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Radotínská radnice uspořádá první 
elektronickou aukci pro jednotlivce na 
nákup elektřiny a zemního plynu v re-
gionu Prahy 16. Nabídka platí nejen 
pro občany, ale rovněž podnikatele. A co 
víc? Aukce je sice v první řadě určena 
pro radotínské subjekty, ale na základě 
rozhodnutí MČ Praha 16 se do ní může 
přihlásit kdokoli z našeho regionu! 

Záměr byl schválen Radou městské 
části Praha 16 dne 29. května 2013 
a uspořádání elektronické 
aukce na nákup elektřiny 
a zemního plynu pro obča-
ny a podnikatele z Prahy 16 
proběhne ve spolupráci se 
společností eCENTRE, a.s., 
která se dříve specializovala na 
aukční nákupy pro města a obce 
a nově nabízí možnost uspořádání 
aukce i pro nákup energií pro občany 
a podnikatele pod záštitou příslušné 
radnice. Podobné aukce za pomoci 
této společnosti již proběhly například 
v Říčanech (občané zde ušetří u elek-
třiny 16,5 % a u zemního plynu 29,96 % 
z dosavadních cen) či v Praze 6 (obča-
né ušetří přes 31 % na elektřině a více 
než 22 % na zemním plynu).

Tato aukce naváže na úspěšný sdru-
žený nákup elektřiny na komoditní 
burze v únoru 2012 organizovaný 
Městskou částí Praha 16, díky níž 
byla zúčastněným subjektům (vedle 
samotné městské části její příspěv-
kové a další neziskové organizace 
z Radotína) ušetřena na období od 
1. dubna 2012 do 31. prosince 2013 
více než čtvrtina dosavadních nákla-
dů, celkově téměř 600 tisíc Kč včetně 

DPH (pro rozpočet samotné 
městské části jsou náklady 
nižší o 385 tisíc korun, dalších 
99 tisíc ušetří mateřská škola 
a sportovní hala, Sportovní 
centrum Radotín spravující 

obecní areál nového stadionu 
ušetří 40 tisíc Kč, TJ Sokol Ra-

dotín 35 tisíc a Ivo Synek provozující 
stravovací zařízení pro místní seniory 
37 tisíc Kč). 

Radotínská radnice tehdy byla jed-
nou z prvních pražských městských 
částí, jež nakoupily elektřinu na ko-
moditní burze. 

Radnice si od chystané aukce sli-
buje výrazně nižší cenu pro všechny 

Aukce: Levnější energie pro 
občany i podnikatele

Po sanaci území bývalé radotínské 
čističky odpadních vod, která proběhla 
v roce 2008, se Městská část Praha 16 
rozhodla na návrh architekta Jana 
Schlitze využít toto místo pro koupací 
biotop. Získat peníze z evropských fondů 
se od té doby nepodařilo, proto se Praha 
rozhodla financovat projekt sama. Letos 
uvolnila prvních 20 miliónů, takže nej-
později 2. července se začne stavět.

K tomuto datu převezme vítěz 
výběrového řízení vyhlášeného 
Hl. m. Prahou, firma EKIS, staveniště. 

Začíná stavba 
přírodního koupaliště

Zatímco v tisku se v posledních letech 
mluví o „malých úřadech“, tedy úspor-
ném výkonu veřejné správy, a přitom 
náklady na ministerstvech a krajích 
neustále narůstají, v Radotíně se o tom 
mluví málo a radnice přitom již 6 let 
radikálně ořezává všechny výdaje, 
které nejsou nezbytně nutné. Úspory na 
provozních nákladech přitom přesahu-
jí již 10 milionů korun ročně!

Městská část Praha 16 skonči la 
hospodaření roku 2006 výsledkem 

Radotín má 
malou radnici

Pohroma po 11 letech
Mnoho lidí v Čechách a na Moravě 

doufalo, že roky 1997 a 2002 zůstanou 
jejich nejhoršími vzpomínkami na 
velkou vodu. Přelom letošního května 
a června ale pro většinu z nich zname-
nal nepříjemné zopakování toho, co už 
prožili. Povodeň opět ničila i na šest-
náctce, navíc i tam, kde před jedenácti 
lety vůbec nebyla.

Po sušších a teplých brzkých jar-
ních dnech přišlo deštivé květnové 
počasí a na svůj závěr si pro střední 
Evropu „připravilo“ neustávající, 
několikadenní déšť. V jeho důsledku 
došlo ke zvednutí hladin téměř všech 
vodních toků v Čechách. Situace byla 
zprvu nejhorší v západní polovině 
území, kde byly na Berounce a jejích 
přítocích vyhlašovány III., tedy nej-
vyšší stupně povodňové aktivity. 

Radotín a okolní městské části 
ležící v údolní nivě musely čekat po-
vodňovou vlnu ze západních Čech. 
Ještě předtím, než s vodami Berounky 

dorazila, musela radotínská Povod-
ňová komise (aktivovaná již v pátek 
31. května a od 1. do 13. června pů-
sobící nepřetržitě) řešit i další, těžko 

predikovatelné problémy: rozvodnění 
Radotínského potoka v dopoledních 
hodinách neděle 2. června, kdy zde 
byl zaznamenán průtok 50leté vody. 

Pod vodou se ocitly některé pozem-
ky v osadě Cikánka i zahrady kolem 
ulice U Učiliště. A aby toho nebylo 
málo: po letech, kdy v něm voda vů-
bec nebyla (mj. po stavbě Pražského 
okruhu), se znovu objevil Skalní po-
tok a způsobil „vodopád“ na schodech 

mezi Slavičí a Safírovou ulicí.
To všechno ale byla pouze předehra 

k tomu, co v dalších dnech následovalo 

Začátek června 
a rozmary počasí 
na přelomu s mě-
sícem květnem, jež 
v y v rchol i ly  d í k y 
rozsáhlé cyklonální 
činnosti a obrovské-
mu úhrnu srážek ve 
střední Evropě k po-

vodňovým stavům atakujícím v někte-
rých lokalitách smutné rekordy z roku 
2002, nám mnohým připravily několik 
bezesných nocí a velkou zkoušku. Test 
morálních vlastností a charakterů lidí, 
ale i systémů, které by v podobných 
případech měly fungovat. 

Ve svém sloupku bych dnes, kdy 
máme nejhorší část za sebou, chtěl 
především poděkovat za obrovskou 
solidaritu a pomoc všem institucí 
a desítkám jednotlivců, kteří po opad-
nutí vody přišli bez jakéhokoli finanční 
kompenzace pomáhat odstraňovat 
povodňové následky a i těm, kteří při-
spěli nějakou částkou do povodňového 
konta, jež bude pomáhat sanovat někte-
ré neuplatnitelné náklady postiženým. 
Chtěl bych poděkovat všem členům 
sborů dobrovolných hasičů, profesio-
nálním hasičům, strážníkům městské 
policie a Policie ČR, kteří zásadním 
způsobem pomohli při řešení vzniklé 
situace. Můj dík směřuje i k mnoha 
firmám, které poskytly toliko potřeb-
nou techniku a mechanizaci, bez níž 
by v Radotíně následky povodně nebylo 
možno tak rychle odstraňovat, dále 
kolegům starostům z městských částí 
Praha 2, 9, 13 a 19, kteří, ač v některých 
případech museli řešit svoje povodňové 
situace, pomohli organizovat sbírky 
a zásoby čistících, desinfekčních pro-
středků a pracovních pomůcek, kterých 
bylo především v počátku opravdu ne-
dostatek. V neposlední řadě bych chtěl 
poděkovat členům Povodňové komise 
a Krizového štábu MČ Praha 16, kdy 
mnozí, především v době, kdy v Be-
rounce a Vltavě vzrůstal průtok a do-
cházelo k postupné kulminaci, doslova 
bděli bez odpočinku více jak 24 hodin 
v kuse nad bezpečností městské části 
ať již v terénu anebo jako osoby po-
skytující odpovědi na nonstop krizové 
telefonní lince. Seznam pomocníků by 
byl opravdu předlouhý (jmenný seznam 
organizací a firem lze nalézt na webo-
vých stránkách MČ Praha 16) a mne 
naplňuje pocitem, že v naší společnosti 
přeci jenom ještě hodně dobrého je, 
když funguje pocit občanské sounáleži-
tosti a solidarity s postiženými.

Pro mne aktuální povodně zname-
nali novou zkušenost, a to díky využití 
protipovodňových opatření, které bylo 
poprvé prověřeno naostro v krizo-
vých podmínkách. Systém mobilních 
a stacionárních stěn, zpětných klapek 
a hradidlových komor technicky obstál 
a zcela ochránil rozsáhlou radotínskou 

lokalitu Na Benátkách a nemovitostí 
v přilehlých ulicích. Díky tomu odpadlo 
mnoho dalších starostí. Neodpustím 
si poznámku nad skoro tříhodinovou 
komunikací v časných ranních ho-
dinách 2.6. s Operačním střediskem 
Krizového štábu hl. m. Prahy, kdy jsme 
jako městská část v souladu s Povodňo-
vým plánem žádali o zahájení montáže 
mobilních stěn. Když jsem se dozvěděl, 
že není potřeba a o dalším rozhod-
ne Krizový štáb, jenž má zasedat až 
v 10.30 hod., nabízí se odpověď, že díky 
naší neústupnosti a z ní vyplývajícímu 
operativnímu jednání zástupců Magis-
trátu, došlo k zahájení rozvozu protipo-
vodňových prvků i do dalších částí hl. 
m. Prahy. Mobilní části, které přehradi-
ly především hlavní komunikace, měly 
na druhou stranu vliv na značné omeze-
ní především dopravy. Bohužel, mnozí 
lidé následně nedokázali pochopit, že 
prvky, které ochránily mnoho lidí a je-
jich nemovitosti, lze demontovat jen na 
základě zrušení stavu nebezpečí a sou-
hlasu od Krizového štábu hl. m. Prahy. 
To, že v některých případech byly stěny 
v Radotíně demontovány na šířku jed-
noho jízdního pruhu, jsem si vzal osobně 
na svoji odpovědnost, aby byl umožněn 
přístup technice a mohly být zahájeny 
práce v postižených částech jako např. 
v Šárově kole nebo ve Výpadové ulici. 
Díky komunikaci s ředitelem Správy 
služeb se podařilo protipovodňové 
mobilní prvky odstranit 12.6. v celém 
rozsahu přibližně o 18 hodin dříve, než 
bylo plánováno, a to za opětovné maxi-
mální součinnosti ze strany radotínské 
radnice, která zajistila dobrovolníky 
a potřebnou techniku.  

V rámci příspěvku bych se rád omlu-
vil našim čtenářům, jelikož Noviny 
Prahy 16 poprvé ve své jedenáctileté 
historii nedostáváte ve standardním, 
redakčně stanoveném termínu, ve kte-
rém je periodikum pro správní obvod 
Prahy 16 distribuováno do poštovních 
schránek. Příčina, proč tomu tak nasta-
lo, je zcela objektivní, jelikož vyplývá 
z výše uvedené povodně, která vyjma 
Lochkova zasáhla všechny zbývající 
městské části v Praze 16. Většina členů 
redakční rady jsou členy Povodňové 
komise a Krizového štábu Městské 
části Prahy 16, a tak bylo potřeba řešit 
prioritně vzniklý nouzový stav, který 
ovlivnil a v některých případech svým 
následkem stále ovlivňuje život mnoha 
rodin. V době, kdy dle termínu tradičně 
probíhá finalizace a uzávěrka novin, 
byly řešeny úplně jiné okolnosti jako 
evakuace lidí ze zasažených lokalit, 
příprava a zajištění evakuačních center, 
technické a materiální zabezpečení pro 
následný úklid a odstraňování povod-
ňových škod atd.  Závěrem bych rád po-
přál všem postiženým hodně duševních 
sil a to, aby se Vaše životy pokud možno 
co nejdříve vrátily do běžných kolejí.  

 



Pod vlivem pervitinu a s dítětem za zády
V páteční podvečer 26. dubna v 17.10 hod. prověřovala autohlídka městské po-
licie oznámení z tísňové linky 156 s tím, že na parkoviště před OC Berounka na 
náměstí Osvoboditelů přijela řidička s osobním motorovým vozidlem Opel pod 
vlivem drog. Hlídka na místě zjistila, že v zaparkovaném uzamčeném vozidle 
se nachází na zadním sedadle v dětské autosedačce asi pětileté dítě. Po chvíli 
k vozidlu přišla řidička a odemkla vozidlo. Při komunikaci s hlídkou se cho-
vala zmateně a začala vysvětlovat, že je vše v pořádku. U ženy se často měnilo 
psychické chování a střídaly se stavy klidu a plačtivosti s náznaky beznaděje. 
Verbální i pohybový projev byl typický pro uživatele psychotropních látek. Žena 
uvedla, že s vozidlem přijela na parkoviště cca před 15 minutami. Přiznala se, 
že v nočních hodinách užila pervitin. Vzhledem k důvodnému podezření ze 
spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka Policie ČR a u ženy byl 
proveden orientační test na drogy s pozitivním výsledkem. Celou záležitost si 
převzala Policie ČR k dořešení.

Lapka ze sklepních kójí polapen
Středa 15. května, 2.30 hod. Hlídka městských strážníků prověřuje oznámení 
kvůli rušení nočního klidu na radotínském Sídlišti. Ze suterénu domu se tu ozý-
vají rány a hluk. Policisté na místě zjišťují, že ze sklepního okna vycházejí zvuky 
a pohybuje se tam někdo s baterkou. Kvůli tomu, že sklepní prostory jsou v domě 
rozsáhlé a členité, je na místo přivolána také hlídka „státní“ policie. Oznamova-
telka hlídky vpouští do domu a příslušníci tu zjišťují několik násilně otevřených 
sklepních kójí. V jedné z nich byl následně zadržen pachatel vloupání. Celou 
záležitost si převzala Policie ČR k dořešení.
Rozhazoval odpad na veřejnosti
Jen o den později 16. května před třetí hodinou odpolední zpozorovala hlídka 
městské policie alkoholem posilněného muže rozhazujícího odpadky okolo 
fontány před hotelovým domem v Radotíně. Při projednávání přestupku se 
muž choval velice arogantně a odmítl prokázat svou totožnost, nespolupracoval. 
Na základě výše uvedených skutečností byl muž předveden na místní oddělení 
Policie ČR ke zjištění totožnosti. Následně mu byla udělena pokuta 1000 Kč za 
znečišťování veřejného prostranství.

Tři z patnácti testovaných ko-
čárků byly vyhodnoceny časopisem 
dTest jako nebezpečné. Hned dva 
z nich přitom pocházejí od českých 
výrobců.

Pro dět ské kočárk y jsou 
norma mi s tanoveny př í sné 
požadavky týkající se jak me-
chanické, tak i chemické bez-
pečnosti. „Úroveň bezpečnosti 
se u testovaných výrobků velmi 
liší. Zásadní nedostatky jsme 
objevili u třech kočárků, kon-
krétně Firkon Verano, Liberta 
1lib0008 a Patron Terix 4R,“ 
upozorňuje manažer testování 
časopisu dTest Václav Beneš. 
U výrobků značek Liberta a Fir-
kon se vyskytují místa snadno přístupná 
dětským prstům. Ty se tak mohou jed-
noduše skřípnout či uvíznout.

Konstrukce českého kočárku značky 
Patron usnadňuje dítěti dosáhnout na ruč-
ní brzdu a snadno ji odbrzdit. Může se tak 
stát při umístění sedačky po směru jízdy, 
tedy směrem k rodiči. Při uvolnění brzdy 

Dva z nebezpečných kočárků 
jsou české výroby

například v kopci tedy hrozí roz-
jetí kočárku i s dítětem. 

Kočárek Liberta vyrobený 
také v České republice navíc 
neposkytuje dítěti jakékoliv za-
jištění v podobě bezpečnostních 
pásů. „Absence tohoto bezpeč-
nostního prvku je v dnešní době 
již nemyslitelná. Navíc kvůli ne-
domyšlené konstrukci kočárku 
může dítě v některých situacích 
z kočárku doslova vyklouznout,“ 
varuje Václav Beneš a dodává, 
„vzhledem k většímu množství 
bezpečnostních nedostatků koupi 
takového výrobku zásadně nedo-
poručujeme.“ 

V testu bylo vyzkoušeno cel-
kem patnáct kombinovaných kočárků, 
tedy systémů, které tvoří rám s podvoz-
kem, na nějž lze nasazovat další nástavby 
jako korbičku, polohovatelnou sedačku 
či autosedačku. U žádného z testovaných 
výrobků se oproti minulosti neprokázala 
přítomnost rizikových chemických látek 
– alátů.

–13,9 mi l .  Kč .  Ja ko pr vopočátek 
a hlavní příčina nesouladu mezi pří-
jmy a výdaji byl identifikován výkon 
státní správy, který byl MČ svěřen 
v roce 2001. Jen v roce 2006 zatížila 
tato položka stranu výdajů rozpočtu 
částkou 20,2 mil. Kč, přičemž dotace 
státu na výkon státní správy za stej-
né období činila pouze 8,8 mil. Kč. 
Rozdíl byl 11,4 milionu, tedy 82 % 
záporného hospodářského výsledku. 
Zbylých 18 % tvořily výpadky někte-
rých dalších plánovaných příjmů. 

Z tohoto pohledu ale nešlo o otáz-
ku jed i ného roku ,  hospodá řské 

výsledky se zhoršovaly již v letech 
předešlých, ale zásadní problém to 
nebyl, paradoxně hlavně z důvodu 
povodní v roce 2002. Na sanaci 
povodňových škod do Radotína za-
mířily desítky milionů korun, které 
nechtěně zakrývaly zásadní struktu-
rální problémy vlastního rozpočtu – 
nesoulad příjmů a výdajů na běžné 
záležitosti městské části. 

2007: Rok drastických úspor   
Vzhledem k tomu, že v dalších 

letech by bez zásadních změn došlo 
ještě k výraznějším propadům finan-
cí, byl v prvním pololetí roku 2007 
nastartován proces ozdravění financí 
MČ. Zahrnoval řadu opatření ke ze-
fektivnění chodu úřadu městské části, 
organizačních složek i příspěvkových 
organizací spočívajících především 
v těchto hlavních krocích:
» přehodnocení všech stávajících
    činností  a agend a z nich vyplýva-
    jících příjmů a výdajů,
»  rozhodnutí, které činnosti mohou být
    zajišťovány jinak a efektivněji,
»  zjednodušení struktury úřadu měst-
    ské části a organizačních složek,
»  snížení počtu zaměstnanců.

Dalšími body bylo snížení mě-
síčních platů zaměstnanců, snížení 
počtu budov úřadu a řešení některých 
dalších provozních záležitostí. Záro-
veň byl v roce 2007 nastaven zvláštní 
režim výrazných omezení položek 
výdajové strany rozpočtu, a to na nej-
nutnější platby. 

V návaznosti na reorganizaci úřadu 
a dalších složek došlo ke snížení počtu 
zaměstnanců: u úřadu z původního 
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počtu 87 na 72 a u organizačních 
složek MČ z 26 na 16 (celkem úby-
tek o 22 %). Reorganizace se dotkla 
i Technických služeb Praha – Radotín, 
kde se počet zaměstnanců snižoval 
v návaznosti na úsporná opatření 
a pokles roční dotace MČ o více než 
1 milion korun.

Ke snížení nákladů přispěly rovněž 
realizované přesuny mezi budovami 
a opuštění objektu čp. 1379 v ulici 
U Starého stadionu. Prostory v pří-
zemí jsou nyní využity jako stálá 
služebna Městské policie hl. m. Prahy 
(velitelství okrsku pro oblast Prahy 16) 
a pro Letopiseckou komisi Radotín, 
místnosti v 1. patře jsou komerčně 
pronajímány.

Všechna provedená opatření byla 
vedena snahou o zásadní úsporu 
v rozpočtu MČ, avšak bez znatelné-
ho vlivu na občany, tj. při zachování 
všech nabízených činností a bez sní-
žení komfortu. Celková každoroční 
úspora je v reálném vyjádření ve výši 
7,34 mil. Kč (při srovnání roku 2008 
s rokem 2006).

Díky všem těmto drast ickým 
úsporným opatřením se mezi roky 
2008 a 2010 podařilo stabilizovat 
rozpočet městské části, daří se plnit 
cíl vyrovnaných rozpočtů. Ze státní-
ho rozpočtu plynoucí prostředky se 
díky iniciativě a tvrdým jednáním 
starostů městských částí Praha 1 až 
22 (tyto vykonávají státní správu 
zhruba na úrovni obcí s rozšířenou 
působností) podařilo navýšit, přes-
tože stále zdaleka nepokrývají sku-
tečné náklady, a to ani na radikálně 
zeštíhlený úřad. 

Da l š í  v ý ra zně j š í  orga n i z ačn í 
změnou bylo ukončení činnosti Do-
movní správy Radotín (DS), dosud 
samostatné příspěvkové organizace, 
k 31. prosinci 2009. Důvodem bylo 
dokončení privatizace části byto-
vého fondu. Stávající bytový fond 
i další nemovitosti nově spravuje 
přímo ÚMČ s menší částí dřívějších 
zaměstnanců DS.   
2011: Snížení dotací, další nut-
né úspory

V roce 2011 musela radnice hospo-
dařit s výrazně sníženými finančními 
prostředky oproti roku 2010, a to 

především u dvou klíčových zdrojů 
financování – dotace ze státního roz-
počtu klesla meziročně o 3,01 mil. Kč, 
neúčelová dotace od hlavního města 
Prahy o 2,3 mil. Kč. Celkem tedy šlo 
o snížení dotačních vztahů o 5,31 mi-
lionu korun.

Při zásadě zajištění všech činností 
pro veřejnost i vnitřního chodu orga-
nizace v nezměněném rozsahu a kva-
litě nebylo reálné provést další radi-
kální úsporná opatření jako v období 
před 4 roky. Přesto byla po důkladné 
analýze a řadě jednání schválena další 
opatření:
»   organizační – př i   nezměněné
     struktuře odborů a oddělení ÚMČ
     byly realizovány přesuny některých
     dílčích činností,
»   personální – snížení počtu  zaměst-
     nanců ÚMČ o 5 úvazků (počty
    pracovníků organizačních složek se 
     nesnižovaly),
»   nákup elektrické energie na elektro-
      nické burze.

Dalšími body směřujícími ke sníže-
ní nákladů byla revize právních služeb 
poskytovaných městské části exter-
ním advokátem, snížení odměn všem 
zaměstnancům a zavedení sledování 
služebních vozidel jednotkami GPS.    

Po provedení těchto opatření činí 
další dosažená reálná meziroční úspo-
ra 2,39 mil. Kč.
Aukce jako standard

Jak je uvedeno výše, radotínská 
radnice rozhodla v roce 2011 o uspo-
řádání aukce na nákup elektřiny. Po 
provedení rozsáhlého auditu dodávek 
elektřiny pro Městskou část Praha 
16, její zřizované organizace a další 
spolupracující subjekty a velké spor-
tovní organizace působící v Radotíně 
byla dne 8. února 2012 organizována 
na Českomoravské komoditní bur-
ze Kladno aukce s centralizovanou 
poptávkou 1075 megawat thodin 
elektřiny v hladině nízkého napě-
tí na období od 1. dubna 2012 do 
31. prosince 2013. Celková úspora 

pro všechny zúčastněné dosahuje 
částku téměř 600 tisíc korun včetně 
DPH, pro rozpočet městské části a jí 
zřizované organizace (Mateřská škola 
Praha - Radotín a Radotínská, o.p.s.) 
činí úspora 484 tis. Kč, v meziročním 

vyjádření 306 tisíc korun. Pro období 
od roku 2014 by úspora měla ještě 
narůst, protože poptávané množství 
elektřiny se zvýší o odběr Základní 
školy Praha - Radotín a Technických 
služeb Praha - Radotín (tyto se aukce 
nezúčastnily z důvodu dříve uzavře-
ných dlouhodobých kontraktů), a na-
víc ceny elektřiny (nejen) na českém 
trhu dále klesají. 

Vzhledem k úspěchu realizované 
transakce rozhodlo vedení ÚMČ v ro-
ce 2012 uspořádat další aukce, a to na 
služby k úspoře běžných provozních 
nákladů. V první fázi se jednalo 
o kancelářské a hygienické potřeby, 
tonery a barvy do tiskáren pro potře-
by úřadu a organizačních složek. Po 
oslovení řady subjektů a přihlášení 
dalších, kteří se o soutěži dozvěděli 
z elektronické úřední desky, proběhly 
5. června 2012 napínavé aukce. Měst-
ská část díky nim ušetří další statisíce 
korun (ročně 269 tis. Kč).

A nejen aukce, ale i tvrdá jednání 
s dodavateli přinášejí úspěch. Před 
dvěma lety bylo po neúspěšných 
jednáních s dosavadním dodava-
telem služeb mobilní komunikace 
vyhlášeno výběrové řízení, jehož 
se zúčastnili všichni velcí mobilní 
operátoři na českém trhu. Výsledek? 
Ze dne na den „spadly“ náklady 
o neuvěřitelných 55 % z tarifních 
cen. V roce 2012 se pak podařilo 
po řadě jednání a výpovědi stávající 
smlouvy dojednat snížení cen ještě 
o dalších 22 %. Od dubna 2013 ve-
dení úřadu vede nová jednání s mo-
bilním operátorem a žádá o další 

snížení cen, které bude reagovat na 
aktuální situaci na trhu a radikální 
snížení cen balíčků i pro občany. 
Další na řadě letos budou ceny volá-
ní z pevných linek.  
Péče o budovy

Městská část Praha 16 se snaží 
i o další úsporná opatření, která 
navíc přinášejí příznivější prostředí 
nebo přímo přispívají životnímu 
prostředí. To je přík lad zejména 
školských zař ízení . Za poslední 
roky bylo provedeno zateplení všech 
objektů II. stupně základní školy, 
školní jídelny a mateřských školek 
na náměstí Osvoboditelů a v Býšov-

ské ulici. V roce 2012 byly vyzískány 
finanční prostředky na zateplení po-
sledního objektu školky na Sídlišti. 
Na „starém“ sídlišti se navíc další 
tepelné úspory objeví po zateplení 
obecních bytových domů, které loni 
odstartovalo I. etapou a nyní probí-
há příprava dalších.

Dalším bonusem je například foto-
voltaická (solární) elektrárna umístě-
ná před 2 lety na střechách II. stupně 
základní školy a školní jídelny. Vedle 
zjevného přínosu pro životní prostředí 

díky dodávkám elektřiny do sítě i do 
samotných školských objektů je z této 
akce také nemalý finanční přínos, kte-
rý městské části již vrátil vynaložené 
prostředky. 
Finance z dalších zdrojů

Provozní úspory, které již dosahují 
více než 10 milionů korun ročně, jsou 
pak vynakládány nejen na doplacení 
nákladů na výkon státní správy, ale 
díky „malému úřadu“ jsou hlavně in-
vestovány ku prospěchu obyvatel Ra-
dotína. Radnice ale nesází pouze na 
šetření a neúčelové dotace, snaží se 
totiž – a v posledních letech velmi 
úspěšně – získat finanční prostředky 
i z dalších zdrojů, zejména z rezort-
ních ministerstev a evropských fi-
nancí (ač zde Radotín tratí na tom, že 
je součástí Prahy, kam jde minimum 
evropských peněz). 

Ús p ě c h  s l av i l a  mě s t s k á  č á s t 
v posledním období například při 
dostavbě základní školy (nová bu-
dova u školní jídelny), na níž dalo 
8,4 milionu Ministerstvo financí, půl-
milionová dotace mířila na výstavbu 
nového skateparku v ulici U Starého 
stadionu z Ministerstva vnitra v rám-
ci programu prevence kriminality. 
Další pozitivní zpráva přišla z Minis-
terstva životního prostředí, z něhož 
mají jít až 2 miliony Kč na nákup 
v íceúčelového úk l idového stroje 
v rámci programu snižování imisní 
zátěže (MČ z vlastních prostředků 
doplatí jen 10 %). 

A snaha o získání co největšího 
objemu financí z „mimopražských“ 
zdrojů pokračuje v roce 2013 napří-
klad žádostí o dotace na zateplení 
budovy zdravotnického zařízení, 
nákup techniky do Sběrného dvora či 
projekt Místo u řeky.  

Solární elektrárna na ZŠ
–1,13 mil. Kč (od konce roku 2010)

Provozní výdaje 
–7,34 mil. Kč ročně (od roku 2009)

Další snížení výdajů
–2,39 mil. Kč ročně (ročně od roku 2012)

Aukce na elektřinu
–306 tis. Kč ročně (od roku 2012)

Aukce na tonery
–203 tis. Kč ročně (od července 2012)

Aukce na kancelářské potřeby
–66 tis. Kč ročně (od srpna 2012)

Mobilní komunikace
–254 tis. Kč ročně (navýšená úspora
od roku 2012)

Vedoucí pečovatelské služby. Městská část 
Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pra-
covní pozici vedoucí Pečovatelské služby 
Praha - Radotín. Pracovní poměr na dobu 
neurčitou, 9. platová třída, termín nástupu 
1.9.2013. Jednou ze stanovených podmínek 
je vysokoškolské vzdělání získané studiem 
minimálně v bakalářském studijním pro-
gramu zaměřeném na sociální práci, soci-
ální politiku, sociální pedagogiku, sociální 
péči, sociální patologii, právo nebo speci-
ální pedagogiku, a dále minimálně 2 roky 
praxe v pečovatelské službě, případně jiné 
sociální oblasti. Přihlášky k výběrovému 
řízení je třeba doručit do podatelny Úřa-
du městské části Praha 16 nejpozději do 
15.7.2013 do 12 hodin. Kompletní infor-
mace na www.praha16.eu.
Čistá energie 2013. Rada hl. m. Prahy 
schválila Program Čistá energie Praha pro 
rok 2013 – dotace na přeměnu topných sys-
témů a využití obnovitelných zdrojů energie 
v bytech a v rodinných či bytových domech 
na území hl. m. Prahy, a to jak fyzickým, tak 
i právnickým osobám. Možnost získání dota-
ce se týká zprovoznění ekologického zdroje 
v termínu od 1.9.2012 do 30.9.2013. Žádost 
o dotaci je třeba podat do 30.9.2013. Věcná 
náplň programu nastavená v posledních 
letech zůstala zachována. Další informace 
o pravidlech programu, formulář pro podání 
žádosti a vzorová smlouva, uzavíraná mezi 
žadatelem a hl. m. Prahou, jsou k dispozici na 
pražských webových stránkách věnovaných 
životnímu prostředí v sekci Energetika a ŽP. 
Letní odstávky. Přerušení dodávky teplé 
vody ze strany Pražské teplárenské a.s. 
z důvodu přípravy zařízení na novou top-
nou sezonu je letos naplánováno v Radotí-
ně na 4. července a na Zbraslavi na období 
od 29. července do 2. srpna.



Objektiv

 č
as

u

zúčastněné, tedy podporu místních 
občanů v době neustálého zvyšování 
životních nákladů i lepší podmínky 
pro podnikání – hlavně drobných 
podnikatelů (živnostníků). 

Součástí celé služby je administra-
tivní servis, což znamená, že veškeré 
podmínky smlouvy za jednotlivé ob-
čany vyřídí s vítězem e-aukce pořa-
datelská společnost eCENTRE, a.s. 

Služba je pro občany i podnikatele 
zdarma – neplatí žádné poplatky za 
zprostředkování. Navíc v případě, že 
by vysoutěžená cena byla vyšší než 
ta, kterou platí občané a podnika-
telé v současné době, pak smlouvu 
účastník aukce nemusí podepisovat 

a dále bude energie odebírat podle 
stávajících podmínek. 

Radotínská radnice poskytne pro 
př ípravu aukce vlastní prostory 
v Kulturním středisku Radotín (in-
formace, náběr smluvních podkladů 
apod.). Sběr podkladů tam proběh-
ne od 10. do 31. července (vždy ve 
středu a čtvrtek) a samotná aukce 
31. srpna 2013. 

Podrobné informace naleznete 
v letáku na straně 12 tohoto vydání 
Novin Prahy 16. V případě dotazů 
kontaktujte zástupce eCENTRE:
Ing. Jan Gebauer
tel.: +420 724 878 800
e-mail: jan.gebauer@ecentre.cz

Začíná stavba přírodního koupaliště
Podle projektu, který vypracovala ar-

chitektonická kancelář Plán Plus s.r.o., 
bude uvnitř areálu školy, v rohu těsně 
za protipovodňovou zdí, malý objekt se 
šatnami, technologickým zázemí kou-
paliště, místností pro plavčíka a patrem 
s občerstvením. Vedle vznikne plocha 
pro parkování, pokladna se vysune až 
ke vstupu z ulice K Lázním.

Samotný rekreační areá l bude 
s obslužným zázemím spojen lávkou 

překonávající protipovodňový val 
a zeď. Z té se bude sestupovat buďto 
po schodišti nebo s využitím bezba-
riérové rampy. Přímo před vyústěním 
schodů je plánována koupací vodní 
plocha. Ta bude proti průsakům chrá-
něna dnem z pevné fólie a o čistotu 
vody v ní se bude starat druhé jezero, 
do něhož se bude voda přečerpávat. 
Jinak by se však koupaliště nemělo 
lišit od skutečných přírodních nádrží: 
rybníků či jezer. 

Nebude tu proto třeba užívat žádnou 
chemii ani drahá filtrační zařízení, 
k přečišťování postačí kořenový sys-
tém vodních rostlin v čistící zóně, jejíž 
velikost byla stanovena podle objemu 
vody v koupací zóně. Po pročištění se 
voda bude samospádem vracet zpět do 
koupaliště.

Kromě vodních ploch nabídne toto 
místo i dětské hřiště, venkovní sporto-
viště a například převlékací kabinky. 

(Jedná se o projekt i peníze hlavního 
města, protože pozemky nejsou ve 
svěřené správě městské části.) Postup 
prací je volen tak, aby nejrozsáhlejší 
zemní úpravy, hlavně ty, které zasáh-
nou areál školy, spadaly do období 
letních prázdnin. 

Oplocení (viz plánek níže) ohradí 
celou plochu o cca 12 000 m2, tedy od 
cyklistické stezky až k povodňové zdi.

Výstavba by měla trvat jedenáct 
měsíců. Pokud Hlavní město Praha 
vyčlení včas zbytek peněz na dokon-
čovací práce naplánované na rok 2014, 
měla by tu tedy už o příštích letních 
prázdninách probíhat první sezóna. 
Bude pak záležet již jen na počasí, jak 
hluboko do září se protáhne otvírací 
doba nového radotínského koupaliště.

Aukce: Levnější energie pro 
občany i podnikatele

vizualizace: MHMP, foto: Emil Souček, projekt: Plán Plus

Pohroma po 11 letech
na Berounce a posléze i Vltavě. Předpově-
di se o víkendu stále zhoršovaly a reálný 
nárůst průtoků hlavně na Berounce neu-
stále překonával předpokládaný vývoj. Po 
dalších deštích na jihu Čech se rapidně 
zhoršila do té doby příznivá situace na 
Vltavě, kde bylo předtím možné manipu-
lací Vltavské kaskády odlehčovat průtoku 
v Praze. Výsledkem byla 40-50letá voda na 
obou řekách. Pouhých 11 let od té 500leté...

Záchranou se pro mnoho lidí z Rado-
tína, Zbraslavi a Chuchle staly protipo-
vodňové zábrany. Montovány sice byly 
mnohde kvůli prvotní liknavosti praž-
ského Magistrátu později, než bylo potře-
ba, velká území ale nakonec ochráněna 
byla. Na jiných místech, hlavně v nechrá-
něných Lipencích a Lahovicích, ale lidé 
neměli šanci s přírodním živlem bojovat 
jinak než symbolickými pytli s pískem. 
Pak už jen následovaly evakuace desítek 
obyvatel do náhradních prostor a jejich 

nucený několikadenní „exil“.
Zrušení výuky v pražských školách 

v pondělí 3. června či uzavírky všech důle-
žitých tepen, které se ocitly pod vodou, nebo 
nebezpečně blízko rozbouřenému živlu, 
byly jen dalším očekávaným dějstvím.

Berounka v Berouně kulminovala v noci 
z pondělí 3. na úterý 4. června (23.00 hod.: 
průtok 1160 m3/s při výšce 579 cm), v Ra-
dotíně dosáhla svého maxima 4. června ve 
4.00 hod. na výšce 195,68 m n. m. A Vltava 
v Malé Chuchli kulminovala téže ráno 
v 6.00 hodin při průtoku 3210 m3/s.

I když povodně nebyly tak katastrofální 
jako v roce 2002, zasadily další těžkou 
ránu všem už jednou postiženým lidem. 
Občané třeba z radotínského Šárova kola 
nebo z Lahovic se vraceli do zatopených 
a poškozených domů a začínají vlastně 
od bodu 0. Škody se jen v našem regionu 
šplhají do desítek milionů korun.           

Nasazení všech pomocných sil před, při 
i po povodni bylo enormní. Povodňové 

komise jednaly prakticky bez přerušení, 
všechna lidská síla byla neustále ve službě, 
ať už při organizaci prací na radnicích, v te-
rénu, evakuačních či výdejních centrech 
i při fyzické likvidaci škod (v Radotíně 
byly na úřadě běžně slouženy 40hodinové 
služby při plném nasazení). V postižených 
místech zasahovaly stovky hasičů, a to jak 
profesionálních, tak i dobrovolných (jen 
v Radotíně to vedle domácí jednotky bylo 
dalších 14 dobrovolných sborů nejen z Pra-
hy a středních Čech, na Zbraslavi pomáhali 
hasiči z Vysočiny). Na bezpečnost dohlíželi 
nejen desítky policistů a strážníků, ale rov-
něž vojáci a aktivní zálohy.

Obrovskou pomocí, hlavně v prvních 
dnech, byly humanitární organizace zá-
sobující samosprávy vším potřebným, ale 
také desítky firem, které, ač mnohdy samy 
zatopené, poskytovaly veškerou dostupnou 
provozuschopnou techniku k odstranění 
následků povodní. A pomáhali a pomáhají 
i lidé z nezatopených míst – jako dobrovol-
níci, jako dárci materiální pomoci, jako 
přispěvatelé na povodňová konta. Všem za 
to patří velký dík!    



Radotínská knihovna přejde na prázdninový provoz 
Místní knihovna Radotín bude od 1. července do 31. srpna, 
jako každý rok, otevřena vždy v pondělí a ve čtvrtek. 
Otevírací doba v tyto dny zůstává od 9.00 do 12.00 a od 
13.00 do 18.00 hodin.

Dva víkendy za sebou se konaly osla-
vy dětského dne – nejprve v Radotíně, 
poté přímo na den dětí v Lochkově. To, 
co původně vypadalo jako handicap, 
totiž předsunutí dětské slavnosti kvůli 
termínu cesty Královského průvodu 
na Karlštejn, se nakonec ukázalo jako 
velké štěstí. V Radotíně do oslav totiž 
pršelo podstatně méně.
Radotín

Navzdory ranním přeháňkám to 
v sobotu 25. května po poledni vypa-
dalo v radotínských říčních lázních 
s počasím nadějně. Ovšem pět minut 
předtím, než byl Velký dětský den 
zahájen, přišla obrovská průtrž mra-
čen a všichni pořadatelé se museli 
okamžitě pověsit na své stany, aby jim 
neodletěly. S celou dětskou oslavou to 
vypadalo bledě, ale pak přišla první 
opláštěnkovaná rodina a bylo rozhod-
nuto - zábava bude!

Koneckonců příprava všechny, kdo 
se letos na pořádání Velkého dětského 
dne podíleli, stála nemalé úsilí a bylo by 
škoda to vše zahodit jen kvůli nepřízni 
počasí. Na pódium proto nastoupily ta-
nečnice, aby indickým tancem zahnaly 

déšť pryč. Také jím otevřely odpolední 
oslavu ve jménu květin a radosti. Hned 
poté přišel přípitek rychlými špunty 
s panem starostou a jeho zástupcem. 
Šampaňské prý chutná moc dobře 
i ředěné deštěm! Při přípitku i na všech 
stanovištích připravených radotínský-
mi oddíly měli náskok ti, kdo nezalekli 
té trochy vody a větru. Také se mohli 
v klidu vyfotit v improvizovaném 

ateliéru Kulturního střediska Rado-
tín, které tu nabízelo možnost nechat 
se zvěčnit v záplavě květů. Náskok se 
hodil i u henna-tatérek, které na po-
žádání s ohromnou mírou trpělivosti 
a zručnosti kreslily na 
kůži květinové motivy. 
K dokonalosti pak byla 
ovšem třeba i trpělivost 
pomalovaných, henna 
pasta se totiž může 
odrolit až po zaschnutí, 
což v deštivém dni trvá 
opravdu dlouho.

Nakonec ale, možná 
díky tanci, možná jako 
důsledek zarputile letní 
nálady všech, kdo přišli, se obloha pře-
ce jen smilovala a lázně se začaly rychle 
plnit. Protože tu ale bylo opravdu 
hodně míst, na kterých se děti mohly 
zabavit - od pódia, kde probíhala sou-
těž Radotín hledá talent, prokládaná 
pohádkou a tanečními workshopy, 
přes řeku křižovanou raem vodáků, 
kolem paintballu, rybářského kroužku, 
nejrůznějších dílniček, poznávacích 
a dovednostních soutěží, až ke skáka-

címu hradu na louce 
u turistické klubov-
ny, nijak si příchozí 
nepřekáželi.

Na všechny mla-
dé a mladší tu čeka-
lo i spousta odměn 
a navíc si tentokrát 
snad opravdu kaž-
dý odnesl nějakou 
tu květinu, ať už 
skutečnou,  nebo 
vyrobenou. Odchá-
zeli tedy možná po-

někud zráchaní, ale určitě spokojení. 
A s pocitem, že strávili opravdu hezké 
odpoledne.
Lochkov

V Lochkově se o týden později 
chystala opravdu velká oslava, na kte-
rou byli zváni všichni ze široka daleka. 
Jenže sobota 1. června byla hlavně 
a především ve znamení neustávají-
cího deště, který byl navíc jen pokra-

Děti si užívaly oslavy i v dešti čováním toho pátečního. Podmáčený 
park u lochkovské sladovny, kde bylo 
pečlivě přichystáno vše včetně pro-
fesionálního pódia, rozhodně nebyl 
tím správným místem pro celodenní 
pobyt dětí. Situace vypadala docela 
zoufale, ale naštěstí padlo rozhodnutí 
o přesunu do sucha. To znamená do 

kryté haly určené pro garážování ko-
munální techniky. Té nehrozilo, že by 
na dešti nastydla, takže mohla uvolnit 
místo malému pódiu, stolkům pro díl-
ny a plnění nejrůznějších soutěžních 
úkolů, policejnímu robotovi a hlavně 
všem prckům, kteří se o svou oslavu 
nehodlali nechat okrást. Na první po-
hled nepříliš útulný prostor  obehnaný 
plechovými zdmi se podařilo změnit 
ve velkou hrací plochu ještě dřív, než 
se sem nahrnuly oslavenci. Ti se s chu-
tí pustili do plnění všech připravených 
disciplín a mezitím si stačili testovat 
vybavení hasičských i policejních jed-
notek. I dílničky, u kterých se původ-
ně předpokládalo, že okouzlí hlavně 
dívky (třeba modelování z Fima), měly 
univerzální úspěch. 

O to, aby nechyběla sladká tečka, 
kdykoli jí bylo třeba, se postaraly dámy 
z mateřské školy, které napekly zdravé 
cukroví, ale nechyběly ani klobásy.

Hodně pochybností panovalo kolem 
toho, zda přiletí slíbený vrtulník, ale 
byly zbytečné. Dispečink prohlásil, 
že se nejedná o bezletový déšť (i když 
lilo vydatně) a helikoptéra na zdejším 
fotbalovém hřišti skutečně přistála 
a hřiště to statečně ustálo. Konala se 
i další slíbená lahůdka – koncert skupiny 
Děda Mládek Illegal Band. I ten se musel 
přesunout do haly a změnil ji v jednu 
velkou diskotéku. Vše završil noční vel-
ký ohňostroj.

S novým císařem, novou císařovnou 
a novým kusem oděvu dorazila do Ra-
dotína letošní majestátní výprava s krá-
lovskými klenoty. A ani po jejím odjezdu 
nebyla o vzácné návštěvy nouze.

Císař německý a král český Karel IV. 
představovaný Davidem Suchařípou 
a Iveta Jiříčková coby Eliška Pomo-
řanská přijeli v sobotu 1. června do 
Radotína navzdory vytrvalému dešti 
v sedlech koní, pod plášti však ukrý-
vali pláštěnky. Podobně byla vybavena 
i valná většina jejich doprovodu. Jen 
skupina historického šermu Vyšehrad-
ští se igelitových obalů vzdala, šermo-
valo by se v nich patrně velmi obtížně. 

Purkmistr Karel Hanzlík předával 
klíče města na krytém pódiu, divadelní 
spolek Gaudium se zase vybavil deštní-
ky. Každý si prostě musel s počasím ně-
jak poradit. A to platilo až do večerních 
hodin – přes všechna vystoupení, ať již 
hudební, nebo dramatická.

Vedle stálic této akce, členů skupiny 
dobové hudby Antiquarius, zahráli 

pro voděvzdorné publikum všichni, 
kdo svou účast slíbili: Michal Prokop, 
Luboš Andršt a Jan Hrubý, slovenská 
kapela Živé kvety, 
skupiny Kamil Stři-
havka trio i Pink 
Floyd revival Czech. 
Vzhledem k tomu, že 
všichni hráli z pódia, 
nebyl to zas až takový 
problém.

Horší to měl Long 
Vehicle Circus, který 
by se se svou akro-
bacií na chůdách do 
podmáčeného trávní-
ku před školu zapíchl 
asi jednou provždy. 
Všichni představitelé 
představení Gangsterka si však po-
radili i s členitým prostorem centra 
náměstí Sv. Petra Pavla a sklidili za-
sloužený potlesk.

Svébytný prožitek večera s psyche-
delickou hudbou z dílny Pink Floyd se 

stoupající řekou za zády, kterou neu-
stále monitorovali členové Povodňové 
komise, to je něco, nač se nezapomíná. 
Už proto, že velká voda byla tentokrát 
opravdu veliká. Berounka stoupla 
do neděle natolik, že zaplavila zbylé 

zastávky a poprvé po sedmi letech 
dorazil císař přímo na Karlštejn, a to 
vlakem. Jinak by se ten den nedostal 
už ani do Radotína, který se opevňoval 
protipovodňovými bariérami.

Královský průvod přijel v pláštěnkách

Jaká to bylo s IZS
Přesto, že si v sobotním dopoledni 

11. května museli návštěvníci jednu 
chvilku rozevřít deštníky, se Radotínský 
den s IZS – Záchranáři v akci povedl.

Již potřetí měla veřejnost možnost 
si prohlédnout, osahat, vyzkoušet 
a dokonce i potěžkat výzbroj a i výstroj 
jednotlivých složek Integrovaného 
záchranného systému (Hasičského 
záchranného sboru hlavního města 
Prahy, Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Radotín, Policie České republi-
ky). Mnohé překvapila tíha téměř kom-
pletní výstroje policejních potápěčů, 
jiné zase upoutala ukázka vyproštění 
osoby z pod vozidla, při které byla vidět 
bezchybná spolupráce mezi jednotlivý-
mi zasahujícími složkami. Věrohodně 

Kulturní středisko Radotín v domě 
U Koruny pravidelně pořádá divadelní 
představení, koncerty, cestopisné večery, 
pohádky pro děti a různé zábavné pořa-
dy, ale také již třetím rokem nabízí velmi 
zajímavé dopolední programy a pořady 
pro mateřské, základní i střední školy. 

K nejnavštěvovanějším akcím patří 
například „výchovné koncerty“, kte-
ré děti zábavnou formou seznamují 
s různými hudebními slohy, žánry 
a autory. Velký úspěch také sklidila 

cestopisná přednáška pro teenagery 
s promítáním na téma Indonésie. 
Skupi nové bubnová n í  f a sc i nuje 
všechny věkové kategorie lidí a zú-
častňují se ho děti od tří do 99 let. Půl 
roku i déle bývá vyprodáno na všech-
na představení z dílny jihočeského 
performera a loutkáře Víti Marčíka. 

Novinkou pro podzimní sezónu 
bude spolupráce se známými pražský-

mi scénami a osobnostmi. Například 
s divadlem Letí, které má svoji scénu 
ve Švandově divadle, ale bude pra-
videlně hostovat také u nás. Prvním 
představením, které ve spolupráci 
s „Letím“ Koruna nabídne, je součas-
né strhující monodrama na téma“ jak 
chutná láska i strach ze smrti (HIV)“, 
po kterém následuje přednáška pro 
teenagery.

Další místní premiérou  bude  na-
příklad představení známé „rosnič-

ky“ Míši Dolinové 
s názvem Ten trapas 
nepřežiju! Aneb Ten 
řízek nezvedej. Je to 
„rychlá pomoc sluš-
ného chování“ v nej-
různějších situacích, 
vřele doporučovaná 
především pro starší 
žákyně a žáky. Výho-
dou nabídky pořadů 
pro školy a školky 
z Radotína i okolí je 
to, že všem je možné 
program uzpůsobit 

přesně na míru – podle potřeb konkrét-
ní školy a nabídnout i doprovodný pro-
gram s ohledem na příjezdy a odjezdy 
vlaků a autobusů. 

U Koruny nabízejí akce pro
předškolní, školní i odrostlejší děti

Kulturní středisko Radotín v domě 
U Koruny: www.ukoruny.net
Objednávky, dotazy a požadavky 
zasílejte na e-mail:
vera.peroutkova@praha16.eu

Že hasiči hasí, to většinou ví už děti 
ve školce. Ale jak? Na tuto otázku jim 
měla odpovědět návštěva u profesioná-
lů v Radotíně. 

V pondělí 6. května se hasičská 
stanice číslo 8 Hasičského záchran-
ného sboru hlavního města Prahy 
rozezněla pro jednou ne sirénou, ale 
zvonivými dětskými hlásky. Učitel-
ky z mateřské školy v Býšovské ulici 
sem před desátou hodinou dorazily 
se vší drobotinou, aby si tu všichni 
zblízka prohlédli a osahali hasičské 
vybavení a poslechli si co nejvíc 

o tom, jak vypadá příprava na zásah 
i zásah sám.

Hned zpočátku děti zažily výjezd 
naostro a na vlastní oči tak viděly, 
jakou rychlostí se musí posádka 
auta obléknout do kompletní výstro-
je a vyrazit. Jen bylo třeba přeložit 
do obecné češtiny důvod výjezdu 
(z úniku TPH do vodoteče se vyklu-
bal benzín v potoce). Otázka „A co 
s tím dělají hasiči“ byla pro nstržm. 
Martina Žitníka přihrávkou pro za-
čátek výkladu s vloženými kvízy. Při 
prohlídce zásahového vozidla zazněla 
mnohokrát otázka: „Na co myslíte, 
že se používá tohle?“ Kupodivu na 

ni ve většině případů děti dokázaly 
najít odpověď, což je potěšilo jen 
o málo méně než to, že si mohly po-
těžkat třeba proudnice nebo nůžky 
na stříhání havarovaných aut. Ale 
největší tlačenice stejně byla na místě 
řidiče – posadit se za volant toužila 
děvčata úplně stejně jako kluci.

V garážích děti zajímaly hlavně ka-
bely a hadice, na které byla napojena 
auta, ale prohlédly si i boty s okšan-
dovanými ka lhotami př ipravené 
u laviček pod věšáky s helmami. Se zá-
jmem sledovaly, jak se navléká dýchací 

přístroj a jak se připíná maska k helmě 
a statečně vyzkoušely vyváděcí roušku 
a snad si i zapamatovaly, kdy by se s ní 
mohly setkat.

Korunou prohlídky bylo ovšem 
spuštění sirény jednoho z aut, to by 
se mohlo podle nadšeného výskání 
opakovat donekonečna.

Na výzvědách u hasičů

Ten, kdo by si chtěl sám či s dětmi 
prohlédnout hasičskou stanici č. 8, 
má možnost – 1. července tu chystají 
Den otevřených dveří, komentované 
prohlídky s ukázkami se uskuteční 
v 10.00, ve 14.00 a v 16.00 hodin.
Přesná adresa je:
V Sudech 1, 153 00 Praha-Radotín

namaskovaná figurantka vzbuzovala 
velký zájmem i po „ošetření“.

Obrněný transportér se stal doslova 
a do písmene prolézačkou, a právem si 
tak vysloužil největší pozornost přede-
vším u nejmladších návštěvníků. 

Městská policie hlavního města 
Prahy přivezla své dva zkušené čtyř-
nohé strážníky a také nového kadeta, 
který se roztomile štěněčím způsobem 
vyrovnával s urputným hlazením pře-
devším od dětí. Čtyřnozí strážníci se 
svými dvounohými parťáky předvedli 
nejprve vyhledání „zasypané“ osoby, 
a poté aport předmětů z různých mate-
riálů, ale i různých tvarů a povrchů.

Velké poděkování patří řidičům, 
kteří respektovali dopravní omezení, 
a také samozřejmě všem účinkujícím.
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 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

 1/16 105 x 60 1,190.00 1,012.00

   1/8 105 x 125 2,320.00 1,972.00

   1/4 160 x 125 4,520.00 3,842.00
   1/2 260 x 190 8,810.00 7,489.00 7,048.00
   1/1 260 x 385 17,180.00 14,603.00 13,744.00

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00
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PVC, KOBERCE,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
DŘEVĚNÉ PODLAHY,
ODBORNÁ MONTÁŽ
KARLICKÁ 10 
PRAHA 16 RADOTÍN
WWW.AR-PODLAHY.CZ
info@ar-podlahy.cz
Tel.: 257912736

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907

    VIDEOSTUDIO
                 PÁTEK

603 277 383, 257 811 063 / Radotín

PŘEPISY

SKENOVÁNÍ

SLUŽBY

 ●  rodinného videa všech formátů
         na DVD
 ●  starých filmů 8 mm, 9,5 mm, 16 mm
       na DVD a HDD

 ●  diapozitivů, negativů a fotografií

 ●  kamera, foto, střih

www.studiopatek.cz

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz

Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba

technologie pro příjem
televizního a satelitního 

signálu.

TELEVIZNÍ
ANTÉNY

NUBO CAR, s.r.o.
Žabovřeská 1191, Praha 5 - Zbraslav
tel. prodej: 257 920 439, 605 838 864
tel. servis: 257 921 468       
www.autozbraslav.cz
e-mail: nubocar@asmnet.cz

Otevírací doba:
po-čt 7 - 17, pá 7 - 15 hod. 

Garance mobility na vaší dovolené!
Zkontrolujeme Váš automobil před 
dovolenou a získáte garanci mobility
v Chorvatsku, na Slovensku v Maďarsku
a v Rumunsku.

Zdarma:
» Příjezd technika na místo problému 
» Odtah nepojízdného vozu do partnerského servisu Q-service 
» Poskytnutí náhradního vozidla

                                                                   Cena prohlídky pouze 199,-
Mimořádná nabídka referenčních vozů za zajímavé ceny!

Petr Cvach 
Zemní a bourací práce strojem

JCB-3CX

Kyjevská 1191, Černošice
mobil: 603 396 766

E-mail: chavc@centrum.cz

PC Akademie Všenory pořádá:
- Večerní počítačové kurzy pro dospělé
- Individuální školení a konzultace

Informace a přihlášky na 
tel. 602 395 228 (lektor)
Více na adrese - 
www.pckademie.cz



(staré) Sídliště 1082
153 00 Praha 5 - Radotín

tel.: 723 603 807
www.trikolka.cz
poblíž zdravotnického střediska
konečná BUS 244

Jízdní kola: 
Dětská 12˝- 24˝ + odrážedla
Horská 26˝ + 29˝
Trekkingová
CITY i s torpedem
Oblečení, doplňky,
motorizace vč. variant
AUTHOR SPORT LADY
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Vychází 24.6.2013. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.8.2013.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 2.8.2013. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

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

a fotografie se nevracejí. 

INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,

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

153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868

Zednické a obkladové práce
• rekonstrukce bytových jader
• rekonstrukce rodinných domů
• ploty, zámkové dlažby
• štuky
• fasády
• jiné zednické práce

777 171 206
Petr Kučeratel:

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací

INSTALATÉRSKÉ POTŘEBYINSTALATÉRSKÉ POTŘEBY
Vinohrady 62, Radotín, tel.: 733 543 453, kucma@atlas.cz, www.kucma.cz.

OTVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 8-12, 13-16 hodin

Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,
rekonstrukce bytů a domů, připojení plynových kotlů a spotřebičů.

OTVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 8-12, 13-16 hodin

Vinohrady 62, Radotín, tel.: 733 543 453, kucma@atlas.cz, www.kucma.cz.

Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,
rekonstrukce bytů a domů, připojení plynových kotlů a spotřebičů.

Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,

Firma KUCMA dále nabízíFirma KUCMA dále nabízí
výrobu kontejnerových stání
Firma KUCMA dále nabízí
výrobu kontejnerových stání

• příjem zakázek
• plastové rozvody
   vody
• měděné rozvody
• kanalizace
• PVC odpady
• instalační materiál

• bojlery
• keramika
• baterie
• koupelnové doplňky
• umyvadla
• vany a sprchové
  vaničky

• bojlery
• keramika
• baterie
• koupelnové doplňky
• umyvadla
• vany a sprchové
  vaničky

• příjem zakázek
• plastové rozvody
   vody
• měděné rozvody
• kanalizace
• PVC odpady
• instalační materiál

KUPON NA 20 % SLEVU NA JAKÉKOLIV JÍDLO PRO 4 osoby

Platnost od 15.6. 2013 do 15.9. 2013

České a mexické speciality

VÝUKA NĚMČINY
A PŘEKLADY (i soudní)

Taky vás němčina
ve škole nebavila?

Se mnou ji budete mít rádi!
Zkušená lektorka s vlastním 

know-how i materiály, 
dlouholetou praxí

a zkušenostmi ze zahraničí 
vám nabízí soukromé lekce.

Mgr. Veronika Kotnauerová, 
Radotín, tel. 603 360 585,

e-mail: Veroni07@seznam.cz



ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

Instalace,
dodávky, opravy.

Zajištění HD příjmu
Skylink, CS Link.

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

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

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory 

 
 

klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, rychlokurz klavíru pro dospělé 

Ø učíme se hrát pro vlastní potěšení, koncertujeme 3x ročně 
Ø hrajeme písničky, které si vybíráte - žádné stupnice, žádné etudy 
Ø první 2 hodiny výuky nezávazné, můžeme docházet k Vám domů 
Ø nabízíme výuku i o prázdninách 

HRAJEME NAPŘ.: SKÁKAL PES, NENÍ NUTNO, HOLUBÍ DŮM, DÍVÁM SE DÍVÁM, 
SEVERNÍ VÍTR, VODA ČO MA  DRŽÍ NAD VODOU, KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR. 
MÍSTA VÝUKY: Radotín, Velká Chuchle, Zbraslav, Lipence, Černošice, Lety, 
Všenory, Dobřichovice, Řevnice, Jesenice, Rudná a další obce v okolí Prahy. 
INFORMACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ: e-mail: info@pavelhokr.cz, tel.: 608 745 262  

 w ww. pa ve l h okr. cz    

Chcete porozumět sami 
sobě a svým blízkým?

Analýza osobnosti
na základě horoskopu, 

numerologie a grafologie. 
Výklad možný i v němčině, 
angličtině a francouzštině.

Mgr.Veronika Kotnauerová, 
Radotín, tel. 603 360 585,

e-mail:
Veroni07@seznam.cz
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REZERVACE: 251 642 126 www.lunarestaurant.cz
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rychlý servis počítačů 
a informačních technologií

podrobné info na našem webu

sos@sos-pocitace.eu
+420 777 877 876

slevový kupon

V letech  2011 a 2013 byla Městskou částí Praha 16 zajištěna rozsáhlá oprava rekreačního objektu v obci Chroboly (okr. Prachatice),
který nabízí široké veřejnosti ubytování v klidné lokalitě malé vísky v šumavském předhůří. 

»  oprava obou koupelen a WC v 1. patře
»  pokoje po celkové rekonstrukci

»  obnova společenské místnosti

» vybavení kuchyně (nový nábytek, kuchyňská linka, lednice)

»  nová okna ve všech pokojích i kuchyni 

»  výměna podlahových krytin v obytných místnostech

»  výkonnější topení v pokojích i společenské místnosti

       K ubytování
»  max. kapacita 13 osob

»  4 pokoje (2 čtyřlůžkové, 1 třílůžkový, 1 dvojlůžkový)

»  cena 190 Kč za osobu a den

»  pouhých 1 500 Kč za den při pronájmu celého objektu

Kde se dozvědět více (informace, rezervace, fotogalerie)?
www.praha16.eu/chroboly,  v Kanceláři úřadu ÚMČ Praha 16 (Bc. Petra Mrázková), tel.: 234 128 202, e-mail: petra.mrazkova@praha16.euv Kanceláři úřadu ÚMČ Praha 16 (Bc. Petra Mrázková), tel.: 234 128 202, e-mail: petra.mrazkova@praha16.eu

Rekreační zařízení je po rekonstrukci

Co je zde nového?

Rekreační zařízení je po rekonstrukci



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

Test schopností.
Na Vašem IQ a osobnosti 
záleží Vaše budoucnost

POZNEJTE JI!
Více info na tel.: 605 882 328

volejte od 18 do 21 hod.

25. 6. 17.30 Paříž – Manhattan   Francie 80 Kč
  Příběh svobodné lékárnice, která nachází únik ze samoty ve filozo-
  fických filmech Woodyho Allena – režie: Sophie Lelouche 
 20.00 Jen bůh odpouští   Francie/Dánsko 90 Kč

 Krimi thriller od režiséra filmu DRIVE vypráví příběh o spravedlivé
 pomstě a rodinné soudržnosti – Ryan Gosling, K. S. omas

26. 6. 17.30 Nemají pokoj svévolníci   Španělsko 90 Kč
  Příběh zkorumpovaného policisty na pozadí islámského terorismu
  José Coronado, Rodolfo Sancho
 20.00 Trans   Anglie 110 Kč
  Amnézie u zloděje – nic moc, když si nepamatuje, kam ukryl svou
  kořist – režie: Danny Doyle
Filmový večer s Marilyn Monroe    (více str. 9):
27. 6. 17.00 Slaměný vdovec   USA 70 Kč
  Vlající sukně nad uličním větrákem probouzí fantazii mužského
  publika všech generací
 19.00 Páni mají radši blondýnky   USA 70 Kč
  Romantická komedie o dvou kabaretních umělkyních, které nakonec
                                své štěstí i bohatství našly
 20.45 Někdo to rád horké   USA 70 Kč
  Parodie na gangsterské filmy o muzikantech, kteří se převléknou
  za ženy
28. 6. 17.30 Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stones   3D   Španělsko 130 Kč
  Záchrana bájného města Inků a hrdina Tad – animovaná pohádka
  na způsob Indiana Jonesa – režie: Enrique Gato
 20.00 Po zániku Země   USA 120 Kč
  Sci-fi film o trosečnících na Zemi – tisíc let po katastrofě, která lidstvo
  donutila naši planetu opustit – Will Smith
29. 6. 17.30 Světová válka Z   3D   zvuk 7.1   USA 150/130* Kč
  Brad Pitt coby neohrožený expert na řešení krizových situací hledá 

zdroj viru, který napadá celou populaci Země – režie: Marc Forster
 20.00 Babovřesky   ČR 90 Kč
  Letní komedie ze života jihočeské vesnice ve stylu Slunce, seno…
  Režie: Zdeněk Troška; hrají: Veronika Žilková, Lucie Bílá
 2. 7. 19.00 ID: A   Dánsko   filmový klub   (více str. 9) 90(RFK 60) Kč
 3. 7. 17.30 Univerzita pro příšerky   3D   USA 165/140* Kč
  Animovaná komedie o tom, že když se chcete stát tou správnou pří-
  šerkou, musíte mít na to i tu správnou univerzitu – režie: Dan Scanlon 
 20.00 Princezna   Finsko   (Blu-ray) 90 Kč

 Příběh duševně nemocné pacientky v sobě nese smutek, smích,
 strach i naději – režie: A. Halonen

 4. 7. 17.30 Univerzita pro příšerky   3D   USA 165/140* Kč
 20.00 Světová válka Z – zvuk 7.1   3D   USA 150/130* Kč
 5. 7. 17.30 Já, padouch 2   3D   USA 150/130* Kč
  Může být napravený padouch Gru ještě vůbec zábavný? Pokračování
  úspěšné animované komedie –  režie: P. Coffin, Ch. Renaud
 20.00 Pěna dní   Francie 80 Kč
                                Drama o velké lásce a snaze zachránit milovanou dívku před zákeřnou
                                smrtí – Audrey Tautou, Romain Duris
 6. 7. 17.30 Já, padouch 2   3D   USA 150/130* Kč
 20.00 Po zániku Země   USA 120 Kč
 9. 7. 17.30 Princezna   Finsko   (Blu-ray) 90 Kč
 20.00 Skyfall   USA 90 Kč
  James Bond – neporazitelný, neohrozitelný, neodolatelný pro
  ženskou polovinu světa... Jako vždy – Daniel Craig
10. 7. 17.30 Neřízené střely   Itálie   (Blu-ray) 90 Kč
  Zábavná i dojemná komedie, kde nechybí početná italská rodina,
  plno těstovin a i trochu jiná sexuální orientace – režie: F. Ozpetek 
 20.00 Jen bůh odpouští   Francie/Dánsko 90 Kč
11. 7. 17.30 Revival   ČR 110 Kč
  Kamarádství, hudba, život na pódiu a muzikanti v podání B. Polívky,
  M. Krobota, K. Heřmánka a M. Geišberga – režie: Alice Nellis
 20.00 Pacific Rim: Útok na Zemi   3D   USA 130 Kč
  Zemi hrozí apokalypsa v podobě obrovských příšer z moře. Je na
  hlavních hrdinech, aby ke zkáze nedošlo – režie: Guillermo del Toro
12. 7. 17.30 Stážisti   USA 110 Kč
  Komedie o dvou stárnoucích kamarádech, kteří chtějí získat místo
   ve společnosti Google, kde kralují nadupané PC – režie: S. Levy
 20.00 Velký Gatsby   USA 80 Kč
  Remake slavného filmu z roku 1974 (tehdy s Robertem Redfordem)
  s neméně slavným Leonardem Di Caprio – režie: Baz Luhrmann
13. 7. 17.30 Univerzita pro příšerky   USA 120/100* Kč
 20.00 Před půlnocí   USA 90 Kč
  Dostali od přátel pobyt na jednu noc bez dětí v luxusním hotelu na
  pláži, ale jsou spolu už tak dlouho… – Julie Delpy, Ethan Hawke
16. 7. 17.30 Neřízené střely   Itálie   (Blu-ray) 90 Kč
 20.00 Jen bůh odpouští   Francie/Dánsko 90 Kč
17. 7. 17.00 Pěna dní   Francie 80 Kč

20.00 Revival   ČR 110 Kč
18. 7. 17.30 R.I.P.D. – URNA: Útvar Rozhodně Neživých Agentů 3D USA 150 Kč

 Zavražděný policista se zapojí do oddělení zesnulých agentů, 
 aby vyřešil vlastní vraždu

 20.00 Osamělý jezdec   USA 130 Kč
  Klasický western a neohrožený jezdec na bílém koni hájící sprave-
  dlnost – Johnny Deep, Armie Hammer, Tom Wilkinson
19. 7.  17.30 Já, padouch 2   3D   USA 125/100* Kč
 20.00 Osamělý jezdec   USA 130 Kč
20. 7. 17.30 Šmoulové 1   3D   USA 100 Kč
  Rodinná komedie o šmoulících a čaroději Gargamelovi, kteří se ná-
  hodou ocitnou uprostřed New Yorku – režie: Raja Gosnell
  20.00 Revival   ČR 110 Kč

125/100* - u takto označeného vstupného lze slevu pro děti mladší 15 let uplatnit jen 
v pokladně kina!

OD 21.7. DO 12.8. 2013 KINO NEHRAJE
Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ

25. června
Benefiční koncert pro Radotín

CHCETE NĚJAK POMOCI 
POSTIŽENÝM POVODNĚMI? 
NEVÍTE JAK, A MÁTE RÁDI 

HUDBU?
výborná muzika různých žánrů: 
opera, rap, rock, band, muzikál

i pop ……to vše na jednom místě
v Radotíně! 

vystoupí zde Petra Janů, Roman 
Vojtek, Josef Klíma, Jan Kalousek, 

Jarda Březina a další 
koncert moderují

Markéta Mátlová a Láďa Vonz
všichni umělci vystupují bez 
nároku na honorář a výtěžek 

tohoto multižánrového koncertu 
bude použit na odstranění 

škod způsobených povodněmi 
v Radotíně 

cena vstupenky - náramku Radotín 
Radotínu je 200 Kč a bude

k zakoupení na místě, nad rámec 
vstupného bude možné Radotín 

podpořit finančním darem
(od 100 Kč), za který bude dárce 

odměněn hudebním dárkem
a navíc slosovatelným kuponem 
sbírku podporuje mimo jiné také 

Auto Stodůlky, které zapůjčí 
výherci slosovatelné tomboly auto 

značky Volvo na celý víkend
od 19.00 hodin – při dobrém 

počasí před radotínskou radnicí
na náměstí sv. Petra a Pavla,

při dešti v Sokolovně Radotín

12. července
Los Rumberos

koncert profesionální kapely
latino, evergreeny, jazz

vstup zdarma
Říční lázně Radotín

od 18.00 hodin

14.  července
Léto v Provence

turnaj v pétanque je součástí 
seriálu otevřeného Mistrovství 

Radotína v kouloidních 
disciplínách i seriálu

O velký radotínský pohár
boulodrom v ulici K Lázním

od 14.00 hodin

20. července
Bigbeat Fest

bigbeatový festival
Říční lázně Radotín

od 15.00 hodin

více na www.praha16.eu

Mika Waltari – Láska a tma
Přestože je tento finský spisovatel 
u nás znám především jako autor 
rozsáhlých historických románů, 
literární veřejnost, a to nejen ve 

Finsku, si mnohem více cení jeho 
psychologických novel z třicátých 

let dvacátého století. Velmi 
autobiografická, a také silně erotická, 

novela je příběhem nedovolené 
lásky, silného milostného citu ve 

spořádaném světě každodennosti, ale 
také hořkým vyznáním spisovatele.

nakladatelství Hejkal

Iva Lecká – Dámská jízda s Milanem
Ve svém novém humoristickém 
románu autorka opět hýří nejen 

humorem, ale i nadsázkami. Milan 
uzavírá jeden sňatek za druhým 

a nechává za sebou opuštěné 
manželky a děti. Jeho matka Květa se 
domluví se svými snachami, které má 
velice ráda, že ho musejí zastavit, a to 

se jim téměř povede.
nakladatelství Šulc-Švarc

Arno Geiger – Starý král ve vyhnanství
Arno Geiger vypráví působivý 

příběh o svém otci, kterému pomalu 
vynechává paměť a který se přestává 
orientovat v přítomnosti. Syn začíná 

znovu poznávat svého otce, chodí 
s ním na procházky, naslouchá 

jeho zdánlivě nesmyslným a často 
poeticky znějícím větám, vypráví 
o otcově minulosti i přítomnosti, 

o svém dětství na venkově. Úžasná, 
dojemná i vtipná kniha o životě, který 
stojí za to žít až do poslední chvíle, 

o životě, který se od toho našeho liší jen 
nepatrně, ale přesto zásadně, získala

Rakouskou státní cenou za literaturu.
nakladatelství Mladá fronta

Uri Orlev – Ostrov v Ptačí ulici
Jedna z nejslavnějších knih pro 
děti a mládež s tematikou války 

a holocaustu, vypráví příběh
židovského chlapce, který

 s nesmírnou odvahou a vynalézavostí 
přežívá v polorozbořeném domě 

v opuštěné čtvrti varšavského ghetta. 
Obyvatelé čtvrti byli odvedeni 

a zanechali po sobě téměř veškerý svůj 
majetek. Alex má za úkol počkat na 

tatínka, který mu slíbil, že se za několik 
dnů vrátí. Dny se však mění v týdny 
a týdny v měsíce, během nichž dojde

k mnoha událostem
a bezpočtu překvapení.

nakladatelství Práh

Rudo Sloboda – Jak jsem se
stal mudrcem

Malé příběhy malého chlapce, který 
vidí svět svérázně dětským způsobem 
a také dětsky mudrlantsky reaguje na 
všelijaká každodenní dobrodružství. 

Knížka je určena pro čtenáře 
předškolního až raně školního věku, 

ale potěší i rodiče.
nakladatelství Pasek

David Walliams – Kluk v sukních
Další třeskutě zábavná i dojemná 
knížka britského herce, scenáristy
a spisovatele Davida Walliamse.

Denis vášnivě miluje fotbal, stejně jako 
jeho táta a brácha. Jeho další záliba je 
ale terčem posměchu. A jak by taky 

ne, vždyť Denisovi učaroval svět 
přehlídkových mol a módních časopisů 
a rád se obléká do ženských šatů. Když 
se pak seznámí s Lízou, která dostane 

ztřeštěný nápad, Denisův život
se rázem změní.

nakladatelství Argo

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav

telefon: 257 111 802-5

24. června
Zbraslavík

velké finále pěvecké soutěže žáků
základních škol Prahy 16

Divadlo Jiřího Srnce od 17.00 hodin
26. června

Literární odpoledne
posezení nad knížkami o Elišce 
Přemyslovně a Lucemburcích
klub KLASu od 15.00 hodin

Změna programu vyhrazena!
Informace, rezervace:

kulturní oddělení
Úřadu městské části Praha-Zbraslav
U Malé řeky 3, telefon: 257 111 801

e-mail: kultura@mc-zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura

26. června 
Zdravé zoubky

divadélko a povídání pro děti s rodiči 
vstupné zdarma, kartáčky s sebou 
rezervace nutná, 10.00-11.00 hodin

PEXOKLUBOVNA 
 28. června

Hurá na prázdniny
předprázdninové rozloučení 

s lektorem Pepou a povídání o Dnu 
památky obětí komunistického režimu

9.00-13.00 hodin

21. – 26. července
Prázdninové dobrodružství s tátou

mezinárodní tábor pro 9-13leté 
děti a jejich táty – týden plný 

dobrodružství, her, zábavných 
pokusů, vynálezů a možná 

i adrenalinu, možnost procvičit si 
angličtinu (hlavní dorozumívací 
jazyk) a najít si nové kamarády 

z Německa a Polska
Krzyzowá (konferenční centrum 
Krzyzowa Foundation), Polsko

cena 25 EUR/dítě a 125 EUR/dospělý 
zahrnuje stravu, ubytování a program
doprava vlastní, přihlášky u Moniky 
Bulánkové na recepce@pexeso.org
Krzyzowá (konferenční centrum 
Krzyzowa Foundation), Polsko

 Letní příměstské tábory s Pexesem 
pro děti ve věku 6 – 12 let

29. července – 2. srpna
Cesta kolem světa 

5. – 9. srpna 
Prázdniny na venkově

výtvarné a sportovní hry, letní 
a kamarádská atmosféra a jeden 

celodenní výlet
celodenní strava v ceně (1990 Kč) 

úhrada do 26. června 
od pondělí do pátku 8.00-17.00 hodin 

!!! Projekt přes překážky !!!
odborná pomoc a poradenství

prázdninový provoz:
v případě potřeby volejte

na telefon 776 502 922
nebo piště na 

jana.gajdosova@pexeso.org
rezervace na recepci: 721 518 248

více na www.pexeso.org
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Po tì�ké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. �Posly�te,
nevidìli jsme se u� nìkde? �Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!�

Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu nebo 
telefonní číslo a přiložte lehčí i těžší 
variantu sudoku s vyplněným jménem, 
adresou a tel. spojením. Do slosování 
budou zařazeni pouze úspěšní luštitelé. 
Výherci si svoji výhru mohou převzít na 
adrese redakce. Správná řešení zasílejte 
do redakce nejpozději do 30.7.2013.

Řešení z minulého čísla

Jana Bílková
Na Říháku 1324/10

Radotín

Marie Dikyová
Zítkova 222/4

Radotín
Leona Schwoiserová
Na Viničkách 1001/27

Radotín
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PŘÍMĚSTSKÉ LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI
LÁKÁJÍ ANGLIČTINOU I DOBRODRUŽSTVÍM
Přemýšlíte už, jak zabavíte svou 

ratolest během letních prázdnin? 
Nemůžete si vzít dovolenou a ba-
bičky hlídat nemohou? Uvažujete 
nad tábory? Jazyková škola Channel 
Crossings již tradičně přichází 
s řešením v podobě příměstských 
jazykových táborů. „Jejich cílem je 
poukázat na to, že učit se jazyk může 
být především zábava. V podstatě je to 
taková letní škola hrou,” uvádí Vítěz-
slav Bican, ředitel jazykové agentury 
Channel Crossings.

Příměstský tábor je alternativou 
klasického tábora s jednou zásadní 
výhodou – umožňuje ráno dítě při-
vést a odpoledne zase vyzvednout. 
Příměstské tábory aktuálně nabízíme 
ve dvou variantách. Jedna pro děti 
věkové kategorie 9–12 let a druhá pro 
děti 13–15 let. U obou probíhá výuka 
v učebnách jazykové školy Channel 
Crossings Radotín. 

Program tábora pro mladší děti za-
hrnuje dopolední i odpolední aktivi-
ty, 2 hodiny výuky angličtiny denně, 
obědy a výlety. Děti se mohou podívat 
na mnoho zajímavých míst v Praze 
a středních Čechách. Mezi místa, 

která navštíví, patří například velmi 
oblíbené zrcadlové bludiště na Petří-
ně, podolský bazén, město Beroun či 
slavné závodiště v Chuchli. 

Starší děti se budou angličtině 
věnovat dvě hodiny dopoledne a dvě 
hodiny odpoledne, v rámci výuky se 
střídají rodilí mluvčí a čeští lektoři. 
V ceně programu je i oběd. 

V obou případech mají děti zajiš-
těný profesionální dozor během ce-
lého dne. „Rodiče těchto příměstských 
táborů rádi využívají, neboť se mohou 
spolehnout, že je o jejich děti dobře po-
staráno a zároveň se něčemu novému 
přiučí. Děti si zase užijí letní dobro-
družství, naleznou nová přátelství i ra-
dost z pokroků v cizím jazyce,” uzavírá 
Vítězslav Bican.

Tábory jsou vypsány v termínech 
1.–4. července a 26.–30. srpna 2013. 
Počet míst je omezen, proto s přihlá-
šením neotálejte. 

Podrobné informace o letních tábo-
rech najdete na webových stránkách:
www.chc.cz/primestsky-tabor (9-12) 
a www.chc.cz/dochazkovy-tabor (13-15)

Danny Boyle nás během své plodné 
kariéry stihnul vzít do Indie, do vesmí-
ru s dramatem Sunshine, na bohem za-
pomenutou Pláž, osamělých 127 hodin 
nebo třeba na epický otvírák londýnské 
olympiády s britskou královnou coby 
Bond girl v hlavní roli. Právě v britské 
metropoli vznikl i jeho nejnovější film, 
který je symbolickým návratem ke ko-
řenům - Boyle se totiž v Transu vrací 
ke své rané tvorbě prostřednictvím 
scenáristy Johna Hodge (Trainspot-
ting, Mělký hrob) a ohlíží se i žánrově, 
protože snímek skládá poctu noirovým 
filmům padesátých a šedesátých let.  
Nečekejte ale od Boylea pamětnické 
vzpomínání - Trans má v sobě tako-
vý přebytek energie, že vám z toho 
pújde hlava kolem. Minimálně tak 
jako hlavnímu hrdinovi - kurátorovi 
Simonovi, jenž se kvůli nezvladatel-
ným gamblerským dluhům rozhodne 
vylepšit svou finanční situaci krádeží 
obrazu za 25 milionů liber. Bohužel ho 
během krádeže někdo pořádně praští 
do hlavy a on si posléze nemůže vzpo-

menout, kde cenné plátno schoval. Ve 
hře je hodně peněz a hodně lidí, kteří 
jsou připraveni Simonovi hodně ublí-
žit, resp. ho znovu a opakovaně mlátit 
do hlavy. Když nepomáhá násilí, 
nastupuje tajemná hypnoložka, která 
je ochotná v neurálním labyrintu vy-
plašeného mladíka najít klíč k pohád-
kovému bohatství.  

Situace se však komplikuje tím víc, 
čím častěji se potenciální milionový 
koláč porcuje. Danny Boyle hyp-
notizuje střídavě hrdinu a střídavě 
i diváky, kteří se do vrstevnatého 
příběhu zamotávají hlouběji a hlouběji 
a přestávají mít obvyklý náskok před 
postavami. Těžko říct, zda vás budou 
víc rozptylovat půvaby femme fatale 
Elizabeth v podání Rosario Dawson, 
nebo jednotlivé zvraty, v nichž děj 
získává co chvíli jiné odstíny, podle 
toho, jestli se zrovna spolu s hrdinou 
nacházíte v hypnóze nebo realitě, ale 
důležité je, že Boyle tuhle hru na koč-
ku a na myš hraje s klukovským zau-
jetím a skvěle v ní kombinuje syrovost 
svých britských filmů z devadesátých 
let spolu s řemeslnou dospělostí, které 

dosáhl v hollywoodských produk-
cích. Výsledkem je hybrid, který je 
potěchou pro oko, výzvou pro duši, 
a důkazem toho, že za skromný roz-
počet se dá s půl tuctem herců a spíše 
anonymních městských lokací sehrát 
velké divadlo. 

Čeští filmaři by si mohli z  Boyle-
ovy odvahy vzít příklad, jenže tahle 
spartánskost má svá úskalí. Boyleovy 
kulisy jsou nápadité a přímo tančí vše-
mi barvami, jeho kameraman má tolik 
nápadů, že by to vydalo na pět gene-
rických hollywoodských blockbusterů, 
a herecké obsazení je do poslední 
postavy uhozený hřebíček na hla-
vičku. James McAvoy v hlavní roli je 
perfektní kombinací zranitelného, ale 
nevypočitatelného grázlíka. Dokážete 
si ho představit jako jednoho ze svých 
kamarádů nebo mladších sourozenců. 
Toho, co často volá a prosí, abyste ho 
vysekali z nějakého průšvihu. Právě 
nejednoznačnost charakterů je jed-
ním ze sympatických rysů Boylova 
thrilleru. Nechá vás totiž tápat až do 
posledního záběru. Přesně podle reži-
sérova plánu.

BRITSKÝ VŠEUMĚL PÍŠE MILOSTNÝ 
DOPIS ŽÁNRU NOIR

Bourneův mýtus na dánský způsob 
s poetikou film noir a s agentem Bour-
nem v ženském provedení – to je film, 
který Radotínský filmový klub nabídne 
svým divákům první červencové úterý.

Nov ý f i l m dá nského rež i séra 
Christiansena vypráví příběh Alieny, 
která se probudí ve francouzské řece 
s krvavou ránou na hlavě a s taškou 
přeplněnou dvěma milióny eur. Brzy 
zjistí, že má dánský přízvuk, a tak se 
vydá do Dánska vypátrat, kdo ve sku-
tečnosti je. Alienino hledání vlastní 
identity však zkomplikují neznámí 
ozbrojení muži, kteří ji neustále pro-
následují.

Režisér snímku, Christian E. Chris-
tiansen, prokázal svůj talent již v před-
cházejících filmech jako Spolubydlící 
(2010), Špioni (2009) či Drsný holky 
(2006),  jeho krátký film V noci (2007) 

by l  dokonce 
n o m i n o v á n 
na Oscara. Ve 
svém posled-
n ím sn ímku 
opět dokazuje 
své umělecké 
kvality a divá-
kům př ináší 
i nt e l i gent n í 
a odvážný kri-
minální thril-
ler, ve kterém 
k o m b i n u j e 
prvky klasic-
k é h o  k r i m i 
žánru s psy-
chologickým 
road movie a vytváří mysteriózní, 
akční a vizuálně atraktivní film ze 
severského  prostředí. 

ID: A

Dánský  film ID: A uvádí  Radotín-
ský filmový klub v Kině Radotín 
v úterý 2. července 2013

BOŽSKÁ MARILYN MONROE V KINĚ RADOTÍN

Filmový večer s MM - čtvrtek 
27. června 2013, vstupné na jednot-
livé filmy 70 Kč

Kino Radotín pořádá ve čtvrtek 
27. června 2013 filmový večer s MM, 
v jehož rámci postupně promítne 
filmy Slaměný vdovec Páni mají radši 
blondýnky a Někdo to rád horké.
od 17.00 hodin: Slaměný vdovec 
(e Seven Year Itch) Billy Wilder, 
USA 1955, české titulky, 105 min. Hra-
jí: Marilyn Monroe, Tom Ewell, Evelyn 
Keyes, Sonny Tus, Robert Strauss

Klasická komedie Billyho Wildera, 
která obsahuje jeden z nejproslulej-
ších záběrů filmových dějin. Marilyn 
Monroe září v roli vnadné herečky, 

která se nastěhuje o patro výše, než je 
byt ženatého Richarda (Tom Ewell). 
Když Richardova manželka odjede 
se synem na léto pryč, dívčin šarm 
a bezděčné flirtování podrobí Ri-
chardovu manželskou přísahu zatěž-
kávací zkoušce. Zůstane beznadějně 
zamilovaný Richard věrný, nebo svo-
dům krásné sousedky podlehne?
od 19.00 hodin:  Páni mají radši blon-
dýnky (Gentlemen Prefer Blondes), Ho-
ward Hawks, USA 1953, české titulky, 
95 min. Hrají: Jane Russell, Elliott Reid, 
Marilyn Monroe, Charles Coburn

Nestárnoucí komedie Howarda 
Hawkse o prototypu okouzlující sexu-
ální bohyně s plavou hřívou, která si 
omotává srdce všech okolních mužů. 
Role rozkošné naivní blondýnky 
Lorelei byla Marilyn šita přímo na 
míru a film měl obrovský úspěch. 
Příběh vypráví o dvou kabaretních 
umělkyních Lorelei Leeové a Dorothy 
Shawové. Bohatstvím opojená Lorelei 
se chce vdát za movitého muže, „aby 
měla čas na lásku“. Moudrá a v lásce 
skeptická Dorothy v podání vynikající 
„tmavovlásky“ Jane Russellové naopak 
ochraňuje svou přítelkyni před nepří-
jemnými důsledky její nezodpovědné 
teorie. Obě dívky ke konci naleznou 
toho pravého: Dorothy chytrého, ale 
milujícího Malonea a Lorelei bohatého 
Esmonda. Není však úplně jisté, zda 
ho skutečně miluje, nebo zda má raději 
jeho majetek.
od 20.45 hodin:  Někdo to rád horké 
(Some Like It Hot), Billy Wilder, USA 
1959, české titulky, 120 min. Hrají: Ge-
orge Ra, Marilyn Monroe, Jack Lem-
mon, Tony Curtis, Joe E. Brown

Když se dva muzikanti z Chica-
ga - Joe (Tony Curtis) a Jerry (Jack 
Lemmon) stanou svědky vyřizování 
účtů zločineckého podsvětí, nastou-
pí rychle do vlaku směřujícího na 
Floridu v přestrojení za Josephinu 
a Daphne, nejnovější a nejtuctovější 
členky jazzové dívčí skupiny. Převlek 
perfektní... až do doby, než se sladká 
zpěvačka (Marylin Monroe) zamiluje 
do „Josephiny“ a letitý playboy (Joe E. 
Brown) do „Daphne“. Jenže gangster-
ský boss (George Ra) se jen tak nene-
chá nachytat jejich podfukem!



První, na ceny bohaté, skate závody 
se konaly za účasti 25 skateboardin-
gových jezdců v nově postaveném 
skateparku nedaleko Sportovní haly 
Radotín a sobalového areálu. 

Proběhl další z ročníků Rado-
tínského happeningu a tentokrát 
ve skateparku formou skateboar-
dového závodu. Oproti loňským 
ročníkům se tento stal zlomovým, 
protože organizátoři změnili místo 
i průběh konání akce. Reagovali 
na nově postavený skatepark, který 
realizovala Městské část Praha 16, 
která se stala hlavním sponzorem 
a také Proxima Sociále, o. s. jejíž 
zaměstnanci iniciovali tento projekt 
sepsáním žádosti o přidělení grantu. 
Dne 19. 4. 2013 se konaly první ofi-
ciální závody ve skateparku Radotín. 
Soutěž probíhala ve dvou věkových 
kategoriích do 16 a nad 16 let. Nejlepší 
jezdci se mohli ukázat v minutové 
jízdě volného stylu a dále v bazénku 
při předvádění nejlepšího triku. Zá-
vodů se zúčastnilo kolem 25 jezdců. 
„Tato unikátní přestavba nevyužíva-
ného dopravního hřiště na skatepark 
přinesla další možnost nejen pro 
radotínskou mládež, ale i pro zájemce 
z dalekého okolí. Radotínský happe-
ning je perfektní využití skateparku. 
Je to jen důkaz, že se snažíme pod-

porovat nejen organizované sporty, 
ale i vytvářet zázemí pro mladé, kteří 
si na organizovaný sport nebo jinou 
činnost nepotrpí. Chtěl bych tímto 
poděkovat Proxima Sociále, o. s.  za  
její perfektní činnost v naší městské 
části, „ říká Miroslav Knotek, 1. zá-
stupce starosty Městské části Praha 
16. I přes nepříznivé počasí speaker  
Hoffik vytvořil pohodovou atmosféru 
a originálně komentoval triky jezd-
ců. DJ ś crew pod vedením Dj Zémy 
naladila závodníky k extrémním 
výkonům. Akci zdokumentovali dva 
profesionální fotografové Petr Hoffner 
a Vláďa Kučera. Fotky naleznete klu-
bovém  facebooku,  nebo ve fotoalbu 
rajče. Za bohaté ceny pro vítěze patří 
poděkování štědrým sponzorům – 
Boardstars, Snowbitch, Ambassadors 
a Androbot. Dále patří poděkování 
vedení Městské časti  Prahy 16 za 
vřelý zájem o mladé neorganizované 
sportovce.

Radotínský happening vol. IV. Skate tour

http://klubradotin.rajce.idnes.cz/
radotinsky_happening_vol._IV_aka_
skate_tour/

Měla to být velká sportovní slavnost, 
ale počasí se postavilo proti zbraslav-
ským cyklistům, a tak jubilejní třicátá 
Zbraslavská osma skoro celá propršela. 

Největší liják byl těsně po obědě, 
kdy se doma v teple všichni rozho-
dovali, zda do Boroviček vyrazit či 
nikoli. Navzdory počasí, které roz-
hodně k závodění na kole nevybízelo, 
dorazilo téměř 50 statečných cyklistů. 
Rekordní účast z mi-
nulých let atakována 
nebyla, ale o to větší 
obdiv zaslouží všichni, 
kteří nakonec na zablá-
cenou trasu vyrazili. 
Jak náročné tentokrát 
k vět nové závoděn í 
bylo, napovídá i čas 
vítěze v hlavní muž-
ské kategorii, který je 
absolutně nejhorší ze 
všech 30 uplynulých 
ročníků. Přestože ni-
kdo z přítomných se 
blátem, zimou ani vo-
dou nenechal zaskočit, 
na nějaké vzpomínání 

Třicátá Zbraslavská osma propršela
a oslavy jubilea nebyla správná nálada, 
a tak pořadatelé kulaté jubileum oslaví 
spolu se závodníky na podzim během 
31. Zbraslavské osmy, kdy očekávají 
i třítisícího účastníka a dvoutisícího 
mladého cyklistu. Pro oba budou při-
praveny zajímavé ceny. 

Výsledky a fotogalerie na 
www.hsh.cz/osma.

Více na www.lcc-radotin.cz
a www.lacrose.cz

Jako řádně dramatické vyvrcholení 
NBLL měl o vítězi ročníku 2012/2013 
rozhodnout až třetí, rozhodující zápas. 
Výsledky předchozích finálových zápa-
sů (první 12:7 pro Custody, druhý 11:9 
pro hráče LC Jižní Město) opravňovaly 
hráče obou týmů pomýšlet na to, že to 
budou právě oni, kdo pozvedne na kon-
ci zápasu trofej mistra ligy nad hlavu.

Pro hráče Jižního Města hovořil 
výsledek z druhého zápasu a vědomí 
toho, že jsou radotínští k poražení, 

pro Custody zase neporazitelnost na 
domácím hřišti. Začátek zápasu musel 
být noční můrou pro každého radotín-

ského fanouška. Hráči Jižního Města 
ve stylu co vystřelím na bránu, to tam 
spadne, nasázeli během necelých sed-
mi minut do branky Dominika Siky 
čtyři góly. Na radotínské by si tou do-
bou nevsadil nikdo ani pětník. Zápas 
tak vlastně začal stejně jako oba před-
chozí a kdekdo by mohl radotínské 
hráče podezřívat z toho, že bez čtyř 
obdržených branek v první periodě 
snad ani nemá cenu nastupovat k zá-
pasu. A protože hra Custodů v útočné 

fázi postrádala jakýkoliv smysl, musel 
to být obránce Miroslav Polách, který 
ve třinácté minutě uzavřel účet první 

periody na konečných 4:1 pro hosty 
z Jižního Města. Druhá a třetí perio-
da ale přinesla naprostý zvrat, kdy za 
třicet minut hry dokázali hráči Jižní-
ho Města vstřelit pouze jednu branku 
oproti patnácti brankám domácích. 
V průběhu těchto dvou period Custo-
di naprosto dominovali jak v útočné, 
tak v obranné hře a soupeř pouze bez-
mocně přihlížel, jak na světelné tabuli 
přibývají vstřelené branky na konto 
domácích. Čtvrtá perioda tak byla ve 
znamení udržování výsledku ze stra-
ny radotínských a očekávání konce 
zápasu. Na hrací ploše se také trochu 
začalo jiskřit. To zřejmě proto, aby si 
fanoušci obou týmů uvědomili, že na 
sebe narazili dva odvěcí a nesmiřitel-
ní rivalové. Se závěrečným hvizdem 
rozhodčího tak mohly propuknout 
oslavy radotínských hráčů a fanouš-
ků. Průběh letošního ročníku NBLL 
tak ukázal, že pokud hráči LCC podají 
v zápase soustředěný a disciplinovaný 
výkon, nemají v současné době na 
českém box lakrosovém poli žádného 
rovnocenného soupeře.

LCC Radotín - SK Lacrosse Jižní 
Město 22:8 (1:4, 8:1, 7:0, 6:3)

Titul letošního vítěze Národní boxlakrosové ligy 
opět pro radotínské Custody

V polovině května odcestoval hráč 
Wolves  a Custodes  Radotín Matěj Ba-
rák do Calgary na pozvání trenéra míst-
ních Mountanieers, kteří hrají nejvyšší 
juniorskou soutěž. Matěje čeká celkem 
17 zápasů základní části. 

Matěj se tak zařadil k dalším dvěma 
odchovancům LCC, kteří hrají v zá-
moří – Anně Kopecké, která studuje 
a hraje za tým Cardinals University 
of Louisv i l le, Kentucky 1. div izi 
NCAA a Dominiku Peškovi hrajícího 
v Britské Kolumbii za juniorský tým 
Victoria  Shamrock. Pokud by se jeho 
týmu Jr. A Mountaineers Lacrosse, tak 
jako v minulém roce,  podařilo zvítě-
zit v provincii Alberta, mohl by si jako 
první český hráč zahrát o nejpres-
tižnější pohár pro kanadské juniory 
do 21 let -  Minto Cup.  První dojmy 
z Calgary poslal po prvním utkání, ve 
kterém jeho tým zvítězil nad týmem 
Raiders (v roce 2010 zde hrál Petr 
Poupě) 10:7.  Matěj, hned druhý den 
po příletu do Calgary, zaznamenal 
v zápase dvě asistence. „Svůj první 
den v Kanadě jsem zahájil tréninkem 
se svým novým týmem Jr. A Mountai-

neers. Trénink byl úplně jiný, než jaký 
jsem měl doma v Čechách. Tady musí-
te být i na trénink o hodinu předem,“ 
říká Matěj, který je v týmu nejmladší 
a může si zahrát v této kategorii ještě 
další dvě sezóny. „Když jsem vešel po 
tréninku do šatny, bylo vidět, že ko-
lem  týmu je plno skvělých lidí. Měli 

jsme na stole připravené 
ovoce, dokonce jsem si 
mohl zahrát ping pong 
nebo na x-boxu. Je to 
dobré pro odreagování 
od lakrosu. Před prv-
ním zápasem jsem byl 
lehce nervózní. Věděl 
jsem, že to bude jiné než 
doma, ale netušil jsem, 
že tak moc. Nehrají sice 
v útoku žádné signály, 
ale pořád staví clony 
a nikdo nikdy nezůstal 
v útoku stát, protože 
když se na chvíli zasta-
víte, dostanete velice 
nepříjemnou ránu třeba 
i na hlavu. Zdravím 
všechny lakrosáky v Ra-

dotíně a gratuluju Custodům k osmé-
mu titulu v řadě,“ pozdravuje 19 letý 
radotínský talent Matěj Barák.   

Matěj Barák zkouší štěstí v kanadské soutěži
Junior A v Albertě

Statisky ze zápasů Jr. A Alberta 
naleznete na www.rockymountain-
lax.com a www.jramounties.com

735, přesně tolik účastníků z Radotína 
a ze Zbraslavi se sešlo na letošním Běhu 
naděje, který se konal v úterý 14. května 
v radotínských Říčních lázních.

Pořádal jej Školní klub Klíč a Základ-
ní škola Praha – Radotín jako humani-
tární akci konanou již pošesté v řadě. 
Mnoho let předtím se tento podnik 
konal pod názvem Běh Terryho Foxe. 
V úterý jej za pořadatele zahájila Ilona 
Valešová a v jedenáct hodin odstarto-
vala paní učitelka Hurábová první běh. 
Nejmladší a mladší účastníci se vydali 
na 1,5kilometrovou trať ať už během, 
pěšk y,  na koloběž ce 
nebo na kole. Konala se 
ještě dvě „kola“, polední, 
asi tříkilometrová trať 
určená pro starší žáky, 
a odpolední start ve 14 
hodin, na nějž přijelo 96 
žáků z družiny zbraslav-
ské školy. Ti přišli, jako 
již několikátým rokem, 
tuto akci také podpořit. 
Aby mohli v takovém 
počtu včas dorazit, ob-
jednalo jim na tuto akci ředitelství 
jejich školy autobus. Navíc přispěli 
obrovskou částkou a to i ti, co nemohli 
běžet. Šlo o 6 340 korun. 

Všichni, kteří se na start postavili, 
přispěli na výzkum a léčbu onkologic-
kých onemocnění částkou 17 956 Kč. 
Tato suma je nejvyšší za všechny roky, 
kdy Klíč humanitární akci pořádá. Běh 
naděje se podařilo uspořádat jedině díky 
grantům Městské části Praha 16 a daru 
firmy Českomoravský cement, a.s. Ti 
společně finančně přispěli na nákup 
propagačních předmětů s logem Běhu 
naděje. Organizátoři děkují všem kole-
gům za hladký průběh akce, pomoc při 
organizaci, i žákům 9. ročníku, kteří 
pomáhali ve svém volném odpoledním 

čase. Velký dík patří také Městské policii 
za perfektní zajištění dopravní bezpeč-
nosti celé sportovní akce.

Běh naděje po šesté, tentokrát rekordně

Šedesát týmů z 11 různých zemí se po-
tkalo na turnaji v kopané v rakouské Víd-
ni. Osmi až devítiletí malí fotbalisté z ra-
dotínské fotbalové přípravky si o víkendu 
18. – 19. května v silné konkurenci poradili 
a domů si přivezli pohár za 4. místo.

V kategorii U9 bylo 14 týmů rozdě-
leno do 2 skupin po pěti mančaech 
a jednom po čtyřech. Jako první se 
uskutečnil sobotní zápas s belgickým 
týmem Excelsior. Po prvním vítězném 

poločase radotínští hráči nakonec 
prohráli 5:2. Nic ale nebylo ztraceno, 
bojovalo se dál. Další tři utkání účast-
níci turnaje Danube Challenge Cup 
Vienna v Gerasdorfu vyhráli! Zví-
tězili nad rakouskými týmy Olymp 
Klostern, Grosfeld a Gerasdorf. „Če-
kali jsme na zaváhání Belgičanů, které 
se nekonalo,“ tvrdí trenér SC Radotín 
Radek Janovec a pokračuje, „stejný 

počet bodů, ale horší skóre nás odsu-
nulo na druhou příčku v tabulce.“

Druhý víkendový den tedy rado-
tínští museli hrát o 4. – 6. místo s Ad-
mirou Technopol a Sportovní školou 
Slaný. Oba týmy porazili a celkově 
skončili čtvrtí. Pomyslnou třešničkou 
na dortu byla podpora Tomáše Juna, 
současného hráče Austrie Vídeň, dří-
ve fotbalisty Sparty a bývalého repre-
zentanta národního mužstva, který 

přijel omrknout oba nedělní zápasy. 
S chlapci po utkání i pohovořil. Spo-
lečná fotka udělala všem obrovskou 
radost. „Vystavený pohár, který kluci 
obdrželi, jim dělá radost a dokonce 
z něj už pili dětské šampáňo. Samo-
zřejmě děkuji rodičům za podporu 
jak v místě utkání, tak i těm, kdo je 
pustili s naším doprovodem,“ dodává 
Janovec.

Přípravka SC Radotín uspěla
na turnaji ve Vídni



Prodám
nový řadový dům 

a nový byt na Slivenci
p. Vlček 777 702 216

Prodám garážové stání
Tachovská ul., Radotín

cena 125 000,- Kč
p. Vlček 777 702 216
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S tímto kuponem navíc
  sleva 10 % na vše

DezertyPizza
Gyros
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Saláty

„Jsme v tom s vámi“. Chceme Vám pomoci 
při odstraňování škod po povodních, a proto 

nabízíme mimořádnou Povodňovou slevu 20%. Nejedná se o žádnou 
reklamní, prodejní či slevovou akci. Stavivacom stále zůstávají věrni 
své filozofii stabilních cen. Podmínkou pro výše uvedenou pomoc 
je potvrzení MÚ nebo Magistrátu o tom, že žadatel má bydliště v 
domě nebo bytě zasaženém povodní. Tyto podmínky se vztahují 
na prodejnu Strakonická č. 81, na této prodejně obdržíte i více 
informací. Formuláře s žádostí o povodňovou slevu jsou k dispozici i 
v našich prodejnách. Vyhrazujeme si právo omezení dodávek podle 
obvyklého množství pro daný projekt. Povodňová sleva neplatí pro 
konkurenční firmy a obchodníky.

„Pomoc postiženým povodním‘‘

Mateřská škola Lipence
K Samoobsluze 211, Praha 5

přijme
od 26. 8. 2013 učitelku

Podmínkou je
pedagogické vzdělání.

Případní zájemci mohou 
zaslat svůj životopis

na e-mail:
ivana.vocetkova@gmail.com 

Chcete porozumět sami 
sobě a svým blízkým?

Analýza osobnosti
na základě horoskopu, 

numerologie a grafologie. 
Výklad možný i v němčině, 
angličtině a francouzštině.

Mgr.Veronika Kotnauerová, 
Radotín, tel. 603 360 585,

e-mail:
Veroni07@seznam.cz

Letošní série kladenské soutěže Junior 
Cup 2013 se stala pro radotínské hráče 
sběrem úspěchů. Celkovým vítězstvím ji 
zakončili dva nejúspěšnější hráči, Lukáš 
Mervart v kategorii U9 a Katka Mikelo-
vá v kategorii U11. Ti si vysloužili titul 
Král U9 a Královna U11. 

První dvě kola turnaje absolvovala 
většina místních mladých hráčů s vět-
ším či menším úspěchem. Nejvíce se 

dařilo nejmenším klukům, kdy v obou 
kolech plně obsadili „bednu“. Lukáš 
Mervart v prvním kole porazil Tomáše 
Bláhu, Petr Hnilica vybojoval 3. místo, 
ve druhém kole se do finále zase dostal 

Petr, ale na Lukáše nestačil. Tomáš na-
opak uhájil bronz. „Je škoda, že se Petr 
nemohl zúčastnit finálového turnaje,“ 
tvrdí trenérka radotínských žáků Ale-
na Mikelová. V dívkách nastoupila do 
prvního kola jen Karolína Ledvinková 
(7. místo). Ve starší kategorii  U10 se 
oba Vojtové – Franta (6. a 9. místo) 
i Havlík (9. a 6. místo) a Dan Furst 
(5. místo) snažili, ale na bednu se v prv-

ních kolech neprobojovali. Stejně tak 
dopadla Klárka Stehnová (7. a 5. místo) 
ve stejné věkové kategorii dívek. 

 I v nejstarší kategorii U11 se první 
kolo obešlo bez medailí. Páté místo 

Vítězná jízda mladých badmintonistů na Kladně   
Katky Mikelové a  Honzy Volčeka 
a 6. místo pro Michala Forejta bylo 
dobrým startem pro druhé kolo. 
V něm se už Katka vyrovnala s emoce-
mi a suverénně porazila všechny sou-
peřky. Stejně tak Michal, který nestačil 
jen na vítěze a skončil druhý. Honza 
Volček obsadil 4. místo. I Zuzka Mer-
vartová (U11), Štěpán Schroetter (U9) 
a Fanda Chval (U11) si dobrým umís-
těním v obou kolech zajistili dostatek 
bodů pro účast v kole finálovém, ale 
Bára Ledvinková, Šárka Daňková, 
Jakub Mikel a Ondra Marek, Karolína 
Melíšková a Matyáš Pecka již ne. 

Finálový turnaj se nesl ve znamení 
krasojízdy Lukáše Mervarta (U9), Kat-
ky Mikelové (U11) a překvapivě i Dana 
Fursta (U11), kteří si vítězný pohár ne-
nechali vzít. Zlepšení předvedli Klárka 
Stehnová a Vojta Franta, kteří zabodo-
vali na 3. místo v kategorii U10. Tomáš 
potvrdil svoji stálou výkonnost a skon-
čil na 3. místě v U9. Vojta Havlík (U10) 
a Michal Forejt (U11) nakonec vydobyli 
5. pozici, Zuzce Mervartové, Fandovi 
Chvalovi a Štěpánovi Schroetterovi se 
již tolik nedařilo. 

Celkové stříbro Tomáše Bláhy v U9 
a 3. místo Michala  v U11 ještě umoc-
nilo dojem z úspěšné turnajové série 
radotínských badmintonistů v konku-
renci hráčů z celé republiky.

   Legendárního motocyklového závodu 
300 zatáček Gustava Havla se tým Mo-
torpower zúčastnil již potřetí, poprvé 
však s radotínským jezdcem Patrikem 
Vostárkem. 
   Královéhradecký Motorpower pod-
stoupil náročnou výzvu tradičního 
závodu 300 zatáček Gustava Havla. Na 
trati v Hořicích se představil s Patri-
kem Vostárkem, kterému mechanici 
týmu pomohli v přípravě motocyklů 
pro start v závodech kategorií 600 
a 1000 kubických centimetrů. Už 
sobotní kvalifikace naznačily, že Pa-
trik tak mohl v nedělních závodech 
pomýšlet na velmi dobré umístění, 
když si v obou třídách zajistil start 
z první řady. 
   Jako první přišly na řadu šestistov-
ky, ve kterých Patrik zpočátku jel na 
třetím místě. Ve třetím kole se mladý 
závodník posunul na druhou pozici, 
z níž se snažil dojet vedoucího Marka 
Červeného. To se sice nepodařilo, nic-
méně druhá pozice a zisk premiérové-
ho pódia byly skvělým výsledkem. „Po 
startu supersportů jsem jel za Kamilem 
Holánem a myslel si, že se udrží Marka 

Červeného. Ten si, ale dokázal udělat 
náskok. Když jsem pak Kamila předjel, 
nedokázal jsem již jeho náskok  zlikvi-
dovat. Bylo z toho druhé místo a spo-
kojenost z prvního poháru,“ komentuje 

Patrik Vostárek svůj start v hořických 
zatáčkách. 

O několik hodin později odstartoval 
Patrik do závěrečného závodu dne. 
Tím byla nejsilnější kategorie Superbi-
ke, ve které se velmi brzy usadil na tře-
tí pozici. S velkým náskokem si ji pak 
udržel až do cíle. „V superbikách jsem 
si přál také bednu, ale nebyl jsem si 

jist, zda to vyjde. Nakonec to vyšlo na 
třetí místo, za které jsem hrozně rád. 
Myslím, že z Hořic vezeme dva parád-
ní výsledky. Chtěl bych za ně poděko-
vat mému otci a týmu Motorpower,“ 

dodal Vostárek. 
  Motorpower tedy 
ze soutěže odjel se 
dvěma pódiovými 
v ý s l e d k y.  „ J e l i 
jsme sem s am-
bic em i  a l e sp oň 
jednou stanout na 
stupních v ítězů. 
Patrik jel dva super 
závody, za které 
mu mockrát děku-
ji. Doufám, že se 
nám letos podaří 

ještě něco společně upéct,“ komentuje 
výsledky týmu jeho manažer Luboš 
Moravec. Už nyní se ale všichni připra-
vují na další závodní program. Půjde 
o druhý díl šampionátu Alpe Adria, 
jež proběhne na maďarském okruhu 
Pannonia - Ring.

Patrik Vostárek na legendárním závodě v Hořicích uspěl

www.bikeracing.cz

Radotínští minigolfisté si zajistili po-
stup do první ligy smíšených družstev. 
Postarala se o to pětice hráčů minigolfu 
T. Dohnal, R. Tupý, R. Fischer, R. Vlasák 
a A. Rendl, když vyhrála soutěžní ročník 
II. ligy v neděli 26. května. 
  Po katastrofickém začátku, kdy na 
prvním turnaji v Hradci Králové obsa-
dili Radotíňáci poslední místo, skončili 
na zbývajících pěti turnajích na stu-
pínku nejvyšším (jen jednou druzí). 
„Můžeme říct, že cíl se podařilo splnit,“ 
shrnul pro Noviny Prahy 16 předseda 
radotínského oddílu Richard Fischer.   
Na turnaj  26.5. se přihlásilo 35 hráčů 
a hráček a hned od začátku bylo jasné, 
že celodenní soutěžení se bude hrát za 
nepříznivého počasí. Předpověď zněla 
jasně – bude pršet, bude pršet. Turnaj 
odstartoval přesně úderem deváté 
hodiny a tak hráčům nezbývalo nic 
jiného než se obléknout do teplého 
a nepromokavého oblečení a poprat 
se nástrahami překážek na drahách. 
Hned po prvním kole potvrdila Fortu-
na roli favorita a její hráči šli do vedení 
o pět úderů před pražské Tempo a čtr-
náct úderů před Orly z Hradce Králo-
vé. Toto pořadí vydrželo až do konce 
turnaje. V soutěži jednotlivců se dařilo 
radotínskému hráči Romanu Vlasáko-
vi, který výkonem 70 úderů vyhrál celé 
nedělní zápolení. Radek Tupý v katego-
rii mužů obsadil třetí místo z výkonem 
83 úderů, o které musel bojovat ještě 
v dodatečném rozstřelu s oddílovým 
kolegou Alešem Rendlem a Michalem 
Liškou z oddílu Tempo Praha. 

Připomeňme si a zavzpomínejme
   22. března letošního roku zemřel 
kolega z DG Fortuna Radotín, herec, 
moderátor a nejznámější „milionář“ 
Vladimír Čech. Podlehl dlouhé ne-
moci, Lynchově syndromu, k němuž 
se přidal zápal plic.

   Málokdo ví, že v době, kdy se 
Vladimír intenzivně věnoval svému 
oblíbenému sportu, byl v širším vý-
běru seniorské reprezentace České 
republiky, účastnil se několika mi-
strovství Evropy a přivezl si z nich 
bronzové medaile ze soutěží družstev. 
Po dohodě s Vladimírovou manželkou 
Miladou Čechovou se oddíl DG For-
tuna Radotín rozhodl ke změně názvu 
letního mezinárodního turnaje, který 
pořádá vždy na začátku srpna. Mezi-
národní klání minigolfistů se tak již 
nebude hrát pod názvem O pohár sta-
rosty Radotína – Radotín Trophy, ale 
půjde o Memoriál Vladimíra Čecha – 
Radotín Trophy. Tím oddíl vzdal po-
ctu kamarádovi, o němž jeden z nich 
původem z Moravy řekl: „Vláďo, nauč 
je tam nahoře hrát minigolf.“

Minigolfové jaro v dešti

Pořadí mužů: 1. Roman Vlasák (DG Fortuna Radotín) - 70 úderů, 2. Robert Hölzel 
(Děkanka Praha) - 74 úderů, 3. Ladislav Linhart (SK Tempo Praha) - 74 úderů.
Pořadí seniorů: 1. Roman Vlasák (DG Fortuna Radotín) - 70 úderů, 2. Robert Höl-
zel – (Děkanka Praha) - 74 úderů, 3. Michal Vondrák (SK Oáza Praha) - 76 úderů
Pořadí mužů: 1. Ladislav Linhart (SK Tempo Praha) - 74 úderů, 2. David Malí, 
(SK Tempo Praha) - 77 úderů, 3. Radek Tupý (DG Fortuna Radotín) - 83 úderů.

Kompletní výsledky najdete na webu Českomoravského minigolfového svazu  
www.minigolf-sport.cz
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