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Slovo k březnu
„Tento způsob
února zdá se mi
poněkud nešťastným,“ bych konstatoval, kdybych
parafrázoval slova
klasika Vančur y
z jeho známého
díla. Prožili jsme
nejteplejší a nejsušší únor za posledních
osmdesát let. Zimu na horách připomínají
jen bílé pruhy sjezdovek, v nížinách stačí
jarní oblečení.
Podivný únor přinesl i novou vládu,
která byla jmenována po historicky nejdelším období z hlediska horizontu voleb
a jejího jmenování. Konečně nahradila
podivnou vládu, kterou prezident jmenoval a označil jako vládu svoji. Ještě neuschl
inkoust na jmenovacích dekretech a dva
šéfové koaličních stran demonstrovali
nejednotnost slovní přestřelkou, kdo má
více „kmotrů“.
Snad budou požadavky na zpětné dorovnání dotací pro majitele bioplynových
stanic ojedinělé. Snad flagrantní střet
zájmů člena vlády nebude předmětem
neustálých podezření. Snad podivná
vyjádření komunistických poslanců
v období připomínky výročí 25. února
nebudou mít dopad na význam chápání
této události. Snad vyjádření o „spravedlivých a demokraticky“ smýšlejících vyšetřovatelích StB a prokurátorech v procesu
s doktorkou Miladou Horákovou, nebo
kladné historické hodnocení tajemníka
Vasila Biľaka nebudou novým standardem vnímání období 1948-1989. Jedna
moudrá osobnost nazvala tato vyjádření
a názory „duševním úrazem“. Nezbývá,
než s tím souhlasit.
O postupu Ruska vůči Ukrajině lze
smýšlet v duchu staré Brežněvovy doktríny: „Kde žijí Rusové, tam je Rusko“, což
pravděpodobně přinese dlouhodobou
politickou krizi ruku v ruce s krizí ekonomickou (ropa, plyn). Pokud by tomu
tak nebylo, šlo by pro všechny o překvapující řešení.
Českou republiku čeká i bez těchto
událostí rušný volební rok. Možná i v této
otázce by mohlo dojít ke zjednodušení
a snížení nákladů. Sjednocení krajských
a obecních voleb do jednoho termínu, tak
jak to má Praha, by bylo logickou cestou.
Úspora by mohla putovat do zdravotnictví za zrušené poplatky. Snaha o přesunutí
pražských magistrátních voleb do termínu ostatních krajských voleb logiku moc
nemá. Vlastní úsudek a zkušenosti jsou
nezastupitelné – vnímat totiž politiku
pouze přes „sjednocená“ média je cesta do
rozbouřených a neznámých vod.
Krásné jarní dny…
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Biotop se staví celou zimu
Z prozatímního průběhu zimy mají
radost vedle občanů, kteří díky teplotně
nadprůměrným měsícům v prosinci až
únoru ušetří nemalé finanční částky
na vytápění, především stavbaři a stavební firmy. Ti využívají příhodných
klimatických podmínek k pokračování
a dokončování rozestavěných akcí.
Nejinak je tomu i v případě výstavby přírodního koupaliště, tzv.
biotopu, v oblasti za druhým stupněm
radotínské základní školy, kde se
dříve nacházela nefunkční a značně
bezpečnostně problematická čistička
odpadních vod.
Zhotovitelská fi rma využívá podmínek, které od začátku roku panují,
a s velkou intenzitou pokračuje v budování nejen koupací části areálu, ale
i potřebného zázemí. Dle ujednání se
zástupci radotínské radnice a s investorem akce, hlavním městem Prahou, je
snaha akci dokončit do začátku letní se-

zóny, tak aby areál s veškerým zázemím
mohl fungovat ke všeobecné spokojenosti návštěvníků již tento rok. Stavba
by tudíž měla být dokončena přibližně
o dva měsíce dříve,
než je dáno uzavřenou smlouvou
mezi investorem,
tedy hl. m. Prahou,
a zhotovitelskou firmou Ekis, s.r.o.
Z důvodu výše
uvedeného, tedy
rozestavěnosti biotopu, ale i z důvodu řešení následného provozu celého zařízení, přijal dne
10. února pozvání starosty Městské
části Praha 16 Karla Hanzlíka zástupce
investora, a to 1. náměstek primátora
Jiří Vávra, aby se přímo na místě přesvědčil o postupu výstavby ojedinělého
a unikátního přírodního koupaliště na

Horymír opět v Radotíně
V pořadí druhá sváteční a triumfální jízda neumětelského vladyky
a bájného hrdiny Horymíra skončila
v sobotu 1. března po čtvrté hodině
odpolední před radotínskou radnicí.
Ostatně také kde jinde?
Jak vladyka ve svém pozdravném
projevu ke starostovi Mgr. Karlu
Hanzlíkovi a všem zúčastněným občanům neopomněl zdůraznit, v Radotíně našel při svém bájném úprku

z Vyšehradu odpočinek a přátelské
přijetí. A proto je mu Radotín navěky
přátelským a milým místem.
Vladyka se svým doprovodem, který
tvořilo 14 jezdců a jezdkyň, vyrazil
z Neumětel už v půl deváté ráno. Při
rozloučení pochopitelně nechyběl sta-

rosta Neumětel Luděk Kuniak, který ve
slavnostním projevu vyzdvihl historický význam této jízdy a přátelství mezi
oběma obcemi z této akce plynoucí.
Horymírovi pak předal slavnostní
poselství pro starostu radotínského.
Pak ještě Horymír se starostou nechali
položit u Šemíkova památníku věnec
a ekipa vyrazila na cestu.
Cesta – s přestávkou na oběd
v Řevnicích – uběhla, přes varování
neumětelského starosty před
rozzuřenými kovkopy, příjemně a pohodově a v půl páté již
vladyka se svojí družinou byli
bouřlivě pozdraveni našlapaným náměstím Sv. Petra a Pavla. Radotínští občané totiž poté,
co si od pravého poledne užívali zabíjačky, trdelníku, horkého
punče a jiných příjemných věcí,
přišli „svého“ Horymíra pozdravit v nebývalém počtu.
Po slavnostních projevech,
kdy starosta Hanzlík přečetl poselství z Neumětel, byla slavnostně
fanfárou O. Procházky zahájena v Radotíně a okolí jezdecká sezóna 2014.
Těšme se společně, milí čtenáři, již teď
na Horymírovu jízdu v roce 2015.

území hl. m. Prahy. Náměstek Vávra
vyslovil spokojenost nad postupem
prací, rovněž vyzdvihnul atraktivnost
projektu, který i dle jeho úsudku bude
mít velký ohlas v podobě zájmu nejen
místních radotínských občanů, ale patrně i občanů ze širokého okolí.

Pro vlastní úspěšné dokončení záměru je vše v pořádku i ohledně dofinancování celé akce. Při zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy v prosinci 2013 byla
ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy
odsouhlasena i částka na dofinancování
výstavby přírodního biotopu.

Kritický stav lávky
přes Berounku
Pravděpodobně již většina radotínských občanů zaregistrovala technická
opatření instalovaná na konci minulého roku na lávce přes Berounku, a to
z důvodu jejího okamžitého zabezpečení proti shromažďování většího počtu
osob či pohybu těžkých břemen (koně,
motorky apod.).
Důvodem jsou alarmující výstupy
z posledního měření pohybu konstrukce, které se každoročně provádí
a jež prokázalo aktuální nadměrný

Měří se radon v bytech
Na radotínském Sídlišti odstartovalo v polovině února měření objemové aktivity radonu v obecních bytech. Při něm
je nutná součinnost všech nájemníků.
Městská část Praha 16 ve spolupráci se
Státním ústavem radiační ochrany, v.v.i. se
sídlem Bartoškova 28, 140 00 Praha 4,
zajistila dodání náměrových krabiček,
které se umisťují do určených prostor
obecních bytů na Sídlišti (v jednotlivých pokojích včetně kuchyně). Nájemníci současně obdrží informační
leták spolu s tiskopisem, do kterého
zapíší čísla jednotlivých krabiček

ZDARMA

I v letošním roce se mohou občané těšit, tak jako v minulých letech, na bohatý
seriál kulturně společenských akcí organizovaných radotínskou radnicí. Programy
jsou připravovány minimálně ve stejném
rozsahu a již v tradičních termínech. Díky
této nabídce se návštěvníci mohou pobavit
při pořadech, které v mnoha případech
dosahují vysoké umělecké úrovně. Cílem
těchto aktivit je nabídnout radotínským
občanům, ale i zájemcům z okolí kvalitní kulturu, kterou mají za minimální
vstupné, ale v mnoha případech i zdarma,
k dispozici. A tak mohli diváci v předcházejících letech na otevřených akcích před
radotínskou radnicí spatřit vystoupení
excelentních zpěváků Kamila Střihavky,
Jana Kalouska, Ivana Hlase a Anny K.
nebo skupin Eddie Stoilow, Ready Kirken
či YoYo band. Velký ohlas sklidily i programy s klasickou vážnou hudbou, které
jsou nabízeny v průběhu roku na scéně
kulturního střediska či v rámci přenosů
z nejslavnějších divadelních a koncertních světových scén v radotínském kině.
Velkou oblibu, díky svojí kvalitě, mají
i adventní koncerty. Dnes mezinárodně
uznávaná sopranistka Markéta Mátlová
či jeden z nejuznávanějších světových klasických kytaristů profesor Štěpán Rak by
každý rok koncertní sály zaplnili po sobě
několikrát. Je skvělé, že se v poslední
době na programech podílí neustále více
a více radotínských osobností a skupin či
souborů. Je úžasné například pozorovat
kvalitativní umělecký posun radotínského divadelního souboru Gaudium, který
dnes nabízí představení srovnatelná s některými pražskými činoherními kluby.
Tak tomu bylo i při soutěžní víkendové
Pražské oblastní přehlídce amatérských
divadel, kterou na začátku března poprvé
v historii přivítalo kulturní středisko Koruna, a kde divadelní soubor navazující na
slávu radotínských ochotníků z minulého
století odehrál komedii Podivné dueto od
Neila Simona. Myslím, že všichni přítomní se velice příjemně pobavili.
Za snahou radotínské radnice o rozvoj
kulturního dění je vedle nabídky a alternativy na příjemné prožití volného času
i úsilí o maximální rozdýchání kulturně
společenského života a navázání na tradice spolkového života, které má Radotín
opravdu historicky bohaté. To, že se při
podobných akcích lidé setkávají, seznamují a hlavně identifi kují s místem, kde žijí,
je samozřejmé a velice důležitým faktem,
obzvlášť v této hektické době. O programové nabídce se dozvíte vždy v Novinách
Prahy 16 nebo na webových stránkách
Městské části Praha 16. Na setkání na
některé z kulturně společenských akcí, ať
před radnicí, v kulturním středisku Koruna, v kině či někde jinde (a že se bude na co
koukat či poslouchat) se těší

Povodňový fond splnil svou úlohu Chyby při odstupování od smluv
Poslední položkou převedenou na Povodňový fond Městské části Praha 16 byla
částka z výtěžku dobrovolného vstupného na
čtvrtý adventní koncert konaný 22. prosince
loňského roku. Fondem tak od jeho založení
8. června 2013 „prošel“ téměř celý milion
korun, přesněji 949 000 Kč!
Povodňové konto bylo zřízeno na
zák ladě rozhodnutí členů Povodňové
komise Městské části Praha 16 a členů
Krizového štábu. Postup byl
schválen Radou městské části
Praha 16 s příznačným variabilním symbolem 040613 (jde
o datum kulminace Berounky v Radotíně 4.6.2013).
Účet slouží k pokrytí části
povodňových škod vzniklých
čer vnovou povodní v roce
2013. Vedení Městské části Praha 16 rozhodlo již při zřizování
tohoto fondu o navýšení z rozpočtu
městské části, a to o částku 600 000 Kč ze
zrušeného grantového řízení. Zbývající
finanční prostředky dodali spoluobčané, různí dárci, instituce, ale i podnikatelé či firmy.
Do konce února byl na základě žádosti
doručené do podatelny Úřadu městské čás-

ti Praha 16 a po rozhodnutí Rady městské
části Praha 16 vyplacen poslední příspěvek
z účtu. Byť byla žádost podána až po řádném termínu, splňovala stanovené požadavky a předpoklady podle schválených
podmínek a kritérií pro přidělení fi nančních prostředků.
Po této poslední výplatě lze konstatovat, že každá koruna z celkové částky
949 000 Kč z Povodňového fondu Městské
části Praha 16 si našla svého
potřebného a pomohla tak
alespoň částečně postiženým
kompenzovat nemalé náklady
vzniklé po povodni.
Poslední vyplacení z konta
a rozdělení bylo také jeho závěrečnou tečkou. K tomuto dni
byl Povodňový fond Městské
části Praha 16 uzavřen. Zbývá
jen doufat, že podobné „povodňové fondy“ nebude potřeba v Radotíně zřizovat.
Závěrem bychom rádi zdůraznili velké
poděkování všem, kteří neváhali a jakoukoliv
částkou přispěli druhým a i tím jim podali
pomocnou ruku. Tohoto přístupu si velmi
vážíme a děkujeme.

Jak se chovat při mimořádných situacích V
Nález nebezpečného předmětu
či odloženého zavazadla
V běžném životě se snad každý z nás
setkal s nebezpečným předmětem či látkou,
a nemusí jít zrovna o nevybuchlou munici
z 2. světové války. Může to být „jen“ infikovaná injekční stříkačka odhozená na ulici či
„nastražená“ v MHD. Jak postupovat v případě takového nálezu či nálezu odloženého
zavazadla, nebezpečných chemických látek
či nevybuchlé munice?
Při nálezu injekční stříkačky je jako
v ostatních případech potřeba kontaktovat
strážníky Městské policie hl. m. Prahy nebo
příslušníky Policie České republiky, kteří
jsou vybaveni a proškoleni na bezpečnou
likvidaci. V případě, že naleznete injekční
stříkačku či jehlu na dětském hřišti, kde si
hrají děti, a to nejen ty vaše, můžete v nezbytně nutném případě zlikvidovat tento
nález s veškerou možnou opatrností sami.
Nikdy se nedotýkejte jehly holýma rukama, vezměte si například papírový kapesník,
ubrousek, igelitový sáček nebo obyčejný list.
Injekční stříkačku či jehlu uchopte co nejdále od hrotu jehly a v ideálním případě vložte
do plechovky či plastové láhve, to abyste
zabránili dalšímu případnému poranění,
uzavřete a vyhoďte do odpadkového koše.
V situaci, kdy se nedopatřením můžete poranit o injekční stříkačku, popřípadě o jehlu,

je nutné ranku co nejdéle nechat volně
krvácet. Krvácení sníží možnou dávku viru
či infekce. Po zastavení krvácení ranku důkladně vymyjte vodou a mýdlem a ošetřete
dezinfekčním roztokem. Poté je nutné co
nejdříve vyhledat svého praktického lékaře,
popřípadě se lze obrátit na nejbližší infekční
oddělení či hygienickou stanici, kde vám
bude sdělen další postup.
S nálezem odloženého zavazadla se můžete setkat na veřejných místech, na nádražích,
autobusových zastávkách či na zastávkách
MHD, v metru, ve vlaku, tramvaji, ale stejně
tak v čekárnách či v obchodech. Zavazadlo
může vedle chemických, biologických a radioaktivních látek obsahovat také nástražné
výbušné systémy. Může jím být sportovní
taška, kufřík, krabička, krabice nebo jen
obyčejná igelitová taška. V případě nálezu
nevybuchlé munice, odloženého zavadla či
předmětu, ke kterému se nikdo nehlásí a vyhodnotíte ho jako nebezpečný, je základním
pravidlem se v žádném případě nepokoušet
s nálezem jakkoli manipulovat, otvírat ho
či zvedat. Neodborná manipulace by mohla
vést k ohrožení vašeho života v případě náhlého výbuchu. I v tomto případě se neváhejte obrátit na linky tísňového volání.

Lupič šel na vlak… a dopadli ho

Dvacet minut před polednem v úterý 11. února prověřovala autohlídka MP telefonické oznámení s tím, že v čekárně vlakového nádraží v Radotíně se nachází údajný pachatel nedávného loupežného přepadení prodavačky v obchodu s textilem
v radotínské Věštínské ulici. Policisté neprodleně prověřili uvedené místo a zastihli zde osobu nápadně odpovídající popisu pachatele výše uvedeného loupežného přepadení. Následně byla kontaktována Policie ČR a hlídka MP s podezřelým
mužem na místě vyčkala do příjezdu operativních pracovníků SKPV Policie ČR.
Muž byl poté převezen na služebnu SKPV v Nádražní ulici v Praze 5.

Mateřská škola Hastrmánek vykradena

V sobotu 15. února v 10.20 hod. prověřovala autohlídka městské policie telefonické oznámení s tím, že došlo k vykradení Mateřské školky Hastrmánek na náměstí Osvoboditelů v Radotíně. Strážníci na místě kontaktovali oznamovatelku,
která zjistila, že došlo k vloupání do objektu školky – k vylomení dveří do kanceláře ředitelky a následnému odcizení trezoru. Na základě těchto skutečností byla
na místo přivolána Policie ČR, která si celou záležitost převzala k dořešení.

Vybírali prošlé potraviny u Billy

18. února ve 23.00 hod. obdrželi policisté oznámení na tísňovou linku 156 kvůli
tomu, že se někdo u zadního vchodu OC Billa dobývá do dveří. Strážníci na
místě spatřili dvě osoby s batohem na zádech a taškou v ruce pohybující se po
oploceném pozemku OC Billa. Při následné kontrole osob bylo zjištěno, že došlo
k poškození oka pro zámek na dveřích klece, ve které jsou uzamčeny kontejnery,
a oba muži z těchto kontejnerů vybírali vyhozené (prošlé) potraviny. Vzhledem
k tomu, že došlo k poškození zajištění dveří od klece, byla na místo přivolána
Policie ČR, která si celou záležitost převzala k dořešení.

Vozidlu ukradli všechna čtyři kola

O jediný den později, 19. února okolo tři čtvrtě na pět odpoledne, prověřovala
autohlídka městské policie oznámení, že se v ulici Na Betonce v Radotíně nachází osobní motorové vozidlo, ze kterého někdo odcizil všechna kola. Na místě
bylo zjištěno, že se zde nachází osobní motorové vozidlo VW Passat šedomodré
barvy bez kol a pod pravým prahem v prostřední části se nachází jeden dřevěný
špalek. Následně byla provedena lustrace vozidla v databázi vozidel hledaných
Policií ČR s pozitivním výsledkem. Policie ČR si po příjezdu na místo celou záležitost převzala k dořešení.

Zatímco při nakupování přes internet
spotřebitelé obvykle vědí, že mají právo
zakoupené zboží do 14 dnů vrátit bez udání
důvodu, v jiných případech si nejsou právem
na odstoupení od kupní smlouvy jisti a chybují. Situaci neusnadňují ani prodejci, kteří
spotřebitele o jejich právech mnohdy nepoučí, což je v rozporu se zákonem.
Na poradnu dTestu se obrátil manželský
pár, který před koncem loňského roku povolal do své domácnosti servisního technika
na pravidelnou prohlídku jejich drahého
vysavače. Technik manželům na místě prodal
novou podlahovou hlavici za více než deset
tisíc korun. Po několika dnech si manželé
uvědomili, že hlavici nepotřebují. Zatelefonovali tedy prodejci a odstoupili od kupní
smlouvy. Podle starého občanského zákoníku
však bylo odstoupení neplatné.
„Jako první pochybil servisní technik,
který opomněl splnit svou zákonnou
povinnost informovat spotřebitele
při uzavírání kupní smlouvy o jejich
právu na odstoupení. Další chybu udělali majitelé nechtěné hlavice, když pro
odstoupení zvolili telefonickou formu.
Zákon totiž stanovoval, že odstoupení
musí být provedeno písemně,“ říká vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš
Zelený. „Podobných případů je hodně
a spotřebitelé jsou často ještě méně informovaní. Při prodeji mimo prostory
obvyklé k podnikání, tedy například
v domácnosti, si ani neuvědomí, že uzavřeli
kupní smlouvu a mají právo od ní odstoupit.“
Při uzavření kupní smlouvy mimo

prostory obvyklé k podnikání zákon umožňuje od smlouvy do 14 dnů od uzavření
odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli
sankce. U koupě zboží se za počátek lhůty
pro odstoupení považuje okamžik převzetí.
„O právu na odstoupení musí podnikatel
spotřebitele písemně poučit. Pokud tak
neučiní, platí pro kupní smlouvy uzavřené
po 1. lednu 2014 lhůta delší, a to jeden rok
a 14 dnů. Jestliže během této lhůty podnikatel
zjistí své pochybení a spotřebitele dodatečně
poučí, běží od okamžiku poučení běžná
14denní lhůta. Zákon už nevyžaduje, aby odstoupení bylo provedeno písemnou formou,
ovšem je třeba si uvědomit, že odstoupení
učiněné po telefonu se bude jen velice těžce
prokazovat. Pro dodržení lhůty pro odstoupení stačí, bylo-li oznámení nejpozději poslední
den lhůty odesláno,“ shrnuje Lukáš Zelený
problematiku odstupování od kupních smluv,
jež se od 1. ledna letošního roku řídí
novým občanským zákoníkem.
Na základě doručeného odstoupení
je podnikatel povinen do 14 dnů vrátit
veškeré peněžní prostředky, které přijal
od spotřebitele. Spotřebitel je ve stejné
lhůtě povinen vrátit zakoupené zboží
i s příslušenstvím a případnými dárky.
Spotřebitelé, kterým nejsou milé
návštěvy podomních prodejců, mohou dát svůj názor najevo například
pomocí vzkazu na dveřích. Časopis
dTest připravil pro tyto účely samolepku s výzvou „Prodejci, nezvoňte“, kterou
si může kdokoli zdarma objednat na adrese
www.dtest.cz/nezvonte.

Praha 16 podporuje projekt Kola pro Afriku
Občané mají nově možnost podpořit projekt Kola pro Afriku. Městská část Praha 16
již v únoru darovala osm kol a ta další mohou lidé přivést do sběrného dvora v Radotíně, který se nachází v ulici V Sudech 1488/2.
Darování staršího nebo již nepotřebného
jízdního kola pomůže dětem v Africe dostat
se snáze ke vzdělání. Bicykly přivezené do
Afriky, konkrétně do nejmenší země černého kontinentu Gambie, umožní dětem dojet
do vzdálených škol a podpoří celkovou
gramotnost a později i větší možnost pracovního uplatnění.
Společnost Kola pro Afriku funguje od
února roku 2012 na principech dobrovolnictví, spolupráce a vlastní iniciativy lidí
v ČR. Od svého vzniku se podařilo nezištně
(spontánně) vytvořit přes 120 sběrných míst
po celé ČR a vybrat téměř 12 000 kol.
Souběžně byl vytvořen centrální sklad
v Ostravě-Koblově, do kterého se sváží dary
ze sběrných míst. Třídí se tu, opravují a některá z nich se chystají na cestu k dětem do Gambie. Kola, která nejsou vhodná pro africký terén, se zpracovávají několika dalšími způsoby.
Některá slouží jako základna náhradních
dílů pro Gambii, jiná jsou opravována pro
jejich využití v ČR – jde o festivalová kola
sloužící k zapůjčení například při hudebních
festivalech – dobrovolné půjčovné kryje část
výloh na přepravu vhodných kol do Gambie.
Jiná kola, opět ta nevhodná pro Afriku, jsou
opravována a v plánu je jejich prodej. Částka
získaná z prodeje bude opět krýt část výloh

na přepravu do Gambie. Většinu bicyklů pro
Gambii opravují lidé ve výkonu trestu v ostravské věznici Heřmanice. Práci v centrálním
skladu se věnují převážně lidé bez domova
a v podobně náročných životních etapách.
Tito lidé tak s projektem Kola pro Afriku
získávají novou možnost se opět, skrze pomáhání druhým, postavit na vlastní nohy.
Přes náročnost příprav vhodných kol
a zajištění jejich přepravy se již do Gambie
podařilo doručit přes 1500 kol. Celý projekt
funguje díky práci nespočetného množství
dobrovolníků, organizace spolupracuje se
školami na benefičních projektech, s ostravskými kulturními zařízeními, spolky
a organizacemi po celé ČR, pořádají se desítky přednášek. Nepostradatelnou součástí
projektu jsou přepravní společnosti, které
bezplatně kola převážejí ze sběrných míst do
centrálního skladu. Činnost společnosti Kola
pro Afriku je podporována i z výtěžku ostravského charitativního obchodu Moment – tak
trochu jiný obchod. Podrobnosti o projektu
najdete na www.kolaproafriku.cz.
Kola pro Afriku přináší radost mnoha
stranám – dobrovolníkům a dárcům v ČR,
lidem, společnostem, firmám nezištně pomáhajícím, a nyní již také mnoha školákům
v Gambii. Mezi Českou republikou a Gambií byl vystavěn symbolický most pomoci,
dávání a sdílení. Jde o vztah oboustranně
bohatý. Pomůžete i vy? Darováním kola
přinesete mnoho hezkého i sobě.

Kolik stojí dítě?

lem 65 až 80 tisíc korun, za celé toto období
zaplatíte za dítko cca 450 tisíc korun.
S nástupem na druhý stupeň základní
školy nebo na osmileté gymnázium (12-15 let)
vzrůstají výdaje spojené zejména se školní
docházkou. Někdy je potřeba dítěti pořídit
i vlastní laptop nebo tablet, pokud ho již nemá.
Přibývají školní kurzy, exkurze, jazykové
pobyty, a pokud dítě sportuje, tak i vyšší výdaje spojené s jeho sportovními aktivitami, ale
třeba i brýle či kontaktní čočky. Mnoho rodičů
začíná v tomto období vyplácet dětem pravidelně kapesné. Roční výdaje tak vzrůstají na
částku mezi 110 až 180 tisíci korunami, většinou podle náročnosti koníčků, kterým se dítě
věnuje. Za celé období jsme tedy na přibližné
částce cca 600 tisíc Kč.
U studenta (16-19 let) výdaje vzrůstají
v souvislosti se školným, tedy pokud nastupuje na nějaký typ soukromé
školy či školy odborné, kde
dochází k nárůstu nákladů
spojených se speciálními pomůckami a praxí. Dále rostou výdaje většinou již na jeden
preferovaný koníček, zvyšuje se kapesné.
Ročně se pohybujeme mezi 120 až 200 tis.,
celkem tedy toto období vychází v průměru na cca 700 tis. korun. Do výdajů není
započítaný semestrální pobyt v zahraničí,
to je již nadstandard, na nějž si rodiče musí
zpravidla připravit peníze navíc. Jedná se
zhruba o částku kolem 300 tis. za půlroční
studium v zahraničí. V tomto období je zase
již možné vést dítě k tomu, aby si přivydělalo.
Za vydělané peníze si pak může dopřát věci,
na kterých v rozpočtu již nezbývá.
Zdá se vám to hodně? Zkoušeli jste si
orientačně sečíst sumu, kterou vás bude potomek stát, než nastoupí na vysokou školu
(to již bereme jako samostatný výdaj) nebo
začne pracovat? Jak s oblibou říká jeden můj
kolega: „Vychovat dítě je přibližně stejný
výdaj jako koupit si ojeté Porsche.“ Některé
rodiny mají před domem zaparkované i tři či
více těchto vozů…

Jaké jsou náklady na první rok dítěte, kolik
zaplatíme, když chodí do školky, školy a dále
studuje? Pro současnou mladou generaci je to
téma velmi zvažované.
Nejdříve si zajistit dobrou práci a stabilní příjem, následně bydlení, a když je vše
zajištěné, je většinou nejvyšší čas pořídit si
dítě, v odvážnějším případě více potomků.
Částka, k níž se nakonec dospěje, je velmi
překvapující. Není divu – děti jsou zpravidla
to nejcennější, co v životě máme. Cena tudíž
musí být zákonitě vysoká.
Pokud si mladá rodina plánuje pořídit
potomka (někdy si to třeba naplánovat ani
nestihne), měla by počítat s částkou od 40
do 100 tisíc korun na pořízení první výbavy pro dítě a na první rok
života. Rodiče mají v tomto
případě možnost ušetřit třeba
při výběru kočárku nebo při nakupování
hraček – mnohdy ty nejdražší výrobky nebývají těmi nejlepšími. Určitě je dobré dát na
kvalitní reference. Také není nutné přehánět
to s nákupem oblečení, dítě rychle roste a některé věci pak nestihne ani obléknout.
V dalším období, říkejme mu předškolní
(1-5 let) plynou výdaje navíc již třeba na
sportovní potřeby, kroužky, které dítě navštěvuje, dále jesle, školku (mnohdy soukromou),
různé výlety a rodinné dětské radovánky. Je
třeba počítat i s výdaji na zařízení dětského
pokojíčku, do kterého se v tomto období dítě
většinou stěhuje. Jeden rok bude rodinu stát
zhruba 50 až 65 tisíc, celé období vychází na
cca 250 tisíc korun.
U školáka (6-11 let) přibude ke všem již
zaběhnutým výdajům, s nimiž se rodina již
víceméně smířila, přestavba dětského pokoje
a výbava do školy, v některých případech
i platba školného. Kolem devátého roku je
třeba pořídit dítěti mobil, většinou kvůli kontrole a také proto, že už ho všichni spolužáci
mají. Ročně se budou výdaje pohybovat ko-

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné
zasedání Zastupitelstva městské části
Praha 16 se koná ve středu 26.3.2014 od
17.00 hod. v radotínském Kulturním středisku, náměstí Osvoboditelů 44.
Svoz velkoobjemového odpadu. Sběr
velkoobjemového odpadu je fi nancován
Magistrátem hl. m. Prahy a zajišťován
společností Pražské služby, a.s. Velkoobjemový kontejner (VOK) je přistaven po
dobu 4 hodin a po celou dobu přistavení
je přítomna obsluha VOK. Do těchto kontejnerů je možné odložit starý nábytek,
koberce a linolea, staré lyže, snowboardy,
kola, umyvadla a WC mísy. V Radotíně
budou kontejnery přistavovány v nejbližším období vždy v úterý od 14.00
do 18.00 hodin takto: 25.3. Vojetická
(prostor za stanovištěm separovaného
odpadu 016/006), 8.4. Ke Zděři (u stanoviště separovaného odpadu 016/007),
15.4. Strunkovská (prostranství nad
čp. 380/15, proti odbočce k vodojemu),
29.4. Věštínská (u stanoviště separovaného odpadu 016/003, slepá ulice směrem
k bytovým domům).
Návrhy k rejstříkovým soudům. Od
1. ledna 2014 je nutné podávat návrhy na
zápis, změnu zapsaných údajů či jejich výmaz k místně příslušnému rejstříkovému
soudu. Návrh lze podat v listinné nebo
elektronické podobě. Podpis na návrhu
na zápis v listinné podobě musí být úředně ověřen. Návrh na zápis v elektronické
podobě musí být podepsán uznávaným
elektronickým podpisem podle zákona
upravujícího elektronický podpis nebo
zaslán prostřednictvím datové schránky
osoby, jež návrh na zápis podává. Ať už je
návrh podáván v listinné nebo v elektronické podobě, musí být elektronicky vyplněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (§ 17 odst. 1 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.). Návrh musí být
doložen listinami o skutečnostech, které
mají být do veřejného rejstříku zapsány,
a listinami, které se zakládají do sbírky
listin v souvislosti s tímto zápisem.
Sběr starých počítačů a notebooků. Nezisková organizace Asekol ve spolupráci
s hl. m. Prahou uspořádá sběrovou soutěž
starých počítačů pro všech 57 městských
částí s názvem Praha plná počítačů. Podle průzkumu se v českých domácnostech
nachází téměř 500 tisíc nepoužívaných
počítačů či notebooků. Díky recyklaci
vyřazených přístrojů lze znovu využít
až 80 % materiálů. Sběr v Praze bude
probíhat ve dnech 1. až 3. dubna, do soutěže se může zapojit všech 57 pražských
městských částí a také organizace zřízené
hl. m. Prahou. Občané i právnické subjekty mohou v tyto dny odevzdávat
na sběrných dvorech hl. m. Prahy své
staré počítače i notebooky v jakémkoliv
počtu. Každé MČ je určeno, který sběrný
dvůr mohou využít - pro správní obvod
Praha 16 je to sběrný dvůr v areálu Technických služeb Praha – Radotín, ulice
V Sudech 1488.
Lhůta pro žádost o koncesi. Odbor živnostenský ÚMČ Praha 16 upozorňuje,
že se blíží konec lhůty k podání žádosti
o koncesi s předmětem podnikání „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu
a lihovin“. Nová právní úprava v praxi
znamená, že každý, kdo je přímým prodejcem spotřebiteli (např. restaurace,
obchody, stánky, cukrárny, ale i prodej
v dopravních prostředcích), musí požádat
do 17. dubna o koncesní listinu. Marným
uplynutím lhůty nemůže být bez koncese
prodáván žádný alkohol s výjimkou piva,
ovocných vín, ostatních vín, medoviny
a ovocných destilátů. Žádost o koncesi
není zpoplatněna a podnikatelé nemusejí
dokládat žádnou odbornou způsobilost.
Životní podmínky 2014. Český statistický úřad organizuje v roce 2014 v souladu
se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice – EU-SILC
2014 (Životní podmínky 2014), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.
Smyslem zjišťování je získávat dlouhodobě
srovnatelné údaje o sociální a ekonomické
situaci v celkem 32 evropských zemích.
Dalším cílem je získat data pro výpočet
ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České
republiky v 9962 domácnostech, z nichž
se 5962 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do
šetření zahrnuty na základě náhodného
výběru počítačem. Vlastní šetření probíhá
do 11. května 2014.
Upřesnění. V čísle 1/2014 byl popsán
případ útěku dětí z mateřské školky. Na
základě četných dotazů upřesňujeme, že se
nejednalo o obecní MŠ Praha - Radotín, ale
o jiné předškolní zařízení v naší oblasti.

Kritický stav...
svislý i vodorovný průhyb lávky v místě šikmých závěsů v řádu cca 30 cm.
Průhyb a sedání se od ničivé povodně v roce 2002 neustále zvětšovaly
a bylo jasné, že i poslední červnová
povodeň se výrazným způsobem podepsala na dalších destabilizačních
procesech. Z těchto důvodů byl zadán
odborníkovi z Vysokého učení technického v Praze požadavek statického
přepočtu lávky, ze kterého vyplynulo,
že je nanejvýš akutní provedení rozsáhlé rekonstrukce lávky a zavedení
okamžitých opatření k zajištění bezpečného přechodu nad Berounkou.
Na základě důležitých výstupů přistoupila radotínská radnice k razant-

strukce se odstraní dočasně instalovaná opatření.
Důvodem těchto kroků je snaha
zajistit konstrukci v dlouhodobějším
horizontu proti dalším posunům
a připravit v tomto delším časovém období opravu či vybudování nové lávky
a především zajistit dostatečné finanční
prostředky, které, jak je již nyní patrné,
jsou nad reálné možnosti rozpočtu
Městské části Praha 16. „Protože se
podle prvních odhadů bude jak v případě rekonstrukce, tak i v případě výstavby nové lávky jednat o částku kolem
30 milionů Kč, zahájili jsme jednání se
zástupci hl. m. Prahy o investiční pomoci,“ říká radotínský starosta Karel
Hanzlík. „Jenom dočasná stabilizace
je velice nákladná záležitost, což bude
znamenat redukci některých letošních
plánovaných investičních záměrů.“

Ob
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„Příroda před nás postavila náročný úkol, kterého se bude snažit radotínská
radnice zhostit v co nejkratší době za přispění hl. m. Prahy a tolerance a ochoty
našich spoluobčanů snášet omezení, které vzniklá situace okolo lávky přináší.“
Z důvodu snazšího rozhodování nením opatřením, která sice ztěžují pohyb
zejména cyklistů, kočárků a menších chala radotínská radnice zpracovat stumotocyklů, ale zabezpečují základní dii na rekonstrukci lávky či případnou
požadavek statika na podstatné ome- výstavbu nové, a to v několika varianzení pohybu po mostní konstrukci. tách, včetně stanovení cen. Momentálně
Opatření bylo realizováno betonový- se rovněž pracuje na zadání projektové
mi zábranami na obou koncích lávky dokumentace k územnímu rozhoda dopravním značením s dodatkovými nutí a bude se zpracovávat realizační
tabulkami, upozorňujícími na nutnost dokumentace ke stavebnímu povolení.
procházet po lávce jednotlivě. Dále je Posledním krokem bude výběr zhotopřipravováno ve spolupráci se speciál- vitelské firmy formou veřejné soutěže,
ními mostařskými firmami provizorní která provede sanaci lávky. Celý proces
podepření lávky v místě posledních je poměrně složitý a časově náročný,
dvou závěsů na radotínské straně. Po a proto je nutno konstrukci provizorně
provedeném statickém zajištění kon- zabezpečit.
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Měří se radon v bytech
obdržení od pracovníků Úřadu městské části Praha 16 umístit na vhodné
místo, nejlépe do horního rohu skříně,
a po celou dobu (do konce dubna 2014)
se s nimi nesmí manipulovat.
Po uplynutí uvedené doby se zavřené krabičky s vyplněným formulářem

umístěná na venkovní straně dna.
V první etapě byla náměrová zařízení předána v objektech čp. 1061 až
1075, další fáze má následovat v nejbližších dnech.
Náměrové měřiče je nutné ihned po

vrátí zpět na Správu obecních nemovitostí ÚMČ Praha 16, Sídliště 1600/15a,
153 00 Praha-Radotín, která zajistí
hromadné vrácení zpět do Státního
ústavu radiační ochrany.
Měření objemové aktivity radonu
bylo monitorováno již v roce 1995
a vzhledem k výměně dřevěných oken
za plastová je nezbytně nutné měření
opakovat.

Zápisy do škol a školek
Zápis proběhl
dne

Počet dětí
u zápisu

Pravděpodobně
bude přijato

Počet tříd
prvňáčků

Pozn.

ZŠ Praha - Radotín

5.2.

143

120

4

2 - Začít spolu
2 - klasická

ZŠ Vladislava Vančury,
Praha - Zbraslav

5. a 6.2.

185

150

6

ZŠ Charlotty Masarykové,
Praha - Velká Chuchle

16.1.

70

46 - 48

2

ZŠ Praha - Lipence

5.2.

48

38 - 40

2

Datum zápisu, hodina

Pozn.

MŠ Praha - Radotín

25.3. od 8.00 do 17.00 hod.

MŠ Hastrmánek - třída Žabiček

MŠ Nad Parkem,
Praha - Zbraslav

Vydávání přihlášek: 14.4. a 16.4. od 13.00 do 17.00 hod
Příjem přihlášek: 28.4. od 13.00 do 17.00 a 30.4.
od 9.00 do 12.00 hod.

Více info na:
www.msnadparkem.cz

MŠ Matjuchinova,
Praha - Zbraslav

Vydávání přihlášek: 14.4. a 15.4. od 13.00 do 17.00 hod
Příjem přihlášek: 28.4. a 30.4. od 13.00 do 17.00 hod.

MŠ Praha Velká Chuchle

19.3. od 13.00 do 17.00 hod.

MŠ Praha - Lipence

9.4. od 13.00 do 17.00 hod.

MŠ Praha - Lochkov

26.3. od 13.00 do 17.00 hod.

Dny otevřených dveří 10. a 11.3.
od 15.00 do 16.00 hod.

V roce 1943 se začali kanoisté scházet
na louce u říčních lázní. Vedle akcí na
Berounce tehdy pořádali i vodácké túry na pramicích a kánoích. V listopadu 1949 vznikl vodácký oddíl Sokola
Radotín – VOR. Do prostoru lázní byla na pronajatý pozemek přesunuta získaná rekreační chata, v níž si oddíl
zřídil klubovnu a loděnici. V rámci slučování tělovýchovy pod TJ Spartak Radotín byl v roce 1952 VOR přejmenován
na oddíl kanoistiky.

Tak vypadal areál radotínských říčních lázní v době,
kdy se tu kanoisté začínali scházet

Roku 1955 byla dosavadní loděnice rozšířena
o rekreační chatu Sokola, která sem byla přemístěna
ze Solopysk. Povodeň o rok později obojí proměnila
v říční doky

Za normálního stavu vody bylo zázemí kanoistů na
souši – rok 1962. Ve stejné podobě tu stálo až do
30.9.1978, kdy byla pokřtěna nová loděnice

Ještě jednou rok 1962 – opravy lodí probíhaly venku.
Tento pozemek se stal vlastnictvím oddílu již roku
1957, kdy se jej podařilo odkoupit od pana Votavy

Závodní činnost – rychlostní kanoistika a slalom – byla
zahájena roku 1957, snímek je ze slalomu na Přeboru
kraje v roce 1961

Medailisté z Mistrovství republiky 1990
v rychlostní kanoistice Martin Kolanda
a Martin Bouzek

Další snímek ze závodů ve slalomu je z roku 1962, na pozici
háčka sedí současný zástupce starosty Městské části
Praha 16 Ing. Milan Bouzek

Oddílové závody v rychlostní kanoistice v roce 1963

Sjezd Vltavy v roce 1996
Podle Knihy o Radotínu připravila Kateřina Drmlová,
foto: Vodácký oddíl Radotín a Letopisecká komise Radotín

Radotínská Radost 2014

Ještě v mnohých doznívají zážitky ze soutěžní přehlídky POPAD a už je to tu
zas. Zase bude celý víkend radotínská Koruna znít divadlem.
Na 6. divadelním festivalu Radotínská Radost, který pořádají Městská část
Praha 16 a Divadelní spolek Gaudium, bude plně využit jak velký sál, tak
i klubová scéna. Program je přitom sestaven tak, aby i ten nejzarytější teatrofi l
vše v pohodě stíhal a o nic nepřišel.

PROGRAM:
Pátek 4. dubna
19.00
Zahájení festivalu, následuje
Křeslo pro hosty s patrony festivalu Sabinou Laurinovou a jejím
otcem Františkem Laurinem (velký sál)
20.00
Hotel Infercontinental – Divadlo Refektář (velký sál)

Kulaté
Velikonoční dílny
…budou zase hlavně a především
o šišatém vajíčku.
Základní škola Praha – Radotín
a Školní klub KLÍČ pořádají tyto jubilejní 10. Velikonoční dílny v sobotu
12. dubna dopoledne, přesněji od 9.00 do
13.00 hodin. Vstupné je 80 Kč.

Vzpomínka na Huga Pavla
Hugo Pavel s nesmírnou vděčností přijal před 14 lety rozhodnutí
pojmenovat radotínské gymnázium
po bratrovi, spisovateli a novináři
Otovi Pavlovi.
S radostí se účastnil několika besed
se studenty i pedagogy Gymnázia Oty
Pavla, kdy vzpomínal na své mládí,
ma min ku Hermínu, tatín ka Lea,
druhého bratra Jiřího, ale především
na Otu. Svá poutavá vyprávění uměl
citlivě prolnout úryvky povídek Oty
Pavla i básněmi ze své sbírky „Vrátil
jsem čas“.
Hugo rozdával životní optimismus,
lásku a energii všude, kam přišel.
Díky celostátnímu fotografickému
projektu, který GOP organizuje více

Sobota 5. dubna
13.30
Slepice a televize – Meluzína (velký sál)
14.10
Jólakettürin – Obecní divadélko Knoflík (velký sál)
15.00
O modré karkulce – Divadlo Žumpa (klub)
15.30
Záhadný telegram – Divadlo Žumpa (klub)
15.50
Osudný hřebínek – Divadlo Žumpa (klub)
16.20
Pokoj č. 719 – Rachtámiblatník (velký sál)
17.20
OFF LINE – Divadlo Refektář (klub)
17.40
Vzpomínka – Divadlo Refektář (klub)
18.30
Ženy a monology – Divadelní spolek Gaudium (klub)
20.00
Noc bláznů – Divadlo Riyo (velký sál)
Neděle 6. dubna
14.00
Dobrá pohádka – Divadlo Akorát (velký sál)
15.10
O velblouďátku – Divadelní spolek Gaudium (klub)
16.15
Recitál Tomáše Berky a Corpus Delicti (velký sál)
17.10
Příběh flanderský a český – Divadelní spolek Gaudium (klub)
18.30
Gréta – recitál (klub)
19.30
Blbec k večeři – Divadlo Mimochodem (velký sál)
Vstupné: dětské představení 60 Kč, představení pro dospělé 100 Kč,
celodenní 150 Kč, rezervace vstupenek –rezervaceks@centrum.cz

Z Radotínské Radosti 2013

KAAN zve na výlet
Radotínský Klub aktivních a nestárnoucích připravil na pondělí 31. března
jednodenní výlet vlakem do jihočeského
města Soběslav na soutoku Lužnice a Černovického potoka.
V plánu je procházka podél bývalých
městských hradeb příjemně zatravněným
příkopem, nabrat čerstvé síly pak budou
moci výletníci v místní Italské cukrárně.

Ti zdatnější se vypraví na ochoz nejvyšší
věže jižních Čech. Všichni společně si
prohlédnou hrad, jedinečným způsobem
rekonstruovaný na moderní knihovnu.
Město s poklidnou atmosférou nabízí
mnoho dalších zajímavostí. O těch, které
KAAN stihne navštívit, nezapomene informovat.

Zájemci o výlet se mohou hlásit nejpozději do 30. března do 12.00 hodin
na tel. 737 83 90 42.

Wabi Daněk v Koruně

Ten, kdo má chuť poslechnout si dobrou nevědomky st vořil novou trampskou
muziku s texty, které mají co říct, je zván do
hymnu.) Postupem let k akustické kytaře
velkého sálu Kulturního střediska Radotín přibral perkuse i elektrickou kytaru, jeho
ve středu 9. dubna od 19.00 hodin. Ten ve- texty zamířily z přírody do civilizace.
čer tu bude vystupovat Wabi Daněk.
Vystupoval s Krisem Kristoferssonem, nahrával s Radůzou i Anetou Langerovou…
Původně trampský písničkář dostal
Do Radotína ovšem přijede sám, jen
třikrát za sebou autorskou portu za písně
se svojí kytarou, písněmi a stále stejně
Rosa na kolejích, Ročník 47, Nevadí. Jenže
hranice tohoto žánru už dávno překročil. příjemným barytonem. Je někdo, komu
(Navzdory tomu, že Rosou na kolejích by to nestačilo?
Koncert Wabi Daňka – velký sál Kulturního střediska Radotín ve středu 9. dubna
od 19.00 hodin.

Den Země, kousek Nepálu v Radotíně
Občanské sdružení Petrklíč srdečně zve na
oslavu celosvětově významného dne. Součástí akce je i výstava fotografií z Nepálu, které
chytnou za srdce.
Oslava celosvětového svátku Dne Země
připadá na 22. dubna, v Petrklíči se připomene v pátek 11. dubna od 16.00 hodin
v prostorách rozlehlé zahrady v Centru
Broučci, nám. Osvoboditelů 6. Bude tu připravené tradiční hravé a tvořivé odpoledne,
vhodné pro lidi od 0 do 100 let.

Celým setkáním se bude prolínat výstava
fotografií z Nepálu, které nafotil David Glynn
(pochází z Irska a v současné době je asistentem v MŠ Petrklíč) během svého putování po
matičce Zemi. Výtěžek z prodeje fotografií
pak pomůže při budování nového sirotčince
v Nepálu, kde David pomáhal. Propojování
lidí ze všech koutů světa, podpora rodin
s dětmi i dětí bez rodin… Jak to vypadá v reálu? Přijďte se sami podívat.
Více informací na www.petrklic.net

Testosteron

bolest. Muži o ženách a také sami o sobě
v drsné komedii, která si ani na svatební
hostině nebere servítky.
Testosteron se hrál na soutěži amatérských divadel v Hronově na prknech místní
sokolovny (na rozdíl od jiných divadelních
prostor nebyla vybavena klimatizací), kde
bylo permanentně 45° C – a třikrát za
sebou vyprodáno. Přesnost a fyzická výdrž
slavila úspěch a dovedla Testosteron na vrchol přízně nejen odborné kritiky, ale také
diváků. Testosteron se tak zařadil do TOP 6
Jiráskova Hronova 2013.
V režii Jakuba Hyndricha bude Testosteron jistě patřit do kategorie nezapomenutelných zážitků i pro radotínské
publikum.

V Kulturním středisku Radotín se v sobotu 12. dubna představí vynikající divadelní soubor Point z Prostějova s úspěšnou
komedií Testosteron polského autora Andrzeje Saramonowitze.
Námět hry vznikl koncem 90. let jako
reakce na vlnu ženských knih a časopisů
ve stylu Bridget Jonesové. Autor se proto
rozhodl ukázat pohled opačný, pohled
muže. Ve hře přitom využil nejen tzv.
znalost života, ale i studie z oblasti sociobiologie, která vysvětluje mužské chování
neúprosnými přírodními zákony.
Sedm chlapů, sedm povah, sedm nátur,
sedm rozdílných hladin testosteronu. Avšak
jeden stejný cíl. Stejná radost a stejná
Testosteron - Kulturní středisko Radotín – v sobotu 12. dubna od 19.00 hodin

Jaká byla POPAD v Koruně?
Celý víkend od 28. února do 2. března
byla Koruna plná, a to doslova od sklepní
klubové scény přes všechny prostory až do
sálu v patře. Čeho? Divadla a divadelních
nadšenců. Konala se zde Pražská oblastní
přehlídka amatérského divadla.
Tato postupová soutěžní přehlídka
funguje již od roku 1990. U Koruny
se však konala poprvé a podle pozitivních ohlasů nejen soutěžících souborů
a diváků, ale i poroty a organizátorů,
určitě ne naposledy. Divácká návštěvnost byla nemalá a souborům se hrálo
dobře. A na semináře si poslechnout
rozb or z k u š ených pá nů porotc ů
(rozhlasového režiséra, a dramaturga
Jaroslava Kodeše, režiséra Miroslava
Pokorného, pedagoga, režiséra a autora Františka Zborníka a herce a režiséra Marka Friče) přišly celé soubory, ale
i veřejnost. Diskutovalo se dlouho do
noci, stále bylo co probírat, co jíst i pít.

Do Radotína přijely kvalitní soubory.
Vrchol ovšem přišel v sobotu večer se
souborem Ad Hoc a jejich komediálně
operním dramatem Rozmrazovač.

Milovníci opery byli naprosto konsternováni – v tom nejlepším slova smyslu.
A ti, co opeře dosud nerozuměli, se ten-

Výstava historických pohlednic
Místní knihovna Radotín všechny zve
na výstavu, která poodhaluje, jak vypadal Radotín před 100 lety. Historické
fotografie z let 1899-1955 vykreslují podobu, kterou se obec chtěla na přelomu
19. a 20. století prezentovat před světem.
Možná jste se někdy v duchu ptali,
jak asi vyhlížel Radotín za dob našich
babiček a prababiček, jak se změnila
jeho podoba a krajina kolem něj, jak
dříve vypadaly budovy dnes přestavené a zrenovované. Podívejte se na
historické fotky, jaký byl Radotín v letech dávno minulých a jak se změnil
za posledních sto let. Staré pohlednice
jsou unikátním pramenem k poznání
historie místa. Mnohý radotínský rodák z nich jistě dokáže vyčíst zajímavé detaily, které zběžnému pohledu

uniknou. (Jakékoli nové podrobnosti
ke zveřejněným fotografi ím či rok
vzniku snímku, u kterých tato informace chybí, jsou vítány.)
A nepřehlédněte soutěž – u deseti
fotografií jsou otazníky s číslem otázky. Ten, kdo je
zodpoví na formuláři, který je
v knihovně u pultu k dispozici, bude
zařazen do losování
o – co jiného, než
p ě k n o u k n i hu .
Součástí výstavy
je také deset leteckých snímků
Radotína z let
1937 až 2010, které

Premiérový DRINK se podával ve sklepě
Možná se jednou stane tradicí, že experimenty začínají ve sklepě. Má to své
výhody, hned je plno, a pro účinkující
zůstane jen úzká stezička na maličké
pódium s mikrofony.

Když tam chcete postavit kameru, musíte diváky trochu „připlácnout“ na stěny
a vybízet je, aby málem ani nedýchali.
Ale zároveň jsou si všichni tak nějak blíž,
takže nikdo s tím nemá problém.
Tak jako na premiéře DRINKu, nové zábavné talk show
o tématech, která nemusejí
vždy vypadat zábavně. Aktuální premiérové téma vtěsnané
do názvu „Moje cena neklesá
množstvím neumytého nádobí“ se pod taktovkou moderující herečky Simony Babčákové
proměnilo ve věčný a věčně
aktuální námět o rozdělení rolí
mezi mužem a ženou jak v domácnosti, tak v zaměstnání.
A le nebyla to ž ád ná sólo

než deset let, Hugo navštívil i mnoho
základních a středních škol v různých
koutech naší republiky, mezi studenty i pedagogy se vždy cítil dobře,
nezřídka získal přezdívku „kouzelný
dědeček“.
Vyučující gymnázia však nejvíce
vzpomínají na krásný srpnový den
roku 2009, kdy s Hugem navštívili
Bránov, přívoz, hospodu u Rozvědčíka a místa u Berounky, kam s Otou,
Jirkou a tatínkem chodili na ryby.
Hugo vzpomínal, vyprávěl, předčítal
z Otovy tvorby, radoval se.
V Hugovi, který zemřel 31. ledna
2014, ztrácíme laskavého a obětavého
člověka.
to večer do opery (minimálně do tohoto
operně divadelního kusu) zamilovali
a hlavně všemu zcela určitě rozuměli.
Jednak díky titulkovacímu zařízení
a pak díky vskutku originálním českým
textům k áriím G. Bizeta, L. Janáčka,
W. A. Mozarta, G. Pucciniho, G. Verdiho a mnoha dalších
velikánů. Není divu,
že následovala Nominace na Divadelní
P i k n i k Vo l y n ě ,
představení získalo
i Cenu diváků.
A na závěr gratulace do našeho radotínského souboru
DS Gaudium: Čestné
uznání za herecký
výkon získala za roli
Florenc Magdaléna
Brončková!
Výsledky Popad 2014 na www.praha 16.eu
věnoval Ing. Ladislav Damašek, ředitel
cementárny Radotín.
Výstava, která potrvá až do 30. dubna 2014, je v knihovně přístupná během její otevírací doby, to znamení
v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od
9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do
18.00 hodin.

jízda, manažerka Anna Kárníková
připomněla loňský impuls pro rovné
příležitosti žen a mužů, který dala
provozní ředitelka Facebooku Sheryl
Sandbergová svou knihou Opřete se
do toho (Lean In) s podtitulem Ženy,
práce a vůle uspět. Významný personalista (headhunter) a bývalý politik
Jan Bubeník zase hovořil o tom, jaký
užitek přináší fi rmám, když mají ve
vedení rozličné zastoupení. Tedy nejen muže a ženy, ale i zástupce starší
i mladší generace.
Premiéra nové talk show DRINK
(Důvtip–Rozhovory-Inspirace–Názory-Kultura) proběhla 26. února 2014
v klubové scéně KS Radotín. Příští díl
DRINKu by měl být na téma Nejsem
věřící, ale věřím že…
P.S. Nyní se zpracovává obrazový
záznam premiéry, který se objeví
i na internetu.
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MICHAL VAVŘIČKA

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

mobil: 604 404 907
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Náměstí osvoboditelů 69, 153 00 Praha 16 - Radotín, tel.: 257 810 521

VIDEOSTUDIO
PÁTEK
PŘEPISY
● rodinného videa všech formátů
na DVD
● starých filmů 8 mm, 9,5 mm, 16 mm
na DVD a HDD
SKENOVÁNÍ
● diapozitivů, negativů a fotografií
SLUŽBY
● kamera, foto, střih
603 277 383, 257 811 063 / Radotín

www.studiopatek.cz

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)

základní

opakovaná
inzerce

2.- předposl.
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105 x 125
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REZERVACE: 251 642 126

www.lunarestaurant.cz
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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

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
-

Údržba zeleně

kácení a prořezy rizikových stromů
likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví
zakládání trávníků a pokládka travních koberců
sekání a provzdušňování travnatých ploch
stříhání živých plotů
úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

www.zahrady-zelen.cz
Eduard Pacák mobil: 605 789 346
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Náklad 10 000 výtisků.
Výtisk a distribuce ZDARMA.
Tisk Grafotechna print s.r.o.,
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
Další číslo vyjde 15.4.2014.
Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 3.4.2014. Distribuce do všech poštovních schránek ve správním obvodu
zajištěna prostřednictvím České pošty s.p.
Za obsahovou a věcnou správnost odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí.

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

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

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

!!! Vyklízení - Stěhování !!!

Vyklízení bytů,
sklepů, pozůstalostí.

•

Odvoz starého
nábytku k likvidaci.

•
•
Odvoz nepotřebných

Stěhování všeho druhu.
věcí k likvidaci.

Telefon: 773 484 056

Zednické a obkladové práce

ÚČETNICTVÍ-DANĚ-MZDYZASTUPOVÁNÍ-PORADENSTVÍ
Marie Pospíšilová
www.ucetnictvi-pospisilova.cz
605 207 242
maripos@volny.cz

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

tel:

777 171 206

Elektrokola CYCLESTAR
(staré) Sídliště 1082
153 00 Praha 5 - Radotín

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

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

Petr Kučera

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506
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Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana USA 3D
150/130* Kč
Hrdina tohoto animáku je geniální jako Einstein, odvážný jako Indiana
Jones, obdržel Nobelovu cenu. A je to pes!
Borgman Holandsko
90 Kč
Černá komedie o nezvaných hostech připomene postupy české nové
vlny i ironická a přesná severská dramata – Alex van Warmerdam
300: Vzestup říše USA 3D
130 Kč
Pokračování epické ságy podle nového komiksového románu Xerxes Franka
Millera, podané úchvatným vizuálním stylem
Grandhotel Budapešť GB/SRN
110 Kč
Dobrodružství Gustava, legendárního recepčního věhlasného hotelu a
jeho pomocníka Zero, který se stane jeho nejdůvěřivějším přítelem
Vampýrská akademie USA
100 Kč
Lissa a její nejlepší kamarádka Rose uprchly ve strachu z vampýrské
akademie, ale po dvou letech byly vypátrány tajemnými strážci
Pompeje USA/SRN 3D
150 Kč
Hlavní hrdina Milo, otrok, který se stal gladiátorem, čeká na svůj
poslední boj, aby zničil své soupeře a dostal se na svobodu
Bella a Sebastián Francie
110 Kč
Film z okouzlujícího horského prostředí natočený podle slavného
seriálu z roku 1965 – režie: Nicolas Vanier
Fair play ČR
110 Kč
Fair play se dotkne ožehavého sportovního problému týkajícího se
nejen naší minulosti – režie: Andrea Sedláčková
Kráska a zvíře Francie
110 Kč
Mladá Kráska obětuje svůj život místo svého otce. Na hradě Zvířete ji
ale nečeká smrt, ale snový život, radost i melancholie – Léa Seydoux
Pompeje USA/SRN 3D
150 Kč
Spartakus Arama Chačaturjana Rusko (viz str. 8)
200 Kč
Fair play ČR
110 Kč
Ať žije svoboda Itálie
90 Kč
Předseda silné politické strany je na pokraji krize a jednoho dne zmizí.
Na svou funkci pošle své dvojče, které trpí bipolární depresí
Grandhotel Budapešť GB/SRN
110 Kč
Vlk z Wall street USA
90 Kč
Fascinující životní příběh fi nančníka - brilantní, zábavná autobiografie
chamtivosti, moci a výstřednosti – režie: Martin Scorsese
Velká oříšková loupež Kanada/Korea 3D
130 Kč
Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají něco
za lubem – režie: Peter Lepeneotis
Noe USA
120 Kč
Zneklidňující vidina potopy světa pronásleduje Noema ve snách čím
dál častěji – Russell Crowe
Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana USA 3D
150/130* Kč
Yves Saint Laurent Francie
120 Kč
Yvesovi bylo teprve 21 let, když byl požádán, aby dohlížel nad
módním domem Dior. Během tří let obrátil módní svět vzhůru nohama
Noe USA 3D
150 Kč
NON – STOP GB/Francie
110 Kč
Liam Neeson opět akční, tentokrát v roli leteckého maršála, který
musí na palubě letadla řešit ohrožení cestujících
12 let v řetězech USA
90 Kč
Měl milující rodinu, dobrou práci, talent, majetek, svobodu i právo na
život. Žil idylický středostavovský život jako většina z nás
Atilla Marcel Francie
80 Kč
Komedie, která vypráví příběh třicátníka žijícího v pařížském bytě
se dvěma aristokratickými tetami – režie: Sylvain Chomet
Koleje osudu Austrálie/GB
100 Kč
Colin Firth ztvárnil britského důstojníka Erica Lomaxe, který padl
během 2. světové války do japonského zajetí
Přežijí jen milenci GB/SRN
110 Kč
Jim Jarmusch natočil romantický horor pro náročné, v němž
Tom Hiddleston a Tilda Swinton představují upírský pár
Trabantem až na konec světa ČR
80 Kč
Danu Příbáňovi a jeho partě nestačilo, že dokázali nemožné a přejeli
trabantem Afriku. Vypravili se napříč Jižní Amerikou
Yves Saint Laurent Francie
120 Kč
Zvonilka a piráti USA 3D
155/135* Kč
Ze světa Petra Pana přichází velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré
a ambiciózní víle
Noe USA
150 Kč
10 pravidel, jak sbalit holku ČR
120 Kč
Marek je chytrý a milý vědátor zabraný do studií astrofyziky. Jeho
život však jednoho dne obrátí jistá dívka naruby – Matouš Ruml
Pompeje USA/SRN 3D
150 Kč
Zlodějka knih USA
100 Kč
Válku a z ní plynoucí důsledky lze přežít všelijak: v úkrytu, se štěstím
a nebo s pomocí knih – režie: Brian Percival
2001: Vesmírná odysea GB/USA
80 Kč
Evoluce a smysl existence lidstva v několika epochách. Filosofická
fi lmová opera Stanleyho Kubricka znovu v kině
Zvonilka a piráti USA 3D
155/135* Kč
Přežijí jen milenci GB/SRN
110 Kč
10 pravidel, jak sbalit holku ČR
120 Kč
Vášeň mezi řádky GB
110 Kč
Nelly, inteligentní a krásná mladá žena si odvážně začne milostný
románek se slavným spisovatelem Charlesem Dickensem
Zvonilka a piráti USA 3D
155/135* Kč
Dlouhá cesta dolů GB
110 Kč
Čtyři neznámí lidé se o silvestrovské noci potkají na střeše věžáku,
oblíbeném místě sebevrahů, všichni se stejným plánem
Koleje osudu AUS/GB
100 Kč
Ona USA
110 Kč
eodore, muž se zlomeným srdcem po ukončení dlouhého vztahu, se
začne zajímat o nový, pokročilý operační systém
Walesa: člověk naděje Polsko
90 Kč
Lech Walesa je podobně jako u nás Václav Havel symbolem pádu
totalitního režimu. Oba byli ve vězení, oba dokázali burcovat davy
Vášeň mezi řádky GB
110 Kč
10 pravidel jak sbalit holku ČR
120 Kč
Velká nádhera Itálie
90 Kč
Captain America: Návrat prvního Avengera USA 3D
155 Kč
Přítel kapitána přežil smrtící pád do hlubin. Našli jej Rusové a vymyli
mu mozek, aby ho mohli desítky let využívat jako nájemného zabijáka
Detektiv Down Norsko
120 Kč
Robert Bogerud (28) chce být soukromým detektivem, což ale není tak
jednoduché, pokud máte jako on Downův syndrom
Rio 2 USA 3D
150/130* Kč
Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli
poté, co se odvážili opustit město Rio a odletět do divoké Amazonie
Ona USA
110 Kč
Captain America: Návrat prvního Avengera USA 3D
155 Kč
Vlk z Wall Street USA
90 Kč
Velikonoční koncert Berlínské fi lharmonie ŽIVĚ (viz str. 8)
200 Kč
Něžné vlny ČR
Vejška ČR

60 Kč
60 Kč

Dětské fi lmy:

22. 3.
15.00
Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana USA
125/100* Kč
29. 3.
16.00
Pošťák Pat 3 Velká Británie
60 Kč
5. 4.
16.00
Hádej, hádej s kocourkem 2 GB
60 Kč
12. 4.
16.00
Zvonilka a piráti USA
120/100* Kč
19. 4.
16.00
Pošťák Pat 4 GB
60 Kč
150/130* Kč – u takto označeného vstupného lze slevu pro děti mladší 15 let uplatnit jen v pokladně kina!

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

do 30. dubna
Kouzlo starých časů na pohlednicích
z let 1899 – 1955
výstava historických fotografi í Radotína
a nejbližšího okolí
v otevírací době Místní knihovny
Radotín: pondělí, středa, čtvrtek
9.00-12.00, 13.00-18.00 hodin
19. března
Komorní koncert
Základní umělecké školy K. Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin
21. března
Jarní kabelková show
neviditelné modelky a moderátorka
Mischa Bernardi vás provedou tajemstvím
dámských kabelek
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
24. března
Čaj o třetí
hudební recitál, kde zazní skladby pro
soprán s doprovodem klavíru
a poezie s kytarou
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 15.00 hodin
23. března
Březnové kácení kuželek
turnaj v kuželkách a hodu diskem
součást Seriálu otevřeného
2. mistrovství Radotína v boulo/koulo
disciplínách v radotínské kuželně
více viz str. 9
26. března
Přednáška o zeleném zákalu
s primářem oční kliniky Gemini
MUDr. Martinem Fučíkem
akce klubu aktivních a nestárnoucích
KAAN - určeno pro veřejnost
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 16.00 hodin
26. března
Houslový koncert
Základní umělecké školy K. Slavického
kostel ČCE Na Betonce
od 18.00 hodin
4. – 6. dubna
Radotínská radost
přehlídka amatérských divadelních
souborů (více viz str. 4)
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
9. dubna
Pohádky na břiše
pohádka pro děti MŠ i rodiče s dětmi
na RD v podání Divadla Anpu
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 9.00 a 10.30 hodin
9. dubna
Wabi Daněk
koncert známého folkového písničkáře
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
12. dubna
10. Velikonoční dílny
ZŠ Praha - Radotín 9.00-13.00 hodin
12. dubna
Divadlo POINT Prostějov: Testosteron
přístupné od 15 let! (více viz str. 4)
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
více nawww.praha16.eu

PRO DĚTI:
Rose Cooperová –
Drby z dívčích záchodků
Blogastický román pro všechny holky,
kterým je blízká Mimoňka a jí podobné.
Sofia nepatří zrovna mezi nejoblíbenější
holky na škole, a dost jí to trápí.
Má nejen svoji úhlavní školní
nepřítelkyni, ale samozřejmě
i tajnou lásku.
Všechny své postřehy a poznámky
si Sofia zapisuje do svého zápisníčku
a doplňuje vtipnými ilustracemi.
Ale hlavně vede školní blog,
kde informuje
o nejnovějších drbech,
zaslechnutých na záchodě.
Mauri Kunnas a Tarja Kunnas –
Nejveselejší kniha o autech
Už jste někdy potkali plačícího
Jeníčka a Mařenku na parkovišti?
Nebo vás napadlo, co by se stalo,
kdyby se Červená karkulka setkala
s vlkem na čerpací stanici?
To všechno a ještě mnohem víc
se dozvíte ze zábavně převyprávěných
klasických pohádek určených
všem milovníkům aut.
Mark Fearing – Pozemšťan!
Nástup na novou školu je pořádné
trauma pro každého, ale když devítiletý
Bud v první školní den omylem nastoupí
do špatného autobusu, který se svou
sbírkou podivných žáčků míří do
vzdálené galaxie, má najednou úplně
jiné starosti, než jestli si ve škole najde
kamarády. A což teprve když zjistí,
že jsou tady pozemšťané považováni
za ta nejobávanější a nejnenáviděnější
stvoření ze všech...
Napínavé, vtipné a úžasně ilustrované
komiksové dobrodružství.
Michal Kraus – Roční období
Další knížka veselých, jednoduchých
a hravých básniček pro předškoláky
a malé školáky. Tentokrát se děti
zábavnou formou seznámí s ročními
obdobími i jednotlivými měsíci v roce.
Alan MacDonald – Rošťák Bertík
Další tři nezbedné příběhy Rošťáka
Bertíka – kluka se zvyky, které všechny
dospělé kolem děsí – jsou tady. Nejdřív
se musí Bertík vypořádat s bacily,
poté doprovodí babičku do tanečních
a nakonec si musí poradit se zombie.
No a jak jinak než po svém…
David Glover –
Dobrodružná matematika
Věřili byste, že může existovat
i matematické dobrodružství plné čísel,
tabulek, diagramů, geometrických útvarů
a logických výpočtů? Pod názvy Tajemná
jeskyně, Muzeum záhad, Planeta hádanek
a Strašidelný zámek se skrývají knížky
z ediční řady Dobrodružná matematika,
které jsou specifické svou formou nečtou se chronologicky po stránkách
za sebou, ale čtenář listuje a postupuje
podle toho, jak řeší jednotlivé úkoly.
Napínavé příběhy s jednoduchými
i zapeklitými úkoly pro děti od 8 let.
Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3
Praha – Zbraslav
tel.: 257 111 802-5
e-mail:knihovna@mc-zbraslav.cz

do 27. března
Markéta Pošarová – obrazy a kresby
výstavní síň Městského domu ve výpůjční
době knihovny
20. března
Koncert žáků ZUŠ
obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin
28. března
Koncert Vejvodovy kapely
ke 112. výročí narození Jaromíra Vejvody
předprodej vstupenek od 11. března
Černé divadlo Jiřího Srnce
od 19.30 hodin
29. března
Honza pánem
marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
29. března
Rozmarné léto
dramatizace knihy V. Vančury
hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
5. dubna
O pejskovi a kočičce
maňásková pohádka pro nejmenší Divadlo
J. Kašky od 15.00 hodin
5. – 28. dubna
Duch a tvar
výstava Jany a Jana Majcherových –
od volné tvorby po typografii
výstavní síň Městského domu ve výpůjční
době knihovny
12. dubna
Benjamín a tisíc mořských ďasů Kapitána
Barnabáše
repríza maňáskové pohádky
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
Změna programu vyhrazena!
informace, rezervace: kulturní oddělení
ÚMČ Praha-Zbraslav
U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801
e-mail: kultura@mc-zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura

20. března
Poetická exploze poezie
TentočkyVotočky se pokusí tuto
nesmělou dámu přivést a …
a máte-li vlastní tvorbu, rádi ji zařadí
vstup 44 Kč, od 20.00 hodin
28.-29. března
Burza dětského jarního a letního
oblečení a vybavení
pá 17.00-19.00 příjem věcí
so 9.00-12.00 prodej, 16.00-17.00 výdej
v ZŠ V. Vančury, vstupné 10 Kč
29. března
Divadelní spolek Prší pro školáky
workshop 10.00-17.00 hodin
v 16.00 ukázka pro blízkou veřejnosti
Pexoklubovna pro školní mládež
v pátek 13.00–16.00 hodin,
vstup zdarma – debaty, přednášky,
volná zábava, tvoření, pohyb
21. března
Výprava za Eiffelovou věží
28. března
Den učitelů v ČR
interaktivní beseda – V těle učitele?
více na www.pexeso.org

Letošní letní prázdniny mají 9 týdnů –
řešením jsou příměstské tábory
Léto bude k dětem opravdu štědré.
Školákům dopřálo 9 týdnů volna, což
znamená 44 dnů dovolené, a aby toho
nebylo málo, oba svátky vycházejí na víkend. Když se k tomu přičtou ještě ostatní prázdniny a ředitelská volna, každý
by potřeboval 3 měsíce dovolené v roce

(nebo alespoň prarodiče v důchodu).
Většina rodičů ale taková privilegia
nemá. Jim jazyková škola Channel
Crossings přináší řešení - Příměstské
tábory s angličtinou v Radotíně.
Příměstské tábory jsou určeny všem
dětem, které nemohou nebo nechtějí

Rozpis termínů příměstských táborů s jazykovou školou
věková kategorie

termíny

cena

novinka: příměstský tábor pro děti 6–8 let
www.chc.cz/tabor6-8

30. 6. – 4. 7. 2014
7. 7. – 11. 7. 2014
25. 8. – 29. 8. 2014

2 990 korun

příměstský tábor pro děti 9–12 let
www.chc.cz/tabor9-12

30. 6. – 4. 7. 2014
7. 7. – 11. 7. 2014
25. 8. – 29. 8. 2014

2 990 korun

příměstský tábor pro děti 13–15 let
www.chc.cz/tabor13-15

30. 6. – 4. 7. 2014
7. 7. – 11. 7. 2014
25. 8. – 29. 8. 2014

2 800 korun

jet na klasický tábor, kde by byly odloučeny od rodičů a zůstávaly na něm
přes noc. Jednotlivé turnusy v Channel Crossings nabízejí od pondělí do
pátku aktivní program ve spojení
s angličtinou. Obojí je přitom přizpůsobeno věku dětí.
Pro velký zájem letos jazyková škola zdvojnásobila počet turnusů a nově
nabízí i skupinu pro děti od 6 do 8 let.

Detailní informace k jednotlivým
táborům jsou na webových stránkách
uvedených v tabulce.

VLK Z WALL STREET
Člověk člověku vlkem, napsal anglický filozof omas Hobbes v Leviathanu a postavil politickou koncepci společnosti na právu silnějšího. Podobně je
tomu ve finančním centru zeměkoule,
na Wall Street, jen svaly tu vystřídal
mozek a pravidlo, že drzé čelo je lepší
než poplužní dvůr. Možná vás zaujaly
knihy jako Too Big to Fail o bankovní
krizi nebo Stoneovo kritické pojetí
finančních mágů osmdesátých let
v podání Gordona Gekka, ale je vlastně
jedno, jestli na akciové trhy nahlížíte
jako na americký sen, nebo noční můru
z Wall Street. Film je natočen podle
skutečných událostí, resp. vzpomínek
Jordana Belforta, burzovního makléře
s ostrými lokty, který po svém pádu
a pobytu ve vězení přesedlal na přednáškovou dráhu motivačního řečníka.
Nejdříve dobré zprávy z filmové fronty: jednotlivé scény jsou perfektní a nekompromisní, tak, jak to jen americká
režisérská legenda umí. Není pochyb
o tom, že Martin Scorsese je brilantní

Měsíc duben v kině Radotín
ve znamení Zlatých globů a Oscarů

V měsíci dubnu uvede kino Radotín celkem 8 fi lmů, které byly oceněny
Zlatými globya Oscary.
V úterý 1. dubna v 17.30 hodin 12 LET V ŘETĚZECH – tento fi lm byl oceněn
Zlatým globem za nejlepší drama a 3 Oscary za nejlepší
fi lm, herečka ve vedlejší roli a adaptovaný scénář.
V sobotu 12. dubna a v pátek 18. dubna ve 20.00 hodin
ONA – fi lm obdržel Oscara za nejlepší původní scénář.
Ve středu 16. dubna ve 20.00 hodin VELKÁ NÁDHERA –
fi lm byl oceněný Zlatým globem a Oscarem za nejlepší
zahraniční fi lm.
V sobotu 19. dubna ve 20.00 hodin VLK Z WALL STREET –
fi lm oceněný
Zlatým globem za hlavní mužskou roli (Leonardo di Caprio)
Ve čtvrtek 24. dubna ve 20.00 hodin VELKÝ GATSBY –
fi lm oceněný 2 Oscary za výpravu a kostýmy.
V sobotu 26. dubna ve 20.00 hodin GRAVITACE –
fi lm obdržel na letošním udílení cen
7 Oscarů a to za režii, kameru, hudbu, střih, vizuální
efekty, mix zvuku a střih zvuku a navíc byl oceněn
Zlatým globem za nejlepší režii.
Ve středu 30 dubna ve 20.00 hodin JASMÍNINY SLZY –
fi lm oceněný Zlatým globem a Oscarem za nejlepší
herečku v hlavní roli (Cate Blanchett).
Jako lahůdku uvede kino v úterý 8. dubna ve 20.00 hodin
film 2001: Vesmírná odyssea, který v roce 1969 obdržel
Oskara za vizuální efekty (režie Stanley Kubrick)

SPARTAKUS

Emblematický titul Bolšoj baletu
a jeho stylu - velké drama s odvážným
hrdinou, velkými skoky, velkolepou
scénou, kostýmy a sborem. Nejpopulárnější balet Jurije Grigoriče, ve
kterém autor fi lmařským způsobem
odvíjí dramatické vlákno. Libreto volně inspirované povstáním otroků ve
starém Římě. Je to silné drama plné
kontrastů, vznešených idejí boje za
svobodu, maskulinního světa bojových
a milostných scén. Grigorivič vytvořil
Spartakem symbolické taneční obrazy
svobody a otroctví. Klasický příběh
muže, který se z otroka stane vůdcem
a zemře jako mučedník.
V antickém dramatu o povstání otroků bojujících za svobodu se budou
blýskat tanečníci souboru s nejlepší
mužskou taneční technikou na světě.
Balet je nesmírně atraktivní pro ženské
publikum. Michail Lobukin, představitel Spartaka, je dvoumetrový ramenatý
svalnatý blonďák s modrýma očima

VELIKONOČNÍ KONCERT BERLÍNSKÉ FILHARMONIE
Po úspěchu silvestrovského galakoncertu Berlínská filharmonie v českých kinech jsme se rozhodli zařadit
do programové nabídky kina Radotín
i velikonoční koncert v přímém přenosu pod taktovkou Sira Simona Rattlea.

Program

G. Ligeti: Atmosphéres
R. Wagner: Předehra k 1. dějství
k opeře Lohengrin
E. Elgar: Koncert pro violoncello
a orchestr e moll op. 85
I. Stravinskij: Svěcení jara
Sol Gabetta: violoncello
Sir Simon Rattle: dirigent
Berlínská filharmonie
Přímý přenos v rámci „Velikonočního festivalu 2014“ v BadenBadenu můžete zhlédnout v kině
Radotín v neděli 20. dubna 2014
v 18.00 hodin. Délka koncertu cca
2 hodiny. Vstupné 200 Kč, studenti
a důchodci 150 Kč

Úroveň: lehká

Úroveň: těžká

Po tìké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. Poslyte,
nevidìli jsme se u nìkde? Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!
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filmař a Leonardo di Caprio jeho bohem
nadaná Múza, která navzdory dětsky
líbivé tvářičce zahraje prakticky cokoliv.
Cameo Matthewa McConaugheyho
v roli finančního guru je okouzlující,
zajímavostí ovšem je, že komický zvířecí
rituál s bušením do hrudi McConaughey
skutečně používá jako svou hereckou
přípravu. Bezchybná je i Margot Robbie
jako blonďatá sexbomba, manželská
trofej, kterou si Jordan odnáší z lítého
burzovního boje, ale i Jonah Hill v roli
zhýralého parťáka.
Jenže je tu jeden velký háček: o prohnilosti finanční větve kapitalismu už
jsme četli a viděli nejen více, ale i hlouběji a chytřeji. A tahle dekadentní party
ve stylu koks, sex a prachy působí jako
nekonečná smyčka. Hodinu je to neskutečná zábava, ale znovu a znovu opakující se hříchy ztrácí přitažlivost, takže je
snadné dostat se do stavu, kdy vás nahé
prostitutky, šňupání kokainu a házení
lidským trpaslíkem lehce nudí. Scorsese
nechává mluvit a konat svého antihrdinu, nevysvětluje, neomlouvá, nekritizua mužnými svaly, který nosí
svoji partnerku doslova na
rukou. Protiváhu maskulinních skokových variací
budou tvořit krásné milostné
duety kreslící do prostoru
nekonečně dlouhé linky
těl tanečnic. Jako svůdnou
a ra f i nova nou mi len k u
vojevůdce Crassa uvidíme
největší tanečnici současnosti – dokonalou Světlanu
Zacharovou a jako oddanou
ženu Spartaka něžnou Annu
Nikulinu.
Bolšoj balet
Bolšoj balet je symbolem baletní dokonalosti. Získal si až
mýtické renómé. Tradice souboru se
odvíjí už od carského Ruska (1776).
Ve 20. století si soubor vybrousil svůj
typický až atletický styl a pyšní se
hvězdnými tanečnicemi jako Světlana Zacharova (nedávno hostovala ve
Státní opeře v Praze), Nina Kaptsova,

je, ale bohužel se ani nepokouší klást
otázky. Vlk z Wall Street z toho vychází
jako brilantně natočený, ale poněkud
nekomplikovaný snímek, v němž není
po analýze, vývoji postav nebo dramatu
ani památky, s výjimkou půvabné scény
na jachtě s agenty FBI, v níž se ukáže, že
král je nahý.
Na tříhodinovou jízdu je to trochu
málo, tím spíše, že ani v kontextu
Scorseseho tvorby není výjimečný.
Podvodníka vystřihl DiCaprio o něco
lépe ve Spielbergově dramatu Chyť
mě, jestli to dokážeš (podle skutečného příběhu Franka Abag nalea),
opulentní zhýralost se zase povedla
v Scorseseho Letci, kde se navíc blýskalo ono klasické hollywoodské kouzlo kolem Howarda Hughese, Katherine
Hepburn a dalších hvězd zlaté éry. Na
konci filmu vás tedy možná napadne
kacířská otázka: zda není nakonec tím
velkým zlým vlkem, který prodává davům podřadné akcie za přemrštěnou
cenu, sám maestro Scorsese?

Světlana Luňkina, Marie Alexandrová
a tanečníky jako Ruslan Skvorcov,
David Hallberg, Nikolaj Tsiskaridze či
Michail Lobukin.
Záznam z Bolšovo teatra v Moskvě můžete zhlédnout v kině Radotín v neděli
23. března 2014 v 16.45 hodin, vstupné
200 Kč, studenti a důchodci 150 Kč

Polykarbonátové zahradní skleníky
výrazně zlevnily!
Patří zahrada mezi Vaše koníčky a už
se nemůžete dočkat začátku pěstitelské
sezóny? Máme pro Vás dobrou zprávu.
Vzhledem k loňskému a letošnímu rapidnímu nárůstu prodejů polykarbonátových
zahradních skleníků klesá dramaticky
jejich cena. Prodejci se navíc předhánějí
s akčními nabídkami a polykarbonátový
skleník tak lze nyní koupit např. se základnou, automatickým otvíračem oken nebo
okapovou sadou zdarma. A Ti nejlepší Vám
skleník dovezou až na zahradu a za dopravné Vám nenaúčtují ani korunu.
Jak vybrat zahradní skleník tak, aby
splňoval přesně naše potřeby, jsme se
zeptali specialisty na prodej skleníků Miroslava Menšíka z internetového portálu
GIVE.cz. Ten nám poskytl pár dobrých
rad: „Stavbu skleníku je ideální směrovat
na podzim nebo brzké jaro, zkrátka tak,
abyste byli připraveni před začátkem
pěstitelské sezóny. Rozměr sk leníku
volte podle prostoru na zahradě, velikosti produkce (pro dvě osoby postačí
skleník 7-8 m 2 , pro rodinu pak 15 m 2
a větší) a volného času (větší skleník ho
vyžaduje více). Pokud rozměr skleníku nepřesahuje 40 m 2 a výšku 5 m a je

umístěn v odstupové vzdálenosti nejméně 2 metry od hranice pozemku, není
třeba rozhodnutí o umístění stavby ani
územní souhlas. Pro umístění skleníku
vyberte osluněné stanoviště orientované k jihu na závětrném místě. Osobně
doporučuji před klasickým prosklením
volit skleník s prosklením z komůrkového polykarbonátu. Ten nabízí proti
sklu lepší izolační vlastnosti a o něco
menší propustnost světla, kterou oceníte
především v létě. Důvodem, proč také
doporučuji polykarbonátový skleník, je
to, že nepotřebuje podezdívku. Skleník
stačí postavit na originální základnu,
kterou by Vám kvalitní prodejce měl
ke skleníku nabídnout. Dávejte si však
pozor na levné asijské skleníky vybavené
nekvalitním polykarbonátem. Ty leckdy
nevydrží ani jednu nebo dvě sezóny.
Skvělou volbou jsou např. polykarbonátové skleníky Lanit plast. Nejen že jsou
vyrobeny z prvotřídního komůrkového
polykarbonátu a kvalitních hliníkových
profi lů, ale ve srovnání s jinými skleníky
nabízejí např. záruku 10 let na nerozbitnost krupobitím, je možné je vybavit
i řadou příslušenství atd.“.

Vozíčkáři ovládli sportovní halu
V sobotu 22. února se ve Sportovní
hale Radotín konalo první kolo České EWH ligy 2014. Jde o sport zvaný
Electric Wheel Chair Hockey, v Česku
taktéž florbal na elektrických vozících.
Jeho organizací byl pověřen tým New
Cavaliers.
Klání se zúčastnili Indians Plzeň,
Rejnoci Zlín, New Cavaliers a nováček
české soutěže Red Dragons. Turnaj
byl zahájen předsedkyní České federace EWH Václavou Talábovou,
která mimo jiné informovala všechny
účastníky o smutném ukončení sportovního působení Hanky Hrabčíkové,
která po dlouhé nemoci navždy odešla. Následovala minuta ticha.

Před prvním utkáním potěšila
všechny přítomné taneční dívčí skupina Sandra 96. Do výborně připraveného vystoupení dívky zakombinovaly
i přímou podporu, když s tancem zároveň skandovaly „Cavaliers“.

První zápas rozehráli New Cavaliers
a Indians Plzeň. Oba týmy nenastoupily od úvodní minuty v plné síle,
neb někteří z hráčů si museli upravit
sportovní vozíky tak, aby odpovídaly
regulím. Hra byla zpočátku zdrženlivá, branky nepadaly, ale po celou
dobu druhého poločasu se iniciativy
více chopili Kavalíři, kteří dokázali
několikrát skórovat a zápas nakonec
bez problémů zvládli. Na druhé utkání se asi nejvíc těšili Red Dragons, pro
které to byl vůbec první zápas v české
lize. Přestože nedokázali Rejnoky ze
Zlína porazit, patří jim bez pochyb
projev obdivu. Není jednoduché se
postavit bez speciálních sportovních
vozíků a zkušeností
zaběhlým soupeřům.
„Grat u lujeme ještě
jednou posádce Red
Dragons k úspěšnému
v z n i k u a s e b e pre z e nt a c i , přejeme
mnoho úspěchů
v sezóně 2014,“ popřál
spolupr ac ov n í k ů m
„drakům“ Vašek Uher
z New Cavaliers.
Následova l zápas
mezi Indiány a Rejnoky. První zmiňovaný nastoupil již
v plné síle se svým klíčovým hráčem
Janem Vaňkem. I když Rejnoci vůbec
nehráli špatně a dokázali místy potrápit, více branek než soupeři se jim
vstřelit nepodařilo. Je třeba vyzdvih-

Unikátní šampionát opět startuje
L o ň s k é Mi s t r o v s t v í R a d o t í n a
v boulo/koulo disciplínách bylo,
coby první ročník, víceméně „pokusným králíkem“. Králík nicméně
prokázal nesmírnou vitalitu a přitažlivost.
Všechny turnaje během roku přilákaly úctyhodné pošty startujících, kteří si užili jak sportovního napětí, tak
pohody a legrace. Ať už se soutěžilo
na uzavřených sportovištích, tak pod
širým nebem. Letošní ročník, tedy
číslo 2, začne, podobně jako loni, turnajem v klasických kuželkách. Ten se
uskuteční v neděli 23. března pod názvem Březnové kácení kuželek, a to od
13:00 hodin. Kvůli omezené kapacitě

sportoviště (kuželna SC Radotín na
Novém hřišti), které dovolí maximálně
30 účastníků, je nutno se přihlásit na
adrese Vlasta.Felcarkova@praha16.eu,
nebo na tel. čísle
234 128 101. Původně plánovaná
d a l ší d i s c ipl í na
hod diskem je
proz at í m v jednání. Sledujte
plakátové plochy
a webové stránk y naší městské
části, tzn. adresu
www.praha16.eu.
Na těch najdete

TELEVIZNÍ
ANTÉNY

Od září 2014 přijmeme:
učitelku 1. stupně
učitele/učitelku 2. stupně
(chemie, matematika,
informatika)
vychovatelku ŠD
Kontakt: 731 522 439 nebo
krutova@zslipence.cz
(www.zslipence.cz)

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

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz

Provádím drobné
instalatérské práce
Pavel Šebor
Tel.: 730 107 154

nout výkony Káji Vaculíka, jehož síla
spočívá zejména v tom, že i přes své
výrazné fyzické omezení nedává soupeřům nic zadarmo. Další dvě utkání
sehráli New Cavaliers s Red Dragons
a Rejnoky. V zápase s nováčkem ligy
Kavalíři dali více příležitosti méně nasazovaným hráčům. Jan Vondra s Markétou Petráčkovou se znovu projevili
jako vynikající koncoví hráči se skvělými herními schopnostmi v obrané
třetině soupeře a práci na brankovišti.
Oba vystřelili mnoho branek, Markéta
si dokonce odnesla cenu pro nejlepšího střelce. „Zápas s Rejnoky ukázal,
jak na toho soupeře neumíme hrát
produktivně od první minuty. Opět
nám velmi dlouho trvalo, než jsme
získali bezpečný brankový náskok.
V poločase bylo skóre ještě vyrovnané,
v druhé části jsme ale začali více střílet, efektivněji přenášet hru a nakonec
zvítězili bez větších problémů,“ uvedl
Uher. Turnaj ukončili Indiáni, kteří
se také seznámili s novým družstvem
Red Dragons. Indiáni nic nepodcenili
a od začátku měli vývoj utkání zcela
pod kontrolou. Na druhé straně výborně se projevil Red Dragons, který
působil i přes nulové zkušenosti velmi
kompaktně, komunikoval a snažil se
střílet z každé možné pozice.
Soutěž skončila. Nezbývá než poděkovat organizátorům, zejména Jirkovi
Táborskému a jeho týmu, dále pomocníkům, časoměřičům, rozhodčím,
a samozřejmě také výtečné taneční
skupině Sandra 96. Děkujeme všem
týmům za účast a těšíme se a brzy na
viděnou.

také další turnaje, které jsou součástí otevřeného Mistrovství Radotína
v boulo/koulo disciplínách 2014.
Na závěr ještě dodejme, že mistrovství se koná pod záštitou starosty
MČ Praha 16 Mgr. Karla Hanzlíka.

Memoriál Aleše Hřebeského 2014
Na konci dubna se opět po roce
sjedou do Radotína lakrosové týmy
z celého světa. Již 21. ročník slavného
turnaje začne na hřišti TJ Sokol Radotín ve středu 23.4.2014 a vyvrcholí
finálovým zápasem v sobotu 26.4. od
20 hodin.
Fanoušci dobrého boxlakrosu se
mohou těšit na opravdu kvalitní
týmy v čele s několikanásobnými
vítězi, americkými Megamen Boston. Z kolébky lakrosu Kanady přicestují Green Gaels (Toronto), Nova
Scotia Privateers (Halifax), Pioneers

Kanadě. Nad touto soutěží je v rámci
Kanady pouze profesionální Senior
A liga,“ říká trenér LCC Patrik Procházka. „Vítězstvím v semifi nále na
Green Gaels jsme si zajistili, že letos
přijedou ještě kvalitnější kanadské
týmy než v roce 2013,“ pokračuje
Procházka. A sen, který měl radotínský tým od roku 2001, kdy poprvé přijely zámořské týmy a LCC
naposled vyhrálo se naplnil ve fi nále
proti několikanásobnému šampiónovi z posledních let, výběru hráčů
z oblasti Bostonu týmu Megamen.

z Vancouveru a nově také tým Kahnawake Tomahawks z oblasti Québecu. Dalšími zeměmi zastoupenými
na letošním turnaji budou Anglie,
Irsko, Skotsko, Izrael, Francie, Slovensko, Polsko, Rakousko, Finsko
a Německo.
Všem těmto soupeřům se postaví
čtveřice českých týmů v čele s obhájcem loňského prvenství, domácími
Custodes Radotín, které doplní LC
Jižní Město, TJ Malešice a LCC
Wolves. Domácí Custodes si na loňském jubilejním 20. ročníku dovolili
„nehoráznost“ v podobě vítězství na
turnaji. „Za vítězstvím v loňském
ročníku jsme šli nejtěžší možnou
cestou. Čtvrtfinále proti Pionýrům
z Vancouveru bylo fyzicky nejnáročnější. Kanaďany předcházela vynikající pověst a potvrdili, proč patří
mezi nejlepší Senior B týmy v celé

„Megamen má tradičně nejsilnější
útok a obrana bývá slabší. V útoku
se objev ují hráči se zkušeností z
kanadsko-americké NLL. Naši kluci
museli předvést ofenzivní smršť, aby
se neopakovalo finálové zklamání
z roku 2012. To co předvedli ve fi nále
a vlastně v celém turnaji, se bude
velice těžko překonávat. Vítězství
v turnaji rozdílem třídy 14:7 nad
Megamenem je nejlepší k lubov ý
výsledek českého týmu a patří mezi
největší úspěchy historie českého
lakrosu,“ doplňuje asistent trenéra
LCC Mirek Knotek. To, jak se povede
všem v turnaji, kde se představí týmy
z 13 zemí světa, bude známo poslední dubnovou sobotu.
V rámci programu turnaje uvidí
diváci také utkání české reprezentace a da lší bohat ý doprovod ný
program.

Váš inzerát uvidí

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

Zahradnické služby
zahradacz@centrum.cz

721 014 627

www.zahradacz.webnode.cz

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

604 207 771
224 214 617
INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,
opravy, rekonstrukce, nové montáže.
Václav Císařovský
Ke Zděři 244/23
153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868

TR U H LÁ Ř
výroba ze dřeva
nábytek, okna, dveře,
schody, podlahy
Karlická 1407/39 a
153 00 Praha 5-Radotín

Tel. 723 825 799

25 000
párů očí
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