Měli dinosauři blechy?
Vyprávění Vildy a Fíny o jejich
výletech s dědečkem geologem
za záhadnými kameny,
zkamenělinami a zajímavými
místy po českých zemích, seznámí
netradičním způsobem dětské čtenáře
se základními geologickými pojmy.
Přestože kniha je určena především
dětem ve věku od 8 do 13 let, nejeden
rodič by se zde určitě dověděl něco,
co už dávno zapomněl.
nakladatelství Edika
Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3
Praha – Zbraslav
tel.: 257 111 802-5
e-mail:knihovna@mc-zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/knihovna

6. října
Rozmarné léto
dramatizaci knihy V. Vančury
hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
8. - 12. října
Slavnosti Elišky Přemyslovny
s královnou Eliškou na víkend
do středověku: koncerty, přednášky,
historické tržiště, královský průvod
11. října
Perníková chaloupka
muzikálová pohádka pro dospělé
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
12. října
Týnečanka
vystoupení dechového orchestru
k tanci i poslechu
sál restaurace U přístavu
od 15.00 do 18.00 hodin,
vstupné dobrovolné
15. října
Perníková chaloupka
muzikálová pohádka pro dospělé
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
18. října
Havelská drakiáda
pouštění draků, hry, lanové aktivity,
lukostřelba, výtvarno
od 14.00 hodin v Borovičkách
18. října
O pejskovi a kočičce
maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
20. října
Rozmarné léto
dramatizaci knihy V. Vančury
hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
25. října
Zvířátka a loupežníci
maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
30. října
Na útěku
jevištní roadmovie nejen o jízdě
životem dvou svérázných žen hraje
divadelní společnost Křoví
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
1. listopadu
Kubula a Kuba Kubikula
loutková pohádka podle V. Vančury
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
3. listopadu
Cestovatelské promítání:
Západ USA – Oregon
celovečerní diashow cestovatele
a fotografa M. Loewa
Divadlo J. Kašky od 19.00 hodin
8. listopadu
Budulínek
Červená Karkulka
dvě maňáskové pohádky
pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
15. listopadu
Kašpárek na cestách
tři veselé Kašpárkovy příhody
v marionetové pohádce
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
Změna programu vyhrazena!
Informace, rezervace, vstupenky:
kulturní oddělení Úřadu městské
části Praha - Zbraslav
U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801
e-mail: kultura@mc-zbraslav.czDo
Divadla J. Kašky lze rezervovat
vstupenky on-line na
www.divadlozbraslav.cz

ANDRÉ RIEU - 10. výroční
koncert z rodného Maastrichtu

ANDRÉ RIEU - nizozemský houslista,
dirigent a skvělý bavič publika s obrovským
smyslem pro humor, to vše ve světovém
formátu. Možná ho neznáte, možná neposloucháte klasickou hudbu, ale možná ji
poslouchat začnete, protože v podání této

SEZNAM SKLADEB:
1.
Azzurro
2.
Funiculi Funicula
3.
André’s Song for Cinemas
4.
Granada
5.
Non ti scordar di me
6.
Nessun dorma
7.
Snow Waltz
8.
Besame Mucho
9.
Vieni sul mar
10.
e White Horse Inn
PŘESTÁVKA
11.
O mio Babbino Caro
12.
Gold and Silver
13.
Nitsch Jaka
14.
ose Were e Days
15.
Caro nome
16.
Intermezzo Sinfonico
17.
Tiritomba
18.
e Beautiful Blue Danube
19.
Ode To Joy (All Men Shall Be Brothers)
20.
Radetzkymarch
21.
Strauss & Co.
22.
Barcarole
23.
Storie di tutti i giorni
(Dromen zijn bedrog)
24.
Buona Sera
25.
Buona Notte Bambino
26.
Marina
27.
Maastricht Anthem, ARV_09
28.
Maastricht, City Of Jolly Singers
29.
Volare
30.
Adieu, Little Captain Of My Heart
31.
Marina

světové hvězdy je klasická hudba mnohem
více stravitelná i pro ty, kteří vážnou hudbu
neposlouchají. André Rieu vyprodává největší haly, hostuje v nejprestižnějších destinacích
a po celém světě vyvolává nadšení, dojetí,
zamyšlení nad sílou tónů hudby. Nechte tedy
ovládnout své emoce nádhernou hudbou
v podání André Rieu a jeho orchestru, se kterým vystupuje více než dvacet let a v němž
působí i houslistka s českými kořeny. Prodal
více než 30 miliónů alb a každý rok potěší
více než 700.000 návštěvníků svých koncertů. Tento zcela výjimečný koncert je možné
nyní zhlédnout i v kině Radotín. Koncert je
o to výjimečnější, že se koná v jeho rodném
městě - v holandském Maastrichtu a jedná
se o 10. výroční koncert. Koná se pod širým
nebem na náměstí a vystoupí zde kromě samotného André spousta dalších umělců, jeho
60 členný Johann Strauss Orchestra a užijete
si také světelnou show a ohňostroj. Prostě
klasická hudba André Rieu - přezdívaného
„Král valčíků“- tak trochu jinak.
V kině Radotín v sobotu 8. listopadu ve
20.00 hodin. délka 2 hodiny 40 minut,
vstupné: 250 Kč (ZTP a důchodci 200 Kč).

KONCERTY ČESKÉ FILHARMONIE

Dvořákova Novosvětská a Rybova
Česká mše vánoční pod taktovkou Jiřího
Bělohlávka se ve dvou přenosech z Rudolfina
rozezní i v kině Radotín.
Aerofilms ve spolupráci s Českou
filharmonií nabídnou vůbec první přímý
přenos do kin české
provenience. Pro
p i l o t n í p ř e n o s y,
které prob ěhnou
v říjnu a prosinci
vždy v sobotu
v odpoledních časech,
vybrala dramaturgie
o bl íb e n é k l e n ot y
české vážné hudby:
Dvořákovu symfonii
Z Nového světa
a Rybovu Českou mši vánoční. Oba
koncerty, v Rudolfinu již téměř vyprodané,
bude řídit šéfdirigent tělesa, Jiří Bělohlávek.
„Česká filharmonie je světově
uznávaným orchestrem, patří k absolutní
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zvuku také obsah vysílaný z České republiky,”
sdělil za Aerofilms Ivo Andrle.
Vstupné na jednotlivé koncerty 250 Kč.
Při zakoupení vstupenek na oba koncerty
sleva 100 Kč.
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slosování
o věcnéTžká
ceny,– zašlete
nebo doneste vyluštěné sudoku na
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00
Praha-Radotín. Na obálku napište
heslo SUDOKU, kontaktní adresu
nebo telefonní číslo a přiložte lehčí
i těžší variantu sudoku s vyplněným
jménem, adresou a tel. spojením.
Do slosování budou zařazeni pouze
úspěšní luštitelé. Výherci si svoji výhru
mohou převzít na adrese redakce.
Správná řešení zasílejte do redakce
nejpozději do 30. 10. 2014.
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Naučit se cizí jazyk není jednoduché,
ale je možné si ušetřit práci minimálně
tím, že si v hlavě nevytvoříme psychické
bloky, které pak zákonitě zpomalují
náš pokrok. Ve spolupráci s jazykovou
školou Channel Crossings jsme si pro Vás
připravili několik rad a doporučení, jak
na cizí jazyky.
Nepřekládej!
Překladová metoda je stále oblíbená
a někomu může zejména na začátku studia
i vyhovovat, nicméně nevede ke kýženému
cíli. Uč se slovíčka, ale nepřekládej slovo od
slova, snaž se soustředit na význam a funkci
slov a přemýšlej nad tím, proč a jak se
používají. Soustřeď se na to, čemu rozumíš,
a smysl si domýšlej.
Neboj se dělat chyby!
Strach a nervozita z dělání chyb mohou být
velkou psychologickou překážkou. Dělat
chyby je běžné a normální, nikdo nemluví
bez chyb ani ve vlastním mateřském jazyce,
takže se nauč svoje chyby mít rád – poučení
z nich je velmi dobrým prostředkem
k dosažení pokroku.
Neomlouvej se!
Neznalost slov íčka neb o správ ného
g ramat ického t v ar u nejs ou důvo dy
k om luvě. C izí j azy k s e tepr ve učíš
a dosáhnout pokroku chvíli trvá. Čím více
budeš mluvit a procvičovat svoje nové
dovednosti, tím více se budeš zlepšovat.
Neomlouvej se tedy za svoji neznalost, není
k tomu důvod.
Nevzdávej to!
Studium cizího jazyka je v mnoha ohledech
podobné sportovnímu tréninku – výkonnost
roste skokově. Dlouhá období frustrující
stagnace nebo pouze velmi pomalého
pokroku střídají skokové posuny naplněné
euforií. Ne náhodou dochází k těmto
skokovým posunům na rozhraní úrovní,
a tak pokud se chceš vyvarovat osudu
chronického začátečníka nebo věčného
studenta na středně pokročilé úrovni, je
obzvláště důležité vytrvat, nevzdat se a stále
na sobě pracovat.
Nestyď se!
Používej cizí jazyk, kdykoli k tomu máš
příležitost. Važ si každé takové příležitosti
a nestresuj se tím, co a jak řekneš, prostě
mluv. Nespoléhej se pouze na lekce
s lektorem, ale vytvářej si příležitosti
k učení sám.
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tradičních i zcela nezařaditelných.
Filmový magazín Variety film označil
za „úchvatný záznam nezaměnitelné
umělkyně na vrcholu jejích sil“.
Hollywood Reporter o snímku mluví
jako o „svébytném imaginativním
díle“. V samotném filmu je koncert
dokreslován kolážemi tektonických
desek, DNA, Měsíce, hub a jiných
obrazů z oblasti vědy.
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záznam koncertu uvádí kino RADOTÍN
ve čtvrtek 23. října 2014 ve 20.00 hodin,
100 minut, anglická verze. Vstupné 200

aneb jak se (relativně) bezbolestně naučit cizí jazyk
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Úroveň: těžká

4

nezastaví. Mezi tím jarmarkem podivnosti
a kuriózními figurkami se proplétají
složitější myšlenky: hovoří se o slávě,
o umělecké kreativitě, o mainstreamu
a alternativě. Nechybí ani „sherlockovské“
vyprávění pomocí sociálních sítí přímo na
plátně. Zkuste se proklestit tím nánosem
bizarností. V srdci je Frank melancholický
film o křehkosti lidské duše, o muži
bez tváře, který hledá cestu sám k sobě.
Dojemně (místy ale až podbízivě) vypráví
skrze masky a metafory a přináší svědectví
o světě, v němž není třeba fenomenální
talent, světě, který komunikuje pomocí
statusů na Facebooku, světě, v němž se
vliv člověka na okolí určuje podle počtu
followerů na Twitteru a strastiplnou
pouť za dokonalou písní nahradil hon za
popularitou.
Pokud jste v pubertě snili o založení
kultovní rockové kapely nebo napsání
velkého románu, možná vám to umělecké
niterní tápání bude blízké. Je ale třeba
publikum poctivě varovat, že Frank patří
do té nevděčné kategorie filmů, které
kladou bystré a palčivé otázky…aniž by na
ně nabízely uspokojivé odpovědi. Je Frank
vskutku oním Mozartem mezi vyšinutými
popaři, nebo jen duševně nemocný člověk?
Hipsterský pozér, který káže vodu a pije
víno, nebo citlivý muž s absurdní maskou,
který je ve skutečnosti nejopravdovější
ze všech? Kde jsou hranice mezi
mainstreamem a alternativou? Je každá
chytlavá melodie podbízivá? A nebalancuje
film nad propastí, kterou sám kritizuje,
když jeho hrdinou je stereotypní umělecký
rozervanec? Odpovědi nechám na Vás. Kdo
ví, možná se z outsidera Franka stane Váš
papírový favorit.

Záznam koncertu v režii Nicka
Fentona a Petera Stricklanda, který
zachycuje jednu část multižánrového
multimediálního projektu Biophilia
islandské zpěvačky Björk. Záznam
vznikl v ro ce 2013 b ěhem živé
show v Londýně v sále Alexandra
Palace. Těžištěm show je živé provedení
všech skladeb z alba Biophilia. Kromě
Björk a její doprovodné kapely můžeme ve
snímku obdivovat andělský islandský
sbor a také celou řadu neobvyklých
hudebních nástrojů – elektronických,

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)!

úèelová

hká

25. 10. 2014 14:45 – přímý přenos
Česká filharmonie, Rudolfinum –
Dvořákova síň
Leoš JANÁČEK: Taras Bulba, rapsodie pro
orchestr
Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY:
Houslový koncert e moll op. 64 – sólista koncertní mistr ČF Josef Špaček
Antonín DVOŘÁK: Symfonie č. 9 e moll
op. 95 „Z Nového světa“
Diriguje Jiří Bělohlávek
20. 12. 2014 14:45 – přímý přenos
Česká filharmonie, Rudolfinum –
Dvořákova síň
Jan Jakub RYBA: Česká mše vánoční
Antonín DVOŘÁK: Slovanské tance op. 46
Diriguje Jiří Bělohlávek
Alžběta Poláčková – soprán
Veronika Hajnová – alt
Petr Nekoranec – tenor
Jan Šťáva – bas
Komorní sbor EN ARCHÉ
Smíšený pěvecký sbor Česká píseň
Vojtěch Jouza – sbormistr

koncertní špičce, a je tedy přirozené, že se
projektem satelitních přenosů přiblíží stejně
renomovaným zahraničním tělesům. Po
přenosech operních, baletních a činoherních,
které nám už léta ukazují to nejlepší ze
světových pódií, je ta pravá chvíle nabídnout
divákům v kinech v HD kvalitě a špičkovém

FRANK

Existují milé všeobjímací filmy, které se
líbí (skoro) každému, ať už je to Forrest
Gump nebo Tři oříšky pro Popelku. Ale
někdy máte chuť zariskovat, podívat
se na svět jinýma očima a vidět něco
neobyčejného, zvláštního, divného. Pokud
se nacházíte v právě takovém rozpoložení,
vydejte se do kina na Franka, alternativní
tragikomedii o muzice, tvůrčích běsech
a světské slávě polní trávě v době sociálních
sítí, která slavila úspěch na festivalu
v Sundance i v Karlových Varech.
Irský režisér Lenny Abrahamson má na
kontě cenami ověnčené nezávislé snímky
Adam & Paul nebo Garáž. Nyní přichází
s další nezávislou peckou o netalentovaném
muzikantovi Jonovi, (Domhnall Gleeson),
který se ocitne v prazvláštní kapele
s nevyslovitelným jménem Soronprfbs.
Tuhle podivnou bandu vede frontman
Frank (fenomenální Michael Fassbender)
a kromě Jona a dalších členů je tu i poněkud
strašidelná Clara (Maggie Gyllenhaal). Frank
je enigmatická postava, které nechybí
charisma… a přebývá jí papundeklová
hlava, pod níž se neustále schovává. Při
nahrávání alba v chatě na samotě u lesa
a během nevyvedeného koncertního turné
se po slávě bažící Jon pokouší probádat
zákoutí Frankovy duše a odkrýt světu
(samozřejmě za patřičnou protihodnotu)
tajemství rozervaného hudebního génia.
Film je volně inspirován postavou Franka
Sidebottoma, kterou vytvořil zesnulý
britský komik Chris Sievey. A anglická
stopa je poznat: uvědoměle divný humor
navazuje na britskou školu a přidává
něco ze skandinávské tradice. Funguje to:
v některých bizarních scénách se vaše bránice
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Nesrovnávej se s jinými!
Nezáleží na tom, jak moc jsi nebo nejsi
soutěživý, srovnávání s jinými nemá smysl.
Má někdo lepší výslovnost než Ty? Nevadí!
Umí někdo všechna slovíčka v učebnici
a Ty ne? Nevadí. Soustřeď se na sebe
a svoje učení, srovnávej se jen sám se sebou.
Sleduj svůj pokrok a nauč se mít radost
z každé zdánlivé maličkosti, která se Ti
povede. Potřebuješ-li pak přece jen nějaké
objektivní srovnání, udělej si certifikovanou
zkoušku.
Nepřeháněj to!
Opět stejně jako ve sportu platí, že
příliš tréninku vede k přetrénování,
ztrátě výkonnosti a nakonec i motivace.
Nepřeháněj to ani s učením. I zde platí
generacemi osvědčené pravidlo, že stačí půl
hodiny denně. Nezáleží na tom, zda si čteš
knížku v cizím jazyce, sleduješ cizojazyčné
video na internetu nebo děláš domácí úkol
na další lekci, důležitá je pravidelnost.
Nezoufej si!
Pokud Ti druhá strana nerozumí, nezoufej.
Nedorozumění jsou běžná i ve vlastním
jazyce a ke komunikaci zkrátka patří. Stejně
tak nepropásni příležitost ke komunikaci
v cizím jazyce jen proto, že máš obavy,
zda Ti druhá strana bude rozumět. Buď
zdravě sebevědomý a věř si, že komunikaci
zvládneš.
Nezapomínej na reálie a kulturu!
Každý jazyk je pevně svázaný se svojí
kulturou a reáliemi, takže bez jejich studia
se neobejdeš. V češtině asi každý zná
přísloví: „Dopadli jako sedláci u Chlumce,“
nebo filmové hlášky typu: „Kolik třešní,
tolik višní.“ Taková historická přísloví nebo
podobné filmové a zlidovělé hlášky existují
v každém jazyce. Má tedy rozhodně význam
číst knížky v originále, dívat se na filmy
nebo seriály a sledovat aktuální dění.
Mysli pozitivně!
Zkus si všechna naše přikázání přeformulovat
pozitivně. Pozitivní přístup a naladění jsou
při studiu cizího jazyka klíčová. Když se
Tě někdo zeptá: „Do you speak English?“,
zkus místo: „I’m sorry,“ odpovědět: “I am
only learning, so could you speak slower
please?“ Přemýšlej o tom, co všechno už jsi
dokázal, a občas si zrekapituluj, co už umíš
říct a co Ti jde nejlépe. Uvidíš, že se budeš
cítit lépe a budeš se chtít s vervou pustit do
dalšího studia.

Příprava na nový ročník radotínských badmintonistů
Poslední týden v srpnu proběhlo
v Liberci tradiční soustředění dětí
a mládeže badmintonového oddílu
Sokol Radotín. Soustředění se zúčastnil
rekordní počet 79 mladých hráčů a hráček, z toho 69 z radotínského oddílu,
o které se staralo celkem 8 trenérů.
Velkou pomocí bylo opět několik
rodičů, kteří velmi přispěli k vydařenému týdnu. Svým nadšením
a ochotou kdykoli pomoci usnadnili
trenérům práci tím, že se celý týden
nezištně starali zejména o malé hráče
mimo kurty. Trenéři se pak mohli
plně zaměřit na zlepšování samotných herních dovedností. Hráči byli
rozděleni podle výkonnosti tak, aby
pracovali s trenéry na zlepšení veškerých badmintonových dovedností, tj.
pohybu, techniky úderů, taktiky i fyzických schopností. Denně absolvovali
2 badmintonové tréninky a 2 tréninky
fyzičky. Součástí byla opět návštěva
bazénu, kde si musel každý odplavat

minimálně 100 metrů. Pro všechny
to bylo 12 hodin denně na nohou.
Výsledek se však ukázal přímo na
místě. Při pohledu na většinu hráčů byl
vidět velký pokrok. Ti nejmladší začali
používat různé druhy úderů, ti pokročilí již začali hrát opravdový badminton, s řezanými, zadrženými údery
a zrychlením na síti. Samozřejmě, je
neustále co zlepšovat; u některých fyzička, u jiných technika úderů a také
psychická stránka. Na všem se bude
dále pracovat v nadcházející sezóně.
První výsledky letní přípravy se
dostavily brzo. Talentované Katce
Mikelové se podařil husarský kousek.
Na kvalifi kačním turnaji Grand Prix
U13 pro Prahu ve všech možných disciplínách, ve kterých mohla nastoupit,
zvítězila. Vyhrála jednotlivce, čtyřhru
a i smíšenou čtyřhru a postoupila tak
do celostátního turnaje GP U13.

Ženy LCC Girlz Sokol Radotín jsou druhé v Evropě
Víkendový turnaj Ken Galluccio
Cup v belgickém Gentu, kterého se zúčastnily mistrovské celky z celé Evropy,
vyhrál v ženské kategorii anglický celek
Oxton Wirrall. Finálovým soupeřem
mu byly české šampionky LCC Girlz,
které po porážce 8:11 berou výtečnou
druhou příčku.

Radotín nejdříve bez problémů ve
skupině porazil týmy Dublin Avengers
14:0 a Norway Allstars 13:0. Ještě v sobotu zvítězily české hráčky ve čtvrtfinále nad švýcarským celkem Wettingen Wild 15:2. Scénář bojů o medaile
se nápadně podobal loňskému turnaji
mistryň. Radotínský výběr totiž na-

razil na německý Hannover. Zatímco
loni ale zvítězil český mistr jen těsně
9:8, tentokrát nedal soupeři moc šanci
a díky vynikajícímu nástupu (poločas
7:2) si pohlídal jasnou výhru 10:3.
Před rokem se v Gentu radoval z celkového prvenství Oxton, když porazil
LCC Girlz poměrně jasně 16:6. Letošní
finále se stejným složením zdaleka tak
jednoznačné nebylo. Český zástupce
Angličankám velmi zatápěl. Finále
hrané na 2x25 minut se po lepším
úvodu ze strany Oxtonu začalo dramatizovat v úvodu druhého poločasu.
To totiž Girlz zabraly a čtyřmi góly
během osmi minut srovnaly na 6:6.
Za dalších sedm minut po páté brance
Michaely Srchové v zápase Radotín
dokonce vedl 8:7! Jenže závěr opět vyšel lépe týmu Wirrall, který nakonec
zvítězil 11:8 a obhájil loňské prvenství. Třetí příčku obsadil Hannover,
když v bitvě o bronz snadno smáznul
skotský celek Edinburgh Capital 15:4.
V konkurenci jedenácti evropských
týmů je stříbro radotínských děvčat
velkým úspěchem.

Basketbalisté vstupují do přeboru Prahy
Cílem bude vyhrát a postoupit
Po téměř dvaceti letech bude v Radotíně pražský přebor. Muži radotínského
A-týmu budou totiž v nadcházející
sezóně startovat v kvalitním pražském
přeboru B, který je druhou nejvyšší
pražskou soutěží. Po loňské spanilé
jízdě druhou třídou se přes léto podařilo získat práva na start v přeboru B,
což znamená postup o dvě soutěže výš
a podstatně silnější soupeře v honbě za
postupem mezi nejlepších dvanáct klubů v Praze. Novinkou bude letos i účast
v poháru PBS.
Stejně, jako před loňskou sezónou,
se kádr z většiny obměnil. Odešlo
sedm hráčů a do letošní sezóny
vstupuje tým s pěti novými posilami. Z druholigového Sokola Žižkov
přichází 203 centimetrů vysoký pivot
Jakub Obruča, dále pak rozehrávač
Jan Sedláček, který v loňské sezóně
nastupoval za BC Benešov taktéž
v druhé lize. Jako čistokrevný rozehrávač posílí radotínské basketbalisty
i Petr Treml z prvoligového Sokola
Pražského a v neposlední řadě nedávný člen širšího kádru reprezentace U18
Tomáš Zelenka, který přichází na hostování z klubu 2xpa Motol. Bezesporu
největším úlovkem šéfa klubu Adama
Peřinky je ale 198 centimetrů vysoký
slovenský reprezentant do osmnácti
let Jakub Mičian. Hráč se zkušenostmi
ze středoškolského basketbalu v USA
přichází do Radotína z prvoligového
slovenského MBK ZU Žilina. „V Radotíně bude konečně po letech k vidění kvalitní soutěž, na kterou stojí za to

se přijít podívat. I přesto, že budeme
v přeboru nováčkem, máme znovu
ty nejvyšší ambice a úspěchem bude
jen postup o úroveň výš. Nebojím
se říct, že se přes velmi tvrdou práci
během letní přestávky podařilo dát
dohromady jeden z nejlepších týmů,
který tu v sedmašedesátileté historii
klubu byl. Jako každý rok chceme
opět udělat maximum pro zvýšení
návštěvnosti a udržet tak suverénně
nejvyšší návštěvnost pražských soutěží, kterou jsme měli loni. Pomůže
tomu i nově zformovaný fanklub

našich nejvěrnějších fanoušků, který
se stará o skvělou atmosféru na domácích zápasech. Já osobně doufám,
že se podaří letos co nejvíce krát přehoupnout přes hranici 100 diváků,“
říká Adam Peřinka, trenér radotínského týmu. První domácí utkání
v radotínské sportovní hale odehrají
basketbalisté 10. října v 20:15 hodin
proti Sokolu Smíchov. Více informací
pro fanoušky včetně videí, fotografi í,
rozhovorů a reportů ze všech utkání
na www.facebook.com/BKRadotin.

XV. den metropolitní sezóny:
Dostihový festival
Jedním z vrcholů druhé části sezóny je
tradiční Dostihový festival, který se pod
záštitou primátora hl. m. Prahy konal
v neděli 21.9. v CONSEQ PARKU Velká
Chuchle. Nejdůležitějšími položkami jeho
programu byly 36. ročníky nejvýznamnějších komparačních zkoušek na mílové
Velká cena hl. m. Prahy CK Martin Tour
a vytrvalecké Velká cena českého turfu,
do obou nastoupilo devět aktérů.
Roli favorita VC hl. m. Prahy CK
Martin Tour stylem start-cíl splnila
největší hvězda sestavy, čtyřletý černý hnědák Limario,
kterého stáj Valentin
Bukhtoyarov představila českému publiku
vůbec poprvé. Limario na jaře startoval
v Dubaji a Singapuru, načež během léta
jeho přípravu převzal v ČR působící
Arslangirej Šavujev.
Jeho svěřenec t riumfoval na pražské
dráze pod žokejem
Bauyrzhanem Murzabayevem stylem
start-cíl o dvě a čtvrt délky před dobře
finišujícím Nyani Tombou (ž. Šafář),
který na třetí příčku o krátkou hlavu
odsunul spolehlivého šestiletého valacha Kendyho (ž. Koplík). Pro čtvrtý
honorář – další cenné umístění ve své
kariéře – si doběhl jediný nezvítězivší
kůň v poli Almond Magic (ž. Mach),
nejlepší pětici uzavřel vítěz předloňské
VC Prahy All t he Evil (ž. Šmida). Favoritem VC českého turfu byl mezinárodně ostřílený vytrvalec Donn Halling (ž. Korečková), který se na domácí
scénu vrátil po více než dvouleté době,
během níž dosáhl řady cenných vítěz-

ství a umístění v zahraničí. Dva týdny
po předchozím startu ve Švýcarsku
však utrpěl první tuzemskou porážku,
když fi nišoval druhý, a vítězem se lehce o bezmála čtyři délky stal tříletý valach Aztek s žokejem Petrem Foretem.
Svěřenec Tomáše Váni, v devadesátých
letech dvojnásobně vítězného žokeje
VC českého turfu první vystoupení
na nejvyšší scéně absolvoval až před
třemi týdny, kdy skončil třetí v St
Leger, nyní ušetřené síly zkombinoval
se svými schopnostmi a připsal si nej-

větší úspěch dosavadní kariéry. Silnou
koncovkou se ke třetímu honoráři
posunula vítězka loňského Oaks Saltanat (ž. Koplík), o hlavu čtvrtá velmi
překvapivě skončila outsiderka Lust (ž.
Zatloukal), která na páté místo odkázala svého tréninkového kolegu, jenž
udával tempo dostihu, New Attacka
(ž. Šmida). V Ceně Femat druhým životním vítězstvím splnil roli horkého
favorita tříletý valach Quimby a jeho
jezdec, žákovský šampión posledních
dvou sezón Michal Mach se konečně
dočkal padesátého kariérního triumfu, čili žokejského titulu.

Radotínský biker Ondra Novotný
má za sebou skvělý rok
Sezóna horských kol se pomalu přibližuje ke svému konci a devítiletý závodník Ondřej Novotný – podporovaný
Městskou částí Praha 16 Radotín mění
své silniční a horské kolo za cyklokrosové a dráhové.
Sezona malého bojovníka z Radotína byla plná úspěchů. Ondra se
od března tohoto roku zúčastnil cca
40 závodů po celé ČR, v Německu
i v Rakousku a skoro pokaždé se postavil na stupně vítězů. Mezi nejcennější úspěchy patří – celkové druhé
místo v největším seriálu horských
kol Kolo pro život, první místo celkově v německém seriálu a také první
místo v Radotínském triatlonu. V současné době probíhá přestup Ondry do
nového oddílu – DUKLA Praha, tak
mu držme palce, aby mu to i v novém
teamu šlapalo.

Nohejbalisté RSK si finále první
ligy nezahrají
Semifinálový souboj radotínských nohejbalistů s hráči plzeňského AC Zruč-Senec dopadl
nakonec ve prospěch Plzně. Nohejbalisté Radotína se tak do finále 1. ligy nakonec neprobojovali. Ve třetím rozhodujícím zápase prohráli
na hřišti soupeře 5:1 a celou sérii pak 2:1.
Přitom semifinálovou partii, jež se
hraje na dvě vítězná utkání, začal tým od
Berounky velmi dobře a ze hřiště
soupeře si přivezl cenné vítězství
5:3. V následující odvetě ale Radotín
před domácím publikem nestvrdil vítězstvím postup, prohrál 5:2, a musel
rozhodnout třetí duel, opět na půdě
Zruče. Rozhodující utkání se kvůli
nepřízni počasí přesunulo do sportovní haly, ve které se Zruč rychleji
aklimatizovala na změnu prostředí
i povrchu a vyhrála 5:1, čímž si
zajistila účast ve finále první ligy.
Kapitán radotínského týmu Honza
Voith k souboji uvedl: „Ač se může
zdát, že rozhodující zápas, který jsme
prohráli 5:1, byl jasnou záležitostí domácích,
skutečnost byla podstatně dramatičtější.
Mnoho setů končilo nejtěsnějším poměrem

10:9, a pokud bychom si v koncovkách setů
zachovali větší klid k proměnění vlastních
útoků, byl by výsledek podstatně lepší.
Přesto jsem na hráče pyšný, že jako nováček
soutěže dokážeme hrát vyrovnanou partii
s loňským vicemistrem. Jednotlivá utkání
nám také ukázala herní činnosti, na kterých
je potřeba zapracovat, co zlepšit, ale zároveň

na čem můžeme stavět. Na závěr bych chtěl
poděkovat všem našim fanouškům za jejich
celosezonní podporu.“
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