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Letošní jarní úklid dozná řady změn

Šatní skříňky pro žáky Na granty
o 122 tisíc více

FEMAT, spol. s r.o.
Výpadová 2313
Praha 5 - Radotín

Víme dobře, co si přejete, 
a tak jsme si pohráli s výbavou 

přední mlhové světlomety
centrální zamykání s dálkovým 
ovládáním 
rádio s CD a MP3
klimatizace a mnoho dalšího

Podrobné informace o výbavě akčního
modelu získáte v našem autosalonu.

Tel.: 242 406 320
Zdarma: 800 400 104

Po - Pá 7 - 18, So 8 - 13 hod

s výhodným financováním od ŠKODA Finance www.femat.cz

Radotínská radnice letos radikálně 
mění systém jarního i celoročního 
úklidu. Poprvé se totiž budou postup-
ně čistit úplně všechny ulice a úklid 
se dokonce bude, již bez dopravních 
opatření, několikrát do roka opakovat. 
V ostatních částech šestnáctky vše pro-
bíhá podle scénáře posledních let, s vý-
jimkou Velké Chuchle, kde letos poprvé 
probíhá jarní blokové čištění.

Celý Radotín je nově rozdělen do 
šesti oblastí, které budou na jaře 
celkem v jedenácti termínech (úterý, 
čtvrtek, mimořádně i sobota) po-
stupně kompletně vyčištěny: zahájí se 
16. dubna Rymání a skončí 23. května 
na Lahovské. Další novinkou je citli-
vější rozmisťování dopravního zna-
čení. Vzhledem k tomu, že úklid celé 
oblasti bude probíhat vždy celý týden, 
zákazy zastavení se objeví pouze tam, 
kde auta stojí trvale a kam se tedy tech-
nika nedostane za běžného provozu.

„O nový systém jsme usilovali již 
několik let, vždyť v minulých sezonách 

se oblast blokového čištění neustále 
rozšiřovala. Ale až letos se podařilo, 
díky zásadním změnám v Technických 
službách Praha – Radotín vedoucím 

k lepšímu hospodaření a nákupu nové 
techniky, celý plán přepsat a úklid zajistit 

opravdu v každé radotínské ulici. A ne-
jen jednou do roka,“ zdůrazňuje starosta 
Mgr. Karel Hanzlík. Ještě do začátku 
letních prázdnin by všechny ulice měly 
zakusit kartáče strojů ještě jednou.

Nasazena bude vždy veškerá do-
stupná technika (do ulic například 

vyjede nově pořízený 
čisticí stroj) i lidská síla. 
Odstranit z ulic bude 
muset mj. i 10 tun štěr-
ku, který byl použit na 
zimní údržbu ve skon-
čené sezoně 2012/2013. 
Podrobný rozpis jarní-
ho úklidu s mapou na-
leznete na úřední desce 
ÚMČ Praha 16 i na 
webových stránkách 
Praha16.eu.

Čištění hlavních sil-
ničních tahů v Radotí-
ně, které má na starosti 
Technická správa ko-
munikací hl. m. Prahy, 
proběhlo již na začátku 

dubna (viz NP 16 č. 3/2013).

Díky dotaci od Městské části Praha 16 
mohla radotínská základní škola zcela 
změnit systém šaten v budově druhého 
stupně. Dosavadní klece určené pro jed-
notlivé třídy nahradily uzamykatelné 
skříňky pro jednotlivé žáky.

O těch se zde uvažovalo již nějakou 
dobu, škola však na jejich pořízení 

neměla prostředky. Situace se změnila 
poté, co městská část získala spon-
zorský dar od firmy Schäffer Menk 

a zvažovala, na co tyto peníze využít. 
Mimo jiné i z důvodu stálého nárůstu 
počtu žáků v základní škole se Rada 
městské části Praha 16 na svém za-
sedání 23. ledna rozhodla vyhovět 
žádosti ředitele na zvýšení rozpočtu 
pro příspěvkovou organizaci Základ-
ní škola Praha - Radotín na rok 2013 

o 420 000 Kč.
Škola pak na zákla-

dě poptávky vybírala 
z nabídek tří firem, 
ta v ítězná , Quick 
Office, s.r.o., nabídla 
jak skříňky kovo-
vé, tak i dřevěné. 
Pro lepší odolnost 
i údržbu byly zvo-
l e n y  c e l o k o v o v é 
(šedý korpus dopl-
ňují žlutá dvířka). 
Smlouvu s vybranou 
firmou rada schvá-
lila 6. února. „Je to 
další krok ke zlepšení 
standardu a komfortu 
pro naše děti, který 

odpovídá trendu zkvalitňování zázemí 
radotínské školy. Vstup do školy získal 

Radotínská radnice i letos podpoří 
formou grantů přínosné projekty pře-
devším těch subjektů, které pracují 
s místními dětmi a mládeží. V březnu 
rozdělená a schválená částka je rekord-
ní, jde o téměř 750 tisíc korun.

Zastupitelstvo městské části Praha 16 
na svém zasedání dne 27. března 2013 
schválilo přidělení finančních pro-
středků na projekty v oblasti volnoča-
sových aktivit, sportu a kultury, a to 
dle platných Grantových pravidel. 

Co se od mého po-
sledního příspěvku 
stalo v Chuchli zají-
mavého? Každoroční 
masopustní průvod 
v Chuchli, pořádaný 
místním Sokolem, 

byl opět jedinečný. Cestou byl občerstvo-
ván dobrovolníky, hudba hrála zvesela 
a ani počasí si nikdo nemohl přát lepší. 

Dlouho očekávaná zkouška mobilní-
ho hrazení v Chuchli se uskutečnila ve 
středu 27. března 2013 v ulici Dostihové. 
Zhotovitel stavby spol. Zakládání Group, 
a.s. tak předal, za účasti náměstka pri-
mátora HMP pro oblast infrastruktury 
Ing. Pavla Richtera a dalších hostů, jednu 
z posledních částí protipovodňových zá-
bran této lokality. Dobudováním hrazení 
na ulici Strakonické v Malé Chuchli bude 
dokončena poslední etapa výstavby pro-
tipovodňového systému v Praze. Přesto 
budeme doufat, že k faktickému použití 
těchto zábran nikdy nedojde. 

Další dobrou zprávou je, že jsme obhá-
jili 1. místo z minulého ročníku v soutěži 
Zlatý Erb 2013 – o nejlepší obecní webové 
stránky v Praze. Na druhém místě se 
umístil web Dolních Počernic a na třetím 
web Městské části Troja. 

Již měsíc je v provozu nová autobuso-
vá linka č. 172, zajišťující dopravní 
obslužnost pro lokalitu Hvězdárna. Po 
dvou měsících provozu vyhodnotíme ve 
spolupráci s Ropidem využití této linky 
a budeme jednat o možnostech a financo-
vání víkendového provozu.

Stejně jako minulý rok se naše městská 
část připojila k akci Vlajka pro Tibet. 

Českého lva za loňský rok získal do-
kument Láska v hrobě. Produkční a stři-
hačkou filmu je chuchelská občanka Kra-
simira Velitchková. Spoluproducentem, 
autorem a režisérem je David Vondráček. 
Tento dokument měli možnost zhlédnout 
naši občané jako jedni z prvních v rámci 
promítání dokumentů s autory v kultur-
ním areálu K8. 

Závodiště patřilo v zimních měsících 
Skiparku Chuchle. O jeho oblibě svědčí 
návštěvnost za posledních sedm týdnů 
přes 30 tisíc lidí a 58 škol z Prahy a střed-
ních Čech.  

Podstatným zásahem do vzhledu 
Chuchle bude předpokládaná výstavba 
Hobby centra v prostoru mezi Malou 
a Velkou Chuchlí. Městská část v součas-
né době jedná o kompenzacích vzhledem 
k dopadu uvažované výstavby na samot-
nou obec a její dopravní zatíženost. 

Přeji Vám více prosluněné jarní dny.

Již pátý korálek byl navlečen na po-
myslný náhrdelník nesoucí jméno Ra-
dotínská radost. Vy zasvěcenější víte, že 
se nejedná o žádný šperk, ale o festival 
amatérských divadel, který se v kulturním 
domě U Koruny konal letos již po páté. 
Od roku 2009 je připravována příjem-
ná esence a mix ochotnického nadšení 
a kumštu, které v mnohých případech ne-
mají daleko k výkonům profesionálních 
hereckých kolegů. O tom, že i v tomto 
roce bude nabídka zajímavá, přesvědčila 
hned zahajovací páteční černá komedie 
v podání divadelního souboru Křoví. Pří-
běh náhodného setkání dvou žen rozdíl-
ných generací s rozdílnou cestou životem, 
z nichž jedna utíká od rodiny a druhá 
z domova důchodců, roztáčí neuvěřitelné 
příhody, které během několika málo dnů 
oběma nastaví zrcadlo jejich dosavadního 
života a priorit v něm. Další ,,bonbónky“ 
následovaly v sobotu a v neděli, mezi 
nimi i vystoupení domácího divadelního 
spolku Gaudium s roztomilými Zpěvy 
sladké Francie, pořadem sestaveným ze 
staré francouzské poezie a písní, prováza-
ných dialogy, tanci a hříčkami vesničanů, 
kteří lodí plují na trh do Paříže. Letošní 
novinkou bylo rozšíření festivalu na 
celý víkend a i to, že se vedle tradičního 
velkého sálu hrálo i v suterénním klubu 
kulturního domu.

Při zahajovacím ceremoniálu bylo vzpo-
menuto i na jednoho z patronů festivalu, 
na nedávno zemřelého skvělého mode-
rátora, herce, ale i charismatického člo-
věka Vladimíra Čecha, pro mnohé z nás 
nezapomenutelného představitele krále 
a císaře Karla IV., jenž vždy na začátku 
června se svojí družinou střežící koru-
novačními klenoty projížděl přes Rado-
tín na Karlštejn. Pan Čech měl k městské 
části na levém břehu Berounky opravdu 
hluboký a vřelý vztah, což projevoval 
svojí velice častou přítomností na celé 
řadě zdejších kulturně společenských 
akcí, anebo při minigolfových akcích na 
hřišti u vlakového nádraží. Proto jeho 
patronát nad ochotnickou přehlídkou 
byl takřka samozřejmostí. Celý festival, 
vedle toho, že byl tentokrát ,,cukrát-
kový“, byl věnován i jeho památce. 
A jelikož Vladimír velice miloval dobrý 
humor a ochotnické divadlo, myslím, 
že by byl s letošní přehlídkou opravdu 
spokojený. Závěrem bych si dovolil jako 
rychtář radotínský pronést následující 
větu: ,,Císaři náš a pane, milý Vladimíre, 
budeme na Tebe s lidem radotínským 
stále vzpomínat s velkou úctou.“

Přijďte si zasoutěžit, mimo jiné i o vstu-
penky do aquaparku, na Dětské doprav-
ní hřiště v areálu Základní školy v Praze 
ulice Loučanská! Zde bude dne 27. dub-
na od 13.30 hodin probíhat další ročník 
bezpečnostně-preventivní akce Bezpečné 
jaro 2013  určené především pro mladší, 
ale i nejmladší ročníky cyklistů.

Zábavnou formou se jim dostane in-
formací od strážníků Městské policie 
hl. m. Prahy, preventistů Policie České 
republiky, jak se chovat v silničním 

Bezpečné jaro 
2013



Nejčastější otázkyJak se chovat při mimořádných situacích

Proč je každou první středu v mě-
síci slyšet houkání sirén?

Jedná se o akustickou zkoušku, při 
níž se zjišťuje, zda je tento systém va-
rování funkční. Zároveň jde o povin-
nost danou zákonem č. 239/2000 Sb., 
o integrovaném záchranném systému, 
a Dodatkového protokolu k Ženev-
ským úmluvám z 12. srpna 1949, 
článek 61, kterým je Česká republika 
vázána. Jde o jedno ze základních 
opatření ochrany obyvatelstva. 

Poplachové sirény jsou základním 
prostředkem pro vyhlašování varov-
ných signálů v ČR. Varovný signál je 
vyhlašován kolísavým tónem sirény 
po dobu 140 vteřin. Vyhlašování 
může být třikrát za sebou přibližně 
v tříminutových intervalech. O jaký 
konkrétní tón varovného signálu pů-

jde, záleží na tom, před jakým druhem 
nebezpečí je vysílán. Jednotlivé tóny 
varovného signálu je možné si poslech-
nout na webu Městské části Praha 16 
www.praha16.eu v sekci Městská část – 
Bezpečnost a krizové řízení – Krizové 
řízení – Systém varování. 

Na území hlavního města Prahy 
jsou dva druhy sirén, a to elektronická 
„mluvící“ siréna či elektrická rotační 
siréna. Tento systém je velmi dobře 
propracován v celé České republice. 
Jen ve správním obvodě Praha 16 je 
celkem 19 sirén, z toho je osmnáct 
z nich elektronických a jedna rotační. 
Po akustickém tónu sirény při vyhlá-
šení varovného signálu „Všeobecná 
výstraha” vždy následuje tísňová in-
formace pro vyrozumění obyvatelstva 
o hrozícím nebezpečí nebo již vzniklé 
mimořádné události – povodně, záto-
py, chemické či radiační havárie atd. 

Sirény

Pod hromadou odpadků
V rámci vyhledávání a následné kontroly skupin sociálně nepřizpůsobivých osob 
prováděla dne 24. února v 02.20 hod. autohlídka Městské policie hl. m. Prahy 
(MP) v součinnosti s psovodem MP hlídkovou činnost v Malé Chuchli. Při 
kontrole tunelu pod železniční tratí služební pes Karo - Laroja avizoval osobu 
ukrytou pod hromadou odpadků. Hlídka pojala důvodné podezření, že se zde 
osoba ukrývá, a následně provedla lustraci v databázi osob hledaných Policií ČR 
s pozitivním výsledkem. Hledaného si na místě převzala hlídka Policie ČR 
(MO Barrandov).

Ukradený citroën
Dne 5. března 2013 v 16.30 hod. si strážníci při běžné hlídkové činnosti v ulici 
Týřovická v Radotíně povšimli odstaveného motorového vozidla tovární znač-
ky citroën vykazujícího známky odcizení. Lustrací bylo zjištěno, že se vozidlo 
nachází v databázi odcizených vozidel. Věc si převzala k dořešení Policie ČR 
(MO Radotín).

Chycen přímo při vloupání
Oznámení přijaté přes tísňovou linku 156 prověřovala autohlídka MP 9. břez-
na v 9.40 hod. V ulici Závist na Zbraslavi se měla v domě nacházet cizí osoba, 
pravděpodobně zloděj. Oznamovatelka čekající na místě před domem uvedla, 
že vstupní dveře nesou stopy po vypáčení. Strážníci provedli vizuální kontrolu 
objektu, při které zahlédli podezřelého muže vylézajícího z přízemních balkóno-
vých dveří vedoucích do zahrady. Na základě důvodného podezření ze spáchání 
trestného činu byl muž omezen na osobní svobodě a následně mu byla přiložena 
služební pouta, jelikož hrozilo, že se pokusí znovu o útěk. Muž byl poté na místě 
předán hlídce Policie ČR (MO Radotín).

místní komunikace mají stejný nebo 
podobný dopravní význam a není zde 
významná tranzitní doprava. Povole-
ná nejvyšší dovolená rychlost v celé 
vymezené lokalitě je 30 km/h.

V rámci zóny pak není nezbytně 
nutné provádět stavební úpravy ko-
munikací, ale důležitým prvkem ke 
zpomalení provozu je úprava orga-
nizace dopravy tak, aby v dané ob-
lasti platila zásadně přednost zprava 
(úprava přednosti pomocí dopravních 
značek jen výjimečně např. při prefe-
renci MHD). 

Náklady na zřízení se pak omezí 
pouze na osazení příslušného doprav-
ního značení na všech vjezdech do 
zóny a naopak se ušetří na doprav-
ním značení upravujícím přednost. 
Doplňující stavební opatření (střídavé 

parkování, zvýšené plochy křižovatek, 
zpomalovací prahy apod.) jsou vítána 
a mohou podpořit účinnost zklidnění. 

Zklidňování dopravy v lokalitách 
s bytovou zástavbou na obslužných 
komunikacích

Nejběžnější zklidnění dopravy je 
snížení rychlosti většinou na 30 km 
v hodině dopravní značkou B20a „30“ 

(nejvyšší dovole-
ná rychlost). Tato 
možnost je málo 
praktická, jelikož 
první křižovatka 
platnost takovéto 
značky ukončuje, 

a to znamená její opakování za každou 
křižovatkou v oblasti, kde chceme 
zpomalit provoz. 

Daleko vhodnější je plošné zklid-
nění dopravy pomocí „zónových“ do-
pravních značek – Zóny 30 (často též 
nazývané „Zóny tempo 30“) tvořené 

dopravní značkou IP 25a „Zóna s do-
pravním omezením“ a IP 25b „Konec 
zóny s dopravním omezením“. Tyto se 
uplatní v ohraničené oblasti obce, kde 

Již dlouhodobě se pracovníci kont-
rolního úseku živnostenského odboru 
při výkonu svojí kontrolní činnosti se-
tkávají s nedostatky podnikatelů. Ty se 
týkají označení sídel fyzických a práv-
nických osob.

Dle ustanovení § 31 odst. 2 zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském pod-
nikání, je podnikatel povinen viditel-
ně označit obchodní firmou, popřípa-
dě názvem, nebo jménem a příjmením 
a identifikačním číslem objekt, v němž 
má místo podnikání, liší-li se od byd-
liště (§ 5 odst. 2), sídlo a zahraniční 
osoba organizační složku podniku, 

pokud ji zřizuje. 
Označení sídla 

(místa podnikání) 
je jeden z důleži-
tých identifikáto-
rů podnikatele, 
přesto velká část 
podnikatelů po-
rušuje výše uve-
dené ustanovení 
ž ivnostenského 
zákona, čímž dochází ke klamání ji-
ných podnikatelů i široké veřejnosti. 
Pracovníci kontroly tak apelují na pod-
nikatele, aby dodržovali toto zákonné 
ustanovení a předešli tak možnému 
uložení sankce, eventuálně zahájení 
správního řízení.

Novela zákona o spotřebitelském 
úvěru zakazuje od března zajišťovat 
půjčku nepřiměřenou zástavou či vyu-
žívat při jejím sjednávání zpoplatněné 
linky. Některé společnosti ovšem zákon 
ignorují či obcházejí.

Poskytovatelé nebankovních půjček 
po zpřísnění zákona o spotřebitelském 
úvěru nově využívají skutečnosti, že 
se nevztahuje na podnikatele. 
Přísnější normu obcházejí tak, 
že se dotáží zájemce o půjčku, 
zda má živnostenský list. V pří-
padě kladné odpovědi v zaká-
zaných praktikách pokračují. 

Zákaz užití zpoplatněných 
linek vznikl v reakci na zne-
užívání tohoto způsobu ko-
munikace. „Částka, kterou 
zájemce o půjčku zaplatil za 
telefonní hovory, byla v praxi 
často vyšší než poskytnutá 
půjčka, pokud vůbec k jejímu 
poskytnutí došlo,“ konstatuje 
Miloš Borovička, právní po-
radce občanského sdružení dTest, jež 
vydává časopis dTest. Právě na jeho 
stránkách jsou publikovány výsledky 
nezávislých testů výrobků. Pracovní-
ci tohoto sdružení aktuálně provedli 
průzkum, v rámci kterého prověřovali 
linky nabízející rychlé půjčky.

Některé ze zkoumaných bezplat-
ných linek po chvíli vyzvánění au-

tomatickým hlasem odkazovaly na 
linku se sazbou devadesát pět korun za 
minutu. „Tyto společnosti jsme nahlá-
sili Asociaci provozovatelů mobilních 
sítí, která na prémiové linky dohlíží. 
Současně jsme podali podnět České 
obchodní inspekci, která za používání 
zpoplatněných linek může udělit poku-
tu až do výše dvaceti miliónů korun,“ 

ř íká Borov ička . „Stejnou 
pokutu může dostat i posky-
tovatel úvěru, který by jej chtěl 
zajistit směnkou nebo šekem.“ 
Směnky jsou dnes důvodem 
řady spotřebitelských exekucí, 
protože pro laika není snadné 
bránit se proti jejich uplatnění 
u soudu.

Novela také zakazuje, aby 
si věřitelé nepřiměřeně zajiš-
ťovali své pohledávky. „Není 
možné, aby byla zastavena ne-
movitost v hodnotě stovek tisíc 
na desetitisícovou půjčku. I to 
se ovšem běžně děje. Taková 

zástava by ovšem byla neplatná a Česká 
obchodní inspekce by za její sjednání 
mohla udělit pokutu ve výši až deset 
milionů,“ říká Borovička a upozorňuje, 
že lichváři nyní budou častěji chtít sepi-
sovat smlouvy přímo u notáře. Smlouva 
s tzv. doložkou přímé vykonatelnosti 
umožní, aby spory neřešil soud a dluhy 
vymáhal přímo exekutor.

V souladu s ustanovením § 57 záko-
na č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvise-
jících zákonů, bude Praha zajišťovat 
i v letošním roce cyklickou deratizaci 
v objektech a na plochách, které vlastní 
a přímo spravuje, a dále v přilehlých 
prostorách a v kanalizační síti. 

Území správního obvodu Praha 16 
ale není v harmonogramu pro letošní 
rok zahrnuto ani pro povrchovou de-
ratizaci ani pro stokovou síť Pražských 
vodovodů a kanalizací, a.s. V případě 
pozorovaného výskytu hlodavců (např. 
na komunikacích, plochách zeleně 

či v zahradách) může být provedena 
mimořádná deratizace stokové sítě 
v oblasti výskytu. O tuto službu mohou 
požádat příslušné úřady městských 
částí na základě oznámení občanů. 

Deratizace je prováděna na smluv-
ním základě příslušnými odbornými 
firmami. K deratizaci jsou používány 
schválené přípravky a je postupováno 
dle standardní metodiky pro provádění 
deratizačních prací. Postup prací při 
deratizaci kontrolují pracovníci Hygie-
nické stanice hlavního města Prahy, na 
které je možno se obracet s případnými 
dotazy.

Poskytovatelé nebankovních půjček 
pokračují v nezákonném jednání

Deratizace v Praze 16 letos nebude

Den Země. V rámci oslav Dne Země opět 
proběhne i v letošním roce ve spolupráci 
se svozovou společností Pražské služby a.s. 
informační kampaň pro veřejnost zaměřená 
na nakládání s odpady. Stánek s prezentací 
bude v pondělí 13. května 2013 v době od 
10.00 do 18.00 hod. umístěn v prostoru 
pěší zóny před nákupním střediskem 
(drogerie TETA) na náměstí Osvoboditelů. 
Informace o třídění odpadů, bioodpadech 
či mobilním sběru nebezpečných odpadů 
a odpovědi na otázky budou podávat 
zaměstnanci prezentovaných společností 
a také zástupci odboru ochrany prostředí 
Magistrátu hl. m. Prahy.  
Pod Cukrákem. Rada hl. m. Prahy schválila 
2. dubna návrh na pojmenování tří tunelů, 
které jsou součástí tunelového komplexu 
Blanka, dále dvou mostů a řady ulic. Místopis 
se mění i v Lipencích, kde vznikla ulice 
Pod Cukrákem. Návrh na pojmenování 
této ulice byl předkládán na žádost 
městské části z důvodů dostavby osmi 
rodinných domků, název navrhla městská 
část a místopisná komise hl. m. Prahy jej 
podpořila.
Místní poplatek ze psů. Majitelé čtyřnohých 
miláčků měli do konce března zaplatit 
místní poplatek ze psů na tento rok. 
Sazby a splatnost místního poplatku ze 
psů stanovuje obecně závazná vyhláška 
č. 23/2003 Sb. hlavního města Prahy 
v platném znění. Poplatek byl splatný 
bez vyměření předem,  a to nečiní-li více 
než 600 Kč ročně, nejpozději do 31. března 
každého roku, a činí-li více než 600 Kč 
ročně, ve dvou stejných splátkách, 
nejpozději do 31. března a 31. srpna 
každého roku. Sazba je pro jednoho 
psa v rodinném domě stanovena na 
300 Kč, za druhého a dalšího 600 Kč. 
V ostatních bytových domech zaplatíte 
za jednoho pejska 1500 Kč, za druhého 
a dalšího potom 2250 Kč. Ti, co pobírají 
starobní, sirotčí, vdovský nebo vdovecký 
důchod bez dalších příjmů, uhradí 
200 Kč za jednoho psa, za druhého a 
dalšího 300 Kč. Právnické osoby, které 
psa užívají k hlídání objektů a jež 
jsou zároveň vlastníkem objektu, uhradí 
za jednoho psa 600 Kč, za druhého a 
dalšího 900 Kč. Obyvatelé Radotína 
mohou poplatek uhradit buď hotově na 
pokladně Úřadu městské části Praha 16, 
náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín 
(přízemí, dveře č. 1), poštovní poukázkou 
prostřednictvím pošty či bezhotovostním 
převodem na účet vedený u České spořitelny, 
a.s., č.ú. 19-2000861379/0800. K identifikaci 
platby je nutno použít variabilní symbol 
přidělený správcem poplatku. Poštovní 
poukázky k úhradě do termínu splatnosti 
nejsou rozesílány.
Sezona přívozů začíná. Od soboty 
30. března je po zimní přestávce opět 
obnoven provoz př ívozu P5, kter ý 
spojuje severní cíp Císařské louky s oběma 
vltavskými břehy. Zároveň je na přívoz P2 
(V Podbabě – Podhoří) nasazena druhá 
posilová loď pro zvládnutí zvýšeného 
zájmu o tento nejvyužívanější pražský 
přívoz. V Praze 16 funguje linka P6, která 
se plaví mezi Lahovičkami a Nádražím 
Modřany celoročně, v pracovní dny od 
6.40 do 19.00 hodin, v ostatní dny od 8.00 
do 19.00 hodin, interval na požádání dle 
potřeby. Na všech přívozech PID platí Tarif 
Pražské integrované dopravy (pásmo P). 
Použít lze jak jednotlivé přestupní jízdenky 
pro Prahu za 24 nebo 32 Kč, tak i turistické 
a předplatní časové jízdenky. Také je 
možné použít i SMS jízdenky.
Odpoledne pro seniory. Krajské ředitelství 
policie hlavního města Prahy pořádá 
preventivní akci se soutěžemi pro občany 
v seniorském věku. Akce se koná ve středu 
22. května od 13.00 do 16.00 hodin v 
Muzeu Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2, 
a je zaměřena na ochranu života, zdraví 
a majetku před kriminalitou páchanou 
na seniorech. V areálu muzea budou na 
stanovištích připraveny různorodé aktivity, 
například měření krevního tlaku a složení 
tělesného tuku zdarma, křížovka se soutěží 
a závěrečné losování o hodnotné ceny, 
dopravní testy, stanoviště rad a informací 
z oblasti prevence kriminality a cvičení na 
trénování paměti. V kinosále muzea budou 
od 13 hodin probíhat krátké přednáškové 
bloky zaměřené na bezpečné chování 
seniorů ve svých domovech, na ulici,
v dopravě či při kontaktu s cizí osobou. 
Od 15 hodin proběhne přednáška o 
trénování paměti a seniorském vzdělávání. 
V rámci akce je vstup do výstavních 
expozic muzea zdarma.

Příspěvky z rozpočtu Městské části 
Praha 16 mohou být poskytnuty vý-
hradně nestátním obecně prospěšným 
organizacím, fyzickým i právnickým 
osobám a školním klubům pouze 
v případě, jsou-li právnickými osoba-
mi s účetnictvím vedeným samostatně 
od účetnictví školy, působí-li na úze-
mí Radotína v oblastech volného času, 
sportu a kultury.

Grantová komise v letošním roce ob-
držela rekordních 81 žádostí. Jednotlivé 
žádosti posoudila a vyhodnotila, u kaž-
dého projektu pak navrhla, zda a v jaké 
výši bude grant poskytnut. Grant nebyl 
schválen pouze u 20 žádostí, v 61 přípa-
dě byl naopak doporučen.

Částka, která byla mezi jednotlivé 
projekty rozdělena, činí 749 700 Kč, 
což je o 122 tisíc Kč více než v loň-
ském roce. Cílem poskytování grantů 
z rozpočtu Městské části Praha 16 je 
podpora celoroční činnosti subjektů 
a jednorázových volnočasových, spor-

tovních, kulturních a společenských 
akcí určených pro obyvatele této měst-
ské části všech věkových skupin nebo 
prezentujících městskou část. Rado-
tínská radnice se tímto způsobem 
snaží maximálně podpořit programy 
určené dětem a mládeži.

Vypsání grantových řízení nezis-
kovým organizacím ze strany rado-
tínské radnice je tradiční záležitostí, 
granty jsou udělovány každoročně již 
od roku 2005 (tehdy se rozdělovalo 
300 tisíc Kč).

Úsek školství, mládeže, TV a kultury 
Kanceláře úřadu ÚMČ Praha 16 nyní 
připravuje darovací smlouvy, úspěšní 
žadatelé budou jednotlivě vyzváni 
k jejich podpisu a převzetí. Přehled při-
dělených grantů je zveřejněn na úřední 
desce ÚMČ Praha 16 a na webových 
stránkách Praha16.eu v sekci Městská 
část – Finance, dotace a granty, pod-
nikání – Volnočasové aktivity, sport 
a kultura. 

Na granty o 122 tisíc více

ZNAČKY ZNÁMÉ
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V listopadu roku 2012 byla na projekt opět podána žádost o finanční podporu v rámci téhož operačního 
programu. Celkové rozpočtové náklady na akci činí necelých 15,8 milionu Kč a Městská část Praha 16 
poskytne 7,5% podíl způsobilých výdajů projektu ze svého rozpočtu (tj. cca 1,2 milionu Kč) a bude finan-
covat nezpůsobilé výdaje projektu. Zelenou nové žádosti dala v březnu 2013 Rada městské části Praha 16 
i Zastupitelstvo městské části Praha 16. 

Původní plán doznal několika změn, které by jej měly zlevnit a přispět i k větší bezpečnosti. Jedná 
se zejména o ustoupení od projektu schodů jdoucích až do řeky (bezpečnostní hledisko) a původ-
ně plánovaného zastřešení schodiště. Dojde také k úpravě odpočinkového prostoru u lávky a nově 
projekt zahrnuje re-
vitalizaci poškozené 
náplavky u Radotín-
ského potoka. 

V březnu 2009 odsouhlasilo Zastupitelstvo městské části Praha 16 předložení projektové žádosti 
„Revitalizace Místa u řeky“, tedy kultivace prostoru mezi Berounkou, prvním stupněm základní školy 
a lávkou přes řeku, v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu 
Praha-Konkurenceschopnost. Žádost o dotaci nebyla kladně vyřízena.

„Je to ojedinělý projekt, který vznikl formou komunitního plánování na základě podnětů občanů na veřejném setkání a ankety na webu městské části. Návrhy ob-
čanů pak zpracoval p. Jan Schlitz. Projekt vnímáme jako unikátní místo pro odpočinek, setkávání, další prostor pro kulturně společenské dění, informační centrum 
o historii a přírodních rezervacích Radotína, rozšíření náměstí Sv. Petra a Pavla, vstupní bránu do Prahy pro cyklisty a turisty, místo pro výuku našich žáků, ale třeba 
i pro svatební obřady v letních měsících,“ říká 1. zástupce starosty Miroslav Knotek.

Pravidelné blokové čištění ulic, které 
spravuje Městská část Praha – Zbraslav, za-
čalo již 2. dubna (viz NP16 č. 3/2013). Probíhá 
každé úterý a čtvrtek od 7.00 do 15.00 hodin 
s pomocí veškeré techniky Odboru místního 
hospodářství - komunálních služeb i pra-
covníků ručního úklidu. Vždy sedm dní 
před začátkem úklidu je v dotčených ulicích 
umístěno příslušné dopravní značení. Navíc 
je přesný rozpis čištění (dle jednotlivých 
okruhů nebo v abecedním pořadí ulic) k dis-
pozici na stránkách www.mc-zbraslav.cz. 
Strojní čištění ulic v letním období pak bude 
probíhat již bez dopravních omezení.

Chodníky jsou ve Zbraslavi čištěny vždy 
po ukončení zimního období smluvními 
dodavateli zimní údržby chodníků. 

Městská část Praha – Velká Chuchle le-
tos poprvé přichystala blokové strojní čis-
tění ulic po předem oznámených úsecích, 
s jeho zahájením však čekali na skutečný 
konec zimy. Podle informací po redakční 
uzávěrce mělo čištění proběhnout ve vy-
braných komunikacích ve třech termínech 
v první polovině dubna. Intenzivní úklid 
se týká pouze ulic ve správě městské části, 
ty, které spravuje Technická správa komu-
nikací hl. m. Prahy (což se týká např. celé 
Malé Chuchle), bude také sama uklízet.

V Lipencích měli již první část úklidu 
hotovou, když začal znovu intenzivně pa-
dat sníh. Proto tu s kompletním úklidem 
také čekali až na skutečně jarní počasí. Co 
do rozsahu se zde úklid nemění, stále je 
prováděn vlastními silami. 

To samé platí i pro Lochkov, kde se 
tradičně uklízí po ulicích, letos se čiště-
ní vozovek zahajovalo v prvním dubno-
vém týdnu.

Letošní jarní úklid... Harmonogram čištění komunikací s dopravními omezeními
Radotín
16. dubna (I., Rymáň) – Ke Zděři (část), Stadionová, K Berounce, Chrobolská, Na Rymáni
18. dubna (I., oblast škol) – Horymírovo náměstí, Václava Balého, náměstí Sv. Petra a Pavla, 
Nad Berounkou, Loučanská, Ježdíkova, Felberova, Zítkova, Macháčkova, K Lázním,
Ke Zděři (část), K Přívozu
23. dubna (II., nové sídliště) – náměstí Osvoboditelů (u sídliště), Prvomájová (u sídliště),
Na Betonce (u sídliště), Pod Klapicí (slepá část)
25. dubna (II., sokolovna) – Prvomájová (část), Vinohrady, Slinková, Na Betonce (část), 
Jaspisová, Achátová, Vykoukových, Grafitová, U Vápenky, Býšovská, Čedičová, Štěrková
(spodní část), Ametystová, Strážovská (spodní část)
30. dubna (III., mramorka) – Věštínská (část), Nýřanská, Zbynická, Josefa Kočího, Tachovská
2. května (III., Benátky) – Věštínská (část), Matějovského, Kraslická, V Parníku,
Na Benátkách, Výpadová (část), U Jankovky, Šárovo kolo
7. května (IV., Sídliště) – Sídliště (část od MŠ ke Karlické), U Starého stadionu, náměstí 
Osvoboditelů (před KS Koruna), Na Výšince (spodní část), Hadravská
9. května (IV., Viničky) – Sídliště (zbývající část), Týřovická, Na Výšince (horní část),
Otínská, Jelenovská, Na Viničkách, U Viniček, Zdická, Zadovská, Vojetická, Javořická, 
Kolová, Dehtínská, Příbramská, Lošetická (část), Nýrská
11. května (II., parkoviště) – náměstí Osvoboditelů (před OD Berounka)
16. května (V., Eden) – V Edenu, Slavičí, Jarkovská, Kejnická, Safírová, U Drážky,
Častonická, Ledvická, Pod Velkým hájem, U Učiliště, Vápenná, V Sudech
23. května (VI., Lahovská) – Strážovská (horní část), Na Říháku, U Sanatoria, Štěrková
(horní část), Topasová, Živcová, Radkovská, Pod Lahovskou, Plánická, Chatová, Solná,
Sobětická, K Višňovce, Otěšínská, Minerální, Strunkovská      
Zbraslav
16. dubna (V.) – Podéšťova, Pod Havlínem, Pod Urnovým hájem
18. dubna (VI.) – Romana Blahníka, Pod Špejcharem, Matjuchinova
23. dubna (VII.) – U Včely, Jaromíra Vejvody, Pirnerova, Pelzova, Jiřího Mašína,
Jaroslava Švehly, za Zbraslavankou
25. dubna (VIII.) – Žabovřeská, Karla Michala, Fuchsova, Tadrova
30. dubna (IX.) – Šůrova, Ottova, K Belvederu, Boženy Hofmeisterové, Na Plácku,
Pod Chaloupkami, Pod Kamínkou, Pod Studánkou, Rašilovova, V Hluboké, Spojařů,
Ke Dračkám, Pod Spravedlností, U Loděnice
2. května (X.) – Tunelářů (Tadrova – Vilímkova), Vilímkova
7. května (XI.) – Na Drahách, K Vejvoďáku, Kubínova, Šulcova, Staniční, Studniční,
Lesáků, Pod Zatáčkou, Pod Vysílačkou, K Ubytovnám, Nad Dálnicí
9. května (XII.) – K Výtopně, Tunelářů (Svépomoci – Paškova), Svépomoci, Sulova
14. května (XIII.) – Za Opusem, Na Vrškách, Lipenecká, Ke Kyjovu, U Pumpy
16. května (XIV.) – Nad Starou pískovnou, Ke Kamínce, K Nové škole, Nad Kamínkou
21. května (XV.) – Zvonařská, Lomařská, Nezvalova, Pod Sirénou, Žofie Podlipské, Nad Parkem
23. května (XVI.) – Na Královně, Zdeňky Nyplové, Gutfreundova, Výtvarnická
28. května (XVII.) – Hostošova, Jansenova, Nebeského, Nechybova, plácek Na Mlíčníku
30. května (XVIII.) – Pod Třešňovkou, K Mlíčníku, Meliorační

čistý, vstřícný a moderní ráz. Věřím, 
že žáci, rodiče i zaměstnanci tuto 
změnu ocení a posílí se tak i mož-
nost uložení a ochrany osobních 
věcí žáků,“ říká 1. zástupce starosty 
Mgr. Miroslav Knotek.

Ve středu 27. března, tedy poslední 
den před velikonočními prázdnina-
mi, hned po skončení výuky Tech-
nické služby Praha – Radotín roz-
montovaly klece. Do připravených 
uklizených prostor pak v pátek firma 
nainstalovala skříňky o rozměrech 
160 x 30 x 50 cm – navozila je, na-
skládala a sešroubovala k sobě přes-
ně v těch místech, kde byly původní 
šatny. Skladba boxů byla stanovena 
tak, aby průchod chodbou zůstal 
stejně široký. Lavičky, kterými se 
sestava doplnila, jsou původní (nové 
by přišly na 60 tisíc korun), školník 
pan Andrýsek je přestříkal a doplnil 
novými deskami.

Po Velikonocích už si děti jen 
přinesly vlastní zámky a dostaly 
přiděleno každý své číslo úložného 
boxu. Prozatím jsou rozděleny podle 
tříd, ale postupně, s tím, jak budou 
děti odcházet a jejich čísla se přidělí 
dalším příchozím, se toto členění roz-
volní. Každý ze žáků totiž bude mít 
jednu skříňku po celý druhý stupeň 

a ponese si za ni zodpovědnost.
Skříňky a jejich instalace přišly 

na 416 700 Kč, za zbylé peníze se 
nakoupily štítky s čísly a zámky na 
volné skříňky. Na dalších 20 tisíc 
přišly podložky na odkládání bot 
a 35 tisíc se vydalo na repasi laviček. 
Tyto částky již škola hradila ze svého 
rozpočtu.

Skříněk je v současnosti 288, což je 
počet, který by měl podle slov ředitele 
Mgr. Zdeňka Stříhavky postačovat 
ještě alespoň 2-3 roky: „Prozatím jich 
budeme mít 22 volných. Budova by 
mohla pojmout maximálně 14 tříd, 
což znamená 330 až 350 žáků. Pokud 
se k takovým číslům budeme blížit, 
je možné umístit dalších 50 skříněk 
k výtvarným dílnám – děti, které by 
je užívaly, by pak přicházely do školy 
zadním vchodem.“

Rodiče žáků dostali od školy dopis 
s informacemi o provozu a jakým 
způsobem se budou skřínky kontro-
lovat a udržovat v čistotě (úklid bude 
probíhat dvakrát ročně, v době vá-
nočních a letních prázdnin). Během 
roku děti musí na požádání učitele 
skříňku otevřít a pro případ ztráty 
nebo zapomenutí klíče budou u něho 
mít uložený náhradní klíč.

Šatní skříňky pro žáky



provozu, jak má být správně vybavené 
kolo, jak poskytnout první pomoc, či 
co má obsahovat „cyklistická“ lékar-
nička. U stanoviště Besipu nabídnou 
nejen test dopravních znalostí, ale 
i možnost vyzkoušet si trenažér nára-
zu simulující havárii vozidla.

Další informace ze zdravotní oblasti 
poskytne Český červený kříž a RedRes 
Medical s.r.o. Svou činnost zde poprvé 
představí mezinárodní organizace 
sdružení policistů IPA (International 
Policie Association sekce Česká repub-
liky, Územní sekce 124 Praha – Správa 
hlavního města Prahy). Ski a bike 
centrum Radotín vám pro vaše dítko 
zapůjčí kolo a poskytne informace, jak 
správně vybrat dětské kolo.

Klauni z Balónkova budou vyprávět 

Bezpečné jaro 
2013

Takové také bylo Bezpečné 
jaro 2012

pohádku „O veselé křižovatce“. Celé 
odpoledne bude ve znamení balónků, 
soutěží a drobných dárečků. V závěru 
proběhne slosování účastnických karti-
ček o hodnotné ceny, mezi nimiž budou 
i vstupenky do Aquaparku Čestlice.

Radotínský den s IZS
Zásahová a záchranářská technika 

bude opět k vidění na náměstí Osvo-
boditelů na parkovišti před obchodním 
domem Berounka v Radotíně v sobotu 
11. května od 9.00 do 13.00 hodin.

Již potřetí se tu představí jednotlivé 
složky Integrovaného záchranného 
systému. Hasičský záchranný sbor 

hlavního města Prahy přiveze svou 
techniku, ale i zařízení Cobra (řez 
předmětů proudem vody). Z ozbroje-
ných složek zde bude k vidění Poříční 
oddíl Policie České republiky, Speci-
ální pořádková jednotka (SPJ) Policie 
České republiky, ale i Vojenská policie 
Armády České republiky s veškerým 
svým vybavením i výzbrojí. Městskou 
policii hlavního města Prahy budou 
reprezentovat koně a záchranářští 
psi. Svou činnost zde bude prezen-
tovat i Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Radotín. Základy zdravovědy 
poskytne Český červený kříž společně 
s RedRes Medical s.r.o., a u stanoviště 
Zdravotní pojišťovny Ministerstva 
vnitra bude možné si zařídit vše po-
třebné i si zasoutěžit.

Třešničkou na dortu budou his-
torické policejní vozy s příslušníky 
v uniformách.

Stejně jako loni se představí
historické podoby bezpečnost-
ních složek a jejich vozidel

Ač měly být v prvé řadě „Jarní“ 
a „Velikonoční“, zůstaly první Radotínské 
trhy v sobotu 23. března hlavně zimně 
mrazivé. Ledový vítr od řeky zalézal za 
nehty a pod ranní ocelově šedou oblohou 
vše působilo docela bezútěšným dojmem. 
Jenže pak spustil flašinet, fujavice odvála 
mraky a vysvitlo slunko. A na náměstí 
Sv. Petra a Pavla začali proudit návštěvníci.

První sezónní tržiště sice nenabízelo 
téměř nic z farmářského sortimentu 

(stále ještě mrzlo nejen u řeky, ale i všude 
na polích), přesto však mělo úspěch. 
Přesun z lokality před prodejnou Albert 
na náměstí Osvoboditelů k řece a ke 
kostelu, kde se tradičně koná Havelské 
posvícení, byl dobrým rozhodnutím. 
Akce se tak stala nejen příležitostí 
k nákupu, ale i k hezky stráveným 
chvílím.

P ř í j e m n ě  s t a r o s v ě t s k ý  z v u k 
flašinetářovy produkce prostřídala 

ha r moni k á řk a ,  k terá  i  s e 
zmrzlými prsty naladila krásně 
prosluněnou notu. A v poledne 
přišly děti ze souboru Lučinka, 
aby si zazpívaly a zatančily 
s Moranou, kterou pak z mostu 
hodily do řeky a symbolicky se 
tak za všechny rozloučily se 
zimou. Ta se ten den (a pár 
následujících) sice ještě pevně 
držela v sedle, ale jarní náladu už 
z trhu nezahnala. A to nejen díky 
všem kraslicím, pomlázkám 
a dílničkám Petrklíče. Spíš tak 
nějak díky všem.

A co dál? Příště budou trhy 
patřit nastupujícímu létu – jsou 
nachystány na sobotu 22. června 
ve stejných hodinách, tedy 
od deváté ráno do jedné po 
poledni. A tentokrát by na nich 
neměla chybět ani farmářská 
produkce. A samozřejmě ani 
před prázdninami nebude 
chybět ku lturn í program. 
Takže v červnu zas – vzhůru 
dolů k řece na trhy!

Trhy? Mráz, slunce, flašinet…

Na přelomu  září a října letošního 
roku si připomeneme 80 let od otevře-
ní ZŠ Charlotty Masarykové ve Velké 
Chuchli. K jeho připomenutí zde připra-
vují výstavu dobových dokumentů, foto-
grafií a historických školních pomůcek. 
Proto zde zveřejňujeme jejich výzvu:

„Rádi bychom rovněž při této příle-
žitosti vystavili co možná nejúplnější 
přehled všech klasických třídních 
fotografií (fotografií jednotlivých tříd 
s třídními učiteli) a fotografií peda-

gogických sborů. V této souvislosti 
se obracíme na všechny absolventy 
a přátele školy s prosbou o zapůjčení 
nebo poskytnutí uvedených materi-
álů a fotografií. S vaším svolením si 
je naskenujeme a obratem vrátíme, 
případně uvítáme přímo naskeno-
vané fotografie.  V této souvislosti 
můžete kontaktovat chuchelského 
kronikáře, pana učitele Hromádku, 
e-mail: hromadka@centrum.cz, telefon: 
257 941 039.“

80 let chuchelské školy

 Skate tour Klubu Radotín
Radotínský happening volume VI. 

se blíží - letos však bude jinde a jiný! 
Chystá se totiž 29. dubna od půl čtvrté 
v radotínském skateparku a bude mít 
podobu závodů.

Nízkoprahový Klub Radotín (níz-
koprahové kluby jsou pro dospíva-
jící zázemím, možností scházet se 
s vrstevníky a místem pro vlastní 
aktivity i místem, kde mohou bez-
platně vyhledat radu a pomoc, výraz 
nízkoprahový znamená „dostupný 
pro členy cílových skupin“) tyto 

happeningy, na které zve širokou ve-
řejnost, pořádá pravidelně v zahradě 
II. stupně radotínské základní školy. 
Možnost využít prostor nového sca-
teparku však nabízí rozšíření tradič-
ní akce o zcela nový rozměr.

A tak budou závody – chystá se 
soutěž ve volných jízdách – dvakrát po 
minutě a speciál „the best trick“. Obojí 
nabídne parádní podívanou!

Hudba zpod rukou DJ’ejů ovšem ani 
tentokrát chybět nebude. Zrovna tak je 
přislíben výtvarný workshop, na kte-

Letošní představení Lidových pa-
šijových her pořádaných občanským 
sdružením Zbraslavské pašije pod zá-
štitou městské části Prahy – Zbraslav 
a s laskavým svolením rodiny Barto-
ňů se uskuteční v sobotu 27. a v ne-
děli 28. dubna, vždy od 15.00 hodin 
v zámeckém parku před kostelem 
sv. Jakuba st. na Zbraslavi, za účasti 
význačných profesionálních herců 
(např. R. Mácha, S. Postlerová, 
J. Novotný, L. Žáčková, O. Vlček, 
J. Mílová, P. Beretová, S. Oubram, 
J .  Pe jcha l) .  Č leny d ivade l n í ho 
souboru jsou zbraslavští farní-
ci a místní divadelní ochotníci 

Skate tour – 29. dubna od půl čtvrté 
v radotínském skateparku, U Staré-
ho stadionu 384/1, Praha-Radotín

Lidové pašijové hry na Zbraslavi

rém se budou zdobit trika vybranými 
motivy.

Všichni protagonisté, i profesio-
nální herci, účinkují bez nároků 
na honorář. Vstupné na představení 
je dobrovolné. Pokud se rozhod-
nete podpořit konání pašijových 
her jakoukoli finanční částkou, 
můžete zaslat svůj příspěvek na 
bankovní účet občanského sdru-
žení Zbraslavské pašije, č. účtu je: 
2837323329/0800

z divadla Jana Kašky. Originální 
hudbu k pašijovým hrám složil 
František Štěrbák, vedoucí hudeb-
ního souboru divadla Kalich. Při-
pomínáme, že diváci se po dobu 
představení stávají lidem jeruza-
lémským, neboť aktéři se pohybují 
přímo mezi nimi.

Už podeváté připravili pro všechny 
tvořeníchtivé v radotínské základní ško-
le tradiční Velikonoční dílny. 

V sobotu 16. března hlásili meteoro-
logové studené počasí, přesto se sluníč-
ko smálo. A všichni, kdo se podíleli na 

přípravách, se již od sedmé ranní těšili, 
kolik přijde návštěvníků – a moc si přá-
li, aby na konci odcházeli spokojení. 

Jako každý rok, i letos se dílny kona-

ly v přízemí budovy druhého stupně, 
a otevřené a vyzdobené třídy, kuchyňka 
i klub, nabízely 9 stanovišť, na kterých 
se vyrábělo. 

V kuchyňce se peklo (a tolik vonělo!) 
klasické linecké pečivo různých tvarů, 
které se zdobilo barevným sypáním 
a lentilkami, v klubu se zas vystřihova-
ly papírové závěsy – dozdobené kačen-
kou, kuřátkem nebo kytičkami.

Na jiném místě se vyráběla z ba-
revných vlněných bambulí různá 
veselá chundelatá zvířátka – kuřátka, 
beránci, slepičky…, a kouzelně pů-
sobily i fleurogami – květy, vyráběné 
technikou odvozenou od origami ze 
čtvercových barevných papírů.

Další pracoviště patřila výrobě látko-
vých jarních ptáčků na kolíčku, skřítků 
(kraslic s čepičkami), malbě sádrových 

odlitků zajíčků dozdobených mašličkou, 
barevných vajec i tradičnímu voskování 
výdumků (na fyzikálních stojanech).

Kdo chtěl chvíli odpočívat, mohl 
si prohlédnout výstavu výrobků dětí 
z keramického kroužku nebo prodej-
ní nabídku velikonočních výrobků 
družiny, případně doplnit zásoby 
výtvarných materiálů v krámku paní 
Hlaváčkové.

Sobotní dopoledne velmi rychle 
uteklo, ale snad každý stihl všechna 
stanoviště obejít a k sobotnímu obědu 
odejít s plnou krabicí nebo košíčkem 
vlastnoručně vyrobených dárečků.

Velké poděkování patří všem, kdo 
v sobotu ráno brzy vstali, přišli do 
školy, připravili dílny a navíc se jim 
po celý půlden s chutí věnovali. A také 
Městské části Praha 16, která grantovou 
podporou poskytla pro akci materiální 
zázemí.

Radotínské Velikonoční dílny

Tři večery a k tomu dvě odpoledne věno-
vaná divadlu, divadlu a zase divadlu – to 
byla letošní Radotínská Radost.

Každým rokem je tato přehlídka ochot-
nického divadla pojmenována ještě dalším 
přívlastkem, tentokrát byla CUKRÁTKO-
VÁ. Proč? Podle slov Miroslavy Stehlíkové 
z Divadelního spolku Gaudium jsou jednot-
livá představení jako bonbóny v darované 
bonboniéře – víte, co vás v nejrůznějších 
barevných papírcích asi čeká, strašně se na 
to těšíte – a nakonec jste stejně překvapeni, 
jak to tentokrát chutná.

První laskomina čekala diváky v páteční 
večer 5. dubna – komedie Na útěku, která 
již při své premiéře na klubové scéně domu 
U Koruny (kde se hrála i tentokrát) sklidila 
velký úspěch, byla veselým otevřením celého 
festivalu. V sobotu na ni navázalo úžasně 
choreograficky i hudebně propracované 
ztvárnění Žabky carevny v živelném podání 
dětského souboru Tři boty z Třebotova. Není 
divu, že se děti s představení Nu vót dostaly 
až do Itálie, byly totiž úžasné!

Další dva kusy – Oskar a růžová paní 
divadla A. Vorla z Křenovic u Slavkova 
a Mikve Rádobydivadla Klapý už hrály na 

podstatně vážnější notu. 
První vyprávělo posled-
ních dvanáct dní života 
desetiletého chlapce, který 
umírá na rakovinu. Vy-
právělo ho jeho ústy, jeho 
nejniternějšími pocity. Vy-
právělo ho Bohu a diváci 
byli mimochodem přítom-
ni. Stajně jako v mikvi, 
rituální lázni ortodoxních 
židovek, které zde řeší 
mnohé – od naprostých 
malicherností, neškodných 
i zlých drbů, až po životně důležité (a občas 
také život ohrožující) otázky. Obojí šlo až na 
dřeň a dalo příchozím neuvěřitelně silný zá-
žitek, který bylo třeba nějakou dobu v sobě 
zpracovávat.

V neděli hrálo dětem pohádku Čínská 
hedvábná legenda jediné profesionální di-
vadlo jménem Studna. Jediná vystupující, 
která musela zvládnout všechny postavy, 
přestavby scény i velmi zvídavé a neposed-
né diváky dokázala vše ustát s naprostou 
bravurou a každý si odnesl hezký zážitek, 
někteří odvážnější navíc dostali napít pra-
vého čínského čaje.

Zpěvy sladké Francie pořádajícího Di-
vadelního spolku Gaudium byly správně 

rozverné a bylo znát, že je všichni přednesli 
s chutí a jistotou. 

Závěr večera i přehlídky patřil Audienci 
DS Scéna z Libochovic. Hra Václava Havla 
pobavila i zamrazila – návrat do doby bez-
moci byl překvapivě autentický.

Cukrátková Radost skončila. Snad potě-
šila i všechny soubory, které se rozhodly pro 
Radotín hrát, docela určitě dala hodně těm, 
kdo se na ně přišli podívat. Ti všichni zjistili, 
že na Radosti je možná nečeká jen radost, 
ale určitě stojí za to sem zavítat. Protože 
sílu prožitků předávaná z pódia do publika 
si v ničem nezadá s tím, co nabízejí klasická 
divadla. Letos to tedy platilo na sto procent. 

Sladká Radost

Živé květy v Radotíně
Již pár let jsou velmi žádaní v českých 

klubech a na festivalech. Prostě všude 
tam, kde muzikanti podobného formátu 
zcela jistě chybí!

Živé kvety jsou jedna z nejpo-
pulárnějších bratislavských pun-
krockových kapel. V roce 1994 
ji založili Lucia Piussi (textařka, 
zpěvačka, kytaristka a členka diva-
dla Stoka) a kytarista Peter Bálik.
Lucia Piussi je zpěvačkou, textařkou 
a duší kapely. Její sestra, filmařka 
Zuzana Piussi,  v posledních měsících 
proslula svými spory se slovenskou 

mocí. Obě nadané sestry mají potřebu 
se svými prostředky vyjadřovat ke 

slovenské současnosti, ke společnos-
ti, vztahům, různým přešlapům  (že 
mají materiálu dostatek, o tom není 
pochyb).

Současnou sestavu kapely, ceněné 
pro autentické a nekompromisní tex-
ty, tvoří Peter Bálik (kytara), Agnes 
Lovecká (bicí, housle), Juraj Mironov 
(baskytara, akordeon), Jakub Krato-
chvíl (kytara, klavír) a Lucia Piussi, 
zpěvačka a autorka textů. Kdo chce 
slyšet temperamentní kapelu s vlast-
ním názorem, může se už teď těšit na 
1. června, kdy se představí v Radotíně 
v rámci programu Královského prů-
vodu. 
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 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

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

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

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

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

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907

Zahradnické služby
zahradacz@centrum.cz

721 014 627
www.zahradacz.webnode.cz

    VIDEOSTUDIO
                 PÁTEK

603 277 383, 257 811 063 / Radotín

PŘEPISY

SKENOVÁNÍ

SLUŽBY

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

 ●  diapozitivů, negativů a fotografií

 ●  kamera, foto, střih

www.studiopatek.cz

Hyundai
Zbraslav

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

Otevírací doba:
PO-PÁ od 7 do 18 hod. 

Nově otevřený
Q-service - Autoservis Zbraslav
Profesionální  opravy vozidel
Hyundai, KIA, ŠKODA, VW, FORD

NUBO CAR, s.r.o.
Žabovřeská 1191, Praha 5 - Zbraslav
tel. prodej: 257 920 439, 605 838 864
tel. servis: 257 921 468       
www.hyundai-nubocar.cz
e-mail: nubocar@asmnet.cz
frisch@hyundai-nubocar.cz   
Otevírací doba:
PO-PÁ od 7 do 18 hod. 

»  prodej letních pneu za internetové ceny
»  jarní prohlídka a příprava vozu na letní sezónu

»  žádné objednací lhůty
»  výrazné slevy na materiál

»  Nově! Prodej referenčních vozidel Hyundai za výhodné ceny!

Pavel Stráník - TV
Montáž, seřízení a opravy

tel. a satelitních antén  
Měření televizního

a satelitního signálu

Tel. 603 215 244
technologie@centrum.cz



(staré) Sídliště 1082
153 00 Praha 5 - Radotín

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

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

Elektrokola CYCLESTAR
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Vychází 15.4.2013. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.5.2013.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 3.5.2013. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

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

a fotografie se nevracejí. 

INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,

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

153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868

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

777 171 206
Petr Kučeratel:

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KUPON NA 20 % SLEVU NA JAKÉKOLIV JÍDLO PRO 4 osoby

Platnost od 15.3. 2013 do 15.6. 2013

České a mexické speciality

Stavební  firma
s dlouholetou tradicí 

Provádíme tyto práce:
elektrikářské, malířské, instalatérské
obkladačské, klempířské, pokrývačské,

rekonstrukce domů a bytů, fasády, 
plastová okna, izolace rovných střech

Praha 5 – Slivenec
Tel.: 602 305 195

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

Parafestíček

16. 4. 17.30 Jack a obři   3D   USA  130 Kč
  Fantasy-pohádka pro dospělé o mladém hrdinovi, princezně a hrů-
  zostrašných bytostech –  Ewan McGregor
 20.00 Na dřeň   Francie   100 Kč

 Mysteriózní drama o vztahu dvou lidí, kterým se zhroutí vlastní svět,
 a  zachrání je jenom souznění duší – Marion Cotillard

17. 4. 17.30 Dávám tomu rok   Anglie 100 Kč
  Romantický příběh novomanželů z rozdílných společenských vrstev
  a o lásce, které nikdo nevěří – režie: Dan Mazer
 20.00 Jurský park   3D   USA 150/130 Kč
  Film o prehistorických zvířatech a klonování dinosaurů byl oceněn
  třemi Oscary – režie: Steven Spielberg
18. 4. 17.30 Vedlejší účinky   USA 110 Kč
  Dramatický milostný trojúhelník, který s láskou nemá mnoho spo-
  lečného – Channing Tatum, Jude Law, Rooney Mara
 20.00 Mama   Španělsko 110 Kč
  Horor, kde na tajemno se nehraje, tajemnem je opředený celý
  film – režie: Andres Muschietti
19. 4. 17.30 Mocný vládce OZ   3D   USA 130 Kč
  Nová adaptace Baumovy knihy o pohádkové Země OZ a jejích
  obyvatelích – Mila Kunis, Rachel Weisz, James Franco
 20.00 Call girls   Švédsko 90 Kč
  Ukázka společnosti, kde bují ženská nezávislost, sexuální revoluce
  a množství striptérských show – režie: Mikael Marcimain
20. 4. 17.30 Flamenco hoy – v režii Carlose Saury   Španělsko   (viz str. 8) 150 Kč
 20.00 G. I. Joe: Odveta   3D   USA 140 Kč
  Odvěký boj dobra se zlem v 21. století z Bílého domu v USA –
  Bruce Willis, Channing Tatum
23. 4. 19.00 Kino nehraje z důvodu uzavření pro neveřejnou akci 
24. 4. 17.30 Mocný vládce OZ   3D   USA    130 Kč
 20.00 Na dřeň   Francie   100 Kč
25. 4. 17.30 Mocný vládce OZ   3D   USA 130 Kč
 20.00 Nerada ruším   Dánsko 80 Kč
  Mistrně natočená stylizovaná komedie s citem pro atmosféru pří-
  běhu, odehrávající se v divadle – režie: Henrik Ruben Genz
26. 4. 17.30 Zambezia   3D   JAR 130 Kč
  Animovaná komedie pro malé i velké se skvělou přátelskou, rodin-
  nou a týmovou tématikou – režie: Wayne ornley
 20.00 Dávám tomu rok   Anglie 100 Kč
27. 4. 17.30 G. I. Joe: Odveta   3D   USA 140 Kč
 20.00 Peter Gabriel: New blood   3D   Anglie   (viz str. 8) 150 Kč
30. 4. 17.30 Zambezia   3D   JAR                                                                                        130 Kč
 20.00 Call girls   Švédsko 90 Kč
  1. 5. 15.00 Čtyřlístek ve službách krále   ČR 80 Kč
  Rodinná komedie natočená podle komiksového seriálu Čtyřlístek
  z roku 1972 – režie: Michal Žabka
 17.00 Hobbit: Neočekávaná cesta   3D   USA  100 Kč

Nejočekávanější film roku se vrací ke známým trpaslíkům, čaroději
  Gandalfu, a nechybí ani Bilbo Pytlík – režie: Peter Jackson
 20.00 Nedotknutelní   Francie 80 Kč
  Komedie, podle skutečných událostí, která potěší duši každého
  diváka, od nejmenších až po seniory – Francois Cluzet, Omar Sy
 2. 5. 17.30 Hostitel   USA  90 Kč
  Sci-fi thriller (tentokrát pro dospělé), od autorky Twilight ságy
  S. Meyerové – režie: Andrew Niccol  
 20.00 Kříž cti   Norsko / Švédsko 90 Kč
  Protiválečné drama o nezvyklém přátelství anglických a německých
  pilotech v drsné norské divočině – režie: Peter Naess
 3. 5. 17.30 Zambezia   3D   JAR 130 Kč
 20.00 Renoir   Francie   90 Kč
  Překrásná Andrée mezi dvěma muži: stárnoucím malířem a jeho
  nezkrotným, vášnivým synem – Michel Bouquet, Christa eret
 4. 5. 17.30 Scary movie 5  USA 110 Kč
   Tentokrát paroduje: Hory mají oči, Americká kletba, Sillent Hill 
                                    a Harryho Pottera
 20.00 Smrtelné lži   USA   (recenze viz str. 8) 90 Kč
  Příběh reálného amerického kapitalismu, podtržený podmanivou
  hudbou – Richard Gere, Susan Sarandon
 7. 5. 19.00 Avalon   Švédsko   Filmový klub   (viz str. 8) 90(60) Kč
  V thrilleru z nočního klubu nám hlavní hrdinové dokazují, že s věkem
  rozhodně ne vždy přichází moudrost – Johannes Brost  
 8. 5. 15.00 Méďa Béďa   3D   USA 50 Kč

 Animované dobrodružství medvídků a jejich přátel z národního
 parku v USA – Dan Aykroyd, Justin Timberlake
17.00 Atlas mraků   USA 90Kč

  Mysteriózní příběh napříč časem a prostorem, kde všechno má
  svoji příčinu i následek – Tom Hanks, Halle Berry
 20.00 Nespoutaný Django   USA 90 Kč
  Jižanské drama o otroku Djangovi a jeho snaze získat vytouženou
  svobodu – režie: Quentin Tarantino
9. 5. 17.30 Velká svatba   USA 110 Kč
  Romantická, společenská komedie o tzv. terapii láskou v podání
  nestárnoucího Roberta de Niro a šarmantní Diane Keaton
 20.00 Marie Kroyer   Dánsko 90 Kč
  Životopisné drama o významném dánském malíři, který postupně
  propadá šílenství – režie: Bille August 
10. 5.  17.30 Zambezia   JAR 90 Kč
 20.00 Kříž cti   Norsko/Švédsko 90 Kč
11. 5. 17.30 Velká svatba   USA 110 Kč
  20.00 Zlomené město   USA                                                                                     110 Kč
  Krimi thriller o politikovi, který je zapleten do kšeu s pozemky –
  Mark Wahlberg, Russell Crowe 
12. 5. 16.45 Romeo a Julie balet   Rusko   (viz str. 8) 250 Kč
  satelitní přenos z Bolšovo těatra z Moskvy
14. 5. 17.30 Jako za starejch časů   USA 100 Kč
  Stárnoucí gangsteři v příběhu, kde ožívají stará pravidla loajality
  a kodex cti– Al Pacino, Christopher Walken
 20.00 Marie Kroyer   Dánsko 90 Kč
15. 5. 17.30 Smrtelné lži   USA 90 Kč
 20.00 Záhada hory mrtvých   USA 100 Kč
  Píše se rok 1959. Během zimní expedice zmizí devět studentů. Film
  podle skutečné události – režie: Renny Harlin
16. 5. 17.30 Hostitel   USA  90 Kč
 20.00 Velký Gatsby   3D   USA 130 Kč
  Remake slavného filmu s roku 1974 s Robertem Redfordem – nyní
  s neméně slavným Leonardem DiCaprio – režie: Baz Luhrmann
17. 5. 17.30 Kovář z podlesí   ČR 110 Kč
  Československá pohádka o souboji dobra a zla, kde spolu s herci
  hrají i animované postavičky – Bolek Polívka, Ivana Chýlková
 20.00 Jako za starejch časů   USA 100 Kč
18. 5. 17.30 Nazareth: Nekonečný příběh – dokument   ČR 80 Kč
  Dokument o vzniku legendární kapely odhaluje kořeny její dlouho-
  věkosti –  režie: Miloslav Šmídmajer
 20.00 Velký Gatsby   USA 100 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
20. 4. 16.00 kino nehraje představení pro děti
27. 4. 16.00 Za kamarády z televize VI   ČR 50 Kč
  Pásmo večerníčků pro nejmenší
  4. 5. 16.00 Za kamarády z televize V   ČR 50 Kč
11. 5. 16.00 Za kamarády z televize III   ČR 50 Kč
18. 5. 16.00 Za kamarády z televize IV   ČR 50 Kč

BIO SENIOR
23. 4. 10.00 Martin a Venuše   ČR 60 Kč
  Romantická komedie o mladé rodině a úskalích, která 
  s sebou přinášejí malé děti a práce – režie: Jiří Chlumský
BABY BIO 
24. 4. 10.00 Martin a Venuše   ČR 60 Kč 

15. dubna
Zlatá bula ženská

situační komedie ze středověké knajpy 
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

20. dubna
O zlém vlku a nezbedných prasátkách

maňáskový muzikál
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

21. dubna
Zbraslavský žebříček

taneční soutěž pro páry všech kategorií 
Sokolovna Zbraslav od 10.00 hodin

27. a 28. dubna
Pašije aneb Zrcadlo umučení a vzkříšení 

pána našeho Ježíše Krista
prostranství před kostelem sv. Jakuba

od 15.00 hodin

29. dubna až 30. května
PEOPLE-metr 2013

mezinárodní výstava současné figurální 
tvorby nejen českých

a slovenských výtvarníků
vernisáž 27. dubna od 18.00 hodin

1. května
Trek Cukroušův mazec 2013

2. ročník MTB cyklistického závodu lesy 
mezi Zbraslaví, Jílovištěm a Lipenci

více na http://www.tryskomys.cz

4. května
Se Startem na start

turistický pochod a cykloakce po okolí 
Zbraslavi, starty od 7.00 do 10.00 hodin 

v sokolovně (U lékárny 597)

11. května
Zbraslavská osma – jarní část

závod horských kol pro malé i velké Starty 
od 14.00 v Borovičkách

11. května
Šípková Růženka

pohádkový muzikál o Šípkové Růžence 
pro děti od 3 let i pro dospělé s poněkud 

netradičním příběhem
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, kultura@zbraslav.cz 

www.mc-zbraslav.cz/kultura

16. dubna
Jak nosit děti v šátku

workshop s dulou – jak miminko do šátku 
bezpečně dostat a jak ho i vyndat
zásady a výhody zdravého nošení

s sebou šátek (máte-li), budoucí maminky 
plyšáka, vstupné 80 Kč rezervace nutná 

9.30-11.00 hodin

19. dubna
Hip hop, Street dance

workshop pro školáky s diskotékou 
s lektorem R. Rushem, vstupné 40 Kč 

restaurace U Přístavu 17.00-21.00 hod.

26. dubna
Čarodějnice 

čarodějnické putování pro celou rodinu
ze zkrášlovací chýše čarodějnice 

Bradavičnaté stezkou plnou
nástrah a překvapení, slet vyvrcholí

v restauraci Kamínka opékáním buřtů
a návštěvou alchymisty 

vstupné 30Kč/osoba nad 2 roky nebo
100 Kč/(2+2), start mezi 15.00 a 16.00 hod. 

na hřišti ZŠ Nad Parkem

Pexoklubovna --- klub pro školáky:
pátky 12.00-16.00 hodin, vstup zdarma 

rezervace není nutná, změna možná

5. dubna
Co nám hrozí na internetu

a jak se tomu bránit
přednáška od 13.00 hodin

12. dubna
Veselé skákání na trampolínách

cvičení od 13.00 hodin

19. dubna
 Jak se domluvit – povídání, nácviky a hry, 

které pomohou domluvit se

26. dubna
Tvořivá chýše čarodějnice Bradavičnaté

a možnost vydat se na slet

rezervace na recepci: 721 518 248
více na www.pexeso.org

Arthur Japin – Černoch s bílým srdcem
Příběh vyprávěný podle skutečných 

událostí začíná ve 30. letech 19. století. 
Panovník afrického kmene Ašantů posílá 
svého syna a synovce holandskému králi 

Vilémovi I. Pro dva malé černošské prince 
se tak ze dne na den zcela změní svět. 

A každý z nich se s tím vyrovnává po svém.
nakladatelství Vakát

Beate Grimsrudová – Blázen svobodný
Román, který získal Cenu kritiků, 
otevírá dveře do světa většině lidí 

neznámého: těžký a občas nesnesitelný 
život s psychózou a zároveň fascinující 

a napínavý vnitřní svět umělce. Eli ve svém 
bytě bydlí sama, ale její život je nerozlučně 

spjat s Espenem, Erikem a Emilem. 
K hlasům v hlavě se později
přidá ještě princ Eugen…

nakladatelství Doplněk

Tennessee Williams –
Osm smrtelnic posedlých

Příběhy svérázných žen, které jsou 
vystaveny pokušení, jak jinak než ze strany 

mužů, často mu podléhají
a musí se s tím vyrovnat.

nakladatelství Mladá fronta

Andrea Fischerová – Dům v Orionu
Román jednoho z nejoceňovanějších 

autorů irské literatury posledních dvaceti 
let líčí osudy spisovatele Henryho Jamese: 
v roce 1895 se 52letý básník Henry James, 

roztrpčený neúspěchem svých románů, 
obrací k divadlu – Místo úspěchu se dostaví 
zdrcující kritika. Raněný James se rozhodne 

opustit Anglii a zamíří do Říma,
Benátek, Paříže.

nakladatelství Mladá fronta

Helena Beránková – Kouzelný měsíc
Dobrodružství malého červeného autíčka 
a jeho kouzelné proměny. Příběh o tom, že 

i staré, odložené věci mají své sny
a mohou dávat radost.
nakladatelství Machar

Eva Brenckertová – Péťa sviští ze svahu
Péťa na horách v lyžařské škole potká 

nového kamaráda Frantu. Kluci by radši 
jezdili rychle, a tak se oddělí od ostatních 

a vydají se za dobrodružstvím na sjezdovce. 
Příjemně je mrazí v žaludku, ale co je na 
začátku napínavé, může být také pořádně 

strašidelné.
nakladatelství Albatros

Jan Lebeda – S Medovníčkem do pohádky
Další příběhy oblíbeného skřítka 

Medovníčka, který se stará nejen o včeličky, 
ale pomáhá všem ostatním

zvířátkům a ptáčkům.
nakladatelství Brána

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3

Praha – Zbraslav
tel.: 257 111 802-5

e-mail: knihovna@zbraslav.cz

18. dubna
Aprílová taškařice aneb

Neviditelné modelky opět v akci
rozverná taškařice se scénkami, soutěží 

v karaoke a živou hudbou
Klubová scéna (vchod ze dvora domu

U Koruny) od 19.00 hodin

21. dubna
Jarní zelené koule

na boulodromu za budovou II. stupně ZŠ 
Praha - Radotín od 14.00 hodin

více viz str. 9

21. dubna
Vlasta Pilařová: Čarovná jeskyně

pohádka pro děti i rodiče o tom, proč 
je lepší pracovat než krást a proč mít 

kolem sebe hodně kamarádů a nebýt sám 
Divadelního souboru Gaudium

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 15.00 hodin

24. dubna
EL Corazon

večer plný hudby španělských autorů 
v úpravě pro violoncello a poezie Federica 

Garcia Lorcy – přednesou Michaela 
a Miroslava Stehlíkovy

Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin

26. dubna
Na slovíčko pane Mozarte

koncert pro ZŠ – průřez slohy od renesance 
až po moderní období

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 9.00 hodin

27. dubna
Bezpečné jaro

zábavné odpoledne na dětském dopravním 
hřišti za II. stupněm ZŠ

13.30-17.00 hodin
více viz str. 4

4. května
Velké radotínské rodeo

areál říčních lázní od 11.00 hodin
více viz str. 9

7. května
Paradogs

Koncert mladé nadějné kapely s osobitým 
stylem inteligentního rocku smíšeného 

s filozofickým punkem
Klubová scéna (vchod ze dvora domu

U Koruny) od 19.00 hodin
více viz níže

11. května
Akce IZS (Integrovaného

záchranného systému)
parkoviště před obchodním centrem na 
náměstí Osvoboditelů 9.00-13.00 hodin

více viz str. 4

13. května
Den Země

informační kampaň pro veřejnost zaměřená 
na nakládání s odpady –

v prostoru pěší zóny před nákupním 
střediskem (drogerie TETA) na náměstí 

Osvoboditelů 10.00-18.00 hodin
více na www.praha16.eu

V radotínském klubu U Koruny vystoupí 
7. května 2013 skupina Paradogs. Její zpěvák 
Petr Kočiš zodpověděl pár otázek:
Kdy vznikla vaše kapela a kdo ji tvoří? 
Máte nějaký hudební vzor?
Jsme parta kluků nadšených do hudby, která 
se našla během studia na Gymnáziu Oty 
Pavla. Máme rádi Radotín a jeho okolí, rádi 
tu hrajeme pro všechny, které baví hudba. 

Začali jsme zkoušet v roce 2009 a před dvě-
ma lety se složení kapely ustálilo do součas-
né podoby: Petr Kočiš - zpěv, Miky Všelicha 
- kytara, Martin Nosál - basa, Tomáš Tóth 
- elektrické housle, Tom Šmiky Bydžovský 
– bicí. Máme plno hudebních vzorů, nápadů 
a chceme se pořád zlepšovat. Máme radost 
z každé povedené akce, z které si fanoušci 
odnášejí hezké vzpomínky, ať už je to proto, 
že jsme hráli na zajímavém místě, nebo jsme 

pro ně připravili neoposlouchaný program, 
nebo protože se přihodilo něco, co se vůbec 
stát nemělo. Nebo všechno dohromady!
Proč zrovna Paradogs?
Na jméno jsme samozřejmě měli desítky 
neurčitých požadavků a nevěděli jsme, jak 
se s nimi poprat. Paradogs několik z nich 
splňuje. Je to slovní hříčka a navíc má v sobě 
svůj vlastní malý svět. Díky tomuto názvu 
můžeme mít ve znaku Parapsa,  parafandové 
mohou nosit paratrika a jíst paraořechy. Ná-
zev neoznačuje jenom kapelu, ale i všechno 

kolem ní. Co je „para“, je 
naše, to se nám líbí!
Jaké máte plány v nejbližší 
době?
V blízké budoucnosti jsou 
to dvě akce, na které se 
moc těšíme. Parafestíček, 
který je naplánován na úte-
rý 7. května v radotínském 
klubu U Koruny, a jeho větší 
brácha Parafest 21. června 
v Club Kinu v Černošicích. 
Věříme, že Parafestíček bude 
především pozitivní a poho-
dová akce. Vsaďte boty, že 

si pro naše fanoušky připravíme zase něco 
nového. Představí se zde také naši noví 
známí – rocková kapela „Narušené Spojení“ 
z Brandýsa nad Labem. Uděláme vše pro 
to, aby to byly akce dobré, aby si je všichni 
mohli pořádně užít. Mimo to máme pořád 
plnou hlavu plánů, jak vydělat peníze na 
vytouženou pořádnou desku, za kterou se 
nebudeme muset stydět.
Děkuji za rozhovor,



jméno...............................................  adresa.............................................................................
tel. spojení........................................            .............................................................................
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nevidìli jsme se u� nìkde? �Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!�

Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu nebo 
telefonní číslo a přiložte lehčí i těžší 
variantu sudoku s vyplněným jménem, 
adresou a tel. spojením. Do slosování 
budou zařazeni pouze úspěšní luštitelé. 
Výherci si svoji výhru mohou převzít na 
adrese redakce. Správná řešení zasílejte 
do redakce nejpozději do 26.4.2013.

Řešení z minulého čísla

Jaroslav Bláha
Výpadová 215/9

Radotín

Miloš Brůna
Josefa Houdka 4

Lipence
Anna Hrdá
Ottova 928
Zbraslav
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Přemýšlíte už, jak zabavíte svou 
ratolest během letních prázdnin? 
Nemůžete si vzít dovolenou a ba-
bičky hlídat nemohou? Uvažujete 
nad tábory? Jazyková škola Channel 
Crossings již tradičně přichází 
s řešením v podobě příměstských 
jazykových táborů. „Jejich cílem je 
poukázat na to, že učit se jazyk může 
být především zábava. V podstatě je to 
taková letní škola hrou,” uvádí Vítěz-
slav Bican, ředitel jazykové agentury 
Channel Crossings.

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

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

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

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

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

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

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

Shakespearův nesmrtelný příběh 
o tragické lásce veronských 
milenců se stal věčným 
tématem pro tvůrce ve 
všech oblastech divadelního 
u mění .  Tato a ng l ická 
r e n e s a n č n í  m i l o s t n á 
tragédie byla inscenována 
poprvé v roce 1596 a od té 
doby je stále reprízovanou 
inscenací v nejrůznějších 
p o d o b á c h .  B a l e t n í 
provedení Romea a Julie 
by lo  popr vé  uvedeno 
v roce 1785. Od té doby bylo 
na toto téma vytvořeno 
mnoho choreograf i í i  melodi í .  
Nejvíce verzí bylo připraveno na 
hudbu Hectora Berlioze, Petra Iljiče 
Čajkovského a Sergeje Prokofjeva. 
Romeo a Julie je balet o třech dějstvích 

na motivy stejnojmenné tragédie 
Williama Shakespeara.

Tento balet můžete vidět v kině 
Radotín v neděli 12. května 2013 
v 16:45 hodin v přímém přenosu 
z Bolšojo těatra v Moskvě.
Vstupné 250 Kč.

z a c h y c u j e  v y s t o u p e n í  P e t e r a 
Gabriela s Orchestrem New blood 
čítajícím 46 členů. Jejich repertoár 
je složený z coververzí z Gabrielo-
va alba „Schratch My Back“, které 
obsahuje dnes již klasické písně 
z celého průběhu jeho sólové ka-
riéry, to vše ve zbrusu nových or-
chestrálních aranžmá. Gabrielova 
živá vystoupení jsou pověstná, jeho 
pódiové charisma a nezaměnitelný 
hlas se ideálně doplňují se zvukovou 
paletou orchestru a vdechují tak no-
toricky známým písním zcela nové 
kouzlo. Jak lze u tohoto zpěváka 
předpokládat, koncertní show je 
zároveň také vizuální orgií, v níž 
nechybí animace, výtvarné prvky 
a vizuální opulence pro podtržení 
sluchového vjemu a umocnění cel-
kového zážitku.

Peter Gabriel: NEW BLOOD

Romeo a Julie

Záznam koncertu uvádí kino 
Radotín v sobotu 27. dubna
ve 20.00 hodin

Úchvatný tanec, hudba nabitá 
energií a zpěv, při kterém se tají dech. 
Diváci proniknou do světa současného 
flamenca díky dvaceti nejtalentova-
nějším španělským umělcům nové 
generace v hudební režii známého 
pianisty Chano Domíngueze a cho-
reografii Rafaela Estéveze a Naniho 
Pańose. Flamenco Hoy je prvním zá-
znamem živého vystoupení režírova-
ným skvělým španělským filmařem 
Carlosem Saurou, držitelem mnoha 
ocenění z nejlepších světových festi-
valů, včetně Cannes, Berlína, Montre-
alu či San Sebastianu, a také několika 
nominací na Oskara. Ve Flamenco 
Hoy se střetávají flamencové písně 
typu nana, sevillana, tango, petenera, 

fandango, guajira, 
malagueńa, soleare, 
zambra, alegría a  
bu le r í a ,  k t e r ý m 
Carlos Saura vtiskl 
své osobité pojetí 
světla a prostoru, 
tempa a pohybu. 
Aranžmá a skladby 
C h a n o  D o m í n -
gueze a Antonio 
Reye, v nichž se se-
tkává tradice s no-
vými styly ovlivněnými hlavně jazzem, 
divákům otevírají dveře do samého 
nitra flamencové hudby. Flamenco Hoy 
mělo premiéru v Madridu, dále bylo 
uvedeno v Polsku a později v Barcelo-
ně. V únoru 2012 se dostalo až do New 

Yorku, kde se hraje doposud a je pova-
žováno za jedno z nejlepších flamenco-
vých představení současnosti. 
Flamenco Hoy - v režii Carlose 
Saury uvádí kino Radotín v sobotu 
20. 4. 2013 od 17.30 hod.

Flamenco Hoy 3D

Je horký zářijový den v kalifornské 
metropoli Los Angeles. Právě skon-
č i la slavnostní premiéra nejnovějšího 
filmu Richarda Gerea Arbitrage. Gere, 
distingovaný prošedivělý elegán, začne 
zvědavému publiku odpovídat na otáz-
ky. Jenže prvních pár dotazů přiletí od 
německých turistek důchodového věku 
odkudsi z Braniborska, které svého idola 
lačně hltají pohledem a vyptávají se ho na 
kultovní pohádku o Popelce-prostitutce 
Pretty Woman, na Julii Roberts a další 
romantické komedie. Gere se po třetím 
takovém dotazu zatváří zoufale a zavtip-
kuje, že za každý další dotaz téhož ražení 
budou všechny Němky vyvedeny z kina. 
Protože Gere vzal roli v dramatu Smrtelné 
lži právě proto, aby se odstřihl od pub-
lika, které v něm vidí jen romantického 
svůdníka, co neumí řídit auto se spojkou. 
Smrtelné lži talentovaného režiséra Ri-
charda Jareckiho jsou ambiciozní, chytré 
drama, které staví na solidních hereckých 
výkonech, spletitých intrikách a perfekt-
ně dávkovaném napětí. Publikum dobře 
ví, co hlavní hrdina provedl, uvědomuje 
si, co mu hrozí, co všechno je v sázce.  
A zvědavě sleduje, jak se rodinné a kri-
minální drama prolíná a (anti)hrdina, 
který se ocitl v pasti, začne dělat školác-
ké chyby. Ale přesto je situace podobná 

jako v dramatu Woodyho Allena Match 
Point: publikum proti své vůli začíná 
fandit antihrdinovi, aby mu jeho pro-
vinění prošlo a on neskončil za katrem. 
Může za to především přesvědčivý Gere, 
jenž se pro roli bohatého manažera, který 
zná jen moc peněz a nezná morální skru-
pule, doslova narodil. Ne nadarmo byl za 
svůj civilní, ale podivně naléhavý výkon 
nominován na Oscara za hlavní roli. Jeho 
postava se v jednom okamžiku ocitá mezi 
mlýnskými kameny: mezi podezřívavou 
manželkou (vynikající Susan Sarandon) 
a naivní francouzskou milenkou (krásná  
Laetitia Casta), mezi krachem svého im-
péria a lukrativním kontraktem, který ho 
může zachránit, mezi vězením a nejvyšší 
společností. Jeho osobní i profesní drama 
se spojí do jednoho dravého proudu a Ge-
re se stane mužem, který musí vyváznout 
z utahujících se smyček kolem něj. Najde 
způsob, jak z horské dráhy vystoupit 
ještě před dramatickým propadem? 
Právě tím, jak ukazují proměny člověka 
v mezní situaci, jsou Smrtelné lži zají-
mavé i pro diváka, který se nevyzná ve 
finančních fondech a podvodných účet-
ních kouzlech. Ukazují totiž, že člověk 
zahnaný do kouta se stává nebezpečným 
zvířetem, kterému je lépe jít z cesty. 
I když je tak okouzlující a elegantní jako 
Richard Gere. 

Smrtelné lži
„O z t r a ce ných  šede sá t i le t ých 

snílcích, neschopných dospět a přijmout 
zodpovědnost za své činy.”

Radotínský f ilmový klub uvádí 
v úterý 7. května 2013 v 19.00 hodin 
f i l m švé d ského  r ež i s é r a  A xela 
Peterséna, který ve svém hraném 
debutu přináší nekonvenční portrét
stárnoucích lidí, ocitajících se někde 
mezi společenskou elitou a zločinem, 
kteří unikají z reality do iluzivního světa 
bezstarostné zábavy a krátkodobých 
rozkoší. Lehkovážný život šedesátníka 
Janneho, vlastníka nově založeného 
nočn ího k lubu Avalon ,  se však 
zkomplikuje nečekanými událostmi 
s katastrofálními následky.

Pe t e r sénův f i l m je  d r ž i t e lem 
několika mezinárodních prest iž-
ních ocenění. Kromě Mezinárodní 
ceny kritiků FIPRESCI na MFF 
v Torontu 2011, získal snímek ceny 
Grand Prix za nejlepší film a za 
nejlepší herecký výkon v hlavní roli na 
festivalu VOICES 2011. Kontroverzní, 
působivý a temný Avalon představuje 
jednoznačně to nejlepší ze současné 
Severské artové kinematografie.

Avalon



opět patřit k hlavním favoritům. 
K nim se s velkou pravděpodobností 
zařadí i další dva kanadské týmy Nova 
Scotia Privateers a nováček z Vancou-
veru Pioneers. Z českých týmů má 
největší šanci dostat se mezi nejlepší 
týmy asi pouze domácí tým LCC, 
který suverénně vládne české lize od 
roku 2006. Letos se představí i nové 
týmy – skotský Glasgow Clydesirers, 

kombinovaný tým Spartiates/Goldstar 
složený z francouzských a izraelských 
hráčů, polský Polish Eagles a němec-

Ve středu 27. 3. v podvečer byly vy-
losovány základní skupiny 20. ročníku 
Memoriálu Aleše Hřebeského. Falcon 
Millionaires na poslední chvíli nahradi-
li tým Old Dogs Plzeň, který nepotvrdil 
svou účast v letošním ročníku. 

Bylo stanoveno pravidlo, že v žádné 
ze základních skupin se nesmějí setkat 
dva týmy z jedné země. V osudí se 
objevily týmy, které v minulých letech 

patřily k favoritům a memoriál i vy-
hrály – Megamen Boston, Green Gaels 
nebo Love You To Death. Letos budou 

Jubilejní 20. ročník zná nasazení do skupin

První dva týmy ze základních skupin 
a dva nejlepší z týmů na třetích místech 
postupují do play-off, zbylé týmy budou 
hrát skupinu o konečné 17. – 21. místo. 
První z 58 zápasů odstartuje ve středu 
24.4. od 10.40 hod. a poslední finalový 
zápas začne v sobotu 27.4. od 20.00 hod. 
Podrobný rozpis zápasu je k dispozici 
na webu www.AHMemorial.cz

ký Bundeswehr Lacrosse. Prezident 
ČSML Pavel Sedlák vylosoval základní 
skupiny. 

A: Dublin Riggers (IRL); Pioneers (CAN); 
Polish Eagles (POL)
B: SK Lacrosse Jižní Město (CZE); 
London Knights (ENG);
Bundeswehr Lacrosse (GER)
C: Love You to Death (CAN);
TJ Malešice (CZE);
Vienna Monarchs (AUT)
D: Nova Scotia Privateers (CAN); 
Deutschland Adler (GER);
LCC Wolves (CZE)
E: LCC Radotín (CZE);
Silver Birch Leafs (FIN);
Glasgow Clydesiders (SCO)
F: Green Gaels (CAN);
Bats Bratislava (SVK);
Falcon Millionaires (CZE)
G: Megamen Boston (USA);
LC Slavia Praha (CZE);
Spartiates/Goldstar (FRA/ISR)

týmovou hru a ani v jednom ze tří 
utkání nedaly soupeřkám šanci. Hra 
byla založena na výborné obraně, kte-
rou si dirigovala Nikola Císařovská ze 
7. A. Nikola sváděla nerovné souboje 
s vyššími soupeřkami, ale dokázala 
si s nimi s pomocí spoluhráček po-
radit. Směrem dopředu tým vynikal 
zdařilými kombinacemi, kterými Ve-
ronika Matiášková a Klára Matiášková 
ze 7.A svým pohybem a rychlým za-
končením protivnicím doslova motaly 
hlavu. Veronika byla vyhlášena nejlepší 
hráčkou finálového turnaje. V „muž-
stvu“ byly A. Bendíková, T. Procház-
ková, L. Pomezná, M. Malinovská, 
E. Herynková a M. Kratochvílová. 

Zásluhou všech hráček vybojo-
vala ZŠ Praha - Radotín v kategorii 
mladších žákyň postup na republikové 
finále, které se bude konat v květnu 
v Klatovech.

Mladší žáci zde obsadili skvělé 
3. místo pod taktovkou Jana Zídka 
ze 7. A, který byl nejlepším střelcem 
celého turnaje. V zápase o třetí místo 

se „Zíďovi“ poda-
řilo v posledních 
v teř inách otočit 
výsledek na stra-
n u  R a d o ť í ň á k ů 
a tým tak mohl 
oslavovat bronzo-
vou medai l i .  Na 
tomto úspěchu se 
podíleli F. Hampl, 
P. Tatar, A. Kulifaj, 
M. Styblík, V. Blá-
ha, M. Hoza, A. Ku-
čera a V. Vošmik.  

Mladší žákyně 
předvedly nejlepší 

Družstva mladších žáků a žákyň 
ze ZŠ Praha - Radotín se po vítězství 
v obvodním kole probojovala do celo-
pražského finále v košíkové.

Radotín ovládl basketbalové finále

   Neuvěřitelné. „To to uteklo,“ řekne si 
většina občanů, kteří si rodeo v Říčních 
lázních oblíbili coby nedílnou součást ra-
dotínského sportovně - kulturního života. 
   Pohlédneme-li zpět, těžko by někdo 
spočítal hodiny a hodiny práce a ne-
změrného úsilí, které museli pořada-
telé vynaložit, aby se tento náročný 
podnik mohl usku-
tečnit. A těžko pře-
hlédnout tu spoustu 
dramatických i ma-
lebně romantických 
zážitků, jež si mohli 
vychutnat diváci.

A le  skoč me do 
žhavé současnosti. 
(Žhavé pouze přimě-
řeným organizačním 
a sportovním vypě-
tím, počasí má letos 
do „žhava“ neskuteč-
ně daleko). Pořada-
telé z radotínského 
TarpanClanu připravili na letošek 
zdánlivě malou, nicméně důležitou 
novinku. Program sice začne v so-
botu 4. května v tradičních 11 hodin, 
kdy diváci shlédnou disciplínu Team 
Penning (Třídění dobytčat) juniorů 
i dospělých. Program bude ihned 
pokračovat rychlostní soutěží Pole 
Bending (Slalom kolem tyčí), rovněž 
pro obě věkové kategorie. Přestávka 
na oběd bude minimální, zhruba 
20 minut, po slavnostním nástupu ve 
13.30 hod. vše pojede jako obvykle. Cí-
lem je, aby program skončil zhruba do 

6 hodin večer tak, aby si všichni mohli 
vychutnat závěrečný Steer Wrestling 
(Pokládání telete), který se pojede 
nejen o zvýšenou finanční prémii, ale 
i o Vítězný štít senátora Tomáše Gru-
licha. Předtím diváci uvidí atraktivní 
Ranch Roping  (Rančerské lasování), 
strhující „rychlostku“ Junior/Senior 

Barrel Race (Barelový dostih) a na-
pínavý Trailer Loading (Nakládání 
telete), též pro obě věkové kategorie. 
Diváci mohou přijít už na jedenáctou 
hodinu a v klidu poobědvat přímo 
v areálu Říčních lázních, příležitostí 
tam bude jistě dost. 
   Sličné a stylové návštěvnice rodea 
mohou opět doufat v získání titulu 
Miss Rodeo 2013. Celý program bude 
završen tradičním country bálem 
pod širým nebem. Mistrovství České 
republiky v rodeu za rok 2013 začne 
právě v Radotíně.

Skončila nekonečně dlouhá zimní 
přestávka a fotbalové soutěže se opět 
rozběhly naplno. Jarní část rozhod-
ne a směrování radotínské kopané. 
„A“ mužstvo, po známých událostech, 
nemůže mít jiný cíl, než návrat mezi 
elitu pražského fotbalu.

Rezerva a dorost musí začít plnit 
úlohu zásobárny hráčů pro A muž-
stvo. Ostatní mládežnické celky mo-
hou bez jakéhokoliv stresu dohrát jar-
ní část soutěže, neboť jejich prioritním 
úkolem není umístění, ale zvyšování 

taktické a technické vyspělosti jednot-
livých hráčů.

Jak probíhala zimní přestávka SC 
Radotín? Klasikou byl zimní turnaj 
ve spolupráci s Aritmou. A mužstvo 
k němu přistoupilo zodpovědně a až 
do posledního zápasu ve skupině se 
pralo s výborným mužstvem Jíloviště 
o první místo. Soupeř zaslouženě po-
stoupil do finále, kde podlehl mužstvu 
Hostouně. Na radotínské tak zbylo 
„malé finále“ tj. zápas o třetí místo, 
který se hrál na Zličíně s tamním pře-
borovým soupeřem. Po nerozhodném 
výsledku 1:1 rozhodlo až v deváté sérii 
pokutových kopů pro domácí tým. 
V zimním turnaji skončil SC Radotín 
na čtvrtém místě a závěr turnaje až 
nepříjemně připomínal závěr podzim-
ní mistrovské soutěže, kdy nezvládl 
poslední dva zápasy a připravil se tak 
o luxusní náskok v čele tabulky. B muž-
stvo, dorost a starší žáci se připravovali 
přes zimu venku na UMT, kde i sehráli 
celou řadu přípravných zápasů. Na ja-
ro by tak měli být dobře připraveni. 
Všechna ostatní mládežnická mužstva 
se připravovala v tělocvičně a startova-
la na různých turnajích se střídavými 

úspěchy. Vše výše uvedené je však už 
zapomenuto, neboť se již rozběhly mi-
strovské soutěže. Sice se říká jarní část, 
ale počasí svými vrtochy jaro vůbec 
nepřipomíná. Při pohledu na kalendář 
zjistíme, že první sníh nás zaskočil již 
koncem října loňského roku a nyní 
jsme v první dekádě dubna a je zima 
větší než na Vánoce a ani příroda se 
ještě neprobudila. Po zelené trávě ani 
vidu ani slechu a tak hraní mistrov-
ských zápasů v těchto podmínkách již 
začíná působit depresivně  a to  hlavně 

na mládež, která se připravovala v tep-
le hal a tělocvičen. A mužstvo splnilo 
na startu do něj vkládané naděje, když 
doma porazilo Cholupice 3:1 a vy-
hrálo s nebezpečným mužstvem 1999 
Praha 2:1. Drží se v tabulce na druhém 
místě s minimální bodovou ztrátou na 
vedoucí Spartu Krč. I když šest bodů 
hřeje, nelze přehlédnout, že mužstvo 
ještě nenalezlo podzimní lehkost a obě 
vítězství i když byla zasloužená, byla 
hodně upracovaná. B mužstvo  po  
úvodní remíze s rezervou Aritmy pře-
válcovalo v druhém kole mužstvo Řep 
4:1 a zdá se, že tým Lumíra Honzka 
nebude mít v soutěži potíže. U mládež-
nických celků jsou výsledky střídavé. 
Trenéři a vedoucí mužstev mají úkoly 
zatím úplně jiné. Prodloužená zima 
zatím zapracovala na trávníku stadi-
onu a bohužel se opět objevila sněžná 
plíseň. Jak vidno, tak i příroda nutně 
již potřebuje slunce. I přes všechna 
výše uvedená negativa zvou všichni 
hráči, trenéři a funkcionáři SC Radotín 
všechny příznivce kopané do ochozů 
radotínského stadionu a žádají o pod-
poru v postupových bojích o návrat do 
přeboru.

Jarní fotbalová sezóna se rozjela

Nábor do jarních dětských golfových 
akademií pro rok 2013 právě začíná! 
Golf je moderní sport dnes již dostup-
ný opravdu každému - dopřejte svému 
dítěti možnost vyzkoušet golfovou hru 
a stát se třeba i prvotřídním golfistou! 

Dětské golfové akademie jsou za-
měřeny na začátečníky i pokročilé. 
Účastníci jsou s ohledem na své časové 
možnosti rozděleni podle věku a vý-
konnosti. V rámci výuky je poskyto-
ván komplexní trénink dlouhé i krát-
ké hry, a to pod odborným vedením 
profesionálního trenéra se zkušenost-
mi s prací s dětmi. Trénink probíhá ve 
skupince max. 5 dětí. V případě zájmu 
rodičů může probíhat výuka s ang-
lickým trenérem v anglickém jazyce. 
Jarní akademie probíhá na venkov-
ním drivingu a cvičných greenech, 

v případě nepříznivého počasí na 
vnitřních 3D simulátorech a cvičných 
sítích. Termín od 22.4. do 24.6.2013 
(po 16 - 17 hod. mírně pokročilí, út a čt 
16 - 17 hod. začátečníci). Lze přidat 

i další termíny dle zájmu rodičů. Zápis 
probíhá průběžně, v případě volných 
míst je možno nastoupit do akademie 
i v jejím průběhu a hradit pouze po-
měrnou část. 

Dětská golfová akademie

Více informací najdete na
www.golf-lahovice.cz

Na rodeo pojednadvacáté



ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

Instalace,
dodávky, opravy.

Zajištění HD příjmu
Skylink, CS Link.

ING. HORSKÝ
TEL.: 602 435 328 NON - STOP
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rychlý servis počítačů 
a informačních technologií

podrobné info na našem webu

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

slevový kupon

Halová sezona je za námi. Letos byla pro radotínské at-
lety  jedna z nejúspěšnějších za poslední léta. Medaile z pře-
borů Prahy i účast na „Republice“ a to vše v nových dresech.
   To, co delší dobu radotínským atletům chybělo, byl 
oficiální dres. Kombinace bílé tričko a černé kraťasy, 
měly děti většinou nesourodé a nevyjadřovaly klu-
bovou příslušnost. Firma Vella Náchod vyrobila dre-
sy podle návrhu předsedy oddílu Petra Dubského. 
V nových dresech se na konci ledna atleti z Rado-
tína utkali o medaile na přeborech Prahy staršího 
žactva v hale na Strahově. Dominik Dlouhý patřil 
k favoritům sprintů na 60 m a 150 m. Na kratší 
trati potvrdil svoji pozici a rozběhy jasně vyhrál. Ve 

finálovém běhu bohužel zaspal na startu a na lepší 
jak 3. místo to nestačilo. I tak je to dobrý výsledek. 
Chuť si chtěl spravit na 150 m. Z rozběhů postoupil 
opět hladce do finálového běhu, v něm bohužel 
obsadil nepopulární 4. místo. Na dlouhých tratích 
hájil radotínské  barvy Matěj Višňa. První den 
v běhu na 3 km skončil na pěkném 8. místě. Druhý 

Medailové cinkání v nových dresech
den ho čekal běh na 1500 m, které měl běžet poprvé, 
společně s dalšími radotínskými atlety  Martinem 
Olšanským a Radimem Pišlem. Všichni tři běželi 
dobře. Matěj, i přes únavu z minulého dne, běžel 
výborně a doběhl si pro 3. místo. Kluci se umístili 
těsně za ním. Radim skončil 4., Martin na 5. místě. 
Děvčatům se moc nedařilo. Adéle Slámové jen o málo 
unikla účast ve finále dálky.

Přebory Prahy mladších žáků hostila hala ve Stro-
movce. Tam zazářil Michal Hošek. V běhu na 300 m 
nenašel přemožitele a stal se přeborníkem Prahy. Jen 
co si Michal trochu odpočinul, šel na start běhu na 
150 m. I zde patřil k adeptům na medaile a ziskem 

bronzu to jen potvrdil. Michalův čas 
na 300 m byl tak kvalitní, že ho nomi-
noval i na republikové klání starších 
žáků v hale v Jablonci nad Nisou, 
tedy mezi závodníky, kteří jsou i o 3 
roky starší. Tam vyrazil společně 
s Dominikem Dlouhým, který se 
dostal do běhů na 60 m a 150 m. 
Účast na republice jen o 1 vteřinu 
unikla Tereze Špačkové, která stále 
patří mezi mladší žákyně. Klukům 
hala v Jablonci moc nesedla a ne-
podařilo se jim postoupit z rozběhů. 
Zato na republice veteránů (nad 
35let) se dařilo naší trenérce Miladě 
Růžičkové. Nejprve skončila 4. na 
60 m překážek, kde smolně škobrt-

la o předposlední překážku. To si ale vynahradila 
v běhu na 200 m, který vyhrála a stala se mistryní re-
publiky. Letos radotínské atlety čeká nabytá sezona. 
Spolu s dvěma  družstvy mladších žáků je přihlášené 
i družstvo starších žáků. Vrcholem bude  nominační  
boj o letní Olympiádu mládeže.

   Typický sport či hra, která patří do přírody. To je pé-
tanque, o jehož autorství soupeří jižní Francie a sever 
Španělska. 
   Nám v České republice to může být celkem 
jedno: Zdá se, a na to lze usuzovat z bohaté 
účasti zájemců v otevřených turnajích na 
boulo/koulovišti u areálu  plážového volejbalu, 
že tento způsob hravého užití volného času 
již zapustil v Radotíně své kořeny.  První ze 
série čtyř turnajů  se uskuteční tradičně v ne-
děli 21. dubna pod názvem Jarní zelené koule. 
Bude to turnaj nejen otevřený každému, kdo 

si bude chtít zahrát, ale zároveň i turnaj ná-
borový. Během zimy došlo k ustavení oddílu 
Pétanque Radotín v rámci RSK. Ten má zatím 
osm členů a rozhodně se bude chtít rozrůst. Je 
to dobrá šance pro všechny, kteří si chtějí za-
koulet nejen v Radotíně, ale popřípadě i jinde 
v České republice. Při dosažení odpovídající 
výkonnosti se mohou členové zúčastnit i mis-
trovství České republiky. Jarní zelené koule na 
boulo/koulovišti za novou budovou radotínské 
základní školy se uskuteční v neděli 21. dubna 
ve 14 hodin.

Petanque přichází s jarem


