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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčané

Ulice pana 
továrníka

Ulička v právě dokončené (a čerstvě 
i zkolaudované) první části Centra 
Radotín dostala jméno po muži, který 
na počátku 20. století založil v těchto 
místech továrnu na tělocvičné nářa-
dí, která zaměstnávala 200 dělníků. 
Současně byla oficiálně prodloužena 
ulice Jaspisová vstupující do komplexu 
budov od ulice Prvomájové. 

Josef Vindyš se narodil roku 1842 
v Radimi u Jičína. Vyučil se strojní-
kem, nastoupil do továrny na dělnické 

Cisterna pro dobrovolné hasiče
Novou cisternovou automobilovou 

stříkačku CAS 30 pro radotínskou 
jednotku dobrovolných hasičů přebí-
rala Městská část Praha 16 již v pátek 
5. května. K slavnostnímu předání 
družstvu pak došlo na Dni s IZS.

Mezi vší představovanou technikou, 
kterou využívají složky Integrovaného 
záchranného systému, se tentokrát vyjí-
mal i nový vůz, který posunuje vybavení 
dobrovolných hasičů mezi profesionály. 
Uprostřed dopoledne soboty 13. května 
si vůz převzal velitel Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Radotín od před-
stavitelů radotínské radnice a Městské-
ho sdružení hasičů hl. m. Prahy.

Kdo a jakou stříkačku pořídil? Pe-
níze šly z Prahy – na svém loňském 
květnovém zasedání Zastupitelstvo 
hl. m. Prahy schvalovalo investice 
do přestaveb hasičských zbrojnic pro 
jednotky dobrovolných hasičů a jejich 
dovybavení cisternovými automobi-

lovými stříkačkami. Radotínský sbor 
je jeden ze sedmi, kterým byla dosud 

chybějící velkoobjemová cisterna 
„odklepnuta“. (Stejným usnesením 
byly Radotínu schváleny peníze i na 
výstavbu nové zbrojnice.)

Pěší spojení do srpna neprůchozí
Ve středu 10. května byla zahájena 

kompletní rekonstrukce schodiště 
z Karlické ulice a navazujícího pěšího 
propojení s ulicí U Starého stadionu. 
Vzhledem k rozsahu prací musí být 
schodiště až do úplného dokončení 
opravy zcela uzavřeno.

Vzhledem ke stále se zhoršujícímu 
stavu jak samotného schodiště a jeho 
zábradlí, tak i koruny opěrné zdi nad 
tělesem vlečky do cementárny (na 
které v poslední době přišlo něko-
lik stížností od občanů), byl zadán 
projekt studiu Top Con Servis s.r.o. 

Na jeho zá k ladě pa k by lo 
vyhlášeno výběrové řízení 
na zakázku malého rozsahu. 
Jediná nabídka, která byla 
v jeho rámci podána, byla na 
doporučení výběrové komise 
usnesením Rady městské části 
Praha 16 přijata.

Smlouva o dílo byla uzavře-
na s firmou BM Construction, 
spol. s r.o., která již v Radotíně 
opravovala jedno mostní těle-
so a dvě lávky. Celkové nákla-
dy na rekonstrukci jsou stano-
veny na 1 048 497 Kč bez DPH, 
z toho téměř 820 tisíc půjde na 
rekonstrukci schodiště a zby-
tek na opravu chodníku.

Čeho všeho se dotkne opra-
va? Obě boční opěrné zdi 
schodiště z cihelného zdiva 
měly povrch narušený nato-
lik, že je bylo nutné strhnout 

Na kabelovce
se stále pracuje
Další jednání zástupců radotínské 

radnice a firmy UPC Česká republika, 
s.r.o., jež koupila technologii pro roz-
vod kabelové televize a internetového 
připojení v Radotíně od společnosti 
TV NET, se uskutečnilo ve středu 
24. května. Řešily se na něm stížnosti 
některých občanů na výpadky v kvalitě 
poskytovaných služeb.

Městská část Praha 16 jako majitel 
některých rozvodů instalovaných ve 
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Posíláme k vám předprázdninové 
číslo – jak doufáme – naplněné informace-
mi až po okraj. V chvatu příprav všech ma-
teriálů k tisku jsme si téměř neuvědomili, 
jak rychle se přiblížilo léto, konec školního 
roku a čas dovolených. Ale najednou je to 
všechno tu, skoro za rohem, kalendářní 
dveře do léta jsou na dohled, počasí je 
dávno předehnalo a touha užít si pořádné 
prázdninové dobrodružství jakbysmet. 
Proto jsme měli čas uvědomit si, že to, co 
vám tu chceme popřát ze všeho nejvíc, 
je pořádné léto. Ať už si ho přejete horké 
nebo deštivé, líné, nebo plné akce, o samo-
tě nebo uprostřed lidí – anebo ode všeho 
trochu, přejeme vám (i sobě) nadcházející 
měsíce právě podle osobní objednávky. 
Ať se nám všem podaří si vychutnat tu 
správně prázdninovou náladu, i když už 
nás třeba nárok na prázdniny dávno mi-
nul. Ať nás navštíví třeba skrze vůni lijáku, 
který se spustil do zaprášené polní cesty, 
skrze klapot kol vlaku na dlouhé cestě na 
dosud nikdy nenavštívené místo, v lese na 
houbách nebo na břehu moře. Abychom 
alespoň na chvilku vrátili zpátky pocit, že 
právě teď začíná to nekonečné dlouhé slib-
né cosi mimo dosah běžných povinností 
všedního dne. Zkusme si ho dopřát třeba 
jen na chvilku, během pár dnů dovolené, 
nebo alespoň o víkendu.

Dovolme si – ne únik – jen plné prožití 
každé minuty dne. V létě k tomu někdy 
stačí zažít menší bouřku venku pod širým 
nebem. Najednou si uvědomíme, jaký je 
zázrak, že žijeme, dýcháme; prožíváme 
to každou buňkou těla s neuvěřitelnou 
intenzitou. Síla toho vnímání někdy až 
vyráží dech. Což dává naději, že na ta-
kový zážitek hned nezapomeneme, že si 
budeme vážit právě toho, čeho bychom 
si vážit měli.

Léto budiž požehnáno, dává plnými 
hrstmi – teplo, světlo, barvy, zvuky… 
A vůně. Voní ozónem po bouřce, senem 
po senoseči, těžkou vůní prosluněných 
květinových záhonů, opojnou vůní mateří-
douškové stráně, rozpálenými borovicemi 
na skále nad vodou. Nebo je také cítit 
thérem a asfaltem svlaženým kropicím 
vozem uprostřed města. Také zní po fon-
táně uprostřed parku, po křiku racků nad 
vodou. Odráží se v duhových křídlech vá-
žek a slibuje skoro všechno. A něco z toho 
i může dát. Třeba radost z volné chvilky, 
z lenošení, nebo naopak z poznávací cesty, 
silných prožitků…

Přejeme vám, abyste si takovou radost 
dokázali dát, aby vám jí léto mohlo přinést 
tolik, kolik jí potřebujete. Ať se na jeho 
sklonku můžeme sejít naplnění energií do 
další práce.

Z a úč a s t i  s tovek 
a tisíců diváků a účast-
níků nejen z obcí a měst 
z Dolního Poberouní, 
které více jak deset let 
spoluorganizují spek-
takulární akci Králov-
ský průvod, se i díky 
př ívět ivému letn ímu 
počasí a v pohodové 

atmosféře nesla velkolepá a dnes již tradiční 
slavnostní cesta jeho Výsosti Karla IV., z Boží 
milosti císaře Římského, a českého krále. 
V doprovodu své choti Alžběty Pomořanské, 
nejbližších členů královské rodiny, předsta-
vitelů moci světské i církevní, rytířů a jezdců 
letos opět bezpečně skončila na královském 
hradě Karlštejně. V příštím roce se bude konat 
již dvanáctý ročník této připomínky historické 
pouti, při níž byly korunovační klenoty dopra-
veny z Prahy až na královský hrad panovníkem 
z rodu Lucemburků.   

Obnovení slávy, letos ve dnech 3. a 4. června 
a ve zkrácené trase začínající v Radotíně, se ko-
nalo v roce připomínky 670 let od korunovace 
Karla IV. českým králem a rok po připomenutí 
jeho výročí 700 let od narození. Úžasná dobová 
atmosféra se nepodařila zhatit ani organizáto-
ry nezvaným návštěvníkem, exministrem fi-
nancí, který na svých elektronických profilech 
tuto akci zneužil ke své propagaci.  

Proč nás vlastně tento jedenáctý český král, 
vítěz ankety Největší Čech s velkým náskokem 
před novodobými osobnostmi T.G.M. a Václavem 
Havlem, stále a po tak dlouhé době tolik fascinuje? 
Je to jen vzpomínka na „staré dobré“ časy, kdy se 
„naše“ říše rozkládala od Baltu až po Středozemní 
moře? Nebo to je v kontextu, že naše společnost 
aktuálně postrádá skutečné morální osobnosti, 
čestné, zásadové a pracovité autority?

Po téměř sedmi stoletích nahlížíme na Otce 
vlasti stále jako na jakýsi vzor, vládce, kterému 
na jeho zemi opravdu záleželo, který se snažil po-
stavit rozvrácenou krajinu na nohy, vléval svému 
národu naději do žil. Zasadil se o řadu stavebních, 
ale také kulturních a duchovních počinů. Jistě, 
z dnešního pohledu vidíme dějiny černobíle, 
prizmatem kronik sepisovaných jen omylnými 
(a někým vyplácenými) lidmi. Výsledky vlády 
Karla IV. jsou ale neoddiskutovatelné.

Dnešnímu světu vládne snaha o rychlé 
zbohatnutí, maximalizaci moci v rukách pár 
vyvolených, kteří berou lež, zradu a podvod 
jako každodenní součást businessu. Blaho lidí, 
národa, zájmy země už snad nikoho nezajímají. 
Takový je mediální obraz dnešní doby. Honba 
za senzací, průšvihem, přešlapem, zničením 
člověka jsou příliš silné. A mediální koncerny 
(vlastněné třeba i politiky) vytvářející veřejné 
mínění, nastavují nepravdivé politické zrcadlo 
a především přestávají plnit roli nejzásadnější, 
a to bránit demokratické principy ve společ-
nosti. Smutné ale je, pokud médiím podlé-
hají i ti, co by měli být nezávislí, objektivní 
a striktně rozlišovat mezi přešlapem morálním 
a trestním činem. Po nedávné „vládní krizi“, 
vynášení informací ze živých kauz, odposle-
chů, permanentním souboji policejních složek 
a státních zástupců a přes rozpačité verdikty 
soudů je zřejmá jedna věc: Karla IV. by dnes 
novináři, policisté, státní zástupci, případně 
samotní voliči pod vlivem mediální masáže 
32 let (tedy dnešních 8 volebních období!), 
vládnout nenechali. A toho, co Otec vlasti vy-
budoval, se za pár let dosáhnout nedá. Máme 
ještě někdy v budoucnu naději na dalšího osví-
ceného panovníka na trůně?    
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místo, ale velice rychle se vypracoval 
na mistra – a jakmile si dost našetřil, 
začal pracovat samostatně – v dílně 
na Smíchově. Dokázal najít odvětví, 
které se po technologické stránce právě 
výrazně rozvíjelo – pohostinství. Podle 
reklamy nabízela jeho „První a největší 
továrna na pivovarské stroje a veškeré 
přístroje pro živnosti hostinské“ za-
ložená roku 1876 stáčecí stroje (pípy), 
lahvovací stroje, zátkovačky, vymývač-
ky… Ovšem už když se roku 1868 stal 
na první valné hromadě jednoty Sokol 
Smíchovský členem výboru jednoty, byl 
titulován coby továrník. Tady také ob-
jevil další slibné odbytiště strojnických 
výrobků – tělovýchovu. V roce 1884 
byl jako zakladatel a dlouholetý činov-

ník smíchovského Sokola vyzván, aby 
pro jednotu zhotovil nářadí. Vybavoval 
venkovní i vnitřní tělocvičny po celých 
Čechách – je velmi pravděpodobné, že 
většina našich čtenářů někdy cvičila 
na Vindyšových kruzích, bradlech, 
bednách, koních či žíněnkách. Slova 
pana továrníka, že jeho zboží je proto 
tak drahé, neb je prvotřídní kvality, 
prověřil čas mnohonásobně.

Ve sborníku Národopisné výstavy 
Českoslovanské se můžeme dočíst, „že 
může Sokolstvo, ale ještě více průmysl 
český býti hrdým na dokonalost domácí 
práce v oboru tomto, jež beze chlouby 
vyrovná se i nejproslavenějším výrob-
kům zahraničným. Jaký to pokrok od let 
šedesátých, kdy nářadí tělocvičné leckdy 

až k nestvůrnosti bylo blízko! Jsou to 
zejména firmy Josefa Vindyše (spolupra-
covník Petr Hájek) a J. Bartla (spolupra-
covník Ant. Kroupa) na Smíchově, jichž 
výrobky vzbuzují zasloužený podiv a po-
chvalu. Jos. Vindyš má ovšem za sebou již 
Výstavu jubilejní slavné paměti, v které 
poprvé vystoupil a zvítězil — 12 úplných 
tělocvičen sokolských i školních, jež ve 
krátké době tří let zařídil, nečítaje množ-
ství nářadí jednotlivě vyrobeného, jest 
toho jasným dokladem.“

Kvůli prostorovým nárokům roz-
růstající se výroby zakoupil Josef 
Vinyš pozemky u dráhy v Radotíně, 
zde od roku 1910 jeho továrna s vlastní 
slévárnou vyráběla právě tělocvičné 
nářadí, které Vindyš exportoval po 
Evropě i do USA. O rok později založil 
filiálky ve Vilniusu a v Petrohradě. 

Po smrti tohoto selfmademana 
převzal továrnu jeho syn ing. Otakar 
Vindyš, vynikající sportovec, člen ho-
kejového mužstva, které vyhrálo mis-

trovství Evropy v r. 1911… a mizerný 
obchodník. Traduje se, že pro velkou 
lásku ke sportu zanedbával svoji to-
várnu víc, než bylo zdrávo a přivedl 
ji tak ke krachu. Pravdou je, že na 
většině míst už prostě zboží z „Vin-
dyšovky“ bylo. A mělo tam zůstat ještě 
hodně dlouho. A najít nová odbytiště 
pro tak rozsáhlé výrobní provozy, to 
chtělo obchodnický nos zakladatele, 
který tu už nebyl.

Jeho důkladné tělocvičné nářadí 
postupně mizí v propadlišti času, jeho 
ulice Radotínu ale zůstane.

Nezletilí podnapilí
Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy prověřovala 10. května v 16.55 hod. 
telefonické oznámení, že se v ulici Sídliště nachází skupinka dětí, které jsou pod 
vlivem alkoholu. Autohlídka se po příjezdu na místo spojila s oznamovatelem, 
který uvedl, že v blízkosti kolejiště zahlédl dvě děti, které byly evidentně pod 
vlivem alkoholu a nebyly schopny samostatné chůze. Strážníci na místě zjistili, 
že se jedná o dvě děti, které nebyly schopny souvislé komunikace. Na opakovaný 
dotaz, zda požily nějakou návykovou látku, oba chlapci shodně sdělili, že vypili 
lahev Hanácké vodky nezjištěného objemu. Jeden z nich uvedl, že lahev odcizil 
v místě svého bydliště. U obou byla provedena orientační dechová zkouška na 
přítomnost alkoholu v dechu s pozitivním výsledkem 0,79 promile (věk 14 let) 
a 1,50 promile (věk 13 let). Z uvedených důvodů, neboť hrozilo nebezpečí z pro-
dlení – ohrožení života či zdraví nezletilých osob, byla na místo přivolána Zdra-
votnická záchranná služba hl. m. Prahy. Lékař nezletilým na místě poskytl první 
pomoc. Protože se u jednoho z chlapců jednalo o silnou otravu, byl převezen 
do Fakultní nemocnice v Motole (dětské oddělení). V době prováděného šetření 
byly zjištěny telefonické kontakty na matky obou chlapců, které byly vyrozumě-
ny, aby se dostavily na místo. Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem byla 
na místo přivolána hlídka Policie ČR – OHS Smíchov, která si celou záležitost 
převzala k přijetí dalších opatření. Druhý z chlapců byl poté na místě předán své 
matce do další péče. Strážníci následně celou záležitost řádně zadokumentovali 
a předali na Místní oddělení Policie ČR v Radotíně.
Usnul u kolejí
Při běžné hlídkové činnosti v ulici Na Betonce zpozorovala 18. května 
ve 21.35 hod. autohlídka Městské policie hl. m. Prahy osobu ležící na trávníku 
poblíž železničního přejezdu, cca dva metry od kolejí. Strážníci k ní neprodleně 
přistoupili a snažili se zjistit skutečný stav věci. S mužem se podařilo navázat 
kontakt a z následné komunikace vyplynulo, že zde usnul z důvodu předchozí 
nadměrné konzumace alkoholu. Lékařské ošetření odmítl s tím, že se cítí na-
prosto zdráv a nic mu není. Strážníci poté muže vyzvali k prokázání totožnosti, 
což okamžitě učinil a předložil svůj občanský průkaz. Při provedené lustraci na 
místě bylo zjištěno, že se muž nachází v celostátním pátrání. Přivolaná hlídka 
z Místního oddělení Policie ČR Radotín si muže převzala. Během řešení celé věci 
nedošlo k žádné újmě na zdraví či ke škodě na majetku. Donucovací prostředky 
použity nebyly.

Nejčastější dotazy
Musím ohlašovat nějaké změny na živ-
nostenském úřadě?

Prvního srpna tomu bude 7 let, co 
nastala účinnost novely živnostenské-
ho zákona, podle níž podnikatel nemá 
povinnost oznamovat takové změny 
údajů, které jsou zapsány v základních 
registrech (ISZR), v informačním 
systému evidence obyvatel (ISEO), 
v obchodním rejstříku (OR) anebo 
v informačním systému cizinců (CIS).

Všechny tyto změny zapisuje živnos-
tenský úřad následně sám na základě 
elektronické informace obdržené z pří-

slušného infor-
mačního systému.

Oznamovací po-
vinnosti podléhá 
pouze změna sídla 
fyzické osoby, a to 
ve lhůtě 15 dnů od 
jejího vzniku a to 
pouze v případě, 
ž e  p o d n i k a t e l 
nepožádal o auto-
matickou změnu adresy sídla.

Pokud si nejste jisti, zda jste tuto 
povinnost splnili, můžete si stav údajů 
zapsaných v živnostenském rejstříku 
zkontrolovat na veřejně dostupných 
webových stránkách www.rzp.cz.

Ministerstvo životního prostředí spustilo 
prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí dne 29.5.2017 příjem žádostí na 
program hospodaření s dešťovou vodou pro 
vlastníky a stavebníky rodinných a bytových 
domů nazvaný „Dešťovka“. 

Aktuální údaje týkající se programu 
jsou zveřejněny na webových stránkách 
Státního fondu životního prostředí ČR: 
www.dotacedestovka.cz.

Finanční podpora je směřována do tří 
oblastí: na akumulaci srážkové vody pro 
zálivku zahrady, pro splachování WC 
a zálivku zahrady a využití předčištěné 
odpadní vody s možným využitím sráž-
kové vody.

První oblast týkající se akumulace 
srážkové vody pro zálivku zahrady má sta-
noveno jedno základní kritérium týkající 
se omezení dodávek pitné vody z důvodu 
akutního nedostatku vody ve zdroji pitné 
vody. Omezení dodávek vody musí být 
prokázáno stanoviskem obce či odkazem 
na veřejně přístupný dokument prokazující 

omezení dodávek vody od roku 2014.
Odbor výstavby, dopravy a životního 

prostředí ÚMČ Praha 16, jako příslušný 
vodoprávní úřad sděluje všem obča-
nům, že pro katastrální území Radotín, 
Zbraslav, Lahovice, Velká Chuchle, Malá 
Chuchle, Lipence a Lochkov v období od 

roku 2014 do roku 2017 nevydával žádné 
omezení dodávek pitné vody. Všechna uve-
dená katastrální území jsou z velké většiny 
centrálně zásobována z několika zdrojů 
(Želivka, Kárané), které nejsou postiženy 
suchem.   
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Program hospodaření s dešťovou vodou

 

 
Blíží se doba dovolených a řada občanů teprve nyní zjišťuje, zda 
pro sebe či své děti nepotřebují nový cestovní doklad. A přestože 
ÚMČ Praha 16 přijímá žádosti a vydává občanské průkazy a pasy 
každý pracovní den v týdnu, dlouhé fronty se zde tvoří pouze 
v pondělí a ve středu odpoledne a večer. 
Elektronickou rezervaci termínu pro občany správního obvodu, 
kteří mění trvalý pobyt, žádají o nový občanský průkaz či cestovní 
doklad (pas) můžete provést na webu Praha16.eu (odkaz On-line 
rezervace OP/pasy – naleznete v rychlých odkazech dole na 
stránce).  
Zákon o evidenci obyvatel (č. 133/2000 Sb.) stanovuje možnost zažádat 
si o nový cestovní doklad na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou 
působností (v Praze u městských částí Praha 1-22). Již dříve byla tato 
možnost nastavena u občanských průkazů, takže trvale dochází 
k nárůstu klientů mj. i v Praze 16. Dalším aktuálním faktorem je 
nadcházející období zahraničních dovolených.  
Z těchto důvodů doporučujeme všem, kteří chtějí být odbaveni rychleji 
a bez zbytečného čekání, aby návštěvu k vyřízení svých záležitostí na 
Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Úřadu městské části  

Praha 16 (OEOOD), pokud je to alespoň trochu v jejich možnostech, 
směřovali na jiné dny, než je pondělí a středa, nebo si svoji 
návštěvu na tyto dny rezervovali předem na Praha16.eu. 
V oba dny zde bývá, zejména odpoledne a večer, plno a čekací doba se 
značně prodlužuje. Ten, kdo přijde v jiný den (nebo během rána či 
dopoledne) je odbaven mnohem rychleji.  
Pro návštěvu pracoviště lze zejména doporučit úterý a čtvrtek (oba 
dny jsou úřední hodiny 8.00-12.00 a 12.30-14.00), v ostatní dny 
bývá rychlejší odbavování v ranních a dopoledních časech (8.00-
12.00). Dovolujeme si upozornit, že průměrná délka vyřízení jedné 
žádosti trvá až 20 minut.    
ÚMČ Praha 16 se dlouhodobě snaží zlepšovat podmínky pro občany, 
kteří si vyřizují své záležitosti na pracovištích v Radotíně – řada z nich 
má úřední hodiny každý pracovní den, tři dny v týdnu jsou úřední 
hodiny pro všechna pracoviště, služby Czech POINT jsou zajišťovány 
na dvou budovách atd. Na pracovišti OEOOD se rovněž změnilo 
mnoho k lepšímu: komfortnější čekárna, nový pořadový systém, nové 
výdejové pracoviště na přepážce č. 3, pramenitá voda zdarma 
a elektronická rezervace termínu.  
 
 

Úřední hodiny, v nichž je zpracování osobních dokladů pohodlnější a zpravidla rychlejší:  

 Dopolední úřední hodiny Odpolední úřední hodiny 
Pondělí 8.00 – 12.00 hod.    13.00 – 18.00 hod. * 
Úterý 8.00 – 12.00 hod. 12.30 – 14.00 hod. 
Středa 8.00 – 12.00 hod.    13.00 – 18.00 hod. * 
Čtvrtek 8.00 – 12.00 hod. 12.30 – 14.00 hod. 
Pátek 8.00 – 12.00 hod. - 

 

*) V těchto časech doporučujeme návštěvu úřadu jen s předchozí on-line rezervací na Praha16.eu 

Spotřebitelé mají právo změnit dodavate-
le elektřiny a plynu. Ne vždy ale jde přechod 
k jinému dodavateli hladce.

Změně může bránit současná smlouva 
o dodávkách energií, proces může kom-
plikovat i stávající dodavatel nebo admi-
nistrativní a jiná pochybení. Na co si dát 
pozor a co případně dělat, pokud nedojde 
ke změně dodavatele a zároveň už skončí 
smlouva s původním dodavatelem?

Změnou dodavatele energií lze ušetřit 
nemalé peníze. Samotný proces změny by 
měl trvat přibližně měsíc. „Řada spotře-
bitelů si však v okamžiku, kdy podepisuje 
dokumentaci nutnou ke změně dodavatele, 
neuvědomuje případné překážky. Třeba 
to, že jejich stávající smlouva o dodávkách 
energií buď nejde vypovědět vůbec, nebo 
jen se zaplacením vysoké smluvní pokuty, 
jelikož byla sjednána na určité období, které 
ještě neskončilo,“ upozorňuje Lukáš Zelený, 
vedoucí právního oddělení dTestu. 

Dalším problémem může být to, že 
o změnu žádá jiná osoba než ta, která je 
uvedena ve stávající smlouvě. Dochází 
i k situacím, kdy je smlouva vedena napří-
klad na zemřelého člena domácnosti. Za 
těchto okolností je nutné požádat o přepis 
odběrného místa na jinou osobu.

Někteří dodavatelé využívají takzvané 
retenční nabídky ve snaze udržet si zákaz-

níky, kteří od nich chtějí odejít. Nabídnou 
jim tedy lepší cenu, než je cena dodávek 
podle stávající smlouvy. V této nabídce je 
třeba si zkontrolovat kromě ceny i další 
podmínky smlouvy, například smluvní 
pokuty a jiné poplatky. Je vhodné také zvá-
žit, zda se stávajícímu dodavateli uvázat ke 
smlouvě na dobu určitou. 

Mnozí dodavatelé zákazníkům ztěžují 
přechod tím, že jim odmítají sdělit, kdy jim 
skončí smlouva. Spotřebitelé přitom mají 
podle energetického zákona při uskuteč-
ňování volby dodavatele právo na pravdivé 
a úplné údaje o své smlouvě.

Někdy hladkému průběhu změny do-
davatele brání například i administrativní 
pochybení nebo chyby v psaní, například 
chybná diakritika ve jméně.

Nepříjemnou, i když spíše výjimečnou 
potíží může být situace, kdy nedojde 
ke změně dodavatele a zároveň skončí 
smlouva s původním dodavatelem. Pokud 
spotřebitel odebírá energie bez smlouvy, 
jedná se o takzvaný černý odběr, v jehož 
důsledku může zaplatit mnohonásobně 
více než za skutečně odebranou energii. 
Proto, pokud se spotřebitel v rámci změny 
dodavatele octne v černém odběru, musí 
zjistit, kdo z dodavatelů případně při změ-
ně dodavatele pochybil.

Na co si dát pozor při změně 
dodavatele energií

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné zase-
dání Zastupitelstva městské části Praha 16 
se koná ve středu 21.6.2017 od 17.00 hod. 
v radotínském Kulturním středisku Radotín, 
náměstí Osvoboditelů 44.
Změny úředních hodin Úřadu práce. Až 
do 30. září jsou dočasně upraveny úřední 
hodiny Kontaktního pracoviště nepojist-
ných sociálních dávek Úřadu práce ČR 
pro Prahu 16, které najdete na náměstí 
Osvoboditelů 732/7 v Praze-Radotíně. 
Úřední hodiny jsou stanoveny v pondělí 
a ve středu v době od 8 do 12 hodin a od 
13 do 17 hodin. Další informace najdete 
na webovém portálu Úřadu práce České 
republiky: www.uradprace.cz.
Doložení finanční způsobilosti. Podni-
katele, kteří provozují dopravu velkými 
vozidly, upozorňuje Odbor živnostenský 
ÚMČ Praha 16 na povinnost danou záko-
nem č. 111/1994, o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími 
zákony: doložit finanční způsobilost živnos-
tenskému úřadu nejpozději do 31. července. 
Nevztahuje se na podnikatele, kteří provozují 
silniční dopravu pro vlastní potřeby a sil-
niční motorovou dopravu pro cizí potřeby 
prostřednictvím tzv. malých vozidel.
Odpady z podnikatelské činnosti. Pod-
le zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, je již od 1. ledna 2017 
v § 16 upravena povinnost podnikatelů 
jakožto původců odpadů. Odpady je nutné 
dle zákona třídit podle jednotlivých druhů 
a kategorií. Nakládání s odpady lze zajistit 
uzavřením smlouvy se svozovou společnos-
tí, zapojením se do systému organizovaného 
hlavním městem Praha nebo při velmi malé 
produkci předat odpad do sběrných suro-
vin nebo sběrných dvorů (proti potvrzení 
o odevzdání odpadů). V případě, že subjekt 
nebude mít zajištěn žádný z uvedených 
způsobů odstraňování odpadů, může mu 
být ze strany místně příslušné městské části 
uložena pokuta až do výše 300 000 Kč. 
Poplatek ze psů. Splatnost místního poplatku 
ze psů letos byla 31.3.2017. Kdo místní po-
platek ze psů neuhradil (a je z Radotína), má 
poslední šanci před předáním k vymáhání 
pohledávky a následným exekučním řízením.
Dopravní omezení v Radotíně. Z důvodu 
pokračování obnovy kVN, optické trasy 
budou v termínu od 25.6. do 15.7.  realizo-
vána dopravní omezení na komunikacích 
Strážovská a Solná. V ulici Strážovská 
(v úseku: Jarmily Novotné – Solná) dojde 
k uzavření chodníku a zúžení průjezdního 
profilu s tím, že ve vozovce bude zřízen 
koridor pro chodce. Doprava bude kyva-
dlově řízená pomocí provizorní světelné 
signalizace. Část ulice Solná (úsek: Sobě-
tická – Strážovská) bude zjednosměrněna, 
provoz zůstane zachován ve směru od 
Strážovské k Sobětické. Zhotovitelem stav-
by je VOLTCOM s.r.o.
Závod horských kol. Z důvodu konání 
sportovní akce – cyklistického závodu hor-
ských kol „Praha – Karlštejn Tour 2017“ – se 
předpokládá v sobotu 22. července v době 
cca od 11.00 do 17.00 hodin úplná uzavírka 
ulic Pod Klapicí a K Cementárně (v úseku 
Prvomájová – V Sudech) a dále ulice 
Radotínská (v úseku: Přeštínská – Dosti-
hová). V době startu od 11.30 do 13.00 
bude také uzavřena ulice Vrážská (v úseku: 
Přeštínská – U Jankovky) včetně křižovat-
ky s ulicí Přeštínská. Provoz MHD BUS 
nebude akcí omezen. Objížďka je vedena 
po trase Výpadová, Strakonická a Pražský 
okruh. Pořadatelem akce je organizační 
tým Kolo pro život.

O Vindyšově továrně se dočtete 
také v Objektivu času na straně 3
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První pražská největší továrna na nářadí tělocvičná
Protentokráte opustíme seriál o radotínských vilách, abychom se podívali na jednu z továren, které tu vznikly 
v době velkého průmyslového rozmachu – na „Vindyšovku“. Článek o jejím zakladateli, jehož jméno ponese 
zbrusu nová ulice v centru, najdete na str. 1-2, tady můžete nahlédnout dobové materiály, které poskytl jeden 
z radotínských letopisců – pan Jiří Bárta.

Nejprve vyráběl Josef 
Vindyš pivovarské 
stroje a armatury, 
tento tlakoměr patří 
do zmíněné části 
sortimentu

Katalog na tělocvičné 
nářadí firmy J. Vindyš – 
ještě před přestěhováním 
ze Smíchova do Radotína

Vzorná tělocvična s nářadím 
ku cvičení připraveným

Lehce romantizovaný pohled na areál podniku
J. Vindyš z reklamního materiálu, na kterém malíř 
vynechal vše krom samotné továrny. Není tu ani 
cementárna, ani stará radotínská zástavba. Jen 
kopce jsou povědomé. Jinak je obrázek věrný 
a rozmístění budov odpovídá skutečnosti, celý 
přední trakt se dochoval dodnes v podstatě 
v nezměněné podobě. Vzadu mezi komínem 
a domky pro zaměstnance se dnes nachází nová 
ulice nesoucí Vindyšovo jméno

Konstrukce 
železná pro 
závěs
1 páru kruhů 
(vis. hrazdy) ,
6 tyčí pro šplh 
a 1 žebříku 
se stupátkem 
pro skok 
do hloubky 
Kompletní 
K 450 ˙ –

Konstrukce 
železná 

ze silných 
nosičů 

s drátovým 
upevněním, 

ozdobená, 
ku příčnímu 

nosiči 
4 ˙ 50 m 

podpory 
vysoké pro 

tyče ku šplhu 6 ˙ 50 m vysoké, ku zavěšení
2 párů kruhů se zvyšováním přes kladku,

5 tyčí a 3 lan ke šplhu, se 2 pohyblivými žebříky 
Kompletní K 1200˙–

Na slety Sokolské v Praze, Záhřebě 
a Lublani dodala vždy vzorné 
nářadí továrna naše. Slet v Brně 
1914, veškeré nářadí i konstrukce 
dodá opět naše továrna – Josef 
Vindyš se nikdy nedržel příliš při zdi

Bradla železná i dřevěná, 
přenosná i k zabudování 

Činky a kůžele z tvrdého dřeva 
a vkusného tvaru

Filiálka v Rusku

Běžný účet za nářadí z roku 1921 – splatný 
ihned

Vindyšova radotínská továrna v roce 1930

Dědic továrny v československém
reprezentačním mužstvu na ME
ve Stockholmu 1921 (druhý zprava)

Cisterna pro... 
Doplňování jednotek SDH techni-

kou je prováděno na základě odborné-
ho posouzení a doporučení Odborné 
rady velitelů Městského sdružení 
hasičů hl. m. Prahy. Odborná rada 
velitelů je tvořena z velitelů, kteří po-
třeby a problémy jednotlivých jedno-
tek SDH znají a v případě přidělování 
techniky zohledňují. Z toho důvodu 
vybrali typově vozy CAS 30.

Městská část Praha 16 na základě 
schváleného příspěvku z magistrátního 
rozpočtu vyhlásila výběrové řízení na 
dodavatele cisterny. Na doporučení 
výběrové komise pak uzavřela kup-
ní smlouvu s prodejcem hasičské 
techniky, firmou THT Polička, s.r.o. 
Jejím předmětem byl nákup vozu CAS 
30/9000/540 v ceně 6 398 000 bez DPH. 

Jedná se o zásahový požární auto-
mobil těžké hmotnostní třídy postave-
ný na třínápravovém podvozku Tatra 
T815-731R32 6x6.1 s připojitelným po-
honem přední nápravy, který je vyba-
vený požárním čerpadlem o průtoku 
3000 l/min., nádrží na vodu (9000 l) 
a pěnidlo (540 l), lafetovou proudnicí, 
vysokotlakým průtokovým hadico-
vým navijákem a elektronickým při-
měšováním pěnidla.

Původní cisterna, kterou jednot-
ka využívala, byla – po schválení 
tohoto záměru Radou městské části 
Praha 16 – nabídnuta k odprodeji.

a nahradit armovanými konstrukce-
mi ze ztraceného bednění. Schodiště 
dostane i nové římsy, stejně jako 
stupně a podesty – vše z betonu.

Zcela nové bude i zábradlí – se 
svislými příčkami, které zvýší bez-
pečnost na schodišti. Ošetření po-
zinkováním a nástřik polyuretano-
vého barevného laku by měly zajistit 
podstatně vyšší životnost kovové 
konstrukce. 

U navazujícího chodníku dojde 
k odstranění dosavadního a zhotove-
ní nového souvrství s horním asfalto-
vým kobercem mezi obrubami (které 
dosud chyběly) a osazení nového 
silničního zábradlí podél chodníku 
na straně k vlečce.

Posledním bodem programu oprav 
budou terénní úpravy, při kterých se 
na přilehlý svah vrátí odstraněná ze-
mina, která bude oseta trávou. 

Termín pro dokončení všech pra-
cí je 31. červenec. Až do poloviny 
prázdnin tedy bude nutné používat 
jiné pěší spojení mezi Karlickou tří-
dou a sportovními areály. Vyvážit by 
to mělo jak opravené schodiště, tak 
i zvýšení bezpečnosti na celé trase 
podél vlečky, stejně jako lepší pro-
pojení schodiště a chodníku novou 
spodní podestou.

Na kabelovce se stále pracujePěší spojení
do srpna... 

veřejných komunikacích, které firmě 
UPC pronajímá, spolupracuje na jejich 
postupné obnově tam, kde je to po-
třeba. V některých místech jsou totiž 
páteřní kabely poškozeny (to je případ 
např. oblasti kolem Strážovské ulice), 
staré vedení navíc ne vždy má kapacitu 
dostačující pro přenos digitálního vy-
sílání, UPC pracuje s vyššími frekven-
cemi než původní TV NET. 

Podle informací UPC již firma do obno-
vy sítě v Radotíně investovala 3,9 milionu 
korun (což je částka mnohonásobně pře-
vyšující původní odhady) a dosud nejde 
o konečný účet. Někde navíc, aby se ne-
muselo znovu kopat do nových povrchů 
komunikací, si firma pronajala optické 
kabely od společnosti T-mobil.

Přesto ještě stále není vše v takovém 
stavu, jaký by byl potřeba pro kvalitní 

příjem a poskytnutí všech nabízených 
služeb, do 9. června však měla proběh-
nout výměna posledních 250 m poško-
zených kabelů na hlavních trasách sítě 
Radotín. V dalším kroku pak dojde 
k prověřování kvality signálu a doře-
šení jednotlivých problémových loka-
lit nebo domů. Zhoršená kvalita služeb 
však může být způsobena i špatnou 
vnitřní instalací v bytě zákazníka, 
UPC tak nabízí možnost realizace no-
vých rozvodů. Ty jsou ale, vyjma první 
zásuvky, již zpoplatněny.

Starosta městské části Mgr. Karel 
Hanzlík od firmy žádal především 
zlepšení poskytovaných informací ze 
strany call centra UPC, které, vzhle-
dem k tomu, že je celorepublikové, 
někdy není schopno podat přesnou od-
pověď. Firma přislíbila opětovné pro-
školení svých pracovníků a vyčlenění 

těch nejzkušenějších právě pro oblast 
Radotína. Další požadavek směřoval 
na dodání časového harmonogramu 
rekonstrukčních prací a na způsob 
řešení kompenzací pro občany, kteří 
nedostávali v delším časovém rozsa-
hu slibované a zpoplatňované služby. 
V rámci jednání byla podána infor-
mace, že reklamace kvality poskytnu-
tých služeb řeší UPC průběžně a vždy 
jednotlivě s každým zákazníkem. 
Podle rozsahu výpadku připojení pak 
poskytuje kompenzaci.

O jakémkoli problému se signálem 
je hlavně třeba firmě dát vědět – pro-
střednictvím UPC Klientského centra 
na telefonním čísle 241 005 100 nebo 
písemně prostřednictvím kontakt-
ního formuláře na www.upc.cz. 
V případě nespokojenosti s po-
stupem UPC je možné psát na adresu 
technika@praha16.eu, z níž městská 
část předává podněty přímo vedení 
UPC.

Rada městské části Praha 16 schválila od-
lišný režim pro měsíce červenec a srpen jak 
v Mateřské škole Praha - Radotín, tak i v ki-
ně a v knihovně. Vzhledem k prázdninám 
v základní škole bude jinak fungovat i dětské 
dopravní hřiště umístěné v jejím areálu.

Provoz školky bude v době letních 
prázdnin vzhledem k počtu přihlášených 
dětí (maximální počet na třídu je 26 dětí) 
zajišťovat pouze pracoviště na náměstí 
Osvoboditelů 1367. V případě, že by došlo 
ke snížení počtu dětí do konce měsíce červ-
na a celkový počet by nepřesáhl 52 dětí, za-

jišťovalo by provoz detašované pracoviště 
v Býšovské 1251. 

Úplné uzavření všech mateřských škol 
se připravuje v době od 28. srpna do 
1. září, na kdy je naplánován sanitární 
týden. Během něho se provádí velký ge-
nerální úklid a příprava na nový školní 
rok (mytí oken, praní koberců, dezinfekce 
hraček, podlah atd.).

Dětské dopravní hřiště bude po dobu 
letních prázdnin přístupné výhradně 
z ulice K Lázním – od parkoviště Biotopu 
Radotín. V tomto období se nebude zapínat 

světelná signalizace křižovatek hřiště.
Kino Radotín bude promítat v běžném 

schématu až do 23. července. Po krátké 
letní pauze se znovu otevře 15. srpna. 
(Červencový program naleznete na str. 9, 
srpnový vyjde v příštím čísle novin.)  

Místní knihovna Radotín bude otevřena 
po dobu celých letních prázdnin vždy v pon-
dělí a ve čtvrtek v běžné otevírací době, to 
znamená dopoledne od 10.00 do 12.00 hodin 
a odpoledne od 13.00 do 18.00 hodin. 
(Ochutnávku z nové nabídky knihovny na-
jdete rovněž na str. 9.)

Jak bude v létě fungovat školka, dopravní hřiště, kino či knihovna



STRANA 4                                                                          AKTUALITY - SPOLEČNOST                                                                      ČÍSLO 6/2017

Dlouhou řádku let organizuje Měst-
ská část Praha 16 dětský den v jednom 
čase na jednom místě a spojuje dřívější 
roztříštěné úsilí volnočasových organi-
zací. Přesto si letošní ročník zažil velkou 
premiéru: poprvé se konal v areálu Bi-
otopu Radotín a jeho těsné blízkosti.

A protože počasí bylo v sobotu 
27. května už letní, obloha téměř bez 
mráčku, teplota vody přírodního jezera 
atakovala 23 °C a program sliboval být 
neskutečně pestrý a nabitý (jak na jed-
notlivých stanovištích, tak i na hlavním 
pódiu), zájem dětí z Radotína i z okolí 
byl mimořádný: přišlo jich přes 600.

Letošním mottem byla strašidla pod 
přátelským vedením Velkého Hejkala 
(ve skvělém obsazení Petra Pištěka 
z Petrpaslíkova divadla), který ten 
den společně s malými návštěvníky 
oslavil své 999. narozeniny. Jen „o pár 
let“ mladší Bezhlavý rytíř díky dětem 
a jejich neskutečné píli při výrobě 
kouzelných strašoplašných květin 
konečně, asi po čtyřech staletích (sám 

si to přesně nepamatoval), zase svou 
hlavu našel a pevně nasadil – teprve 
pak se ukázalo, že se s touto posta-
vou ztotožnil radotínský purkmistr 
Karel Hanzlík.

Nicméně program probíhal kolem 
celé přírodní nádrže, hry a všemožná 
klání si připravily spolky, sdružení, 

školní zařízení i kluby, jazyková škola 
a řada dalších organizací, dokonce 
i samotná vodní hladina se na chvíli 

stala divadelním jevištěm. V protileh-
lém areálu Beach arény Radotín byla 
připravena volejbalová školička, za 
protipovodňovou stěnou si děti mohly 
prohlédnout historickou i novou tech-
niku radotínských hasičů, zastřílet si 
barevnými kuličkami pod pečlivým 
dohledem strážníků či si vyzkoušet 
své cyklistické i možné budoucí golfo-
vé dovednosti.    

Závěrem je nutné poděkovat všem 

sponzorům a partnerům, kteří akci 
podpořili cenami a sladkostmi pro malé 
soutěžící. 

Velký dětský den zažil premiéru

Největší koncentrace postav české 
historie čtrnáctého století oděných do 
nádherných barevných a zdobených 
oděvů se sešla v sobotu 3. června v Ra-
dotíně. Důvodem byl Královský průvod 
Karla IV., který cestoval z Radotína až 
na Karlštejn. 

Účastníci jedenáctého ročníku Krá-
lovského průvodu si dali sraz v Radotí-
ně, odkud se český král a římský císař 
Karel Čtvrtý se svou chotí královnou 
Eliškou Pomořanskou, rytíři, jezdci, 
praporečníky a dalšími příslušníky 
královského dvora vydali přes Černo-
šice a Mokropsy do Dobřichovic (aby 
v neděli dorazili na Karlštejn). Ve všech 
obcích a městech na trase bylo připra-
veno slavnostní uvítání na počest císa-
ře. A nejinak tomu bylo i v Radotíně. 

„Král odjel, ať žije nový král,“ dalo by 
se trochu zaparafrázovat. Tato replika 
asi nejlépe vystihuje situaci, k níž do-
šlo po odjezdu Karla IV. (Karel Král) 
a Elišky Pomořanské (Monika Vaň-
ková) na trase průvodu. Z časových 
důvodů a proto, že císaři byl připraven 
delší program šitý přímo na míru, měl 
Radotín vlastního a určitě toho nejlep-
šího vladaře – charismatického a neo-
dolatelného Františka Kreuzmanna 
a okouzlující půvabnou Miladu Čecho-
vou v roli císařovy ženy Elišky. 

Na zcela novém pódiu před radotín-
skou radnicí se tak postupně vystřídaly 

známé historické postavy Jan Jindřich, 
bratr císaře (Petr Bendl), arcibiskup 
Arnošt z Pardubic (Jiří Oberfalzer), 
vévoda Štěpán II. Bavorský (Martin 
Kupka), které radotínský rychtář Karel 
vřele uvítal, klíč od města císaři vě-
noval a císař pak na oplátku městská 
práva Radotínu obnovil a následně 
popil vína, které „zprvu hořké zdálo se“. 
Hold císaři vysekli i ochotníci z Gaudia, 
které vladař tancem poctil. Následně se 
všichni odebrali na Karlův most vyzdo-

bený pestrou alejí kartonových soch.
Letošní novinkou byl slib věr-

nosti, s nímž Karel Čtvrtý pokorně 
předstoupil před český lid v řím-
skokatolickém kostele svatého Petra 
a Pavla. Od místního duchovního 
Zdeňka Skalického pak první krá-

lovský pár dostal malý dárek. 
Program sobotního odpoledne 

a večera byl ale ještě pestřejší. Šermíři 
z Alotria, historická hudba (Antiqua-
rius), dobré jídlo, pivo z nejrůznějších 
pivovarů a následná anketa o nej-
chutnější pivo „Královského průvodu 
2017“, kterou vyhrál Pidipivovar 
Lazny. Dospělí, kteří se zapojili do 
ankety, vyhrávali pivní ceny, které 
předával rychtář Karel (Hanzlík). 
Děti se zaposlouchaly do pohádky 
„O Rybabě a Mořské duši“ Divadla 
Alberta a tvořit mohly s Petrklíčem 
nejrůznější dobové čelenky a rytířské 

helmy zdobené rado-
tínským znakem.

Hudebními třešin-
kami na sobotním 
krá lovském dor tu 
byly kapely Yo Yo 
Band a Buty v čele 
s frontmanem Rad-
kem Pastrňákem, na 
něž přišlo asi nejvíc 
lidí. Závěrečná smršť 
přinesla tvrdé rocke-
ry až zpoza kanálu 
La Manche. I když 
ne tak docela, Rolling 

Stones revival Prague přijeli z o něco 
menší dálky, ale všechny pecky brit-
ských hudebníků zahráli věrně! Stejně 
jako Buty dvakrát přidávali největší 
hity – a sobotní akci na radotínském 
náměstí Sv. Petra a Pavla rozpustila až-
krátká dešťová přeháňka.

Radotín vítal Karla IV. dvakrát

Aki Kaurismäki letos sklízí ceny i nad-
šené reakce na svůj nový snímek Druhá 
strana naděje. V předstihu před jeho čes-
kou premiérou vstupuje do kin přehlídka 
Kaurismäkiho klasických snímků. 

Filmový samouk a samorost Aki 
Kaurismäki (nar. 1957) je spolu se 
svým bratrem Mikou nejznámějším 

Finské léto s Akim Kaurismäkim v červnu v Kině Radotín

AKI KAURISMÄKI
(režisér a scénárista)

20. 6. ve 20.00 hodin Smlouva s vrahem    Finsko, 1990, 80 min.     ČSFD 79%
21. 6. ve 20.00 hodin Děvče ze sirkárny      Finsko, 1990, 70 min.     ČSFD 82%
22. 6. ve 20.00 hodin Stíny v ráji           Finsko, 1986, 80 min.     ČSFD 83%
23. 6. ve 20.00 hodin Bohémský život         Finsko, 1992, 100 min.   ČSFD 84%

„Čím pesimističtější jsem, pokud jde o život, tím optimističtější by měly být 
moje filmy.“  Aki Kaurismäki

finským filmovým režisérem. Přízeň 
diváků si získal především parodiemi 
na „nejhorší rokenrolovou kapelu svě-

ta“, Leningradské 
kovboje. Jedinečný 
je svými svérázný-
mi portréty helsin-
ské periferie, která 
je plná nedbalých, 
melancholických, 
ale hrdých rytířů 
pevných zásad. Ve 
svých snímcích vy-
tváří vlastní obraz 
Finska, tak zvanou 
Akilandii, v níž se 
mísí reálná situace 
země s ideální před-
stavou lidské solida-
rity a pospolitosti. 
Pro jeho snímky se 
periferie stává cen-
trem a namísto slov 
si vystačí s trefnými 
hláškami, z nichž 
čiší smysl pro lako-
nický humor.

Vstupné na všechny filmy 80 Kč

Jarní, vlastně již skoro letní Čaj o tře-
tí pro radotínské seniorky a seniory za-
plnil velký sál Koruny v úterý 6. června 
do posledního místečka.

Lépe řečeno ho zaplnili zvaní, na 
které tu čekalo s čajem i sladké a ovoc-
né občerstvení, nechyběla ani káva. 

A na návštěvu této akce nezapomněli 
ani radotínský starosta Mgr. Karel 
Hanzlík a jeho zástupce Mgr. Miroslav 
Knotek. Je pak vystřídala návštěva hu-
dební, která se tentokrát pokusila do 
Koruny přenést atmosféru Hudebního 
divadla v Karlíně. 

Zatímco za okny pršelo, uvnitř vládla 
odlehčená sluneční nálada – právě ta-
ková, jaká na odpolední čaj patří.

Muzikálový čaj

Až do 15. srpna se mohou hlásit 
kuchaři, kteří se chtějí zúčastnit Home 
Food Festivalu - amatérského festivalu 
domácího jídla, který se v Radotíně 
uskuteční v neděli 3. září v areálu 
Beach Arény Radotín. 

Výzva pořadatelů (3Karásci a Beach 
Aréna Radotín za podpory Městské 
části Praha 16) zní: „Zájemci o vaření, 
pište na e-mail: 3karasci@seznam.cz 
nebo volejte na 603 427 644.“

Vloni Dana Karásková vše zhod-
notila slovy: „Třetí ročník Home Food 
Festivalu se nám moc vydařil, všichni 
vypadali moc spokojeně. Chceme podě-
kovat těm, kteří věnovali svůj volný čas 
přípravě jídla, Zdeňku Krupilovi z Be-
ach Areny za podporu a pomoc s orga-
nizací a radotínské radnici za záštitu, 
zapůjčení stánků a mediální podporu. 
Bylo to báječné sousedské setkání a my 

Hledají se kuchaři na Home Food Festival

Vzpomínáte na radotínskou rodačku 
Jarmilu Novotnou? V Litni na ni myslí 
neustále – a mimo jiné všechny zvou na 
srpnový koncert.

Zámecký areál v Litni v srpnu opět 
rozezní hlasy mladých pěvkyň a pěvců 

v rámci 4. ročníku Interpretačních 
kurzů v Litni 2017. Ty letošní povedou 
ve dnech 9. – 13. srpna špičková sop-
ranistka Kateřina Kněžíková a mezi-
národně žádaný basbarytonista Adam 
Plachetka. Jejich specializací bude 
studium skladeb světového i českého 
repertoáru a účastníky jako každoroč-
ně na klavír doprovodí šéorepetitor 
Národního divadla Zdeněk Klauda. 

V závěru se tradičně uskuteční 
společný koncert absolventů s lektory, 
kteří zvou k poslechu širokou veřej-
nost – v neděli 13. srpna od 18.00 ho-
din. Koncert se odehraje v historickém 
objektu Čechovny, kde kdysi pěvkyně 
Jarmila Novotná strávila s rodinou 
několik šťastných let. 

Interpretační kurzy v Litni 2017 
a jejich závěrečný koncert jsou součás-
tí 6. ročníku Festivalu Jarmily Novot-
né, který pořádá nezisková organizace 
Zámek Liteň, z.s. Leitmotivem letoš-
ního festivalu je 110. výročí narození 
legendární pěvkyně.

Koncert z Festivalu Jarmily Novotné

už se těšíme na další ročník.“ Snad se 
vše vyvede stejně úspěšně i letos.

Téměř letní počasí vylákalo opravdu 
velké množství návštěvníků na další 
pokračování Radotínského dne s inte-
grovaným záchranným systémem, který 
se konal v sobotu 13. května. 

Akci uspořádala Městská část 
Praha 16 ve spolupráci s Hasičským 
záchranným sborem hlavního města 
Prahy, Policií České republiky, Vo-
jenskou policií Armády České repub-
liky, Městskou policií hlavního města 
Prahy, Jednotkou sboru dobrovolných 
hasičů Radotín a dalšími.

Policii České republiky na letošním 
šestém ročníku „reprezentoval“ plně 
vybavený Poříční oddíl krajského ře-
ditelství, Speciální pořádková jednot-
ka, která má mimo jiné na starosti na-
příklad riziková sportovní utkaní či 
demonstrace, ale také „Schengenbus“ 
Služby cizinecké policie pro práci 
v terénu, který je vybaven laboratoří 

na odhalování padělků dokladů. 
O ukázku výcviku záchranářských 

psů, návštěvu jízdní policie a dětské 
dopravní mobilní hřiště se postarala 
Městská policie hlavního města Prahy. 
Aktuální zbrojní výbavu Armády České 
republiky předvedla Vojenská policie. 
Český červený kříž pečlivě maskoval 
zranění, a stejně tak trpělivě vysvětlo-
val jak je správně ošetřit či poskytnout 
první pomoc. Hasičský záchranný sbor 
hlavního města Prahy z radotínské sta-
nice č. 8 přivezl na ukázku cisternu. 

Svou činnost před obchodním cent-
rem Berounka na náměstí Osvoboditelů 
prezentovala i Jednotka sboru dobro-
volných hasičů Radotín, která přivezla 
veškeré své vybavení, včetně zbrusu 
nové automobilové stříkačky CAS 3, 
kterou radotínská radnice – zřizovatel 
organizace, pořídila díky získané účelo-
vé dotaci od hl. m. Prahy.

Skoro letní d(D)en s IZS
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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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Věra Peroutková
tel.: 257 225 946

PDF, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP

Požadujeme:
»   vyučení v oboru
»   strukturovaný životopis

NABÍZÍME PRÁCI
Kuchařky – kuchaře

Nabízíme:
»   práci na plný úvazek 
»   směnný provoz + So, Ne (1× za 3 týdny)
»   5 týdnů dovolené
»   nástup možný od 21. 8. 2017

Nabídky s přiloženým životopisem zasílejte na mail: kuchyne@dostihovaskola.cz

Školní jídelna Střední školy dostihového sportu a jezdectví
Praha – Velká Chuchle

Informace na tel. čísle 775 474 782 p. Breburdová
Adresa: U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5 – Velká Chuchle

Střední škola dostihového sportu a jezdectví
v Praze – Velké Chuchli

přijme 2 osoby na pozici uklízečky
Požadujeme spolehlivost, pečlivost, bezúhonnost, dobrou psychickou 

odolnost,stručný životopis

»  pracovní doba Po - Pá:
»  úklid na domově mládeže od 7.00 do 15.30 hod.
»  úklid v budově školy od 14.00 do 20.00 hod. (zkrácený úvazek)
»  nástup od 1. 8. 2017

Nabídky s přiloženým životopisem zasílejte na mail: info@dostihovaskola.cz

Informace na tel. čísle 775 474 782 p. Jiříčková
Adresa: U Závodiště 325/1, 159 99  Praha 5 – Velká Chuchle
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Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

POKLADNÍ -
PRODAVAČ(KA)

jedná se jednosměnný provoz
pondělí - pátek, sobota 1x za 3 týdny

přijme na pozici

Tel.: 777 66 1111, 608 777 977
po 14. hodině
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Jste pracovití, nosíte rádi montérky a láká Vás práce se stroji?
Připojte se k našemu týmu! Jsme mezinárodní firma vyrábějící tepelné výměníky, 

vzduchotechnické a klimatizační jednotky. Nabízíme práci v renomované 
společnosti s dlouholetou tradicí, profesní růst a motivující finanční 

ohodnocení – minimální nástupní mzda 21 000 Kč měsíčně, po zapracování
až 30 000 Kč; další zaměstnanecké benefity jsou u nás samozřejmostí.

Zaujali jsme Vás? Pište nebo volejte! Těšíme se na Vás!
Kontakt: HR@lloydcoils.eu / 778 405 882  

Výrobní společnost
v Praze 5 - Radotín

hledá operátory do výroby

Bližší info na tel. 602 352 092

SERVISNÍ MECHANIK
Půjčovna nářadí a stavební mechanizace

v Praze 5 – Radotíně přijme na plný úvazek
servisního mechanika pro opravy a údržbu strojů, 

zahradní techniky a vozidel.
Zkušenosti v oboru podmínkou.

Dále požadujeme řidičský průkaz B
a znalost práce na PC. Nabízíme stálý plat,

firemní benefity, skvělé zázemí a dobrý kolektiv.
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Bc. Iveta Krejčí, Věra Peroutková.
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Spolupráce za městské části:  
za MČ Zbraslav Blanka Velemínská, 

MČ Lochkov Eva Filipová, 
MČ Lipence Michal Popek,

MČ Velká Chuchle Pavel Kováč. 
Vychází 15.6.2017. 

Náklad 10 000 výtisků. 
Výtisk a distribuce ZDARMA. 

Tisk Grafotechna plus s.r.o., 
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.

 Další číslo vyjde 15.8.2017.
Uzávěrka pro inzerci: do 3.8.2017.

Distribuce do všech poštovních schrá-
nek ve správním obvodu zajištěna pro-

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

a fotografie se nevracejí. 

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

Vodnář s.r.o. - REKO24
MICHAL KAUCKÝ
tel.: 603 456 772
e-mail: mkaucky@gmail.com
Strážovská 24, P5 Radotín

zkušenosti od roku 1997

WWW.REKO24.CZ

Bytové jádro za 5 dnů

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

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907

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

mobil: 602 294 754,
www.zaluzie-bendik.cz

Doprava v okolí 10  km ZDARMA

ŽALUZIE, ROLETY, MARKÝZY, SÍTĚ PROTI HMYZU,
ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA, GARNYŽE, 
ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE A TYČE NA MÍRU

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

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

kontakt:
777 266 238
kucma@atlas.cz
www.kucma.cz

provozovna Radotín:
Vinohrady 62
objednávky po tel. dohodě
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MUDr.	Jana	Vaňková	
ordinace	výživového	poradenství	

Nová	poliklinika	Zbraslav	
Elišky	Přemyslovny	1325,	Praha	5	Zbraslav		

www.vyzivavezdraviinemoci.cz		tel:	602	242	153	
4 Chtěli	byste	dlouhodobě	upravit	svou	váhu?	
4 Trápí	vás	zdravotní	komplikace	jako	např.	poruchy	trávení,	

vysoký	krevní	tlak,	vysoká	hladina	cholesterolu,	diabetes	
mellitus,	dna...?	

4 Nabízím	služby,	pomocí	kterých	své	zdraví	podpoříte	a	
upevníte.	
4 Nyní	se	slevou	300,-	Kč	na	vámi	vybraný	program	

Zemní práce minibagrem
Jan Kubát

U Sanatoria 39, Praha 5

tel.: 728 11 70 90
www.bagrovani.info

email:
bagrovani.info@seznam.cz
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Malování, štukování, lakování 
a stěrkování stěn i stropů

+ návštěva zdarma!

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

DROGERIE ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
NABÍZÍ SLEVY 20 – 25 %  NA VYBRANÉ ZBOŽÍ

     Brýle dioptrické a sluneční, žárovky
Toaletní vody, parfém. vody, vody po holení

    Barvy, laky syntetické, laky vodou řed.
     Barvy Hammerité, Alkyton, Hostagrund

Xyladecor, Bondex, Dulux, Karbolka, spreje  
               Lazurol, Sáčky do vysavače, 

             Výprodej vánočního zboží
      Po – Pá 9.00 – 17.00     So 9.00 – 12.00

VETERINÁRNÍ ORDINACE RADOTÍN 

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

Adresa:
Náměstí Osvoboditelů 69
Praha 5 - Radotín

Kontakt recepce,
obchod:

+420 731 272 969
www.vetradotin.cz

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

MVDr. Irina Lobová
MVDr. Anna Fabianová

Veterinární  obchod:
Po - Pá: 9.00 - 19.00 hodin
Sobota: zavřeno
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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

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Jana SRPOVÁ

Vinohrady 62
Praha 5 – Radotín
Tel.: 257 911 140

Mob.: 723 953 573
www.veterinaradotin.estranky.cz
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ZUBNÍ ORDINACE 
MUDr. Kateřina Živná
Tachovská 609, Radotín

PŘIJÍMÁ 
NOVÉ PACIENTY 
VZP, OZP, CPZP, VoZP

objednání na tel.: 
737 727 973

ŘEZ DŘEVIN,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

certifi kát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

Tel: 728 217 957
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   vasezahradnice@email.cz        www.vasezahradnice.webnode.cz

Vaše zahradnice

Odborná péče o vaši zahradu:
• Trávníky a záhony, ovocné stromy, 

arboristické poradenství,  škůdci a choroby,..
• Balkony, terasy, truhlíky,…navíc interiérová 

zeleň mimo sezonu

konzultace na místě, rozpočet předem 

tel: 775 058 228

PŘÍMĚSTSKÝ JAZYKOVÝ TÁBOR
                         PRO DĚTI 9 - 12 LET

Přihlášky a více informací na: www.anglictina-radotin.cz
email: verakunt@yahoo.com               tel.: 777 057 013

JS Angličtina Radotín, nám. Osvoboditelů 69, 
Praha 16 – Radotín

Dále nabízíme:

Jazykové studio nabízí příměstský 
tábor s angličtinou v termínu:
28.8. - 1.9.2017
Další termíny je možné vytvořit 
podle zájmu.

» Letní kurzy angličtiny pro dospělé i děti
» Přípravu na opravný termín maturity z anglického jazyka 
» Intenzivní kurzy angličtiny pro dospělé 
» Individuální výuka angličtiny po skypu se slevou 
» Individuální výuka angličtiny, francouzštiny, němčiny  
   a dalších cizích jazyků 
» Překlady diplomových prací, příruček, brožur atd.
» Překlady z francouzského a německého jazyka
   do českého jazyka 

ČISTÍRNA  -  PRÁDELNA
ODĚVY - TEXTIL -  KŮŽE

 Karlická 1407/39 A
  153 00 Praha – Radotín

   Tel. 257 812 160   
  (sídlo firmy SAK Radotín s.r.o.)

 Karlická 1407/39 A
  153 00 Praha – Radotín

JIŽ BRZY 

OTEVŘENO

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

130/110* u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

Viet anh Nguyen – Sympatizant
Pulitzerova cena 2016: Osudy dvojitého 

agenta sloužícího rozvědce socialistického 
vietnamského státu i tajné službě 

jihovietnamského režimu, s jejímiž 
exponenty se po pádu Saigonu vydá

do amerického exilu. Protkává se zde 
hluboká znalost historických reálií 

se zápletkou ze světa tajných služeb, 
kde agenti jsou spíše než super hrdinové 
obyčejní lidé, kteří se ocitli v nesprávnou 

dobu na nesprávném místě.
nakladatelství Jota

David Mitchell  – Dům za zdí
Když nastane přesně ta správná chvíle, 

objevíte v úzké uličce, lemované cihlovou 
zdí, vchod do neobyčejného domu. Cizí 

člověk vás tam osloví jménem a pozve vás 
dovnitř. Zpočátku se vám nebude chtít 

odejít. Později zjistíte, že odejít nemůžete. 
Každých devět let tam jeho obyvatelé – 

podivní sourozenci – pozvou někoho, kdo 
je odlišný nebo osamělý: přechytralého 

puberťáka, nedávno rozvedeného 
policistu, plachou univerzitní studentku. 
Co se však v domě opravdu děje? Pro ty, 

kdo to zjistí, je už příliš pozdě…
nakladatelství Mladá fronta

Hendrik Groen – Tajný deník
Hendrika Groena 83 1/4 roku

Je sice starý, ale není ani zdaleka mrtvý 
a v dohledné době neplánuje nechat se 
pohřbít. I když jsou jeho každodenní 

procházky stále kratší, protože jeho nohy 
už mu tolik neslouží a musí s nimi chodit 

k lékaři častěji, než by chtěl. Technicky 
řečeno je… starý. Ale určitě jsou mnohem 
zábavnější věci, které se dají v tomto věku 

dělat, než jen popíjení slabého čaje
a pěstování muškátů...

nakladatelství XYZ

John Boyne – Chlapec na vrcholu hory
Když osud malému Pařížanovi Pierrotovi 
určí, že bude žít u tety na vrcholu hory, 

nemá chlapec ještě ponětí, kam se svět řítí. 
Jenže píše se rok 1935 a tajuplný dům, kde 
teta pracuje jako hospodyně, je zlověstný 

Berghof, horské sídlo Adolfa Hitlera. 
nakladatelství Slovart

Marlena De Blasi – Večery v Umbrii
Pravidelně každý čtvrtek večer se čtyři 
ženy scházejí ve zchátralém kamenném 

domě v kopcích nad městečkem Orvietto. 
Tam vaří, usedají ke skvělým večeřím,

pijí svá oblíbená místní vína a rozpráví. 
Líčení společných večeří, ingrediencí

a receptů se prolíná s vyprávěním
o životních osudech...

nakladatelství Jota

Petr Ryska – Praha neznámá
Procházky po netradičních místech

a zákoutích
Tichou Šárkou kolem usedlostí, mlýnů 

a vil, starými Střešovicemi, mezi 
slepenci z domků, průchodů a schodišť,  
trampskou osadou u Berounky, kolem 

rybníků u Dubče…
nakladatelství Grada Publishing

Carole Hillenbrandová – Islám:
historie, současnost a perspektivy

Kniha renomované historičky chce přispět 
k pochopení složité reality islámského 
světa a jeho různorodosti a pestrosti. 
Věnuje se vzniku islámu, jeho historii 

i současnosti, všem náboženským 
stanoviskům, moderním liberálnějším 

proudům, teologii, filosofii, aktuálně často 
diskutovaným tématům, jako jsou džihád 
či terorismus, ale i každodennosti, politice 

či postavení žen v islámském světě.
nakladatelství Paseka

Pro děti:
Ester Stará, Milan Starý –

Každý bulí nad cibulí
Vtipné, chytré a skvěle pointované básně

si zamilují nejen nejmenší, ale i jejich 
rodiče. Na čtenáře čekají verše 

halloweenské, pirátské, ba dokonce 
palačinkové. Seznámí se s lekavou 

babičkou, zavítá na sraz zeleniny, naučí 
se, jak správně stolovat a jak péct buchty 

z kedluben…
nakladatelství Paseka

Petra Braunová – Dům doktora Fišera
Pro čtenáře od 11 let

Podivín doktor Fišer do svého domu 
obehnaného plotem s ostnatým drátem 

nikoho nepouští. Petrovi se podaří 
s pomocí kamarádky Kristýny a dokonalé 
lsti vniknout do domu. Co objeví, je šokující…

nakladatelství Albatros

více na www.knihovna-radotin.cz

15. 6. 17.30 Zabijáci z maloměsta   Dánsko 90 Kč
Bláznivá černočerná komedie. Dva kámoši si na své otravné manželky
najmou ruského zabijáka. Dámy ale ještě neřekly poslední slovo…

 20.00 Pobřežní hlídka   USA 120 Kč
Dwayne Johnson a Zac Efron názorně ukazují, jak může být život 
vodních záchranářů sexy

16. 6. 17.30 Auta 3 3D   USA 150/130* Kč
 Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová

generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade
vše miluje. Tak musí všem dokázat, že nepatří do starého železa

 20.00 Špunti na vodě   ČR 100 Kč
 Desetičlenná expedice vyplouvá na dvoudenní plavbu vstříc 
 dobrodružství a bláznivým zážitkům – Hynek Čermák, Anna Polívková

17. 6. 17.30 Auta 3   USA 130/110* Kč
 20.00 Pobřežní hlídka   USA 120 Kč
20. 6. 17.30 Deník strojvůdce   Srbsko/Chorvatsko 80 Kč
  Ilja, strojvůdce před důchodem, a malý chlapec toužící být také 
  strojvůdcem.Černočerná balkánská komedie
 20.00 Smlouva s vrahem   Finsko   (viz strana 8) 80 Kč
21.6. 17.30 Mumie 3D  USA 150 Kč

 Princezna Ahmanet by chtěla zničit celý svět. Dokáže ji tajná 
 organizace zvaná Prodigium zastavit?

 20.00 Děvče ze sirkárny Finsko   (viz strana 8) 80 Kč
22. 6. 17.30 Transformes: poslední rytíř 3D  USA 150 Kč

Pokračování úspěšné série, v němž se vrátí jako záporák Megatron
 20.00 Stíny v ráji   Finsko   (viz strana 8) 100 Kč
23. 6. 17.30 Auta 3 3D   USA 150/130* Kč
 20.00 Bohémský život   Finsko   (viz strana 8) 80 Kč
24. 6. 17.30 Auta 3   USA 130/110* Kč
 20.00 Holky na tahu   USA 120 Kč
  Pětice nejlepších kamarádek z vysoké školy uspořádá v Miami 
   víkendové setkání po deseti letech v podobě divoké dámské jízdy
27. 6. 17.30 Všechno nebo nic   ČR 90 Kč
  Linda a Vanda jsou spolumajitelky knihkupectví v centru města. 
  V obchodě pracuje Edo a všichni tři touží po lásce na věky věků
 20.00 Král Belgičanů   Belgie/Holandsko 100 Kč
  Král Belgičanů je na státní návštěvě v Istanbulu. Jeho země se  rozpadla.     
  Musí se okamžitě vrátit domů. Z cesty se stane odysea 
28. 6. 17.30 Transformers: Poslední rytíř 3D  USA 150 Kč
 20.00 Holky na tahu   USA 120 Kč
29. 6. 17.30 Já, padouch 3   USA 130/110* Kč
  Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně 
  nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak ho vyhodili z práce…
 20.00 Všechno, úplně všechno   USA 110 Kč

 Madeline má vzácnou chorobu  imunity. Její svět se otočí vzhůru 
 nohama když pozná Ollyho, nového souseda z vedlejšího domu

30. 6. 17.30 Já, padouch 3 3D   USA 150/130* Kč
 20.00 Transformes: poslední rytíř   USA 130 Kč 
1. 7. 17.30 Já, padouch 3   USA 130/110* Kč
 20.00 Transformers: Poslední rytíř 3D  USA 150 Kč
4. 7. 17.30 Král Belgičanů   Belgie/Holandsko 100 Kč
 20.00 Já, Olga Hepnarová   ČR/Polsko   (viz strana 8) 90 Kč
5. 7. 17.30 Naprostí cizinci   Itálie 90 Kč

Brilantní komedie o přátelství, o lásce a zradě, která staví čtyři
přátelské páry do konfrontace odhalující, že si jsou „dokonale cizí“

 20.00 Všechno, úplně všechno   USA 110 Kč
6. 7. 17.30 Spider-man: Homecoming 3D   USA 150/130* Kč
  Peter se snaží vrátit ke svému běžnému životu, ale nový padouch 
  Vulture ohrožuje vše, co je pro něj skutečně důležité – Tom Holland
 20.00 V utajení   GB 120 Kč
  Agentka Alice Racine ze CIA chytí jednoho z teroristů a zjistí,
                                že bomba nastražená v Londýně je biologická zbraň – Noomi Rapace
7. 7. 17.30 Já, padouch 3 3D   USA 150/130* Kč
 20.00 Místo u moře   USA   (viz strana 8) 100 Kč
8. 7. 17.30 Auta 3   USA 120/100* Kč
 20.00 Spider-man: Homecoming   USA 130/110* Kč
11. 7. 17.30 Kráska a zvíře 3D   USA 130 Kč

 Hraná verze animované klasiky společnosti Disney  je ohromující
 filmovou oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů – Ema Wattson

 20.00 Masaryk   ČR   (viz strana 8) 100 Kč
12. 7. 17.30 Spider-man: Homecoming   USA 130/110* Kč
 20.00 V utajení   GB 120 Kč
13. 7. 17.30 Oklamaný   USA 110 Kč
  Milostné drama. Zraněný nepřátelský voják může v prostředí tvořeném
  pouze ženami zapůsobit jako odjištěný granát – Colin Farell
 20.00 Válka o planetu opic   USA 130 Kč
  Po předchozích filmech Zrození Planety opic a Úsvit planety opic
  přichází třetí kapitola boje o Zemi – Andy Serkis, Woody Harrelson
14. 7. 17.30 Anděl Páně 2   ČR 80 Kč

 Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by
 si zasloužil lepší službu. Čert Uriáš ho ponouká, že stačí utrhnout
 jablíčko ze stromu Poznání a cesta k uznání bude volná…

 20.00 Moonlight   USA   (viz strana 8) 80 Kč
15. 7. 17.30 Válka o planetu opic 3D   USA 150 Kč
 20.00 Oklamaný   USA 110 Kč
18. 7. 17.30 Já, padouch 3 3D   USA 150/130* Kč
 20.00 Úkryt v zoo   USA 90 Kč

 Skutečný příběh ženy ředitele varšavské zoo. Během druhé světové války
  se jim společně podařilo zachránit desítky lidských životů
19. 7. 17.30 Spider-man: Homecoming 3D   USA 150/130*  Kč
 20.00 Milovník po přechodu   USA 110 Kč
  Příběh vypráví o celoživotním flákači Maximovi, jehož snem bylo 
  odjakživa užívat si luxusu, a proto balí výhradně starší, bohaté ženy
20. 7. 17.30 Letíme!   SRN/Belgie 110 Kč
  Richard je vrabec. A všichni to ví. Všichni kromě Richarda. Malý ptačí
  sirotek vyrůstá v čapí rodině a je přesvědčený, že se narodil jako čáp.
 20.00 Valerian a město tisíce planet   Francie 130/110* Kč
  Na rozkaz velitele se Valerian a Laureline vydávají na společnou misi 
  do ohromného mezigalaktického města Alfa  Cara Delevingne
21. 7. 17.30 Letíme!   SRN/Belgie 110 Kč
 20.00 Vetřelec: Covenant   USA 110 Kč
22. 7. 17.30 Valerian a město tisíce planet 3D   Francie 150/130* Kč
 20.00 Dunkerk   Francie/GB 130 Kč
  Válečné drama Christophera Nolana vychází z událostí evakuace 
  obklíčených francouzských, britských a belgických vojáků – Tom Hardy
23. 7. 16.00 André Rieu - koncert z Maastrichtu 2017   Holandsko 220/180* Kč

24. 7. – 14. 8.
KINO NEHRAJE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ

���������
��������������������

do 30. června
Prodejní výstava obrazů

Heleny Hanzlíkové
Místní knihovna Radotín v běžné 

otevírací době

15. června
Koncert nejmladších žáků
ZUŠ Klementa Slavického

Modlitebna Českobratrské církve 
evangelické od 18.00 hodin

17. června
Radotínská neckyáda

8. ročník splavování Berounky
na netradičních plavidlech

je součástí cyklu
„Radotínského pábení“

13.00-14.30 prezentace plavidel
15.00 start

15.00-16.00 pohodová hudba
k poslechu i tanci DJ Jarda

16.30-17.00 cíl u lávky
17.30-18.30 kapela Long silence
19.00-19.30 vyhlášení výsledků

a předání cen
20.00-21.30 kapela Long silence

29. června
III. Radotínský triatlon

závody pro děti ve věku 8-15 let
rozdělené do 6 věkových kategorií

areál Biotopu Radotín
první start v 11.00 hodin

prezentace každé kategorie 
30 minut před startem

více na www.biotopradotin.cz

20. června
Závěrečný koncert

ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska 

Radotín v domě U Koruny
od 18.00 hodin

9. července
Léto v Provence

turnaj v pétanque Oddílu Pétanque 
Radotín OPÉRA

na boulovišti v areálu plážového 
volejbalu RSK od 13.00 hodin

více na 
www.facebook.com/OPÉRA-Oddíl-

pétanque-Radotín

více na www.praha16.eu

15. června
Zlatka Bartošková

koncert jedné z nejosobitějších interpretek 
současného šansonu

s nezaměnitelným projevem
vstupné dobrovolné

rezervace míst na tel. 605 340 695
Kavárna U Stromečku od 19.00 hodin

15. června
Tohle je náš svět

pozitivně laděný americký film
Letní kino Kamínka od 21.30 hodin

více na facebook.com/letnikinokaminka

17. června
Zbraslavské jarmarky

prověření prodejci
doprovodný program
 Zbraslavské náměstí
8.30 až 12.30 hodin

více na www.zbraslavskejarmarky.cz

17. června
Atletické závody

pro všechny děti od 5 do 11 let
dětem se budou věnovat
zkušení trenéři atletiky

nutná registrace předem na emailu 
recepce.pexeso@seznam.cz

školní hřiště v ulici Nad Parkem
od 14.00 hodin 

více info  na 721 518 248, www.pexeso.org

17. června
Sen noci svatojánské

mimořádné slavnostní představení
ke 160. výročí zbraslavských divadelních 

ochotníků
Městská zahrada od 20.30 hodin

22. června
Rozpolcený

americký psychologický hororový film
Letní kino Kamínka od 21.30hodin

více na facebook.com/letnikinokaminka

29. června
Swing pro Zbraslav

koncert Big bandu Biskupská se sólisty 
Kateřinou Tošnarovou 

a Ester Kubátovou a speciálním hostem, 
zpěvákem Tomášem Savkou

diriguje Milan Tolkner
 areál Bowlingu Zbraslav

od 18.00 hodin

29. června
Sirotčinec slečny Peregrinové

pro podivuhodné děti
americký fantasy film
v režii Tima Burtona
Letní kino Kamínka

od 21.30hodin
více na facebook.com/letnikinokaminka

sobota 22. července
Zbraslavské jarmarky

prověření prodejci
doprovodný program
 Zbraslavské náměstí
8.30 až 12.30 hodin

více na www.zbraslavskejarmarky.cz

další projekce letního kina Kamínka vždy 
ve čtvrtek od 21.30 hodin

více k programu
na www.mc-zbraslav.cz

příměstské tábory PEXESA

10. – 14. července
Sportovně – tvořivá Olympiáda

se Zuzkou Mackovou
pro předškoláky 4-7 let

24. – 28. července
Letní tábor I – Cestovatelé časem

aneb od pazourku k počítači
pro děti 7-12 let

31. července – 4. srpna
Letní tábor II –

Kouzelná hůlka Harryho Pottera
pro děti 7-12 let

31. července – 4. srpna
Výtvarná akademie
pro mládež 14-19 let

workshop s výtvarnicí Kateřinou Suškovou 
(10.00-16.30 hodin)

14. – 18. srpna
Letní výtvarný tábor –

Japonské ostrovy
pro děti od 9 let

21. – 25. srpna
Letní Lego tábor
pro děti 6-11 let

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

jméno...............................................  adresa..........................................................................
tel. spojení........................................            ..........................................................................

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 20.7.2017

Řešení z minulého čísla

Pavel Hora
Sídliště 1087/27

Radotín

Jana Kotábová
Ametystová 325

Radotín
Jaroslav Bláha
Výpadová 215/9

Radotín
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Příběh, který Vám budu vyprávět, 
je starý jako lidstvo samo. Figuruje 
v něm půvabná a ušlechtilá dívka 
Belle, která má velké sny zasloužilé-
ho knihomola (Hermiona z Harryho 
Pottera Emma Watson), a Zvíře (Dan 
Stevens), netvor, který si svůj tragický 
osud zasloužil svým lehkomyslným 
sobectvím. 

Belle je mladá svobodomyslná dív-
ka na malém městě, které je jí svou 
malostí vskutku příliš malé. Jedinou 
radostí jejího každodenního života, 
kromě četby klasiky a denního snění, 
je její láskyplný otec. Svou oduševně-
lou krásou upoutá pozornost i ves-
nického chasníka Gastona, který sice 
doplivne nejdál, ale je nepoznamenán 
vzděláním či složitějšími duševními 
pochody. Aby zachránila milovaného 
otce, nechá se Belle zavřít do nedale-
kého zakletého zámku, jemuž vládne 
Zvíře. Společnost jí dělá služebnictvo 

začarované do skříní, hrnků a svíc-
nů, které hraje a zpívá čarovnými 
hlasy hereckých hvězd jako je Ian 
McKellan, skvostná Emma omp-
son nebo vynikající Ewan McGregor. 
Rozverná a hravá muzikálová čísla 
střídá něžné a pomalé sbližování 
mezi kráskou a netvorem, kterému 
sice chybí jiskření, ale vynahradí to 
melancholickým půvabem a vzdorem 
vůči předurčeným osudům a okovům 
společenských předsudků. A jak by 
dodala hlavní hrdinka: nesuď knihu 
podle obálky.

Tuhle pohádkovou káru s parád-
ními muzikálovými čísly a překrás-
nými kostýmy nepochybně táhne 
Emma Watson, která se dokázala 
vymanit ze škatulky Harryho Pot-
tera. Představuje trochu jinou Belle, 
než jak ji známe z klasických disne-
yovek. V jiném století a prostředí by 
patrně bojovala za rovnoprávnost 
a volební právo: je kurážná, bojovná, 

K   

Červenec 2017 v kině Radotín ve znamení 
vyznamenaných filmů

úterý 4. 7. 2017 ve 20.00 hodin JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
Celovečerní hraný film Já, Olga Hepnarová je příběhem dívky, která ve svých 
dvaadvaceti letech nákladním vozem úmyslně najela v centru Prahy do lidí 
na tramvajové zastávce a osm jich usmrtila. Ke svému činu se hrdě hlásila, 
odmítla ho litovat, považovala ho za svou pomstu vůči společnosti 
a požadovala pro sebe trest smrti. 
Film obdržel za rok 2016 2 České lvy v kategorii nejlepší herečka v hlavní
a vedlejší roli

pátek 7. 7. 2017 ve 20.00 hodin MÍSTO U MOŘE
Nejnovější film úspěšného scenáristy a režiséra Kennetha Lonergana; vypráví 
příběh osamělého bostonského údržbáře, jemuž se zcela změní život poté,
co se vrací do svého rodného města, aby se zde postaral o svého dospívajícího 
synovce. 
Film obdržel v roce 2017 2 Oscary za nejlepší původní scénář a herec
v hlavní roli

úterý 11. 7. 2017 ve 20.00 hodin MASARYK
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala 
nespoutanost extravagantního umělce 
s povinností a morálkou úředníka, diplomata. Velkou část života procestoval, 
ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž pocházel, na republiku, kterou založil 
jeho otec Tomáš Garrigue.
Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se však 
skrývají i v jeho životě!
Tvůrci filmu obdrželi ocenění Český lev ve 12 kategoriích. Za nejlepší film, 
režii, scénář, kameru, herec v hlavní a vedlejší roli, střih, zvuk, hudba, 
scénografie, kostýmy a masky. Snímek tak překonal dosavadní rekord, 
který držel Hořící keř s 11 soškami. Masaryk se tak stal nejlepším filmem 
roku 2016. 

pátek 14. 7. 2017 ve 20.00 hodin MOONLIGHT 
Nadčasový příběh dospívání a hledání sebe sama je zasazený do drsných kulis 
okrajových čtvrtí Miami. Mladý Chiron bojuje o svoje místo v prostředí, ve 
kterém často rozhoduje právo silnějšího, zatímco jeho vnitřní svět se plní 
láskou, bolestí i touhou. 
Film obdržel v roce 2017 Zlatý glóbus za nejlepší film a 3 Oscary za nejlepší 
film, adaptovaný scénář a herec ve vedlejší roli

nezávislá a rozhodně pasivně nečeká 
na prince, který ji přijde zachránit 
do vysoké věže. Zároveň má smysl 
pro humor, slabost pro dávno mrtvé 
intelektuály a schopnost probudit ve 
Zvířeti nejprve zvědavost, sympatie 
a nakonec i lásku. Jenže počínající 
selanku na zámku ohrozí omezení 
vesničané v čele s Gastonem, kteří 
mají panický strach z neznámého; ja-
koby tvůrci metaforicky reflektovali 
stav současné společnosti. Povede se 
zámek ubránit a zachránit Zvíře před 
věčným zatracením?

Tahle povedená disneyovská adap-
tace nepředstavuje žádnou revoluci, 
jen využívá muzikálovou formu, 
komické vedlejší figurky a výpravné 
pohádkové kulisy k tomu, aby pře-
dala další generaci dětí tradiční hu-
manistické poselství, že dobro a láska 
mohou zvítězit nad zlem a nenávistí. 
A pak zazvonil zvonec, a pohádky 
byl konec.

A R
Pouze jeden jediný den bude do kin 

přenášen živě záznam koncertu 
André Rieu slaví 30 let se svým Jo-

hann Strauss Orchestra a vy můžete 

být u toho. Do kin míří živý přenos 
koncertu k tomuto úžasnému jubi-
leu. Hudebník proslul po celém svě-
tě jako král walzu a je bezpochyby 
jedním z nejpopulárnějších umělců 

vůbec. Kulisou koncertu bude zno-
vu překrásné středověké náměstí 
v Andrého rodném městě Maast-
richtu. Letošní koncert je výjimečný 
právě proto, že ve svém rodném 
Maastrichtu začal André přesně 
před třiceti lety spolupracovat s Jo-
hann Strauss Orchestra. Hudební 
těleso se za ta léta rozrostlo z malé 
skupinky muzikantů poskládaných 
z Andrého středoškolské třídy na 
úctyhodně veliký sbor těch nejlep-
ších hudebníků světa. Dnes plní 
stadiony a svou hudbou šíří radost 
po celém světě.

Přidejte se k nim letos i vy.

Komentáře jsou v angličtině a ho-
landštině s anglickými titulky.

Kino Radotín uvede v neděli 23. 
července v 16.00 hodin živě koncert 
z rodného Maastrichu. Vstupné 
220 Kč (ZTP, senioři a studenti 
180 Kč)
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Název Věk Lektor Termín Cena Kč

Kovbojové – angličtina 3–6 RM 17.–21.7. 3 290

Průzkumníci – angličtina 6–8

ČL 10.–14.7

3 290
ČL 17.–21.7.
ČL 21.–25.8.
ČL 28. 8. – 1. 9.

Detektivové – angličtina 9–12

ČL 10.–14.7.

3 290
ČL 17.–21.7.
ČL 21.–25.8.
ČL 28. 8. – 1. 9.
RM 10.–14.7.

3 290
RM 17.–21.7.
RM 21.–25.8.
RM 28. 8. – 1. 9.

8 sezón, stovky spokojených dětí, 
nově i věková skupina 3–6 let

Příměstské tábory s jazykovým 
zaměřením se rok od roku těší větší 
oblibě. Jsou ideální volbou pro všechny 
děti, které nemohou nebo nechtějí jet na 
klasický tábor, kde by byly odloučeny od 
rodičů a zůstávaly na něm přes noc. Ro-
diče velmi oceňují, že ráno děti přivezou 
a odpoledne po práci zase vyzvednou. 

„Poptávka je opravdu velká. Aby-
chom vyhověli všem požadavkům ro-
dičů, rozšířili jsme letos nabídku pro 
všechny věkové kategorie o další tur-
nusy, navíc ve spolupráci s Lví bránou 
v Třebotově nově nabízíme příměstské 
tábory i pro děti 3–6 let s oblíbenou 
rodilou mluvčí Sophií. Polovina míst 
už je vyprodaná, některé turnusy už 
hlásí pouze poslední volná místa. Pro-
to s rezervací neotálejte, ať neskončíte 
pouze v poli náhradníků,“ uvádí Eva 
Sommerová z marketingu jazykové 
školy Channel Crossings. 

Veškeré informace včetně bohaté 
fotogalerie a referencí účastníků před-
chozích ročníků najdete na www.chc.cz/
primestskytabor. Případně se v CHC 
Radotín (Vrážská 238, Radotín) nevá-
hejte zastavit osobně, jsme připraveni 
zodpovědět veškeré Vaše dotazy. 

FIRST STEPS – angličtina ve školce 
JINAK

Ještě do konce června a pak znovu 
od září můžete své ratolesti přihlásit do 
programu FIRST STEPS, který probíhá 
v Třebotově a je určen pro děti 3–6 
let. Unikátní na něm je, že děti tráví 
s rodilou mluvčí celý den a v angličtině 
vykonávají veškeré běžné aktivity – 
stravování, hry, cvičení, procházky …. 
Volných míst je jen několik. 
Nabídkou pro děti Channel Cros-
sings nekončí!

Jazyková škola Channel Crossings 
myslí i na dospělé, a proto připravila 
na léto řadu kurzů, které probíhají ne-
jen večer, ale i během dne. Své znalosti 
můžete zdokonalovat v anglickém, 
německém, francouzském, italském 
nebo španělském jazyce. Záleží jen 
na Vás, zda si vyberete kurz na celé 
prázdniny, nebo intenzivnější výu-
ku. „V nabídce nechybí ani oblíbené 
konverzace, obchodní angličtina nebo 
kurz poslední záchrany zvaný přípra-
va na reparát. Opět nabízíme také 
nalejvárny němčiny a angličtiny, ve 
kterých si zopakujete danou jazyko-
vou úroveň,“ uvádí Eva Sommerová, 
marketingová manažerka Channel 
Crossings. Kompletní nabídku najdete 
na www.chc.cz/rozvrh.

Příměstské jazykové tábory s angličtinou 
a němčinou v Channel Crossings

Rozpis termínů příměstských táborů s jazykovou školou Channel Crossings:
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Hele, Čech! Hvězda dostala lakrosistky na MS

Chuchelský aerobik přivezl titul mistryň Evropy

Malý sport prožívá velké období. Skrz 
mediální zájem určitě! České ženské lak-
rosové reprezentaci před několika týdny 
v promo videu odehrál part moderátor, 
herec a reklamní režisér Jakub Kohák, 
v úterý navštívil sličný výběr na jeho 
tréninku v Radotíně jeden z nejlepších 
fotbalových brankářů planety Petr Čech. 
Oba pomohli, každý jinou formou, ná-
rodnímu týmu k zaplacení startovného 
na červencové mistrovství světa v Anglii.

Ještě před startem podvečerní úterní 
tréninkové jednotky se Petr Čech vyra-
zil převléknout do sportovního do šaten 
u sousedního fotbalového hřiště, zrov-
na tam probíhal zápas radotínské omla-

diny. „Hele, to je Čech,“ všimnul si jeden 
z mladých čutálistů. Hra se v mžiku 
přerušila, mičuda ztratila na důležitosti, 
každý chtěl bývalou reprezentační jed-
ničku a gólmana londýnského Arsenalu 
vidět. Pár desítek fanoušků/rodičů na 
tribuně začalo vstávat, také toužily mít 
co nejlepší výhled.

Čech fotbalistům pokynul a zamířil 
zpět za lakrosistkami. Pro ně hlavně 
tu přeci dnes byl! „Pííísk,“ foukla ame-
rická trenérka týmu Tierney Larson do 
píšťaly, trénink začíná. Vedro, nevedro.

„Stalo se to náhodou. Na sociální 
síti jsem zahlédl výzvu, že se lakro-
sový národní tým žen kvalifikoval na 
mistrovství světa, ale že tam nemá jak 

odjet. Takže jsem zavolal pár svých zná-
mých a spolupracovníků a začali jsme 
spolu hledat způsob, jak jim pomoct, 
aby na to MS mohly odjet,“ rozprávěl 
o okolnostech vzniku spolupráce před 
hloučkem přítomných novinářů Čech.

Rozpočet na účast na MS včetně roční 
přípravy činil 1,6 milionu korun, jenom 
startovné vyšlo na milion. Český ženský 
lakros a lakrosová unie podpořily repre-
zentaci 600 000 korun, zbytek musely 
sehnat hráčky a realizační tým. Z tý-
mového brainstormingu vzešel nápad 
umístit se na crowdfundingovou strán-
ku Hithit.com, kde lidé mohou finančně 
podpořit projekty, které je osloví. A tak 

se o lakrosačkách dozvěděl i Čech.
„Rozjela se pak taková mašinerie 

a jsem strašně rád, že se nakonec podařilo 
ty finanční prostředky sehnat, protože 
holky si to zaslouží, když se tam kvalifiko-
valy,“ vyprávěl 35letý brankář a rekord-
man v počtu startů za národní tým.

„Jednoho hezkého dne se nám ozval 
manažer Petra Čecha a nabídl pomoc. 
Nejdříve jsme tomu nemohly vůbec 
uvěřit. Teď už věříme a jsme neskutečně 
vděčné a šťastné. Díky Petrově podpoře 
se nám povedlo na sebe upozornit a se-
hnat potřebné sponzory. Díky němu 
tam vůbec jedeme,“ je si vědoma mana-
žerka reprezentace a bývalá reprezen-
tantka Dagmar Merrellová.

Ženské mistrovství světa v lakrosu 
probíhá jednou za čtyři roky, v roce 
2009 ho hostila Praha. Český tým se 
zúčastnil třikrát a vždy skončil v elitní 
desítce, dvakrát bral osmý flek, jednou 
byl devátý. Minulého mistrovství v ro-
ce 2013 v Kanadě se Češky nezúčastni-
ly právě kvůli absenci financí.

A jak to majiteli 190 vychytaných nul 
v Premier League (žádný brankář jich 
nemá více) šlo s lakroskou? Za zhruba 
30 minut tréninku si Čech vyzkoušel 
přihrávky i střelbu, v závěru pak také 
chytání. Takřka dva metry a 90 kilo-
gramů udělaly z jedenáctinásobného 
nejlepšího českého fotbalisty nepro-
stupnou zeď, z 50 střel dostal dva góly.

„Těšil jsem se na to moc, byla to moje 
první zkušenost s lakrosem, předtím 
jsem ho viděl jen v televizi, když jsme 
byli v USA, kde je tento sport velmi po-
pulární. A taky jsem samozřejmě dou-
fal, že si neudělám ostudu, bavilo mě 
to. Nejdřív jsem se zeptal holek, jakou 
technikou a taktikou chytat. Hlavně jak 
používat tu lakrosovou hokejku, takže 
to bylo velmi zajímavé,“ byl spokojený 
otec dcery Adély a syna Damiána.

„Všechny jsme na něj střílely a chy-
til nám skoro všechno. Je to přirozený 
talent,“ chválila Čecha útočnice Adéla 
Blahovcová. „Byly jsme s druhou bran-
kářkou hodně překvapené jeho výbornou 
reakcí na balon, hodně mu to šlo, hlav-
ně na bekhend, s čímž i my dvě máme 
hodně problém,“ doplnila spoluhráčku 
brankářka Kateřina Dvořáková.

Na jubilejní desáté MS, které se od 
12. do 22. července uskuteční v jižní 
Anglii v areálu Surrey Sport Park 
v Guildfordu, se Čech osobně podívat 
nepřijde. A to i přesto, že univerzitní 
areál je jen asi deset kilometrů od jeho 
londýnského bydliště. „Bohužel to mis-
trovství se hraje v průběhu naší přípravy, 
takže já tou dobou budu v Austrálii nebo 
v Číně, takže palce budu držet jen na 
dálku. Jsem ale moc rád, že jsem mohl 
nějak pomoci, aby holky mohly uhrát co 
nejlepší výsledek.“

Mistrovství Evropy ve sportovním 
aerobiku a fitness se tentokrát konalo 
v karlovarském Hotelu Spa Thermal.

Na tento šasmpionát, konaný ve 
dnech 23. až 27. května vyslal Aerobic 
Team Praha 22 nominovaných závod-

nic, které oddíl reprezentovaly v pěti 
soutěžních kategoriích.

Předkola, semifinálová a finálová 
kola všech věkových kategorií probí-
hala intenzivně všechny tři dny. I po 
této stránce byl závod velice náročný. 

V kategorii kadetů (11-13 let) 
se po náročném tříkolovém klání 
v kategorii žen na skvělém druhém 
místě umístila chuchelská závodni-
ce Tereza Miková. Terezka přijela 
na Mistrovství Evropy perfektně 
připravená, což dokazovala svými 
skvělými výkony v celé soutěži. Dru-
hé místo taktéž obsadil Fitness tým 
kadetek Dangerous, které obhájily 
z loňského roku titul Vicemistryň 
Evropy. Fitness tým soutěžil ve slo-
žení: Elizabeth Al-Kaysy, Marie Bez-
kočková, Helena Chvalová, Barbora 
Martínková, Tereza Miková, Lucie 

Pospícha lová ,  Natá l ie Smíšková 
a Kristina Straková.

Po kategorii kadetů byla na řadě 
soutěžní kola kategorie juniorů (14-
16 let). Zde měl Aerobic Team Praha 
obsazení opět ve dvou kategoriích. 

V ženách se na 
4. místě umíst i la 
Veron i k a  Fr a n-
tová jen s těsným 
roz d í l em,  k t e r ý 
ji  děl i l  od t řet í  
p ř í č k y.  Veron i -
ka ve všech třech 
kolech předvedla 
bezchybné výkony, 
které kolo od kola 
svou kvalitou gra-
dovaly.V juniorské 
k a t e g o r i i  s e  v e 
fitness týmech ten 
chuchelský umístil 
na nepopulárním 
4. místě. Představil 

se tu ve složení: Dominika Ebrová, 
Sarah Fryšová, Kateř ina Hricko-
vá, Petra Křečková, Lara Perez , 
Natálie Preisová, Sára Škorpíková 
a Nikol Vosková.

Vyvrcholením Mistrovství Evropy 
byly kategorie dospělých, kde, stej-
ně jako v loňském roce, šel do hry 
o medaile fitness tým petite aero-
bic. Přesně 14 dní před Mistrovství 
Evropy si jedna ze závodnic zlomila 
nohu, čímž byl start fitness týmu 
na ME velice ohrožen. Juniorská 
závodnice Veronika Frantová svou 
ochotou zachránila celý tým a za 
neuvěřitelných šest tréninků se ná-
ročnou choreografii dokázala naučit, 
aby mohla nastoupit místo zraněné 
závodnice na šampionátu v dospělé 
kategorii. Po prvním kole, kdy byl 
výkon družstva velice nepřesvědčivý 

Poslední červnový víkend se v rado-
tínské Beach Aréně koná již skoro 
tradiční turnaj (tentokrát to bude 
4.ročník), který je určen všem nad-
šencům oblíbeného plážového sportu, 
především pak těm amatérským.

V týmu mohou být až tři lidé, 
ale hrát mohou vždy jen dvě osoby. 
Po celou dobu turnaje je připraven 
hudební doprovod v podání DJs: 
Eska, PE:TE, Disco very, Laky Ljuk, 
Filip Dee a Adam Cube. Po skonče-
ní turnaje zahraje černošická kapela 
Timudej, vstup na večerní část je 
symbolických 50 Kč.

V čase mezi zápasy je možné si dát 

Amatérský beachvolejbalový 
turnaj dvojic 

Registrace je možno provádět pro-
střednictvím emailu: amaterbea-
ch@gmail.com, startovné je 250 Kč 
na osobu.
Více informací naleznete na face-
booku BEACH ARENA Radotín. 

a nervózní, se tým umístil na prů-
běžném třetím místě. Do finálového 
kola nastupovala děvčata s odhodlá-
ním předvést to nejlepší a vložit do 
svého výkonu maximum. Za tento 
dechberoucí výkon si Fitness tým 
odvezl zlaté medaile, titul mistryň 
Evropy a především důkaz, že nikdy 
není nic ztracené. Tento tým a jeho 
členky jsou vzorem pro všechny 
malé závodnice doma.

Aerobic Team Praha byl opět zře-
telně vidět na mezinárodním poli 
a se ziskem jedné zlaté a dvou stří-
brných medailí se řadí mezi nejlepší 
kluby v České republice. Velký dík 
patří všm děvčatům i trenérce Ve-
ronice Buriš, která s nimi intenzivně 
pracuje. V současné době všechny 
přípravy směřují k říjnovému Mis-
trovství České republiky a Mistrov-
ství světa, které se bude v letošním 
roce konat v Holandsku.

Maki si z Ria odvezla bronz
Plážové volejbalistky Barbora Her-

mannová a Markéta Nausch Sluková 
vybojovaly na čtyřhvězdičkovém 
turnaji Světového okruhu v Riu de 
Janeiro bronz. Loňské vicemistryně 
Evropy porazily v duelu o třetí místo 
domácí pár Barbara, Fernanda 2:0 
na sety.

„Bombaaaaaaa,“ radovaly se Nausch 
Sluková s Hermannovou. „Porazily 
jsme světový top tým se spoustou zku-
šeností. Ony letos vyhrály v Sia-menu 
a loni v Riu brala Barbara stříbro. 
Vítězství je to hodně cenné, obzvlášť na 
jejich domácí půdě. Je super odstarto-

vat sezonu medailí, moc si jí vážíme,“ 
uvedly pro ČTK.

Největší úspěch dosavadní společné 
kariéry na akci této úrovně Světového 
okruhu vybojovaly v Brazílii za nece-
lou hodinu. Turnajové sedmičky zís-
kaly v dějišti loňských olympijských 
her úvodní sadu po výhře 23:21, ve 
druhé pak přehrály pátý nasazený pár 
21:18. „Hra o třetí místo je vždy hodně 
o hlavě, člověk se musí rychle oklepat 
z porážky v semifinále, protože o třetí 
místo je to všechno, nebo nic,“ uvedly 
beachvolejbalistky.

Minigolfový areál DG Fortuna hostil 
v pořadí třetí podnik unikátního mis-
trovství. Zatímco v minulých ročnících 
se účastníci připékali žhavým červ-
novým sluncem, letos byli v neděli 4. 
června zejména zpočátku zavlažováni 
deštíkem…     

Od prvních úloh na sebe pěknou 
hrou upozorňovala loňská vítězka 
Jana Mišková, které 
více než zdatně se-
kundoval Vladimír 
Semanco. Kvalitně si 
vedl rovněž Mikuláš 
Michalík a pár dal-
ších borců. Vláďa svůj 
výkon stupňoval a vý-
sledek po dvou kolech 
76 bodů ho vynesl na 
první místo. Janě pak 
ani nejvyšší počet tzv. 
Hole-In-One (9!) na 
obhajobu loňského 
vítězství nestačil. Zisk 
85 b. však znamenal 
nejen druhé místo, ale 
i pohodlný zisk pohá-
ru pro nejlepší dámu turnaje! Další 
dáma Martina Popelková byla totiž až 
devátá (123 b.).   

Třetí byl bez jakýchkoli dramat 
zmíněný Mikuláš (97 b.), na čtvrtém 
místě pak Petr Binhack, který výko-
nem 107 b. překvapil všechny účast-
níky, nejvíce pak sebe. První šestku 

uzavřeli pátý Standa Ryvola (112 b.) 
a šestý Milan Mach (114 b.). 

Průběžné pořadí 5. mistrovství 
Radotína po třech disciplínách: 
1. S. Ryvola, 40 bodů, 2. Martin 
Švach, 39 b., 3. M. Michalík, 37 b., 
4. Marta Völfelová, 35 b., 5./6. Jiří 
Smělý a J. Mišková, oba po 32 b. atd.

Na závěr uveďme, že mistrovství 

v tomto roce pokračuje v neděl i 
10. září dvojutkáním: Účastníci si to 
rozdají v pétanque-u a ve vrhu kou-
lí! A mimo mistrovství je mezitím 
připraven ještě jeden pétanqueový 
turnaj – Léto v Provence – v neděli 
9. července. Přijďte si vyzkoušet tra-
diční francouzskou zábavu.

5. mistrovství Radotína v boulo/
koulo pokračovalo minigolfem!

skvělý burger nebo quesadillu, zahrát 
stolní fotbálek, ping pong, zaskákat na 
trampolíně, zatančit, dát drink či se jít 
vykoupat na sousední biotop. 
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Dvacáté páté narozeniny rodea se vydařily
25 let! Celé čtvrtstoletí nabízí Velké 

rodeo v Radotíně jezdcům možnost 
„vyřádit“ se při autentických rodeových 
disciplínách. Hlavně pak ale radotínské 
a okolní veřejnosti umožňuje shlédnout 
stále ještě exotickou sportovní podíva-
nou. Další různé různě ambiciózní pod-
niky v Praze tohoto typu dávno odvál 
čas, ale ten v Radotíně stále „drží“!

Hrůzné předpovědi počasí na so-
botu 20. května ostřílené pořadatele 
z TarpanClanu nikterak nerozházely 
a rodeo bylo připraveno pečlivě jako 
vždy. A jako vždy v posledních letech 
se jelo o Senátorský pohár, který věno-
val senátor PhDr. Tomáš Grulich. 

Hned v první disciplíně, kterou byl 
tradičně Team Penning (Oddělování 
dobytčat) dal o sobě vědět v Radotíně 
nepříliš známý Přemek Řeháček, který 
s partnery Josefem Fialou a Ivonou 
Kovářovou vytřídili jeden kus za 
báječných 0:23:25. A do celkového 
skóre si připsali 6 bodů. Druhá parta 
Mirek Fencl, Petra Hesová, Václav 
Dvořák potřebovala na své dobytče 
čas 1:24:35, takže to bylo skutečně 
„o parník“. Ve stejné soutěži juniorů 
pěkný čas 0:30:97 přinesl při jednom 
kusu vítězství trojce Natálie Kolářová, 
Eliška Roučová, Eliška Plačková. Pou-
hým porovnáním nám vyjde, že v sou-
těži dospělých by děvčata brala druhé 
místo. Jako určitou kuriozitu uveďme, 
že hravé a běhavé stádo vytřídit víc než 
jeden kus žádnému teamu nedovolilo.

Rychlostní disciplína Pole Bending 
(Slalom kolem tyčí) přinesla očekávané 
výsledky. Mezi dospělými se na pomysl-
né „bedně“ srovnali loňská vítězka Ad-
riana Takácsová (kůň Lenka) s časem 
23:41, druhá byla v čase 24:15 Kristýna 
Matějková (Try My Best Dunnit) a třetí 
M. Fencl, který na své nové klisně Lili-
an úlohu zvládl za 24:37. Junioři (lépe 
řečeno juniorky) se na prvních třech 
místech srovnali takto: 1. E. Roučová 

(Scarlett), 26:07, 2. N. Kolářová (Jestee), 
26:38, 3. Natálie Smolíková (Ms Pando-
rita Bonanza), 26:40. 

V lasařské disciplíně pro dospěláky 
Ranch Roping se prosadil dvojnásobný 
exmistr ČR Patrik Urban, který zala-
soval za 13:12, druhý byl Renato San-
tana (16:06), třetí P. Řeháček (16:84). 
Na loňského vítěze Rudu Paula zbyla 
„bramborová“ medaile  (29:87).

P ř i  s l av n o s t n í m  n á s t u pu  v e  
13:15 hod. hlavní role náležela české 
státní hymně a české vlajce. Tu do aré-

ny přivezla úřadující mistryně repub-
liky Kristýna Matějková. V následu-
jícím odpoledním programu dospělí 
i junioři nakládali tele v Trailer Loa-
dingu: v dospělých nejrychleji naložila 
dvojice Josef Stejskal a K. Matějková 
(37:37), ve slušném čase 43:25 to stihli 
i druzí M. Fencl a Petra Hesová. I ju-
nioři prokázali zručnost a jejich koně 
kázeň, když nejrychleji stihli svoji úlo-
hu Barbora Vondroušová s Kateřinou 
Lencovou (54:50), pár vteřinek před 
dvojicí Natálek Kolářovou a Hampej-
zovou (58:66). 

Pak přišla na řadu druhá a poslední 
„rychlostka“, tedy Barrel Race. V seni-

orech se K. Matějková umístila se svý-
mi dvěma koňmi na druhém a třetím 
místě, na vítězku „Tyčí“ A. Takácso-
vou s Lenkou zbyla jen „bramborová“ 
medaile a zvítězila Martina Vrublová 
na Štěpánce.

V juniorech první byla N. Kolářová, 
druhá E. Roučová, třetí N. Smolíková

Steer Wrestling! Parádní disciplína, 
která se jela o Vítězný štít starosty 
Prahy 16 Mgr. Karla Hanzlíka a mi-
mořádnou finanční prémii. Osm bor-
ců si to s telaty a mezi sebou rozdali 
ve dvou kolech. Po prvním kole vedl 
Mirek Kraus před Janem Kolářem, 
v druhém položili úspěšně tele další tři 
stateční. Po seřazení dosažených časů 
předal osobně Mgr. K. Hanzlík věc-
nou cenu J. Fialovi, který dosáhl času 
0:46:30. Další pořadí bylo 2. M. Kraus, 
0:56:26, 3. J. Kolář, 1:04:50, 4. P. Řehá-
ček, 1:04:92, 5. P. Urban, 1:10:46.

Poslední záležitostí rodeového dne 
bylo Přehánění telat, v originálu Team 
Sorting. Telata si uchovala svěžest 
a hravost i při této zajímavé disciplíně 
a dala soutěžícím dospělým pěkně za-
brat. První místo vydolovali zkušení 
dobytkáři R. Santana, R. Paul a Milan 
Cejp. Přehnali dva kusy za 1:01:94. Dvě 
telata v souladu s pravidly přehnali ještě 
J. Stejskal, Kateřina Šoltysová a K. Matěj-
ková a za čas 1:14:51 brali druhé místo!

Závěrečný nástup pak přinesl slav-
nostní vyhlášení celkových vítězů 
Velkého radotínského rodea 2017. Ni-
koho nepřekvapilo, že nejlepší dámou 
rodea, tzv. Rodeo Girl, se stala loňská 
šampionka Kristýna Matějková! Cel-
kovým vítězem se pak stal bodíky 
pečlivě sbírající Přemek Řeháček! Ten 
přijal z rukou prvního zástupce sta-
rosty MČ Praha 16 Mgr. Mirka Knot-
ka mohutný Senátorský pohár. A k po-
háru si vítěz mohl přibalit zbrusu nové 
westernové sedlo od firmy Pinto Maxe 
Hakena.

Čekalem. Dále cílem proběhli: Kilword 
s Danielem Vyhnálkem, Regal Breeze 
s Cloe Calan, Quick Dart s Natálií 
Winterovou, Excellium s Barborou 

Hejnovou, Danetta s Anetou Trn-
kovou, Nubiá s Princess s Korinnou 
Huszár, La Paloma s Matyásem Vargou 
a Eliter s Mariannou Foltínovou.

Po vážení jezdců proběhlo v prosto-
ru cíle dekorování. Čestné ceny předa-
la Ing. Helena Psotová, vedoucí úřadu 
ředitele Nitranského samosprávného 
kraje.

Na starohájském dostihovém zá-
vodišti v Bratislavě byl 21. května 
uspořádán mezinárodní dostih žáků, 
kde adepti žokejského řemesla mohli 
porovnat svoje odborné dovednosti 
a sbírat zkušenosti. 

Chuchelskou dost ihovou školu 
v Maďarsku reprezentovali Korinna 
Huszár, Akos Makoviczki a Matyás 
Varga. Irská RACE vyslala Cloe Calan, 
Slovensko zastupoval: Jozef Čekal, Ma-
rianna Foltínová a Natália Winterová. 
Nejpočetnější ekipu vyslala Střední 
škola dostihového sportu a jezdectví 
v Praze-Velké Chuchli, a to ve složení 
Barbora Hejnová, Michaela Maláčová, 
Jakub Spáčil, Aneta Trnková, Daniel 
Vyhnálek a Valerie Vyhnálková.

Na startovní listině bylo uvedeno 
13 koní. Favoritkou byla Sába s jedním 
z nezkušenějších jezdců – žáků, Jaku-
bem Spáčilem. Po startu se o tempo 
staral především Kilword s Danielem 
Vyhnálkem, v cílové rovině zaútočila 
favoritka Sába, ale v cíli byla nakonec 
vítězná jistě o půl délky Payful Tricks-
ter s žákyní Valerií Vyhnálkovou, která 
získala své druhé životní vítězství! 
Tříletá tmavá hnědka Playful Trikster 
je ze stáje DS Ironic a připravuje ji ve 
Velkých Karlovicích trenér František 
Holčák. Sába doběhla na druhém 
místě, třetí Melody Maker s Ákosem 
Makoviczkim, čtvrtý Nid s Michaelou 
Maláčovou, pátý Aspen Blue s Jozefem 

V mezinárodním dostihu zvítězila 
žákyně z Chuchle

Vítězné jaro badmintonistů
Jaro přineslo hráčům radotínského 

badmintonového oddílu všech věkových 
kategorií řadu turnajů s řadou kvalit-
ních umístění.

Již šestý ročník mezinárodního tur-
naje se konal ve Sportovní hale Radotín 
o víkendu 20. až 21. května.  Do bojů 
v kategoriích U8 až U15 se zapojilo přes 
dvě stovky hráčů různé herní úrovně. 
Letos přijeli i ze Slovenska. Domácí 
mladé naděje se mezi nimi ne-
ztratily a vybojovaly hned něko-
lik turnajových prvenství a řadu 
dalších pěkných umístění. Pro 
některé domácí hráče to byl vů-
bec první turnaj v kariéře.

1. místa získali Jana Hni-
licová v kategorii U10, Jonáš 
Marek v kategorii U12, Adé-
la Klímová v kategorii U13 
a  Dan Furst v kategorii U15, 
2. místo obsadil Matyáš Hašek 
v kategorii U9, 3. místo pak An-
drea Slavíčková v kategorii U10, 
Lucka Sommerová v kategorii 
U12 a Vojta Havlík v kategorii U15.

První ročník mezinárodního tur-
naje dospělých v rámci evropského 
okruhu v Karviné, který se rovněž 
odehrál 21. května, přinesl radotín-
skému oddílu hned dvě prvenství: 
ve dvouhře zvítězil Milan Ludík, ve 
čtyřhrách smíšený pár Alžběta Bášová 
a Jakub Bitman. Všichni se tím kvali-
fikovali na srpnové Mistrovství světa ve 
skotském Glasgow. 

V mládežnických kategoriích se 
drží na špičce největší radotínské 
naděje pro podzimní vrcholy sezóny – 
Mistrovství ČR. Jejich příprava byla 

prověřena v rámci celostátního turna-
jového okruhu. V kategorii nejmladší, 
U13, na svoji první medaili (bronzo-
vou) dosáhli Milan Kovář s Adamem 
Králem ve čtyřhře chlapců. V U15 se 
opět prosadili Dan Fürst a Ema Staň-
ková ve smíšené čtyřhře a Dan k tomu 
ještě ve čtyřhře chlapců, kde vybo-
joval v týmu 3. místo. V U17 Katka 
Mikelová obhájila 3. místo ve dvouhře 

a k tomu ještě 2. místo ve čtyřhře dí-
vek. Jako příjemný bonus pro trenéry 
i oddíl byla Katka zařazena do širšího 
reprezentačního výběru juniorů, který 
se připravuje na Mistrovství Evropy 
U17, které se bude konat na podzim 
v Praze.

Po krátkém odpočinku čeká na 
hráče v létě kondiční i herní soustře-
dění jako příprava na podzim – s vr-
choly sezony na Mistrovství ČR 
jednotlivců i družstev. Ve všech ka-
tegoriích má oddíl Sokolu Meteor 
Praha – Radotín ambice na medai-
lová umístění. 

Červnové dění v Conseq Parku 
Velká Chuchle odstartoval v neděli 
4. června Ladies Day, akce s bohatým 
doprovodným programem, jehož vy-
vrcholením bylo defilé účastnic sou-
těže Miss léta 2017. Početné publikum 
zhlédlo osm zajímavých dostihů, mezi 
nimiž byl hlavním bodem nejdůleži-
tější přípravný test před Českým der-
by, 65. Mironet Velká červnová cena 
(I. k., 2225 m, 135 tis. Kč).

Mezi jedenácti hřebci byli nejsledo-
vanějšími aktéry dva dosud neporažení 
suveréni, ale zatímco sázkový druhý 
favorit Palazzo Corsini (3:1) neměl 
žárnější moment a skončil osmý, mo-

Velká červnová cena a Cena Nory Jeane
hutný tmavý hnědák Black Canyon 
(DS Pegas, 2:1-fav.) začal hned od 
startu plnit svou roli. Žokej Petr Foret 
jej po ostrém úvodu poslal do vedení 
a následně si dostih zrežíroval podle 
vlastních potřeb. V koncovce svěřenec 
Dalibora Töröka k sobě nikoho nepus-
til a sto metrů před cílem bylo defini-
tivně rozhodnuto. Zvítězil zadrženě 
o čtyři délky, přičemž v boji o další 
honoráře byl nejúspěšnější jeho stájový 

kolega Felix (ž. Rája, 14:1), 
a DS Pegas tak obsadila obě 
nejvyšší příčky. Třetím mís-
tem se výrazně připomněl 
svěřenec Josefa Váni Aeneas 
(ž. Chaloupka, Statek Blata 
Český ráj, 17:1), nejlepší 
pětici doplnili Fighting 
Lips (ž. Pavlíček, tr. Tůma, 
Dr. Charvát, 14:1) a loňský 
juniorský šampión Zock 
(ž. Zatloukal, tr. Blažková, 
Joly, 6,5:1).

Black Canyon tak zůstá-
vá i po čtvrtém životním vystoupení 
bez prohry a zaujal pozici hlavního 
favorita 97. Českého derby České pod-
nikatelské pojišťovny.

Na programu byla také 14. Cena 

Nory Jeane (II. k., 1600 m, 100 tis. Kč) 
pro tříleté a starší klisny. Návrat na 
mílovou distanci přinesl čtvrtý kariér-
ní triumf pro čtyřletou bělku Venilliu 
(ž. Zatloukal, tr. Růžičková, stáj a chov. 
Orling. 4:1 – druhá fav.), která zvítězila 
o tři délky před jedinou tříletou účast-
nicí Johankou (ž. Havelková, tr. Myš-
ková, Syndikát 3B, 5:1). O čtyři délky 
třetí finišovala premiantka loňské Ceny 
Arvy z Bratislavy Florentina (ž. Mazur, 
tr. Wroblewski, MUDr. Eva Nieslani-
ková, 4,5:1), za níž se koncovkou na 
dotované příčky posunuly Romanetta 
(ž. Rája, tr. Haris, Haris Galoppo, 12:1) 
a Rabbit Percy (ž. Mach, tr. Juránek, 
Rabbit Trhový Štěpánov, 12:1).

Ve stejný den se uskutečnila i dvě 
mezinárodní žákovská utkání, která 
obě v sedlech svěřenců Petra Kantka 
ze stáje Bellicus racing vyhrál žák 
Daniel Vyhnálek, a dosáhl tak premi-
érového double kariéry. V Ceně Hipo-
spolu (hdcp. IV. k., 1600 m) asistoval 
u čtvrtého plného zásahu kariéry pě-
tileté klisny Fiomi (6:1), Cenu Střední 
školy dostihového sportu a jezdectví 
(hdcp. V. k., 1800 m) pak pod jeho ve-
dením proměnil ve třetí životní výhru 
stejně starý valach Ladar (6,5:1).

Mistrovství světa ve fotbale studen-
tů středních škol - ISF World Schools 
Championship Football, 2017 Prague se 
ve dnech 21. až 29. května v Praze hrálo 
na 15 různých hřištích – mimo jiné i na 
tom radotínském, kde se konalo celkem 
sedm zápasů základních skupin.

„Těchto osm dní bylo opravdu nároč-
ných, a to jak pro organizátory, tak pro 
sportovní výpravy i třeba pro rozhodčí. 
Vždyť 650 studentů odehrálo přes 140 
zápasů na 21 hřištích,“ řekl k turnaji 
Ladislav Petera, šéf organizačního 
výboru a generální sekretář Asociace 
školních sportovních klubů ČR, kte-
rá zajišťovala kompletní organizaci 

šampionátu. „Velmi si vážíme toho, 
že k nám přijeli účastníci například 
až z Číny, Indie, Íránu nebo Nového 
Zélandu. A věříme, že si z programu 
nabitého sportem a kulturou všichni 
odvážejí příjemné zážitky, vzpomínky 
na Prahu a třeba i nová přátelství. To je 
totiž hlavním posláním celého turnaje 
- prostřednictvím sportu propojit různé 
národy a kultury,“ dodává.

V závěrečných utkáních se šampi-
ony stali hráči Kataru a hráčky Ra-
kouska. Mezi 24 chlapeckými týmy 
reprezentovali Českou republiku hráči 
z brněnské Střední průmyslové a vyšší 
odborné školy Sokolská, kteří skončili 

osmnáctí, a dívky ze Sportovního gym-
názia Pardubice obsadily v konkurenci 
12 dívčích týmů desáté místo. 

Mistrovství světa ve středoškolském fotbalu se hrálo i v Radotíně

Více se dočtete na www.assk.cz


