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Slovo
starosty
w
Vá ž ení spoluobčané, máme za
sebou rekord ní
počet politických stran ve
volbách a stejně
tak zvolený počet
s t r a n do Po s l anecké sněmovny a před sebou podobně
rekordní volby prezidentské. Obě volby
opět do české kotliny přinesly a přinesou
neklid a mnoho otázek kolem budoucího
vývoje. Žijeme v době, kdy se vrcholná
politika mění a v důsledku vývoje v Evropě dostává i jiný impuls. Život a dění
v našich městských částech naštěstí není
tak turbulentní. To je podmínkou pro to,
abychom v nich mohli realizovat projekty,
které zlepšují podmínky života. Správní
obvod Prahy 16 se dynamicky mění a je
vyhledávanou lokalitou k bydlení. V Radotíně dochází k radikální změně celého
školního areálu. Změně, kterou vedení
radnice vytváří pro radotínské školáky
co nejlepší podmínky pro vzdělávání
a zájmovou činnost. Dokončená nástavba
čtyř nových tříd pro žáky II. stupně a připravovaná vestavba dalšího kvarteta tříd
do střechy budovy I. stupně zvýší kapacitu
školy. Celkově půjde o 1020 míst, která tak
zajistí nabídku pro všechny radotínské
školáky i do budoucna. Zároveň se škola
stane plně bezbariérová. Je připraven
i projekt nástavby na budovu mateřské
školy na náměstí Osvoboditelů, který
reaguje na budoucí rozvoj městské části
a rozšíří kapacitu školky o dalších 50 míst.
Současně budovaná aula, která využije
tak trochu zapomenutý prostor školního
atria, zlepší podmínky pro výuku a zájmové kroužky. S kapacitou cca 250 míst
k sezení bude také vítanou alternativou
pro některé kulturní pořady KS Koruna,
nebo ZUŠ Klementa Slavického. Školní
bazén, dopravní hřiště, rozběžiště, víceúčelové hřiště, biotop a možnost využívat
sportovní areály v těsném sousedství – to
vše vytváří pro radotínské školáky bezkonkurenční podmínky pro rozvoj všech jejich
dovedností, talentu, osobnosti a eliminuje
společensky nežádoucí jevy. Z vlastní
zkušenosti vím, že městské části nemohou
moc ovlivnit vlastní vzdělání a pedagogický proces, ale moderní prostředí pro výuku a možnosti ano. Během své sportovní
kariéry jsem měl možnost, ať už jako hráč,
nebo trenér, navštívit mnoho školních
nebo univerzitních areálů. Po dokončení
všech projektů se podobným areálům přiblížíme a v rámci naší kotliny bude naše
škola nadstandardní. Jsem přesvědčen, že
vše bude mít vliv na ještě lepší atmosféru
a spokojenost mezi žáky, rodiči i v pedagogickém sboru. A to je i hlavní motivací
a cílem vedení městské části.

ČÍSLO 11/2017

WWW. PRAHA16. EU

Koncepce rozvoje školního areálu se mění v realitu
Problematika školství dnes rezonuje společností i vrcholnou politikou:
jsou tu témata jako inkluze, jednotná
maturita, víceletá gymnázia – a nedostatek míst ve školních i předškolních
zařízeních.
Inkluze rozdělila odbornou veřejnost i rodiče a do škol přinesla
spoustu změn, které nejvíce dopadly
na pedagogické pracovníky. Už se
téměř stalo zvykem, že stát deleguje
povinnosti, zatíží zřizovatele, vedení
škol a pedagogické pracovníky, ale
většinou jim ze žádné z dosavadních
úloh neuleví. „Ať si o stavu našeho
školství myslíme cokoliv, asi se shodneme na tom, že máme zvláštní schopnost
rušit věci, co fungují, a nahrazovat je
dalšími, nevyzkoušenými, aniž bychom
se snažili dál zlepšovat to, co se osvědčilo,“ podotýká radotínský místostarosta Miroslav Knotek, který má oblast

školství v Radě městské části Praha 16
na starosti.
Městské části se v oblasti školství

údržbu, podmínky a zázemí je náročným úkolem pro všechny městské části „šestnáctky“. Celý správní

mají starat o provoz a rozvoj základního a předškolního vzdělávání.
Zajistit dostatečnou kapacitu škol
a školek, stravování, modernizaci,

obvod Prahy 16 je vyhledávanou
lokalitou k životu a růst developerských projektů a ceny pozemků

Strom jako symbol
V sobotu 4. listopadu byly v Radotíně
završeny oslavy 25 let trvající spolupráce s městem Burglengenfeld. Vedle setkání známých, přátel i vedení obou měst
a tradičního koncertu byl tento den
mimořádný ještě jinak: byla odhalena
pamětní deska u stromu přátelství.
Sychravé počasí a teploty jen pár
stupňů nad nulou nevyvedly z míry
účastníky závěrečné akce v seriálu
celoročních oslav čtvrt století trvajícího partnerství mezi Radotínem
a Burglengenfeldem. A pokud tak vý-

znamná příležitost, bylo potřeba pro ni
připravit něco opravdu mimořádného.
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A to se vedení Městské části Praha 16
ve spolupráci s místní Letopiseckou
komisí opravdu podařilo: náměstí
Sv. Petra a Pavla zdobí pamětní tabulka
u nově vysazeného stromu přátelství.
Je jím 15letá lípa srdčitá (Tilia cordata „Greenspire“), opravdu krásný
vzrostlý strom, který byl – vzhledem
k náročnosti převozu a použité techniky při sázení – usazen již 1. listopadu
na místě pokáceného jasanu ztepilého,
jenž byl napaden a nenávratně poškozen rezavcem štětinatým.
Slav nostní a kt
pod vedením radotínského starosty
Mgr. Karla Hanzlíka a za účasti jeho
německého kolegy
omase Gescheho
a předsedy partnerského spolku Georga Trettera sledovaly desítky místních
i hostů z Bavorska.
Ve svých projevech
všichni zdůraznili,
že strom jako symbol stále vzkvétajícího partnerství
byl skvělou volbou.
„Tento strom, lípa,
nás bude upomínat na naše přátelství

ANO vítězem,
ale ne všude
Říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
přemalovaly mapu republiky. Ve všech
krajích, a dokonce i okresech, zvítězilo
ANO 2011. V našem správním obvodu
to ale zdaleka nebylo tak jednoznačné.
Hnutí ANO 2011 se povedlo něco,
co už u nás přes 20 let nikdo nedokázal. Ve všech regionech a oblastech,
včetně hlavního města, zvítězilo.
V Praze to sice nebylo vítězství tak
přesvědčivé jako ve zbytku země,

Elektrobus stále
v hledáčku
Na loňském Havelském posvícení si
radnice i občané z radotínských Viniček
vyzkoušeli, jaké by to bylo jezdit malým
ekologickým autobusem celou touto
dosud dopravně odříznutou oblastí.
V poslední době se opakovaně objevují
dotazy, proč už elektrobus nejezdí?
A děje se vůbec něco?
Celá problematika zavedení midibusu, resp. elektrobusu je rozsáhlejší
a komplikovanější, už z důvodu jednání s garantem městské hromadné
dopravy v Praze, kterým je Hlavní
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ZDARMA

Dobrý den, vážení
spoluobčané
Po pěti letech, slavnostním křtem
9. listopadu, vyšla, v pořadí druhá hudební
kompilace, která je průřezem aktuální bohaté a žánrově pestré radotínské hudební
scény. Na projektu „Radotínská hudební
scéna“, který vznikal od podzimu roku 2016
v nahrávacím studiu SOREA, přijali opět
zcela zdarma účast vedle ryze amatérských
interpretů i zástupci, kteří na profesionálním hudebním poli sklidili nejeden úspěch.
A tak vedle skladby světově uznávaného
hráče na klasickou kytaru – profesora Štěpána Raka či dnes již legendárního zpěváka
Ivana Hlase, který nazpíval píseň „Nádraží
Radotín“, můžete na dvou CD nosičích
slyšet například i mladé amatérské formace,
jako je skupina Nolem či Klika, jejíž členové
bez nadsázky svojí kvalitou navazují na
celou řadu skvělých hudebníků historicky
vycházejících z kultovní restaurace Pivní
sanatorium. Vedle dnes již jednoznačné ikony české rockové scény, jakou je
kytarový instrumentalista Petr Henych,
doprovázející zpěváky Kamila Střihavku
či dříve Vildu Čoka ve skupině Bypass,
na nosiči uslyšíte velice talentované syny
tragicky zemřelého radotínského rodáka,
člena legendární skupiny Olympic Milana
Peroutky, kdy především Milan junior o své
výjimečnosti přesvědčil v hudebním pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Pro některé je
účast na nahrávání podobného nosiče motivací a impulsem pro vytvoření vlastního
sólového projektu, a tak s podobnou zkušeností již do celkové skladby písní na obou
CD přispěla „rozpustilá“ formace Barový
mouchy s frontmanem Vráťou Kydlíčkem
(pohrávající si s hospodsko-balkánskými
rytmy) či folkový Qjeten.
Chtěl bych všem interpretům a skupinám, bez rozdílu, velice poděkovat za to, že
přijali účast na projektu. Jsem si zcela vědom, že je to z důvodu jejich společné lásky k hudbě a k místu, kde žijí, k Radotínu.
Do budoucna bude mít tato zcela unikátní
hudební kompilace jistě svoji historickou
hodnotu. Velké poděkování patří i sponzorům, převážně radotínským subjektům,
kteří finančně přispěli na pokračování unikátního dvojCD. Mnozí podporují místní
kulturně společenské projekty a různé
podobné akce dlouhodobě.
Za profesionálně odvedenou práci velký
dík i Miloši Ráblovi, v jehož studiu nahrávky vznikly, a „Man Petty“ Neumannovi,
který nejen jako jeden z interpretů na CD
vystupuje, ale projekt pomáhal organizačně
řídit a výhradně pro účel vzniku nosiče
složil melodickou a pohodovou skladbu
Dohoda, v níž zpívá mezinárodně uznávaná sopranistka Markéta Mátlová Fassati,
Martina Hanslová, sólista opery Národního
divadla a držiteli Ceny álie za rok 2015
Jaroslav Březina, zpěvák, skladatel a kytarista Jan Kalousek a Míra Hajšman.
Příjemný poslech přeje
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ANO vítězem, ale ne všude
přesto zisk 20,35 % hlasujících je výrazný.
Největším překvapením voleb ale
jsou další subjekty, v metropoli pak
zvláště Česká pirátská strana, která
nečekaně dobyla post dvojky (17,59 %).
Až na dalších místech se umístily tradiční pravicové strany, pro které byla
Praha vždy baštou: ODS třetí (16,22 %)
a TOP 09 čtvrtá (12,64 %). Až za
nimi skočily nad hranicí volitelnosti
SPD Tomia Okamury (5,81 %), ČSSD
(5,57 %) a STAN (5,05 %).
Předvolební burcování politiků
přineslo své plody – jinak tradiční
setrvalý pokles zájmu voličů od voleb
k volbám byl prolomen. Na celostátní,
pražské i místní úrovni v Praze 16 byla
účast vyšší než při minulých volbách do
dolní komory (v roce 2013 to bylo v celé
ČR 59,48 %, nyní 60,84 %). V Lipencích
a Velké Chuchli přišly k volbám přesně
tři čtvrtiny voličů a odrazilo se to i na
výsledku: jen zde zvítězila Občanská
demokratická strana. V Lipencích
s výsledkem 22,8 % (ANO 2011 druhé
s 20,45 %, Piráti třetí s 15,25 %), ve Velké Chuchli ODS vyhrála díky 19,93 %.
Druhé zde bylo ANO 2011 s 18,63 %,
třetí Piráti s 16,33 % a za nimi TOP 09
s 16,02 % - to je sice nejlepší výsledek
této strany na šestnáctce, nicméně
současně zklamání, protože v roce 2013
zde získala téměř 30 %.
V Radotíně bylo hlasování docela
napínavé. Průběžné výsledky, tak jak

Zimní údržba komunikací

byly sčítány jednotlivé komise, jsme
přinášeli na webových stránkách celé
sobotní odpoledne v on-line reportáži.
Výsledek je sice podobný celorepublikovému, ale do místního parlamentu by se
dostaly pouze čtyři subjekty: ANO 2011
zvítězilo s 21,32 %, následováno ODS
s 19,9 % a Piráty s 17,76 %, TOP 09 dosáhla 11,71 %. Všechny ostatní kandidující strany (včetně SPD) zůstaly pod 5%
hranicí. Při pohledu na výsledky v jednotlivých osmi okrscích je zjevná nejednotnost voličstva i v rámci jednoho
místa: 4x vítězství ANO 2011, 2x ODS
a 2x České pirátské strany.
V největší městské části našeho
správního obvodu zvítězilo ANO 2011
(20,2 %), druzí Piráti (17,68 %) těsně před
ODS (17,49 %), TOP 09 čtvrtá s 12,7 %.
Na Zbraslavi by se do dolní sněmovny
ještě dostaly SPD (5,41 %) a KDU-ČSL
(5,08 %) – ta „uspěla“ pouze zde, lidovci
ve všech ostatních městských částech
zůstaly pouze s méně než 4 % hlasů,
podobně jako ČSSD a KSČM.
Procentuálně největšího úspěchu
dosáhlo ANO 2011 v Lochkově s výsledkem převyšujícím i Prahu jako
celek: 24,16 % (v roce 2013 zde toto
hnutí mělo již silnou podporu 20,67 %
a jako v jediné oblasti Prahy 16 zvítězilo). ODS druhá (17,46 %), Piráti třetí
(16,74 %). Naopak TOP 09 zde utrpěla
nejvyšší porážku v Praze 16 s výsledkem pouhých 9,56 %.

Přehled výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
ČR

Praha

Radotín

Lipence

Lochkov

Velká
Chuchle

volební účast

60,84 %

67,13 %

71,25 %

74,94 %

70,71 %

75,20 %

70,80 %

ANO 2011

29,64 %

20,35 %

21,32 %

20,45 %

24,16 %

18,63 %

20,20 %

strana (nad 5%) /volební území

Zbraslav

Občanská demokratická strana

11,32 %

16,22 %

19,90 %

22,80 %

17,46 %

19,93 %

17,49 %

Česká pirátská strana

10,79 %

17,59 %

17,76 %

15,25 %

16,74 %

16,33 %

17,68 %

Svob. a př. dem. -T. Okamura (SPD)

10,64 %

5,81 %

4,85 %

4,99 %

5,50 %

6,28 %

5,41 %

Komunistická str. Čech a Moravy

7,76 %

4,60 %

4,16 %

3,81 %

3,82 %

3,98 %

4,15 %

Česká str. sociálně demokratická

7,27 %

5,57 %

4,85 %

3,95 %

4,30 %

3,91 %

4,92 %

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lidová

5,80 %

4,76 %

3,91 %

3,53 %

3,82 %

3,75 %

5,08 %

TOP 09

5,31 %

12,64 %

11,71 %

13,93 %

9,56 %

16,02 %

12,70 %

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

5,18 %

5,05 %

4,83 %

3,88 %

5,50 %

5,90 %

4,81 %

Elektrobus stále v hledáčku
město Praha, potažmo její společnost
Dopravní podnik a.s., jenž by ze svého
rozpočtu vhodné přepravní prostředky
s požadovanou technologií v řádu několika milionů Kč pořídil. Tento požadavek se musí zohlednit v připravovaných
rozpočtech na nadcházející roky.
„Nechceme u lidí vyvolávat plané
naděje, ale abychom mohli začít jednat
s kompetentními zástupci Hlavního
města Prahy (1. náměstek primátorky
pro dopravu Petr Dolínek a ředitelství
Dopravního podniku a.s.) ohledně jejich podpory našemu projektu, museli
jsme v praxi zjistit technickou způsobilost a reálnou možnost obsluhy kopcovitých částí Radotína. Současně jsme
zájem zavedení elektrobusů na území
Radotína prověřili prostřednictvím
ankety mezi spoluobčany z Viniček.
Anketa, i přes avízovaná dopravní
opatření, která by musela na některých
místních komunikacích nastat, dopadla
jednoznačně pro zavedení podobného
modelu,“ vysvětluje složitost problematiky Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Městské části Praha 16.
„Přes pozitivní závěry ale občané
musejí počítat s budoucími nutnými
úpravami na komunikacích v naší oblasti, zejména úsekovými omezeními
parkování či jednosměrnými ulicemi,“
upozorňuje člen Zastupitelstva městské části Praha 16 a obyvatel Viniček
Ing. Petr Šiška, který byl jako předseda Dopravně bezpečnostní komise
garantem uskutečněné ankety.
Na základě výstupů z testovacích jízd
elektrobusu v době Havelského posvícení 2016 a sumarizovaných výsledků
ankety byla zahájena jednání s Hlavním
městem Prahou. „Osobně jsem jednal
s náměstkem primátorky hl. m. Prahy
pro dopravu Petrem Dolínkem ve věci
podpory tomuto projektu, který je
z hlediska počáteční investice velice náročný. V záležitosti jednáme i se zástupci Dopravního podniku hl. m. Prahy
(technický ředitel Ing. Šurovský).
V obou případech je pro uvedený mo-
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del, kdy e-busy budou svážet občany
z kopcovitých částí na vlakové nádraží
a na vlakové spoje, velké pochopení
a podpora,“ uvádí starosta Hanzlík.
Elektrobus by mohl být důležitým
spojem mezi vlakov ým nádražím
a odlehlejšími částmi Radotína, což by
mohlo i zásadním způsobem motivovat některé řidiče, aby nechali svoje
vozidla doma a využili MHD. V poslední době se totiž ukazuje, že spojení mezi Radotínem a Smíchovským
nádražím je výhodnější a jednoznačně
komfortnější po železnici. Důvodem je
všeobecně známá neutěšená dopravní
situace na Strakonické ulici, která se
určitě nebude do budoucna lepšit.
„Každopádně od zahájení snahy
o budoucí zavedení radotínské linky
e-busů jsme sdělovali, že se jedná o záměr a budoucí systémové řešení, které
je i v návaznosti na zajištění finančních
prostředků na nákup těchto ekologických dopravních prostředků a logicky
po provedené modernizaci radotínského vlakového nádraží – mělo by
být bezbariérové, aby jej mohli využít
i starší občané, tělesně handikepovaní
nebo maminky a tatínkové s kočárky,“
dodává radotínský starosta.
Modernizace vlakového nádraží bude
realizována při připravované optimalizaci železničního koridoru nádraží Smíchov – Beroun státní institucí Správa
železniční dopravní cesty, která by dle
harmonogramu měla být zahájena v Radotíně na přelomu let 2018 a 2019.
Aktuálně zástupci Městské části
Praha 16 připravují konkrétní varianty
možných provozních parametrů elektrobusu: jízdního řádu a z něj vyplývajících technických požadavků (tj. zejména režim dobíjení baterií) i nároků
na počet vozidel a personální zajištění
linky. Tyto údaje budou konfrontovány
s dodavateli technologií a „naceněny“
finančně. Vše bude součástí již rozpracovaného komplexního materiálu, jenž
bude předložen Radě hlavního města
Prahy s žádostí o záštitu a též finanční
podporu projektu.

S měsícem listopadem se téměř všude
otevřelo zimní období – tedy doba zimní
údržby těch komunikací, které se mají
podle plánů jednotlivých městských
částí udržovat schůdné a sjízdné.
Ne, že by hned s jeho počátkem všude vyjely sypače, ale rozhodně musí být
připravené – stejně jako zásoby posypu
a pracovníci, kteří budou během mrazů
a chumelení cesty udržovat. A jak to na
jednotlivých místech bude?
Městské části Praha - Lipence
v letošním roce přibude, jak uvedl lipenecký starosta Michal Popek, nově
údržba pluhováním a posypem vyasfaltované smyčky skrz Kazín, ulice
Na Lhotkách, Údolí hvězd a Českého
červeného kříže. Kromě další práce
tu ale mají navíc i nový stroj. „Nové
komunální vozidlo značky Zebra,
což je obdoba Multicaru, je třístranný
sklápěč, na který jde na zimní údržbu
připojit sněhová radlice a sypač inertních materiálů,“ dodává Popek, spolu
se slovy, že „vše je připravené.“
V Lochkově se žádné změny v zimní údržbě nechystají, vše by mělo probíhat podobně, jako v minulé sezoně,
kromě jediné páteřní komunikace si
tu vše obstarávají vlastními silami.
Stejné je i vybavení, které je i zde již
v pohotovosti.
Žádné výraznější změny neplánuje
ani Velká Chuchle, plán zimní údržby,
který se zde týká období otevřeného
1. prosincem, bude po schválení zastupitelstvem městské části vyvěšen na
webových stránkách www.chuchle.cz.
I v Radotíně by se měl dodržovat
systém úklidu, který se nastavoval
v předchozích letech. Na přípravných
schůzkách všech zapojených pracovišť a vedení městské části byla jako
každý rok připravena mapa s vyznačením pořadí úklidu, k tomu seznam
komunikací a umístění nádob na posypový materiál. Tyto podklady jsou
přístupné na webových stránkách
www.praha16.eu a na úřední desce.
Stejně jako jinde, i v Městské části
Praha 16 jsou páteřní komunikace ve
správě Technických služeb hl. m. Prahy, které si zadávají jejich úklid. S jejich rozpisem úklidu je koordinován
ten místní, podle něhož se uklízejí
ostatní komunikace na radotínském
katastru. Ty se dělí podle důležitosti
do tří kategorií: I. pořadí zahrnuje
zejména přístupové cesty k objektům,
v nichž mají sídlo orgány rozšířené
samosprávy, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních
zařízení, k vlakovým a autobusovým
nádražím, dále pěší zóny, schody
a přechodové lávky, zastávky veřejné
linkové dopravy a přístupy k nim
a vybrané chodníky hlavních komunikací. II. pořadí zahrnuje ostatní ko-

munikace zařazené do zimního úklidu. Závady ve schůdnosti chodníků
se odstraňují nejdříve na přístupech
ke vchodům do objektů a v přístupech u přechodů pro chodce. Poslední skupinu tvoří komunikace malého
dopravního významu, které se v zimě
neudržují. V případě větší koncentrace sněhu jsou stanovena místa pro
jeho svoz.
Lepší kontrole úklidu napomáhá vedle již zmíněných materiálů
hlavně speciální webová aplikace:
veškerá technická vozidla využívaná
při úklidu totiž mají GPS zaměření a v on-line systému „Sledování
vozidel“ je možné 24 hodin denně
zjistit, zda se již na tom kterém místě
uklízelo (pak je zde stopa některého
z vozů), nebo zda je lokalita teprve
v úklidu. Jízdní stopy se zobrazují za
posledních 12 hodin.
Zimní údržba komunikací (vozovek i chodníků) na Zbraslavi probíhá
dle platného Plánu zimní údržby,
kter ý zpracoval Odbor místního
hospodářství. Podle jeho vedoucího,
Štěpána Vacka, DiS., nebyl rozsah
údržby oproti minulým obdobím
změněn: Motoristické komunikace ve
správě Městské části Praha – Zbraslav
(komunikace III. a IV. třídy) jsou
udržovány pluhováním a posypem.
Podle charakteru a důležitosti jsou
rozděleny do dvou pořadí údržby.
K jednotlivým okruhům jsou stanoveny zákonné časové limity, ve kterých musí dojít nejprve ke zmírnění
a následně k odstranění závad ve
sjízdnosti komunikace. Tyto časové
limity vycházejí z platné legislativy.
Městská část Praha – Zbraslav tak
udržuje zhruba 35 km komunikací
(102 ulic).
Komunikace pro pěší ve správě
Městské části Praha - Zbraslav
(chodníky, stezky pro pěší) jsou
rozděleny na ty, na kterých se zimní
údržba provádí a na komunikace,
které jsou ze zimní údržby vyřazeny v souladu s platnou legislativou,
o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí. Závady ve schůdnosti se odstraňují v rozsahu chodníku, který slouží výhradně k chůzi.
I chodníky jsou podobně jako motoristické komunikace rozděleny do
dvou pořadí údržby. Zimní údržba
bude prováděna v období od listopadu 2017 do března 2018, poté proběhne pravidelný úklid komunikací, tzv.
blokové čištění.
Plán zimní údržby je od 1. listopadu ke stažení na webových stránkách
www.mc-zbraslav.cz.

Uctění dne republiky u památníku padlých
Den vzniku samostatného československého státu oslavila Městská část
Praha 16 pietním aktem u památníku
věnovanému padlým hrdinům na náměstí Osvoboditelů.
99. výročí si společně se starostou
Městské části Praha 16 Mgr. Karlem
Hanzlíkem a jeho zástupcem Mgr. Mi-

roslavem Knotkem připomnělo dalších
třicet lidí (včetně radních a zastupitelů, členů místních komisí a zástupců
z řad veřejnosti).
Kromě položení smutečního věnce
a několika svíček si přítomní vyslech-

li proslov starosty Karla Hanzlíka.
V něm starosta jednak zdůraznil, že
nyní žijeme v historicky „spokojeném“
období, v němž bereme samostatnost,
nezávislost, demokratické principy
a vymoženosti svobodné společnosti
jako samozřejmost, ale rovněž upozornil na nutnost tyto hodnoty, i v kontextu aktuálního dění ve společnosti, stále
chránit.
Příští rok si bude republika
připomínat přesně sto let od
konce první světové války a oslavy
tohoto výročí by tak měly být
slavnostnější. Na pomníku,
který stojí v parku na náměstí
Osvoboditelů, je vytesáno přesně
52 jmen. Znáte příběhy těchto lidí?
Jste jejich potomky, máte jakékoliv
materiály z první světové války
a jste ochotni se o ně podělit?
(S vaším souhlasem pořídíme
kopie, uděláme rozhovor, záležet
bude na domluvě). Napište nám!
Za pomoci Letopisecké komise
Radotín bychom pro příští rok rádi
připravili několik článků s tímto
tématem.

Volná místa v nabídce. Vzhledem k personálním změnám jsou průběžně vypisována výběrová řízení na volné pozice
v rámci Úřadu městské části Praha 16.
K termínu uzávěrky NP16 to byly 3 uvolněné a jedna zcela nová pozice: vedoucí
Odboru občansko správního (přihlášky
do 20. listopadu, nástup 1. prosince 2017),
referent Odboru občansko správního –
Oddělení evidence obyvatel a osobních
dokladů (přihlášky do 4. prosince, nástup
2. ledna 2018), referent Odboru sociálního – Úsek sociálně právní ochrany dětí,
pracovní poměr na dobu určitou (zástup
za rodičovskou dovolenou), podmínkou
je odborná kvalifikace dle ustanovení
§ 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění (přihlášky
do 4. prosince, nástup 2. ledna 2018),
referent Odboru ekonomického – Úsek
rozpočtových vztahů (přihlášky do
21. listopadu, nástup ideálně již 4. prosince 2017). Volná je aktuálně též pozice
vedoucí Technických služeb Praha – Radotín, organizace zřízené Městskou částí
Praha 16. Zde jsou přihlášky možné
do 30. listopadu 2017, předpokládaný
nástup 2. ledna 2018. Bližší informace
ke všem pracovním nabídkám včetně
pokynů k podání přihlášky pro zájemce
jsou k dispozici na Praha16.eu v odkazu
Úřad – Volná místa, na úřední desce
i na informačních tabulích v Radotíně.
Obnova vodovodu v Chatové po zimě.
Pražská vodohospodářská společnost
a.s. (PVS) oznámila, že je do března
2018 nucena přerušit práce na akci
„Obnova vodovodního řadu a povrchů
ulice Chatová“. Důvodem je skutečnost,
že společnost není již schopna v tomto
roce uskutečnit výluku v dodávce vody
a přepojit dotčené nemovitosti na provizorní vodovod v souladu se zákonem
274/2001 Sb., a tím ani zajistit veškeré
stavební práce do konce roku 2017, jak
bylo naplánováno. V zimním období by
PVS ani nemohla garantovat správnou
kvalitu díla a zbytečně by místní obyvatele zatěžovala prodlužováním záborů
z klimatických důvodů. O zahájení prací
v březnu 2018 budou občané s předstihem informováni.
Komise pro prezidentské volby. Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu
České republi k y publi kovaný m ve
Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb. byla
ke dni 28. srpna 2017 vyhlášena volba
prezidenta republiky s datem konání 12. a 13. ledna 2018. V případě, že
není po uplynutí stanoveného termínu
delegován ze strany politických stran,
politických hnutí nebo koalic, které
mají zastoupení v Poslanecké sněmovně
nebo Senátu, dostatečný počet členů
okrskové volební komise a tím není
dosaženo nejnižšího stanoveného počtu
členů okrskových volebních komisí,
jmenuje před jejím prvním zasedáním
členy na neobsazená místa starosta. Člen
okrskové volební komise má nárok na
zvláštní odměnu za výkon této funkce
a dále, v případě, že se jedná o osobu
v pracovním poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu
a na náhradu mzdy ve výši průměrného
výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. V případě zájmu o účast při volbě
prezidenta republiky jako člen okrskové
volební komise v Radotíně se mohou občané obracet na Odbor občansko správní
ÚMČ Praha 16 (tel.: 234 128 240, e-mail:
spravni@praha16.eu), kde budou zaregistrováni a kde zároveň získají všechny
potřebné informace.
Uzavírka v ulici K Lázním. Z důvodu
stavby přeložky kanalizace dojde v termínu od 15.11. do 15.12. k úplné uzavírce
v Radotíně v ulici K Lázním (v úseku:
Loučanská – bezejmenná NN 4488).
Objízdná trasa je vedena: Ke Zděři,
Stadionová, Na Rymáni, K Berounce
a K Lázním. Zhotovitelem stavby je
ALBET stavební, s r.o.
Úplná uzavírka na Zbraslavi. Z důvodu
pokračování prací prováděných v rámci
kompletní rekonstrukce kanalizace bude
až do 30.11.2017 realizována úplná uzavírka křižovatky zbraslavských ulic Nezvalova a Zdeňky Nyplové. Zhotovitelem
stavby bude D&Z spol. s r. o.
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Koncepce rozvoje školního areálu se mění v realitu
a nemovitostí to jen dokazují. Požadavky na veřejné v ybavení tak
neustále rostou. Karel Hanzlík,
starosta Městské části Praha 16

k tomu říká: „Radotínská radnice si
je této situace plně vědoma a klade
důraz na umístění všech svých žáků
v mateřské a základní škole. Před lety
představilo vedení naší radnice koncepci rozvoje školního areálu, která měla

umožnit v předstihu reagovat na růst
počtu žáků a jejich potřeby.“ A dodává:
„Koncepce nastínila vizi revitalizace
areálu školy z konce šedesátých let, jeho
modernizaci spolu se současným zvýšením kapacity.“
Finanční prostředky městská část
získává z různých zdrojů. Studie
například počítala s navýšením kapacity v rámci nástavby nad bývalým

olejovým hospodářstvím. Nástavba
už funguje pár let a je zde i centrální
vstup a šatny pro učebny I. stupně nad
jídelnou. Prostředky na tento projekt
získalo vedení městské části z pro-

středků Ministerstva financí ČR. „Ze
stejného zdroje jsme získali prostředky
na už sedm let fungující fotovoltaickou
elektrárnu na střechách druhého stupně, která pokrývá spotřebu elektřiny
školy a má i edukační dopad,“ připo-

míná Knotek.
L e t o š n í š k o l n í r o k
v Z Š Pra ha - R adot í n z a háji lo
slavnostní otevření nástavby nad
pavilonem bývalých dílen. Čtyři
nové moderně vybavené třídy, dva
k a bi ne t y, b e z b a r iérov ý př í s t up
celého II. stupně, únikové požární
schodiště, další toalety, nové dílny
a rekonstrukce klubu zlepšily pod-

mínky výuky a zázemí II. stupně. Na
tento důležitý projekt radnice získala
prostředky z pražského fondu EU Pól
růstu.
V současné době se upřesňují pod-

jídelnou, který zároveň slouží jako
učebny pro I. stupeň i družinu.
Současný stav nevyhovuje kvalitním
podmínkám výuky a není příliš příjemný ani pro žáky, ani pro vyučující. „Těm uleví dostavba kabinetu nad
vstupem do školní jídelny, ale děti se
celý den pohybují v jednou prostoru,
a to chceme odstranit,“ vysvětluje místostarosta Knotek a doplňuje, „prostředky jsme opět získali z pražského
fondu EU Pól růstu.“
Převážná část investičních prostředků na právě probíhající stavbu

připravovali projekt biotopu, už jsme
s touto variantou počítali a projekt
bazénu tak koncipovali,“ v ysvětluje
Knotek. V rámci stávajícího zázemí
bude vybudována technická místnost
pro vzduchotechniku a topení a na
střeše restaurace. Střecha zázemí byla
už na takové zatížení projektována.
Sprchy, toalety a šatny doplní menší
přístavby recepce a parní kabina při
vstupu ze spojovací chodby do bazénu. „Už dnes registrujeme velký zájem
o tento projekt a samozřejmě počítáme
s tím, že tu bude prostor pro plavání

auly, která nahradí nev y užívaný
prostor zarostlého atria, byla získána v rámci dotačního programu od
hlavního města Prahy. Dofinancování je plánováno z vlastního rozpočtu
městské části na rok 2018. Aula nabídne škole další zázemí s mimořádně širokým spektrem využití. V sále
pro 250 diváků s variabilním uspořádáním s vysouvací tribunkou bude
prostorné jeviště, kvalitní prostorové
ozvučení a projektor – to vše zpestří
nejen hudební a dramatickou výuku,
ale i další předměty. Prostor, jehož
dominantou bude přiznaná dřevěná
střešní konstrukce, poskytne výbornou alternativu i pro větší představení kulturního střediska a koncerty
základní umělecké školy.

veřejnosti,“ ujišťuje starosta Hanzlík.
„Určitě počítáme s variantou ranního
plavání, v době školní výuky bude
prostor pro školy, brzo odpoledne pro
kroužky a v pozdním odpoledni pro veřejnost. Variant ale může být samozřejmě více a každý den bude jiný. Záleží
jak na zájmu škol, tak i vlastně všech
ostatních.“
Poslední velkou stavbou, která se
dotkne školního areálu, je rozšíření jídelny a modernizace kuchyně.
„S narůstajícím počtem žáků a zvýšeným zájmem studentů gymnázia
o stravování v jídelně jsme se dostali
na hranici kapacity jídelny a další možnosti jejího rozšíření už je nutné řešit
dostavbou,“ vysvětluje Knotek nad
studií možného stavebního rozšíření

Ve školním areálu se navíc stává skutečností sen mnoha občanů
o celoročním plavání. Bazén doplní
skládanku zázemí pro základní a mateřskou školu, ale i pro gymnázium
nebo učiliště. A určitě se už na něj
těší i v ostatních školských zařízeních
v okolí – v době, kdy se výuka plavání vrátila do školních vzdělávacích
plánů, je to skvělá zpráva pro vedení
školy i učitele. Bazénová hala s pětadvacetimetrovým bazénem, vířivkou
a bazénkem pro malé děti naváže
na už postavené zázemí. „Když jsme

jídelny směrem do dvora školy. Přístavba by byla nadzemní a neovlivnila
by možnosti školního dvora. Současná
kapacita jídelny by totiž do budoucna
sice pro potřeby žáků základní školy
stačit mohla, ale studenti gymnázia
by ji již nemohli využívat. „Vzhledem
k tomu, že Gymnázium Oty Pavla patří
neodmyslitelně k Radotínu, chceme ve
spolupráci s jeho zřizovatelem, hlavním městem Prahou, tuto situaci řešit.
V nejbližší době Praze představíme
naše řešení, které by mělo uspokojit
všechny,“ uzavírá Hanzlík.

mínky výběrového řízení na vestavbu
čtyř nových tříd a kabinetu do střechy
I. stupně školy. Tato budova, postavená v roce 1901 (známá z celovečerního
filmu Mach a Šebestová), byla dostavována již v roce 1931. Nyní získá nový

vzhled, který však nenaruší její důstojnost. Celá střecha se o jeden metr
zvedne, její tvar ale zůstane zachován.
Fasádu doplní ztmavený skleněný prstenec napevno nainstalovaného prosvětlení podkrovních prostor. Střešní
okna budou situována do školního
dvora, takže nenaruší vzhled střechy
při pohledu od kostela či radnice.
Nové učebny pak uvolní prostor nad

STRANA 4

Strom jako symbol
a bude jej symbolizovat,“ řekl starosta
Hanzlík. „Strom přátelství se později
v rámci plánovaných úprav náměstí

Sv. Petra a Pavla stane součástí budoucí
aleje, která se bude dále táhnout podél
Berounky.“
„Jsem toho názoru, že neexistuje
výstižnější symbol našeho partnerství
nežli tento strom,“ navázal starosta
Gesche. „Naše vzta hy a vzájemné
výměny se stále vyvíjejí a rostou a já
jsem si jist, že tak, jako poroste strom,
který byl nyní zasazen, poroste v budoucnu i partnerství mezi Radotínem
a Burglengenfeldem.“
Celá trojice doplněná o předsedu
Letopisecké komise Ing. Petra Binhacka pak provedla odhalení pamětní

AKTUALITY - SPOLEČNOST
desky a hned strom i „pokřtila“ šampaňským.
Program večer pokračoval Koncertem přátelství v evangelickém kostele
v ulici Na Betonce, kde v rámci programu s podtitulem Koncert nejen pro
pana Mozarta zazněly mnohé známé
árie, zejména z oper.
Největšího úspěchu naplněného kostela dosáhly
nejznámější árie z Bizetovy Carmen a Dvořákovy Rusalky.
Dů ležitost podobných partnerství napříč
zeměmi zde ve své řeči
výstižně shrnul Georg
T r e t t e r : „Vz á j e m n á
důvěra lidí, vztahy na
mnoha úrovních přispěly
k vzájemnému porozumění a osobním přátelstvím. Ale my za to musíme bojovat,
společná Evropa není samozřejmostí,
jsme konfrontováni s extremisty
a populisty, s hlasy, které mají rozpad
Evropy jako svůj program, čelíme nenávisti vůči všemu cizímu či snahám
o rozdrolení na jednotlivé státy.“
Poslední tečkou za celoročními oslavami byla slavnostní večeře pro německé hosty a výměna darů. Nicméně
plány na příští rok jsou již rozjednány:
pravděpodobně v dubnu Radotín přivítá delegaci z burglengenfeldského
úřadu, v rámci výměny zkušeností.

Posvícení dostalo Hrůzu i Perutě
Posvícení posvěcené sluncem téměř letním se rozkročilo do víkendu
14. a 15. října, aby poskytlo Radotínu
i jeho návštěvníkům tolik potěšení, kolik ho jen zvládli. Kromě lahůdek pro
mlsouny nabídlo i ty kulturní – v sobotu měla největší úspěch kapela Hrůzy
a v neděli Peroutkovy Perutě.
Záplavu návštěvníků na letošní Havelském posvícení přilákalo nejen laskavé teplo, ale určitě i veškeré slibované
kulturní povyražení. Tedy vedle okouzlení vším, co nabízel trh – a bylo toho
požehnaně, celá akce se z jednodenní

podoby s několika málo stánky, kterou
měla ještě před deseti lety, v letošním jubilejním XX. ročníku rozrostla v tržiště
se skoro 120 stánky, v nichž radnice jako
organizátor dbá na kvalitní výrobky.

Své ovšem nabídla také obě pódia.
Zatímco to menší bylo vyhrazeno
dětem, ať už těm na pódiu z místních
i spřátelených školek, či před ním
v diváctvu všech představení DS Gaudium nebo divadla Koňmo, na hlavní
scéně se nabízela především hudba.
Od rána tu hrál Třehusk střídaný Old
Fashion Triem. A zatímco si hudebníci
předávali scénu i zvučení, diváky bavila vystoupení skupiny historického
šermu Alotrium či žongléra, baviče,
artisty a klauna Pupy nebo kejklíře na
chůdách, Jiřího Jelínka. Vybrat si mohl
každý. Stejně jako z muziky – v sobotu
pro mladší zahrál Purpur, pro ty o něco
větší vpodvečer Michal Hrůza se svou
kapelou a po nich ještě Švihadlo, jehož
reggae obchází věkové kategorie. V neděli nadchl Milan Peroutka se svými
Perutěmi, závěr celého programu pak
patřil skupině Kabát Tribute.
Protože hudební program v Radotíně není provázen moderovanými vstupy, tradičně se tu tohoto úkolu ujímá
starosta Mgr. Karel Hanzlík. Tentokrát si k tomu pozval i hosta – pražského exprimátora MUDr. Bohuslava
Svobodu.
Ale srdečně vítáni byli hosté všichni,
Havelské posvícení je tu pro každého,
kdo se jím chce potěšit.

Podzimní výlet s KAAN do Chrobol
Ve čtvrtek 26. října se vydal KAAN
na podzimní výlet do Chrobol. Po odpolední procházce prosluněným městem
Prachatice a výkladu o Zlaté stezce
odjela skupina přívrženců KAAN do
Chrobol, aby se ubytovala. Ještě za světla se vydala lesíkem k místní kapli.
Oddíl doplňovali i dva psi (otec
a dcera), kteří projevovali velké
nadšení z místní přírody a příjemné
procházky plné nových pachů. Seřazených mohutných pařezů s čísly
si ale všimli všichni. Místní, také
venčící své psy za vesnicí, pak prozradili, že se zde soutěžilo o nejlepší
kotlíkový guláš při oslavě 700. výročí založení Chrobol. Zvítězil a hlavní
cenu – živé prasátko – získal starosta
Chrobol. Společné grilování a konzumace v místní hospodě se uskutečnily v pátek 27. října ve skvělé
atmosféře se všemi, kteří přispěli při
přípravě oslav 700. výročí založení
Chrobol.
Když tedy Chrobolští rádi vaří,
předběžně KAAN domluvil, že na

příští rok připraví ukázku vaření
makrobiotické kuchyně s ochutnávkou. Návrh měl příznivou odezvu.
Po výletu do Markétiných lázní
za průběžného focení atmosféry vycházky, místního cvičiště pro psy,
kamenolomu, přírody a pohledů na
Prachatice pro ty, kteří nemohli jet,
došlo i na návštěvu doporučené
nově otevřené prachatické kavárny
Nebe-sky. Zákusky byly vynikající,
za zmínku ale stojí hlavně podzemní
část kavárny – bývalé solnice. Celá
historická část města má v podzemí
staré sklepy, které sloužily ke skladování soli – zdroje bohatství města
v 15. a 16. století. Prachatice, nazývané
„perla na Zlaté stezce“, byly založeny
na přelomu 13. a 14. století. Největší
rozkvět zažily právě v 16. století.
Od úpadku solného obchodu se více
než 400 let sklepy plnily odpadem.
Až současnost pro ně našla, po jejich
vyčištění, nové využití. Proto stojí za
to kavárnu s renovovaným sklepením
navštívit.
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Korunu poctí návštěvou Soňa Červená a Olga Sommerová
V rámci pořadu kinovinárna se v sobotu 2. prosince bude od 18.00 hodin
promítat v Koruně celovečerní dokumentární film Olgy Sommerové „Červená“
věnovaný světově proslulé operní pěvkyni
a herečce Soně Červené. Po filmu bude
následovat beseda přímo se Soňou Červenou i režisérkou Olgou Sommerovou.
Film je příběhem ženy, jejíž soukromý a profesní život byl ovlivněn dějinami Evropy 20. století. Soňa Červená
se narodila v roce 1925 do rodiny zakladatele kabaretu Červená sedma Jiřího Červeného. Z jejího životopisu je
možné zjistit například, že: „Když byla
malá, chodili k nim na návštěvu František Gellner, Bohuslav Martinů, Eduard
Kohout a Jindřich Plachta. Její první
velkou roli jí dal Jan Werich. Ve filmu
vystoupila po boku Jaroslava Marvana
a Meddy Valentové. Šatnu měla dohromady s Ljubou Hermanovou. V divadle
hrála s Oldřichem Novým i Vlastou
Burianem. Pro evropskou operu ji objevil Herbert von Karajan. Nudle pro
ni vařil Luciano Pavarotti. Večeřela
s Marií Callas, zpívala s José Carrerasem – a to když ho ještě nikdo neznal,

v Netopýru vystoupila pod taktovkou
Plácida Dominga. Obdivuje ji Robert
Wilson. Je fascinující, temperamentní,
oduševnělá a velkorysá. Zkoušet s ní
je zážitek. Když už nikdo nemůže, ona
bývá v nejlepším. Umí vášnivě mluvit
o divadle, je zanícená vlastenka, skvělá
řidička. Trasu Praha – Hradec Králové
umí ve svém voze Rolls-Royce absolvovat za 75 minut.“
Svoji pěveckou dráhu Červená zahájila v Osvobozeném divadle a profesionální operní dráhu v Janáčkově
divadle v Brně. Rodinné zázemí jí
zničila nacistická okupace, během níž
byli její rodiče odvlečeni do koncentračního tábora. Matka po komunistickém převratu za podivných okolností
zemřela ve vězení na Pankráci a o život se tehdy začala bát i již proslavená
umělkyně. Využila proto pozvání do
berlínské opery, která jí otevřela cestu
na prestižní světové scény. Do Čech se
vrátila po třicetileté emigraci.
Olgu Sommerovou není nutné dlouze představovat. Natočila více jak sto
filmů, za něž získala čtyřicet cen na
domácích a zahraničních filmových

festivalech. Na základě úspěšného
filmu O čem sní ženy vydala tři stejnojmenné knihy rozhovorů, vydala
i knihu O čem sní muži.

Setkání s těmito dvěma výjimečnými ženami bude v Kulturním středisku U Koruny určitě patřit k těm
nejzajímavějším.

Kočovné divadlo Ad Hoc opět zde – a s dvojákem!
Tento fenomenální soubor má svůj
velký fanklub také v Radotíně a na jejich Zmrazovače, tedy Il Congelatore,
komediální operní drama plné napětí
a morálních dilemat prošpikované
hudebním géniem Verdiho, Pucciniho,
Leoncavalla, Bizeta a dalších mistrů, se
tu opět všichni moc těší.
Romance a akce, živý orchestr, mrtvé mrtvoly. Divadelně hudební zážitek,
který by žádný skutečný milovník opery neměl minout a odpůrce opery by jej
měl vidět povinně. To je Il Congelatore.
Tříaktové opeře, jejíž páteř tvoří
mimořádně invenčně a vtipně přetextované operní hity, se tleskalo ve
stoje nejen na přehlídce amatérského
divadla Jiráskův Hronov, ale třeba i na
festivalu hudebního divadla Opera či
na mezinárodním festivalu Spots op
West v Belgii. Inspiraci mafiánskými
příběhy z italského přistěhovaleckého
prostředí skloubili autoři Lukáš Habanec (hudební nastudování) a Jan Duchek (libreto a texty árií) s láskyplnou
parodií operního žánru.
A co k tomu říká odborná veřejnost?
„Parodie komplexního evropského odkazu nejvyššího ze všech divadelních
umění je provedená s takovou láskou,

znalostí, péčí a dovedností, že divák odchází zmožen smíchy i obdivem, povznesen a naplněn radostí ze života.“ To jsou
slova Aleny Zemančíkové, dramaturgyně a divadelní kritičky. Ani hudební
skladatel Jan Matásek z divadla Minor
chválou našetřil: „Odcházím ze sálu

Adventní koncerty

Mátlová – pouze si k sobě přizvala klavíristu Štěpána Kose.
O týden později, 10. prosince, je nachystáno vánoční
vystoupení kytarového virtuosa Štěpána Raka. Ten vystoupí v kostele České církve
evangelické (Na Betonce 14)
od 17.00 hodin.
K poslední adventní neděli
přineseme více informací příště.
Na všechny koncer t y je
díky pořádající Městské části
Praha 16 a společnosti Českomoravský cement, a.s. vstupné
dobrovolné.

Už dvanáctý cyklus předvánočních
koncertů opět zahájí svým vystoupením
Markéta Fassati Mátlová. Další dvě neděle budou patřit kytaře Štěpána Raka
a tradiční „Rybovce“ v kostele. O čtvrté
adventní neděli se tentokrát koncert nekoná, připadla na Štědrý den.
První adventní neděle připadá letos
na 3. prosinec. Koncert, který se ten
den uskuteční ve velkém sále Kulturního střediska Radotín v domě U Koruny od 17.00 hodin, bude mít plně ve
své režii sopranistka Markéta Fassati

v předklonu, jak kvůli postižené a zdevastované bránici, tak i jako vyjádření
obdivu. Bravissimo!“
A co na to říkají kulturistky? „Kočovné divadlo Ad Hoc se nám stalo
jakousi kulturní drogou. Známe je
od jejich prvního velkého úspěchu na
POPADu v Koruně, v roce 2014, kdy

Setkání s Marčíkem před Betlémem
Charismatický loutkář a lhář, který
mluví pravdu, Víťa Marčík, bude opět
v Koruně!

Známý komediant, vypravěč a milovník publika do Radotína v sobotu
16. prosince na třetí odpolední opět
přiveze svoje kouzelné
představení Set ká ní
před Betlémem.
Divadlo, které tvoří Víťa Marčík, nejde
jen tak zaškatulkovat.
Jeho představení, byť
loutková, jsou plná
originální hudby, spontánních glos, humoru
i hlubokých myšlenek a oslovují dospělé stejně jako děti. A se
všemi v sále energií,
pokorou a radostí ze

ještě vůbec netušili, jak moc jejich Zmrazovač zamává hudebně divadelním
světem. I přes jejich raketový a dosud
trvající vzestup a úspěch jsou stále stejně
skromní, pokorní, milí a pořád na sobě
pracují, dělají fantastické hudebně divadelní tábory, pořád rodí děti a zkoušejí
nová představení.“
V pátek 1. prosince
večer za hrají od
pů l sed mé operu
Il Congelatore – Zmrazovač a od deváté
kaba ret ní pásmo
S úsměvem nepilota.
A 16. března se
v Koruně představí
s nejnovějším kabaretoidním představením o jedné
nízkonákladové televizní stanici: Nové
TV. Kočovného divadla Ad Hoc prostě
nikdy není dost!

Kočovné divadlo Ad Hoc – pátek
1. prosince 18.30 hod. Il Congelatore,
21.00 hod. S úsměvem nepilota,
Kulturní středisko Radotín v domě
U Koruny

života i hraní nabitý Marčík neustále
udržuje kontakt.
Marčík jezdí do Koruny pravidelně.
Naposledy tu mělo velký úspěch jeho
famózní představení Labyrint srdce na
motivy díla Jana Amose Komenského.
Teď přiveze Vánoce. Protože v Koruně
Vánoce začínají až s Víťou Marčíkem,
s nímž se za lidmi dobré vůle nese radostná zvěst o narození Spasitele v kopii
historického dřevěného betlému z budějovického kostela Obětování Panny
Marie, voní vánoční cukroví a zpívají
se koledy v originálním Marčíkově pojetí. Nenechte si ujít tuto příležitost ať již
s dětmi, nebo bez nich.
Víťa Marčík: Setkání před Betlémem
– sobota 16. prosince od 15.00 hodin,
Kulturní středisko Radotín v domě
U Koruny
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Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

přijme na pozici:
POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
částečný úvazek – 6 hodin denně

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
plný úvazek
- jedná se o jednosměnný provoz
pondělí-pátek
- sobota 6:30-13:00 1x za 3 týdny

Tel.: 777 66 1111, 608 777 977
po 14. hodině
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ŘEZ DŘEVIN,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ
certifikát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

Tel: 728 217 957

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

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

Mgr. Ing. Jana Pekárková, advokátka
Advokátní kancelář poskytuje právní služby
ve všech oblastech práva,
zejména práva souvisejícího s podnikatelskou
činností a práva občanského.
Služby poskytujeme v českém, anglickém
a německém jazyce.
Kontakt: + 420 777 256 072; + 420 257 922 174
email: pekarkova@akpekarkova.cz
Pod spravedlností 934, 156 00 Praha 5
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Cena v Kč
Formát
inzerátu

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)

základní

opakovaná
inzerce

1/64

50 x 27

320.00

272.00

1/32

50 x 60

610.00

519.00

1/16

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

105 x 60

1,190.00

1,012.00

1/8

105 x 125

2,320.00

1,972.00

1/4

160 x 125

4,520.00

3,842.00

1/2

260 x 190

8,810.00

7,489.00

7,048.00

1/1

260 x 385

17,180.00 14,603.00

13,744.00

titul

260 x 70

11,880.00

9,504.00
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Věra Peroutková
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tel.: 257 225 946
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www.drahstyl.cz
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www.drahstyl.cz
Šijeme halenky, tuniky, sukně, svetry,
společenské šaty, domácí oblečení
ve velikostech M - XXXXL
Atelier Drahstyl Dehtínská 1222/20 Praha16 Radotín
Návštěvu je nutné objednat na tel. 603 282 053
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VETERINÁRNÍ ORDINACE RADOTÍN

Ordinační hodiny:
Po, Čt, Pá: 9.00 - 19.00 hodin
Út, St: 9.00 - 17.00 hodin
Sobota: zavřeno

Nabízíme:
»
»
»
»
»
»
»
»

Veterinární obchod:
Po - Pá: 9.00 - 19.00 hodin
Sobota: zavřeno
MVDr. Irina Lobová
MVDr. Anna Fabianová

vakcinace, čipování, pasy, odčervení
hematolog. a biochemické vyšetření krve na počkání
vyšetření krve během několika minut
vyšetření moči a trusu
dermatologické vyšetření
kastrace a menší chirurgické zákroky
ultrazvukové odstranění zubního kamene
prodej veterinárních diet

Výšivka sídlí v prodejně BRUDRA na adrese
Praha 5, Radotín, Výpadová 1335
V případě zájmu Nás kontaktujte na e-mail:
kedlicka@brudra.cz

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

Adresa:
Náměstí Osvoboditelů 69
Praha 5 - Radotín

Kontakt recepce,
obchod:
+420 731 272 969
www.vetradotin.cz

Přijmeme obsluhu vyšívacího
stroje do společnosti BRUDRA
pracovní oděvy

MICHAL VAVŘIČKA

Čištění koberců a mytí oken.
Malování a štukování
Topasová 859/33,
Praha 5 - Radotín
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mobil: 604 404 907
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MUDr. Jana Vaňková
ordinace výživového poradenství
Nová poliklinika Zbraslav

Informační měsíční periodikum pro
správní obvod Prahy 16. Vydává
Městská část Praha 16.
Adresa redakce:
V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105,
e-mail: noviny@praha16.eu,
http://www.praha16.eu.
Registrováno pod evid. číslem
MK ČR E 14517.
Řídí redakční rada.
Šéfredaktor: Mgr. Karel Hanzlík.
Redaktoři:
Kateřina Drmlová, Jana Hejrová, DiS.,
Ing. Pavel Jirásek,
Mgr. Miroslav Knotek,
Bc. Iveta Krejčí, Věra Peroutková.
Grafická výroba: Emil Souček.
Spolupráce za městské části:
za MČ Zbraslav Blanka Velemínská,
MČ Lochkov Eva Filipová,
MČ Lipence Michal Popek,
MČ Velká Chuchle Pavel Kováč.
Vychází 15.11.2017.
Náklad 10 000 výtisků.
Výtisk a distribuce ZDARMA.
Tisk Grafotechna plus s.r.o.,
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
Další číslo vyjde 15.12.2017.
Uzávěrka pro inzerci: do 1.12.2017.
Distribuce do všech poštovních schránek ve správním obvodu zajištěna prostřednictvím České pošty s.p.
Za obsahovou a věcnou správnost odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí.

Elišky Přemyslovny 1325, Praha 5 Zbraslav

www.vyzivavezdraviinemoci.cz tel: 602 242 153
·
·
·
·
·

dlouhodobá pomoc při úpravě váhy
léčba obezity
výživa při diabetu, dně, poruchách trávení
výživa dětí
stanovení množství nitrobřišního tuku

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER
obklady a dlažby • instalatérské práce
elektroinstalace • sádrokartony
likvidace odpadů • grafické návrhy

Vyrábíme levně a kvalitně:
-

Bytové jádro za 5 dnů

Vodnář s.r.o. - REKO24
MICHAL KAUCKÝ
tel.: 603 456 772

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

WWW.REKO24.CZ

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

zkušenosti od roku 1997
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ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE
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kontakt:
777 266 238
kucma@atlas.cz
www.kucma.cz
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dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf
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provozovna Radotín:
Vinohrady 62
11:28
objednávky
po tel.
dohodě
7,30 - 12 a 12,30
- 14
h

-

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

C

M

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

Y

CM

MY

CY

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

CMY

K

Zemní práce minibagrem
Jan Kubát
U Sanatoria 39, Praha 5

tel.: 728 11 70 90
www.bagrovani.info
email:
bagrovani.info@seznam.cz

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

ŽALUZIE, ROLETY, MARKÝZY, SÍTĚ PROTI HMYZU,
ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA, GARNYŽE,
ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE A TYČE NA MÍRU
mobil: 602 294 754,
www.zaluzie-bendik.cz

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

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

Doprava v okolí 10 km ZDARMA

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis
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SLEVY NA VYSTAVENÉ ZBOŽÍ
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Estetika Zbraslav

Pracoviště estetické medicíny se zázemím
dermatologické ordinace
·
·
·
·

Poskytované služby:
Botox
Výplně vrásek
Laserové ošetření
Odstranění kožních výrůstků

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

JUDr. Simona Rašková
Obchodní, občanské
a rodinné právo
Převody nemovitostí
Sepisování smluv
Zakládání společností
Řešení sporů
Vymáhání pohledávek

tel: 737 473 278
raskovasim@gmail.com

STRANA 8

INZERCE

ČÍSLO 11/2017

Ȁ̀ЀԀऀࠀ܀ĀԀఀഀĀༀЀကĀᄀЀༀऀĀഀሀ܀ጀ

᐀ᔀ̀ᄀሀᘀԀऀ̀܀ᜀĀༀЀကĀကԀ᠀ഀ܀ĀࠀᤀကᨀĀЀĀᨀᬀ᠀ᰀ̀ༀĀࠀ̀ᄀ᠀ᴀ܀᠀܀Ā
Chcete
prodat svůj byt nebo dům? Nabídněte ho nám!
ЀĀᨀᔀ᠀܀ᄀĀࠀ̀ࠀЀԀ̀܀Ḁ܀ἀĀ ЀᘀĀ᠀ᰀഀ᠀ᬀࠀऀ!Ā"ᤀᄀĀᬀᤀᰀĀᨀ᠀ᬀЀᰀऀጀ
Prodej stavebního pozemku 325 m v Radotíně.
2
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Ā
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Nabízíme ke koupi pozemek o velikosti 325 m2 se zastavěnou plochou
213 m2 v ulici Pod Klapicí. Je to výborná investiční příležitost,
například
᐀ᬀ᠀ᰀ̀ༀĀᬀ᠀ᰀࠀࠀ#$᠀Āᰀ᠀ᄀĀĀ!$Ѐ܀%ကЀᄀᜀĀ&Ā'''Āᄀ (ᜀĀ
k vystavění dvoupodlažního bytového domu. Na pozemku nyní stojí
ȀЀ܀Ѐༀ̀ĀࠀЀᰀĀ)ᤀ*Ѐᴀ᠀
přízemní rodinný dům vhodný
k rekonstrukci a další stavby, které slouží jako sklady a dílny. Doporučujeme prohlídku!

+ԀЀᴀࠀऀĀ ഀᰀ᠀ᴀĀ ᰀ᠀ᄀĀ ,-.Ā Ā ᴀ̀Ԁက᠀Ā ကᬀ᠀܀Ā ̀܀ᬀЀ᠀Ā Ԁ*̀Ā ᴀఀऀᴀЀ܀Ā ༀЀက᠀Ā
ကԀЀ!ကሀĀᬀ᠀ᰀࠀࠀሀĀᰀ/ᄀᜀĀࠀ̀ഀ᠀ĀĀက᠀ᄀ̀ᬀ%ࠀḀጀĀ0ᬀ̀ᤀԀĀഀԀĀᴀĀᨀᔀ̀ᰀ!$᠀*ऀ!$ĀԀ̀!̀܀$Ā
ᴀఀऀᴀᤀࠀĀ ༀЀက᠀Ā Ԁ̀ऀࠀ܀Ā ܀ᤀഀ᠀ᬀᜀĀ ЀԀ̀Ā Ԁ*̀Ā $᠀Ā ᴀఀऀ܀Ā ࠀЀᨀᔀጀĀ ༀЀက᠀Ā Ѐ᠀܀က̀ᄀᨀĀ ࠀ̀ഀ᠀Ā
ᘀက᠀Ԁऀ!ऀĀ܀ᔀ̀ᰀက᠀ጀĀ+ԀЀᴀࠀऀĀഀᰀ᠀ᴀЀĀༀ̀Āᴀ܀ᤀᨀḀࠀᤀĀကᬀഀ̀ᄀĀЀĀ̀Ԁ̀က܀ᔀ᠀ࠀᜀĀఀࠀ܀ᤀĀ
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Nabízíme:
Výměnu pěkného bytu 2+kk Na Viničkách za 3+kk v Radotíně.
Hledáme pro naši klientku:
Ke koupi byt 3+kk nejlépe Na Mramorce v Radotíně.
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Lajka 3D ČR
130 Kč
Animovaný sci-fi film o životě fenky Lajky a dalších zvířat, která jsou
vypuštěna do vesmíru a obydlí vzdálenou planetu
Dokud nás svatba nerozdělí Francie
90 Kč
Když organizujete luxusní svatbu na francouzském zámečku
ze 17.stol., úplně si to říká o průšvih – S. Clément, G. Lellouche
Zahradnictví: Nápadník ČR
120 Kč
Třetí film Zahradnictví s názvem Nápadník se odehrává na konci
let padesátých – Anna Fialová, Ivan Lupták, Aňa Geislerová
Suburbicon: Temné předměstí USA/GB
120 Kč
Hvězdně obsazená černá kriminální komedie v režii G. Clooneyho,
dle scénáře bratří Coenů – Matt Damon, Oscar Isaac, Julianne Moore
Vražda v Orientexpresu USA
120 Kč
Nejnovější filmové zpracování klasické detektivky Agathy Christie –
Johnny Depp, Penélope Cruz, Michelle Pfeiffer, Kenneth Branagh
Leonardo: Z národní galerie v Londýně GB (viz str. 10) 200/150* Kč
Dokud nás svatba nerozdělí Francie
90 Kč
Zahradnictví: Nápadník ČR
120 Kč
Leonardo: Z národní galerie v Londýně GB
200/150* Kč
Táta je doma 2 USA
120 Kč
Pokračování úspěšné komedie o dvou otcích v jedné rodině –
Will Ferrell, Mark Wahlberg, John Lithgow, Mel Gibson
Příšerákovi 3D SRN/GB
150/130* Kč
Animovaná rodinná komedie o prokletí, které možná pomůže
jedné ne právě spokojené rodince najít štěstí
Zahradnictví: Nápadník ČR
120 Kč
Táta je doma 2 USA
120 Kč
Zahradnictví: Nápadník ČR
120 Kč
Dokud nás svatba nerozdělí Francie
90 Kč
Vermeer: Z národní galerie v Londýně GB (viz str. 10) 200/150* Kč
Sbohem děcáku ČR
100 Kč
Dokumentární film sleduje časosběrnou metodou příběhy tří dětí,
které opustily “děcák” a staví se na vlastní nohy
Doma je tady Rakousko
100 Kč
Hannah žije s matkou, českou imigrantkou, a malým bratrem
v bývalé olympijské vesničce v Innsbrucku – P. Bučková, S. Erceg
Vermeer: Z národní galerie v Londýně GB
200/150* Kč
Kvarteto ČR
120 Kč
Kapela je jako druhá rodina, s jejímiž příslušníky prahnete po štěstí
a prožíváte nečekaná dobrodružství – B. Poláková, J. Plesl, L. Melník
Paddington 2 GB/Francie
130/110* Kč
Paddington si žije s rodinou Brownových. Cesta za dobrodružstvím
začne, když je ukraden dárek ke 100. narozeninám jeho tety Lucy
Metallica: Quebec Magnetic USA (viz str, 10)
180 Kč
Kvarteto ČR
120 Kč
Rodin Francie/Belgie
100 Kč
Snímek portrétuje Rodina jako senzualistu, pro něhož je tvorba
hluboce sexuálním zážitkem – Vincent Lindon, Izďa Higelin
Cyrano z Bergeracu – divadlo Francie (viz str. 10)
250/200* Kč
Doma je tady Rakousko
100 Kč
Goya –Temné vize GB (viz str. 10)
200/150* Kč
Nádech pro lásku GB/Francie
110 Kč
Životopisný romantický film je natočen podle skutečného příběhu
rodičů producenta filmu – Andrew Garfield, Claire Foy, Diana Rigg
Rock’n Roll Francie
90 Kč
Satira na pomezí reality a fikce se dotýká současné posedlosti mládím,
obtíží soužití dvou umělců, krize středního věku a mnohého dalšího
Goya – Temné vize GB
200/150* Kč
Přání k mání ČR
110 Kč
Rodinná vánoční komedie vypráví o třech dětech, které dostanou
tři kouzelná přání – Jitka Čvančarová, Martin Myšička
Můj život cuketky Švýcarsko/Francie
120/100* Kč
Přezdívka „Cuketa“ patří devítiletému chlapci, jehož se po náhlé smrti
matky ujme laskavý policista Raymond
Kvarteto ČR
120 Kč
Přání k mání ČR
110 Kč
7 životů Belgie/USA
110 Kč
Akční sci-fi o sedmi sestrách, které tají svou existenci před okolním
světem. Dokud jedna z nich nezmizí – Noomi Rapace, Christ. Rubeck
Nádech pro lásku GB/Francie
110 Kč
Renoir - uctívaný i zatracovaný GB (viz str. 10)
200/150* Kč
Přání k mání ČR
110 Kč
Madam služebná Francie
100 Kč
Bohatý americký pár Anne (Toni Collette) a Bob (Harvey Keitel)
se rozhodne okořenit svůj vztah a přestěhuje se do zámku v Paříži
Renoir – uctívaný i zatracovaný GB
200/150* Kč
Star wars: Poslední z Jediů USA
130/110* Kč
Legendární postavy sci-fi ságy Star Wars prožívají dobrodružství,
během nichž odhalí prastará tajemství Síly – M. Hamill, C. Fisher
Můj život cuketky Švýcarsko/Francie
120/100* Kč
Star wars: Poslední z Jediů 3D USA
150/130* Kč
Star wars: Poslední z Jediů 3D USA
150/130* Kč
Vánoce a spol Francie/Belgie
110 Kč
Alain Chabat, Pio Marmaď, Bruno Sanches
Veselá vdova - opera USA (viz str. 10)
300/250* Kč
Manžel a manželka Itálie
100 Kč
Po nevydařeném experimentu se rozvádějící manželé probudí v těle
toho druhého. Pomůže jim tato situace zachránit manželství?
Rembrandt GB (viz str. 10)
200/150* Kč
Star wars: Poslední z Jediů USA
130/110* Kč
Vánoce a spol. Francie/Belgie
110 Kč
Rembrandt GB
200/150* Kč
Špindl ČR
120 Kč
Sestry Eliška, Katka a Magda vyráží na hory na dámskou jízdu –
A. Polívková, D. Gránský, K. Klausová, K. Zima, J. Kohák
Ferdinand 3D USA
150/130* Kč
Ferdinand je velký býk s velkým srdcem. Roztomilé, trochu nešikovné
stvoření, které ale neznalí lidé považují za nebezpečné monstrum
Špindl ČR
120 Kč

Dětská představení:
18. 11.
25. 11.
2. 12.
9. 12.
16. 12.

15.30
15.30
15.30
15.30
15.30

KULTURA - SPOLEČNOST

Příšerákovi SRN/GB
Lajka ČR
Paddington 2 GB/Francie
Paddington 2 GB/Francie
Hvězda betlémská - Pásmo vánočních pohádek ČR

130/110* Kč
120 Kč
130/110* Kč
130/110* Kč
50 Kč

Babybio:

13. 12. 10.00

Bajkeři ČR
60 Kč
Bajkeři slibují být rozvernou letní komedií ve stylu Snowboaďáků
a Rafťáků – Hana Vagnerová, Adam Mišík, Jan Komínek
130/110* Kč
označených
představení
uplatnit
pouze
pokladně kina
kina
120/100*
Kču utakto
takto
označených
filmů lze
lzedětskou
slevu slevu
uplatnit
pouze
nanapokladně

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

do 18. listopadu
Kruh výtvarníků
výstava prací výtvarných umělců působících
v Radotíně a okolí
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny 10.00-18.00 hodin
21. listopadu
Žákovský koncert
ZUŠ Klementa Slavického
kostel ČCE, Na Betonce od 18.00 hod.
23. listopadu
Konec Švandy aneb Hvězda padá z Mostu
divadelní soubor Křoví v režii Dany Radové
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 150 Kč
28. listopadu
Učitelský koncert
ZUŠ Klementa Slavického
kostel ČCE, Na Betonce od 18.00 hod.
28. listopadu
Divadlo Sklep: Besídka 2017
tradiční představení divadla Sklep v novém
podání, složené z mnoha humorných výstupů,
skečů, gagů, písní a tanců, které polechtají bránici
i tomu největšímu morousovi a kakabusovi
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 350 Kč
1. prosince
Kočovné divadlo AD Hoc:
Il Congelatore - Zmrazovač
od 18.30 hodin – vstupné 180 Kč
S úsměvem nepilota
od 21.00 hodin: vstupné 120 Kč
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny
2. prosince
Jak čerti nešli nadělovat
pohádka divadelního spolku Gaudium
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 15.00 hodin
vstupné 60 Kč
2. prosince
Kinovinárna – Červená
Soňa Červená a Olga Sommerová
promítání dokumentárního filmu
po filmu beseda se světoznámou operní
zpěvačkou Soňou Červenou
a s režisérkou Olgou Sommerovou
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin
vstupné 100 Kč
3. prosince
1. adventní koncert
sopranistka Markéta Mátlová a hosté
velký sál Kulturního střediska Radotín v domě
U Koruny od 17.00 hodin
vstupné dobrovolné
4. prosince
Jakub Kolár: Tchyně v domě
komedie nejen o tchýních v podání
divadelního spolku Gaudium
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 20.00 hodin
vstupné 150 Kč
9. prosince
Adventní koulování
turnaj v pétanque
bouloviště v areálu plážového volejbalu RSK
v ul. K Lázním od 11.00 hodin
10. prosince
2. adventní koncert
vystoupení Prof. Štěpána Raka
kostel ČCE na Betonce od 17.00 hod.
12. prosince
Čaj o třetí – Z Povídek malostranských
tradiční setkání radotínských seniorů
s nerudovským pásmem M. Šikové a H. Benešové
velký sál Kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny od 15.00 hodin
12. prosince
Violoncellový koncert
ZUŠ Klementa Slavického
kostel ČCE, Na Betonce od 18.00 hod.
13. prosince
Taneční koncert
ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.30 hodin
14. prosince
Setkání s koledou
koncert ZUŠ Klementa Slavického
kostel ČCE, Na Betonce od 18.00 hod.
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Paolo Cognetti – Osm hor
Ať už je osud cokoli, přebývá v horách,
které máme nad hlavou – v horách se do
sebe zamilovali rodiče Pietra, v horách
se Pietro seznámí s Brunem, svým
nejlepším kamarádem. Výšlapy do hor
se stanou výchovnou metodou Pietrova
otce, samotářského chemika střádajícího
v šedi Milána svůj vztek na celý svět i svůj
stesk po horách.
nakladatelství Odeon
Jodi Picoultová – Velké maličkosti
Ruth je zkušená sestra. Svého syna
vychovává sama, neboť je vdovou po
válečném hrdinovi. Nyní stojí před soudem,
protože ji obvinili ze smrti novorozence syna bílého amerického fašisty.
Ruth je totiž černoška.
nakladatelství Ikar
Liou CCh’-Sin – Problém tří těles
Třicet let po čínských pokusech navázat
kontakt s mimozemskými civilizacemi
začnou na Zemi umírat významní vědci
a vznikají sekty, které vybízejí k návratu
k přírodě. Objeví se nová počítačová hra
pro virtuální realitu...
nakladatelství Host
Adam Skolnick – Na jeden nádech
Soutěžení ve volném potápění testuje
hranice lidských schopností přežít
v jednom z nejnehostinnějších prostředí.
nakladatelství Jota
Tomáš Šebek – Africká zima
v Jižním Súdánu s Lékaři bez hranic
Aautentická zpověď z Jižního Súdánu,
nejmladšího státu světa, jehož území
už celá desetiletí sužují ozbrojené konflikty,
doprovázená strhujícími fotografiemi.
nakladatelství Paseka
Eva Francová – Rok ve Svatojánu
O zahradě, bylinách, rituálech, v přívětivé
domácí magii a dobrém jídle.
nakladatelství Motto

15. listopadu
Promítání pro seniory – Porýní
přednáší Zdeněk Beránek
Klub KLASu od 15.00 hodin
18. listopadu
Kašpárek na cestách
tři Kašpárkova dobrodružství
v marionetové pohádce
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz
18. listopadu
Noc divadel
v Divadle Jana Kašky od 18.00 hodin
více na www.divadlozbraslav.cz
21. listopadu
Sen noci svatojánské
Shakespearovu komedii v režii
O. Vlčka, hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz
22. listopadu
Karel VI. a Marie Terezie
přednáška PhDr. Jaroslavy Novákové
Městský dům od 18.00 hodin
více na www.mc-zbraslav.cz/knihovna
25. listopadu
Kaškova Zbraslav
tradiční přehlídka amatérských divadelních
souborů v Divadle J. Kašky
28. listopadu
Noc na Karlštejně
zbraslavské nastudování známé
hudební komedie
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz
29. listopadu
Koncert žáků ZUŠ
obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin
30. listopadu
Sen noci svatojánské
Shakespearovu komedii v režii
O. Vlčka, hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz

Zbyněk Kašpar – Kruté příběhy sladké Francie
Kde byl vězněn muž se železnou maskou
a čí tvář maska mohla skrývat? Jak to
bylo s obléháním La Rochelle? Proč
byste nechtěli být pacientem středověké
nemocnice v Beaune? Proč musela být
milenka Jindřicha IV. trochu ušmudlaná?
nakladatelství Garamond

2. prosince
Adventní zbraslavské jarmarky
vánočně laděný trh s pestrým výběrem
zboží a kulturním programem
Zbraslavské náměstí dopoledne

Radek Malý – Franz Kaa
V knize ožívá svět pražské německy psané
literatury, svět Kaových zájmů, rodiny
a přátel a také svět prazvláštních příběhů.
Ilustrace Renáta Fučíková.
nakladatelství Práh

2. prosince
Čertův švagr
marionetová pohádka
s Mikulášskou návštěvou
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz

Sběrná kniha: Helena Třeštíková
v rozhovoru s Pavlem Kosatíkem
si sama vyzkoušela, jaké to je stát
se objektem, známý spisovatel Pavel Kosatík
přináší nejucelenější pohled na život Heleny
Třeštíkové od jejího dětství do současnosti.
nakladatelství Paseka

3. prosince
Zbraslavský běh
tradiční závod na Závisti pro běžce všech
věkových i výkonnostních kategorií,
více na www.hsh.cz/beh

PRO DĚTI
Luke Pearson – Hilda a kamenný les
Ani zarach nezabrání Hildě v dalším
velkolepém dobrodružství! Neotvírejte
tento komiks, pokud nechcete prožít
dobrodružství tak bláznivé a napínavé,
že vám z něj zmodrají vlasy!
nakladatelství Paseka
Klára Smolíková – Spolkla mě knihovna
David by mohl číst neustále – při chůzi,
v posteli, pod lavicí i na záchodě. Jenže
do jeho přeplněné knihovny se už žádná
další kniha nevejde. Když se pokusí silou
nacpat do regálu ještě jednu útlou knížečku,
knihovna se naštve a kluka spolkne
i s kocourem Koniášem…
nakladatelství Fragment
Lucie Bělohlávková –
Jak přežít, když se často bojím
Nikdo z nás není neustále naprosto šťastný.
Každý si někdy prochází různými starostmi
a obavami, např. když je někdo z naší
rodiny nemocný, máme o něj strach. Někdy
se stane, že nás ale strach a úzkosti úplně pohltí...
nakladatelství Portál

16. prosince
Setkání před betlémem
divadlo pro děti i dospělé v podání
Divadla Víti Marčíka
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 15.00 hodin
vstupné 90 Kč

Ondřej Hník – Můj atlas Česka
Kniha je výsledkem stejnojmenného
dlouhodobého projektu, do kterého měly
možnost se zapojit děti z celé České
republiky. Jejich úkolem bylo popsat
nebo nakreslit místo, kde žijí.
nakladatelství Albatros

více na www.praha16.eu

www.knihovna-radotin.cz

4. prosince – 5. ledna
Výstava betlémů
ze sbírky pana Františka Kadlečka
galerie Městského domu ve výpůjční době
knihovny a při akcích, školy a školky
po předchozí dohodě i jindy
9. prosince
Kubula a Kuba Kubikula
loutková pohádka podle V. Vančury
Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz
16. prosince
Zbraslavské Vánoce
tradiční předvánoční setkání s vánočními
zbraslavskými jarmarky, pohádkou,
koncertem a ohňostrojem
Městský dům, Divadlo Jana Kašky
a prostranství před nimi 14.00-18.30 hod.
Změna programu vyhrazena.
Podrobnosti na www.mc-zbraslav.cz

Rodinné centrum

Pexeso, z.s.
PEXOKLUB
20.11. Workshop s Majdou – výroba
adventních kalendářů
21.11. Promítání v Pexoklubu
22.11. Ukázková lekce první pomoci
24.11. Den turnajů
27.11. Keramické vánoční dílny I.
28.11. Velký Adventní úklid
29.11. Pečeme zdravě cukroví
více na www.pexeso.org
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ČÍSLO 11/2017
E R
CYRANO Z BERGERACU

režie: Denis Podalydés
Jeden z nejobraznějších textů francouzského divadla o iluzích lásky znovu
ožívá pod vedením cenami ověnčeného
režiséra a herce Denise Podalydése.
„Svůj širák odhazuji v dál…“
„Já nosím v nitru svém své elegance
květ…“
Šermíř Cyrano miluje Roxanu, ale
kvůli svému velkému nosu si netroufá jí
vyznat lásku. Roxana se svěří Cyranovi,
že miluje krásného mladého kadeta
Kristiána. Cyrano si nesobecky přeje
štěstí své lásky a tak pomáhá Kristiánovi psát Roxaně milostné dopisy. Díky
Cyranovým dopisům Roxana zahoří
ke Kristiánovi. Cyrano trpí, ale nikdy

S     - L,
V, G, R, R.
V tomto cyklu budete moci zhlédnout nejzajímavější výstavy z nejprestižnějších
světových galerií očima ceněného režiséra Phila Grabského. Projekt umožňuje
milovníkům výtvarného umění těšit se naplno těmi nejkrásnějšími obrazy všech
dob na velkém filmovém plátně a doslova – díky moderním HD technologiím –
se nechat vtáhnout do obrazu.

VERMEER
z Národní galerie
v Londýně
premiéra 28. 11.
ve 20.00 hod., repríza
30. 11. v 17.30 hod.

nevyzradí tajemství a pomáhá štěstí
své milované. Až po mnoha peripetiích
a Kristiánově smrti Roxana pochopí, že
všechny milostné dopisy jí ve skutečnosti psal Cyrano a ne Kristián, a že tedy
vlastně celou tu dobu milovala Cyrana.
V tu chvíli Cyrano umírá. V titulní roli
uvidíme Michela Vuillermoze, francouzského herce a dramatika, který hrál
ve více než 100 filmech a 40 divadelních
hrách. Inscenace získala v roce 2007 šest
Moliérovských cen, nejvyššího divadelního vyznamenání ve Francii.
Kino Radotín uvede v neděli
3. prosince 2017 v 16.00 hodin
záznam divadelního představení
z Comédie-Française. Vstupné 200 Kč
(ZTP, senioři a studenti 150 Kč).

je unikátním, precizně zpracovaným
záznamem legendární show.
Koncert na velkém plátně kin je
výjimečným zážitkem pro diváka.
Koncertní klenot Quebec Magnetic

LEONARDO z Národní galerie v Londýně
premiéra 21. 11. ve 20.00 hod., repríza 23. 11.
v 17.30 hod.

F L
VESELÁ VDOVA

GOYA z Národní galerie v Londýně
premiéra 5. 12. ve 20.00 hod., repríza 7. 12.
v 17.30 hod.

REMBRANDT z Národní galerie v Londýně
a Rijksmusea v Amsterdamu
premiéra 19. 12. ve 20.00 hod., repríza
21. 12. v 17.30 hod.
Úroveň: lehká
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RENOIR - uctívaný a zatracovaný
premiéra 12. 12. ve 20.00 hod., repríza 14. 12.
v 17.30 hod.
Úroveň: těžká

Po tìké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. Poslyte,
nevidìli jsme se u nìkde? Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!
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intrikánský baron Zeta a broadwayská
sopranistka Kelli O’Hara ve svém

metropolitním debutu jako baronova
manželka, koketa Valencie.
Úč i n k ují : R e né e F l e m i n g , Ke l l i
O´Hara, Nathan Gunn, Alek Shrader,
omas Allen
Kino Radotín uvede v neděli
17. prosince. 2017 v 16.00 hodin
záznam opery z Metropolitní opery
v New Yorku. Délka: 170 minut
(1x přestávka), české titulky
v obraze. Vstupné 300 Kč ( ZTP,
důchodci a studenti 250 Kč).

Gourmet restaurant a Catering
� Jed� noduché sez ón n í su rov i ny, Na omáčku:
�náročný
� proces přípravy a co nejchutnější zážitek pro vás, naše milé 1 lžičku mleté hořčice
lžičky soli
�hosty.�Náš cíl byl vytvořit restauraci 1/2
a catering, jehož kuchyně bude pro- 1/4 lžičky kurkumy
�tkaná vůní čerstvých surovin a na- 1/4 lžičky soli
šich výrobků, jako jsou marmelády, 2 polévkové lžíce olivového oleje
�uzeniny,
� právě dopečený chléb či 1/4 lžičky hrubozrnné hořčice
bagety dle staré francouzské recep- 1/4 lžičky celého kmínu
� �
� �
� �
� �
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Broadwayská režisérka a choreograa Susan Stroman, která inscenovala například muzikály Crazy for
You, Contact nebo e Producers, jež
získaly ocenění Tony Award, debutovala v Metropolitní opeře rozkošnickou inscenací Lehárovy nestárnoucí
operety Veselá vdova. Zpívá se v novém anglickém překladu Jeremyho
Samse. Lehárovo nejznámější dílo
patří mezi divácké hity už od své
premiéry v roce 1905. Kdo by neznal
píseň o Vilje, „U Maxima jsem znám“
anebo „Ženy, ženy“. Renée Fleming
si svůj rozsáhlý repertoár, čítající jen
v Metropolitní opeře na 22 rolí, rozšířila o ovdovělou pařížskou milionářku
Hanu. Za dirigentským pultem stanul
Andrew Davis a na jevišti dále Nathan
Gunn v roli Hanina milence Danila,
Alek Shrader coby mladý šlechtic Camille de Rosillon, omas Allen jako

Kino Radotín uvede v pátek
1. prosince 2017 ve 20.00 hodin
záznam koncertu.
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Usazený
nános
neèistoty

� �
�tury.
�Denně pro vás připravujeme
nová kvalitní jídla s pomocí moder�ních �technologií a láskou k vaření.
Tudíž všechno, co najdete na našem
�lístku,� jsme vyráběli sami, s péčí
a nadšením. Ať už přijdete na po�lední�menu nebo příjemnou večeři,
vždy u nás vítáni. Připravujete
�jste
�
rodinnou oslavu či firemní večírek?
�Zavolejte
� nám a náš cateringov ý
team se postará, aby byl váš zážitek
�co největší.
�
�Přijďte� ochutnat!
Váš Team Gourmet restaurant
a Catering

Losos v hořčičné Bengálí omáčce
Na 2 porce budete potřebovat:

Na lososa:
340 g lososa
1/4 lžičky soli
1/4 lžičky kurkumy
1/4 lžičky kajenského pepře (chilli)

1/4 lžičky fenyklu
2 celé zelené/červené chilli papričky
1/2 dcl 31 % smetany na šlehání
1.
Nakrájejte rybu na filety 5 cm x 2.5 cm
dochuťte solí, kurkumou a kajenským
pepřem. Přikryjte a uložte marinovat do
lednice na minimálně 30 minut a maximálně 10 hodin. Do misky dejte mletou
hořčici, kajenský pepř, kurkumu a sůl.
Přidejte 1 lžíci vlažné vody, vidličkou
rozmixujte a dejte na stranu.
2.
Na zahřátou pánev nalijte olej a nechte rozpálit. Do horkého oleje vložte
hrubozrnnou hořčici, promíchejte
a přimíchejte kmín a fenykl. Lehce promíchejte vařečkou, přidejte
námi připravenou hořčičnou pastu
a semínek zbavené chilli papričky. Vložte rybu a vařte jí v omáčce
po dobu 6 minut, rybu přelévejte
omáčkou celou dobu vaření. Zjemněte
1/2 dcl 31 % smetany a podávejte například s dušenou rýží či bulgurem.
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Slow-pitch Radotín 2017
Před zimním spánkem, který hráči
stráví v tělocvičnách, se v Radotíně
na soballovém hřišti 21. až 22. října
uskutečnil již 31. ročník Slow-pitchového turnaje smíšených družstev „Radotín
2017“ jako rozloučení s letošní sobalovou sezonou. Část utkání se odehrávala
i na umělé trávě nového stadionu.
Tu r naje se zúč a st n i lo cel kem
10 družstev a hrálo se podle připraveného turnajového pavouka. Počasí
tentokrát soballu v sobotu přálo
a umělé osvětlení se využilo až do
nočních hodin, v neděli ale bylo třeba
využít umělou trávu na novém stadionu, protože soové hřiště bylo pod vodou. Účastníci se tradičně rekrutovali
z pražských i mimopražských družstev a odehrála se řada zajímavých
zápasů. K vidění bylo i mnoho přepalů
zadního plotu na sobalovém hřišti.
Nedělní hra byla částečně ovlivněna
rozměrem fotbalového hřiště, kde se
musela odehrávat dvě utkání proti sobě
z protilehlých rohů, ale i tak všichni bojovali ze všech sil a s úsměvem. Většina
družstev se na turnaj přijela rozloučit
s letošní sobalovou sezonou. Odpoledne se ve finálovém utkání potkalo
neporažené družstvo „SME“ s družstvem „SaBat“ Vedení v zápasu se od
začátku ujali hráči PV Praha, ale o své

vedení hned ve druhé směně přišli a do
konce utkání bodový náskok soupeře
nedohnali, a tak skončili na druhém
místě prohrou.
Většina družstev si hned rezervovala start v příštím ročníku.

Konečné pořadí turnaje:
1. SME (See My Eyes) Praha
2. SaBat Praha
3. e Lightsabers
4. PV Praha
5. Radotín
6. Táhla Police nad Metují
7. Karlínský gang
8. Plzeň
9. Trutnov HSM
10. Bostoňské bohyně Praha

Závěr dostihové sezony v Chuchli
Nedělní šestnáctou kapitolou skončila
v neděli 22. října letošní dostihová sezona v Conseq Parku Velká Chuchle. Tradičním vrcholem závěrečného programu
byla supervytrvalecká 97. Sherlog Cena
prvního prezidenta na 3 200 m, na jejíž
start nastoupilo devět účastníků.
Tempa dostihu se chopil šestinásobný vítěz dostihu žokej Jiří Chaloupka,
jehož partnerem byl sázkový druhý
favorit Autor. Ten přivedl pole až do
cílové roviny. Tam si začal budovat
náskok a jediným, kdo jej ze soupeřů
pronásledoval, byl favorizovaný pětiletý

ryzák Eskerkhan. V polovině koncovky
spolu svedli duel, po kterém se favorit
nakonec prosadil o dvě a půl délky v čase 3:37,75 na pružné dráze a připsal si ve
druhém pražském startu vítězství. Toho
předchozího docílil počátkem září, rovněž před Autorem, v EJC Long – Velké
ceně českého turfu. Jeho jezdec, nej-

mladší český žokej Martin Laube, trenér
Arslangirej Šavujev i majitel Valentin
Bukhtoyarov dosáhli v tomto tradičním
testu závěru sezóny premiérový triumf.
Veleúspěšnému kouči Šavujevovi vítězství v Ceně prezidenta, jako jedno
z mála v tuzemských významných
zkouškách, zatím chybělo.
S odstupem sedmi délek vybojoval
třetí honorář hrdina letošního Českého
derby Joseph, který tak odčinil osmou
příčku ze St Leger, zbylé dotované pozice
obsadily outsiderky a Tafilly.
Nejúspěšnějšími účastníky letošních
pražských dostihů co do
počtu vítězství se stali
žokej Petr Foret s deseti
plnými zásahy a trenér
Greg Wroblewski, jehož
svěřenci vyhráli osmkrát.
Další dostihy
V Ceně EŽ Praha ve
spolupráci s ČT (proutěné překážky, 3 300 m)
si velmi lehce pro šestý životní a čtvrtý
letošní triumf docválal nejstarší aktér,
jedenáctiletý valach Nikan s jezdcem
Kocmanem.
Cenou společnosti Dibaq na 1400 m
byl zakončen celoroční pražský seriál
Fitmin Cup pro dvouleté koně českého
chovu a při své metropolitní premiéře

Slow-pitch je rekreační forma soballu, jednoho z našich nejúspěšnějších kolektivních sportů posledních let,
jak dokazují medaile z ME mužů i žen
nebo dobrá umístění zejména mužů na
MS. Slow-pitchová pravidla především
eliminují rychlost nadhozu pálkaři,
takže odpalovat a tedy bodovat může
každý bez rozdílu věku, zkušeností
nebo pohlaví. Slow-pitch je ideálním
sportem pro letní i podzimní ligovou
přestávku, atraktivní je právě možnost
startu smíšených družstev.
Smíšený turnaj začínal v roce 1987
pod hlavičkou Spartaku Radotín na
škvárovém fotbalovém hřišti a prvních ročníků se zúčastňovalo i družstvo Americké ambasády. Po roce
1990 turnaj probíhal již pod TJ Radotín na škvárovém starém fotbalovém
hřišti, poté postupně přestavovaném
na soballové hřiště. To nyní po zatravnění, osvětlení, výstavbě šaten,
tribun a mnoha dalších úpravách
patří mezi nejlepší v ČR. Za necelé
dva roky se na něm bude ve dnech
13. – 23. 6. 2019 odehrávat největší
světový turnaj „MS mužů“, který se
ještě nikdy v minulosti neodehrával
na Evropském kontinentu a dalších
mnoho let nebude. Uvedeného mistrovství se zúčastní 24 států včetně
mužů České republiky, kteří jsou několikanásobní mistři Evropy a patří
i mezi světovou špičku.

jistě vyhrála outsiderka Nirwa s žokejkou Zuzanou Vokálkovou.
V Ceně Pražské plynárenské na
1400 m si druhý životní triumf jistě
zapsal sázkový druhý favorit, pětiletý
valach Ladislav, v jehož sedle již třináctého vítězství za necelé poslední
dva měsíce docílil žák David Liška.
Následující Cenu Pražské plynárenské
Distribuce na 1400 m pak ve svůj premiérový plný zásah proměnila Ladislavova
tříletá pravá sestra Lady Hortenzie, s níž
nedělní první výhru zaznamenala žokejka Jiřina Andrésová.
V 11. ročníku Ceny běloušů CK Martin Tour na 1600 m se v kariéře podruhé naplno prosadil tříletý Gold Evasive,
v sedle sázkového druhého favorita
zaokrouhlil počet letošních pražských
triumfů na deset žokej Petr Foret.
Cena Střední školy dostihového
sportu a jezdectví na 1800 m byla
závěrečným dílem seriálu žákovských
jezdců Hipospol Cup a vítězkou obojího se stala sestra vítězného žokeje hlavního dostihu Simona Laubeová, když
jí vedený čtyřletý hřebec Ondreáš jistě
dosáhl druhého životního vítězství.
V Ceně www.dostihy.net na 2400 m
se poslední letošní vítězkou na pražské
dráze stala pětiletá Vědma, svěřenkyni
trenéra Dušana Andrése ke čtvrté kariérní výhře dovedla koučova manželka,
žokejka Jiřina Andrésová, která tak popáté v kariéře dokázala zvítězit ve dvou
dostizích během jednoho dne.
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Bronz pro juniorské sobalistky
Radotínské juniorské softbalistky
se letos poprvé zúčastnily druhé ligy
juniorek, což je druhá nejvyšší celorepubliková soutěž.
2. liga se hraje formou víkendových
turnajů, kterých bylo pro letošní rok

vypsaných pět. Ten poslední, v září,
se pořádal na domácím hřišti za účasti
pěti týmů. Celkově se této soutěže zúčastnilo osm týmů.
Domácí tým si moc velké šance na
přední umístění, coby nováček a zároveň nejmladší tým této soutěže, nedával. Cílem bylo spíše sbírání herních
i trenérských zkušeností. Varianta této vyšší soutěže byla
zvolena z důvodu udržení
celého týmu pohromadě.
Čtyři hráčky již totiž věkem
nezapadají do nižší kadetské
soutěže. Holky už spolu hrají
3 roky a jsou výborná parta, která se herně neustále
posouvá výš, a to i zásluhou trenérů Petry Dlouhé,
dlouholeté hráčky Radotína,
a Marka Křenka.
Ovšem i přes věkov ý
handicap a méně herních
zkušeností dokázal tento

mladý tým vybojovat v soutěži nádherné a nečekané 3. místo. Což bylo
velké a velice příjemné překvapení pro
všechny.
Obzvlášť je třeba vyzdvihnout výkon
nadhazovačky Kristýny Matiáškové,
která svou osobností dokázala
celý tým pozitivně a herně
vést, i když hra zrovna úplně
nevycházela, jak by měla. Za to
jí patří velký dík. To, že je výborná hráčka, potvrzuje i to, že
hostuje i v extraligovém týmu
Ledenic.
Další velkou oporou mladého týmu je Anna Bukačová,
neuvěřitelný dříč a talent, který
má tento sport prostě v krvi. Za
velice krátkou dobu se výrazně
vypracovala a letos začala hostovat v týmu Storms Řepy, který bude příští rok
také hrát nejvyšší soutěž, tedy extraligu.
Celý dívčí juniorský tým svědčí o tom,
že v Radotíně umí vychovat hráčky extraligové úrovně, což všechny motivuje
do další sezony, která snad bude zase
o kousek úspěšnější než ta letošní.

Urnový háj na Baltic Cupu 2017
Basketbaloví veteráni Urnový háj
Radotín byli, i díky svým dobrým kontaktům s litevskými veterány, pozváni
Evropskou veteránskou basketbalovou
asociací EVBA k účasti na prestižním
Baltic Cupu.
Tu r n a j s e k o n a l v e d n e c h
26. až 27. srpna v Mekce litevského basketbalu – v Kaunasu. Turnaje

se zúčastnilo celkem 400 hráčů a hráček – v mužské kategorii 40 až 70+
a v ženské 35 až 45+, děleno po pěti
letech. Team Urnový háj, který dostal
„divokou kartu“ jako mimobaltický
účastník, hrál ve složení Maur, Drtil,
Pavlačka, Dvorský, Prokeš, Malkovský, Kastl (a tři litevské posily) a obsadil v kategorii 60+ krásné 4. místo.

Tři tituly vicemistryň světa pro AT Praha
Mistrovství světa ve sportovním aerobiku a fitness týmech se v holandském
Leidenu konalo ve dnech 15. až 20. října.
Šampionát byl pro závodníky fyzicky velice náročný – soutěžilo se ve
třech kolech: peliminary, semifinále
a finále. Do finále se probojovalo
pouze šest nejlepších z každé soutěžní
kategorie. Nominaci na Mistrovství
světa z České republiky pro Aerobic
Team Praha vybojovali tři fitness týmy
a jedna závodnice v sólo kategorii.
V nejmladší kategorii kadetů (1113 let) ve fitness týmech soutěžil tým
Dangerous, v nejprestižnější kategorii
jednotlivkyň Tereza Miková. Oba
chuchelští zástupci dokázali vybojovat
stříbrné medaile a tituly Vicemistrů
světa i navzdory zranění jedné ze
závodnic fitness týmu, který musel
startovat v neúplném počtu.
V kategorii juniorů (14-16 let) soutěžil za Aerobic Team Praha osmičlenný
fitness tým juniorek. Tato kategorie byla
plně obsazena kvalitními týmy z Ruska
a Austrálie. Fitness tým podlehl v boji
o bronz ruskému týmu a obsadil na
Mistrovství světa krásné 4. místo.

lých kategoriích, si děvčata vybojovala
titul Vicemistryň světa pro rok 2017.
Dík patří i všem fanouškům Aerobic Teamu Praha, kteří přijeli do
Holandska závodníky podpořit, nebo
se jakýmkoliv způsobem podíleli na reprezentaci závodníků z Aerobic Team
Praha na Mistrovství světa.

Kategorie dospělých fitness týmů
byla snad nejobsazenější kategorií
s nejkvalitnějšími týmy světové třídy.
Po prvních dvou kolech se závodnice
z Aerobic Teamu Praha skvěle držely
na prvním místě, bohužel ve finále
je dechberoucím výkonem převálcoval australský tým složený z legend
australského sportovního aerobiku.
V nádherné atmosféře, kterou provázel celý večer finálových bojů v dospě-

Mistrovství světa 2017
Tere z a M i kov á – v ic e mi s t r y ně
světa 2017 kategorie kadet ženy
Al-Kaysy Elizabeth, Bezkočková
Marie, Chvalová Helena, Martínková Barbora, Miková Tereza, Pospíchalová Lucie, Smíšková Natálie,
Straková Kristina – vicemistryně
světa 2017 kadet fitness aerobic grande
Barešová Tereza, Čuřínová Lucie,
Loušová Kristýna, Schöppelová Lucie, Zajíčková Anna – vicemistryně
světa 2017 senior fitness aerobic petite
Ebrová Dominika, Frantová Veronika, Fryšová Sarah, Hricková
Kateřina, Javůrková Karolína, Křečková Petra, Perez Lara, Škorpíková
Sára – 4. místo na MS 2017 junior
fitness aerobic grande

Basketbalový potěr zahájil sezonu
vítězstvím
Chlapci a dívky kategorie U11 vstoupili do sezony ve dvou samostatných
turnajích – chlapci si připsali první
vítězství.
Nejmladší minižáci radotínské akademie mají za sebou svá první utkání
v životě na turnaji v hale Královka.
Tým pod vedením trenéra Švejkovského si pak v posledním utkání víkendového turnaje připsal svoji první výhru
proti Sokolu Smíchov.
I nejmladší minižákyně absolvovaly pod vedením trenéra Peřinky
své první ostré souboje v životě. Na
turnaji v hale v Jenči v prvním zápase nestačily na zkušené BŠ Praha,
ve druhém podlehly po boji Basketu
Říčany, když dokázaly vyhrát dvě
čtvrtiny.

Výsledky chlapci:
BAR – Sokol K. Vinohrady 18:30
BAR – Sokol Dubeč 14 : 86
BAR – NBK Praha 14:113
BAR – Sokol Smíchov 29:24
Výsledky dívky: BAR – BŠ Praha
3:144, BAR – Basket Říčany 27:40
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Dostupné byty
Radotín
ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU
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INVESTOR:

IBS-ROKAL, s.r.o.

Tel.: 604 363 481
www.maly-mlyn.cz
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