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Města – venkov 0:1 

Nový autobus
pro Chuchli

Radotín má nový
povodňový plán
Městská část Praha 16 koncem roku 

2012 projednala a schválila dva stě-
žejní dokumenty v oblasti krizového 
řízení: Krizový plán a Povodňový plán. 
V tomto čísle Novin Prahy 16 se zamě-
říme na posledně zmíněný.

Jde o základní dokument pro ří-
zení ochrany před povodněmi v Ra-
dotíně. K jeho přepracování bylo 
hned několik důvodů, především 
dokončení a zkolaudování pevných 

Historicky první všelidové volby pre-
zidenta České republiky vyhrál Miloš 
Zeman, který ve druhém kole porazil 
Karla Schwarzenberga o necelý půlmili-
on hlasů voličů. Praha 16 (i celá Praha) 
ale volila jinak.

V prvním kole voleb (11.-12. ledna) 
byl dlouho předem jasným favoritem 
Ing. Jan Fischer, CSc., který však ale 
propadl a nakonec se jako třetí v pořadí 
se ziskem 16,35 % neprobojoval ani do 
druhého kola. Pouze zhruba 42 tisíc 
hlasů voličů, kteří přišli k prvnímu 
kolu, rozhodlo o tom, že vítězem byl 
Ing. Miloš Zeman (24,21 %). V závěsu 
za ním se umístil Karel Schwarzenberg 
s 23,4 % hlasů.

Již první kolo ukázalo, že v České 
republice dochází k relativně ostrému 
rozdělení vol ičské podpor y. Ve 
velkých městech, a v Praze zvláště, 
totiž vítězil Karel Schwarzenberg. 
V metropoli získal bezkonkurenčních 
43,2 % hlasů (přes 261 tisíc voličů). 
Druhý Miloš Zeman získal 17,09 %, 

třetí Jiří Dienstbier 11,98 % a Jan 
Fischer skončil dokonce až čtvrtý 
(10,41 %).

Pokud by o prezidentovi rozhodovala 
jen Velká Chuchle, nebylo by třeba 
2. kola. Schwarzenberg zde totiž již 

o druhém lednovém víkendu získal 
podporu 50,2 % a stal by se novou 
hlavou státu (Zeman 12,03 %, Fischer 
11,36 % a Dienstbier 10,77 %). 

V dalších městských částech šestnáct-

ky výsledky kopírovaly ty celopražské, 
ovšem s výjimkou Lochkova. Zde sice 
rovněž zvítězil Schwarzenberg, ale „jen“ 
s 37,74 % (nejméně v naší oblasti), druhý 
skončil Fischer s 20 % (jediná MČ, kde 
byl 2.) a až třetí byl Zeman (18,02 %).

O dva týdny později se při hlasování 
volební rozdíly ještě prohloubily. 
V celé zemi sice zvítězil Miloš Zeman 

( 5 4 , 8  % )  n a d  K a r l e m 
Schwarzenbergem (45,19 %), 
Praha ale hlasovala opačně 
a  m no he m  v ý r a z n ě j i . 
Nastávající prezident získal 
jen 34% podporu (200 tisíc 
voličů) a Schwarzenberg 
66 % (389 tisíc platných 
hlasů). Prakticky stejný 
v ýsledek zaznamena l i 
Radotín. 

Tahouny neúspěšného 
kandidáta se u nás staly 
Lipence (72,27 %) a Velká

Chuchle (71,9 %), naopak Lochkov 
potvrdil rozložení sil z 1. kola volby 
(Zeman: 37,35, Schwarzenberg 62,64 %).

Závěrečné kolo ukázalo i to, že 

Technické služby mají posily
Díky více než půlmilionové dotaci 

radotínské radnice z konce loňského 
roku mohla být Technickými službami 
Praha - Radotín pořízena tři nová vozi-
dla. Slavnostně byla předána starostou 
Městské části Praha 16 Mgr. Karlem 
Hanzlíkem a jeho 1. zástupcem Mgr. Mi-
roslavem Knotkem začátkem února.

Radotínské Technické služby za-
řadily do své fl otily kromě vozidla 
Piaggio Quargo, o kterém jsme psali 
v prosincovém vydání NP16, také dvě 
další vozidla. Prvním z nich je osobní 

automobil Škoda Citigo červené barvy, 
v pětidvéřové verzi. Dodavatelem vo-
zidla se stala fi rma Femat, spol. s r.o. 
Radotín. Svojí velikostí (délka 3,56 m) 
patří mezi malé automobily přizpůso-
bené městskému provozu. Benzínový 
tříválec, kterým je automobil poháněn, 

má obsah 999 cm3 s kombinovanou 
spotřebou 4,5 l/100 km. Vozidlo bude 
využíváno především pro kontrolní 
činnost a drobnou technickou pod-
poru vedoucím Technických služeb 
Praha - Radotín. 

Druhým přírůstkem je trojstopý 
motocykl Piaggio APE TM oranžové 
barvy. Dodavatelem, stejně jako 
u vozidla Piaggio Quargo, se stala 
v poptávkovém řízení firma I-Tec 
Czech, spol. s r. o. z Ostravy. Tříkolka 
je poháněna motocyklovým moto-

rem s obsahem pouhých 220 cm3

a její nejvyšší přípustné zatížení je 
neskutečných 765 kg. Spotřeba tří-
kolky činí podle technické specifi kace 
v kombinovaném provozu 4 l/100 km. 
Posláním vozidla je zajištění mobility 

Starousedlíci i noví obyvatelé oblasti 
Hvězdárna se mohou těšit na březen 
letošního roku. Tato dosud od MHD 
odříznutá oblast Velké Chuchle se do-
čká nové autobusové linky.

Neděle 3.3.2013 je dnem celostát-
ních změn ve veřejné dopravě v České 
republice a právě po tomto datu se 
může Velká Chuchle těšit na novou au-
tobusovou linku, která bude pendlovat 
mez i  chuche l sk ý m z ávod i š t ě m

Vá ž e n í  s p o -
l u o b č a n é , l u o b č a n é , 
p o  p r o b ě h l ýc h p o  p r o b ě h l ýc h 
prez ident sk ých prez ident sk ých 
volbách jsem prv-volbách jsem prv-
ním přispěvatelem ním přispěvatelem 
tohoto sloupku, tohoto sloupku, 
který má možnost  který má možnost  
vyjádřit se k jejich vyjádřit se k jejich 

výsledku. Protože však zcela jistě nikdo výsledku. Protože však zcela jistě nikdo 
z nás v minulých dnech neunikl stov-
kám všudypřítomných názorů nejen 
odborníků, ale i zarytých odpůrců, 
nebo naopak bezmezných obdivovatelů 
každého kandidáta, nechám si ten svůj 
pro sebe. Dovolte mi jen pár postřehů, 
které spíše pobaví nebo ukážou pravou 
„švejkovskou“ tvář našeho národa, 
který přes veškeré nadávání, reptání 
a nespokojenost obsadil čtvrtou příčku 
v loňském hodnocení nejlépe prospe-
rujících zemí evropské sedmadvacítky. 
Někoho možná zaujmou teenagerovské 
moresy budoucí první dcery, která 
sama sebe na sociálních sítích přejme-
novala na „Katy“ Zemanovou. A tak 
doufejme, že coby avizovaný občasný 
doprovod nového prezidenta prokáže 
zlidovělé verzi jména manželky brit-
ského následníka trůnu jen a jen čest. 
Co mnohé z nás zamrzí, je univerzální 
přítulnost idolu našeho dětství, skvělé 
herečky a dabérky večerníčkových 
bestsellerů, nesmrtelné tety Jiřiny. 
Zažloutlé archivní fotografi e z jejích 
družných rozhovorů s prezidenty ko-
munistického Československa doplňují 
novější snímky ze sedánků s Havlem, 
Klausem i Schwarzenbergem. Sa-
mozřejmě že ve fi niši voleb sbírku 
aktuálně doplnily rozjásané záběry 
z volebního štábu vítěze. Inu, zde se 
přizpůsobivost vždy vyplatila…

A na závěr ještě jeden zpětný po-
střeh: běží první den druhého kola pre-
zidentské volby v Sýkořicích, vesničce 
na Křivoklátsku poblíž řeky Berounky. 
Za asistence desítek, možná stovek sen-
zacechtivých fotografů a novinářů, te-
levizních štábů i pouhých přihlížejících 
do volební místnosti důstojně kráčí 
Karel Schwarzenberg. Zpoza plenty 
přistupuje k urně, rozechvělou pravou 
rukou se drahnou chvíli snaží vsunout 
do jejího otvoru přeložený žlutý voleb-
ní lístek, v levé drží prázdnou obálku. 
Z davu přítomných se ani z jedněch 
úst neozve: „Pane kníže, děláte to špat-
ně!“ Volba je neplatná… Je toto odraz 
českého národa?

Do všech dalších voleb přeji šťast-
nou ruku sobě i Vám.    
       

Již od roku 2005 se radotínská rad-Již od roku 2005 se radotínská rad-
nice snaží systematicky podporovat 
volnočasové aktivity organizací a 
osob působících v oblasti sportu, tělo-
výchovy a kultury na území Městské 
části Praha 16. Pravidelně je na začátku 
každého roku, tedy na přelomu měsíce 
ledna a února, Radou MČ Praha 16 pro-
jednán návrh na vyhlášení Grantového 
programu na podporu volnočasových 
aktivit, sportu a kultury, určeného pro 
nestátní obecně prospěšné a neziskové 
organizace, fyzické i právnické osoby 
a školní kluby se samostatně vede-
ným účetnictvím. Grant je zaměřen 
cíleně na podporu vlastní činnosti 
organizací nebo právnických či fy-
zických osob pracujících na území 
MČ Praha 16 (Radotín). Smyslem je 
především fi nančně pomoci organizo-
vané činnosti oddílů, které se zaměřují 
na práci s mládeží a nebo svojí akcí či 
akcemi propagují MČ Praha 16 v rámci 
hl. města Prahy, republiky anebo do-
konce na mezinárodním poli.

Od roku 2005, kdy byla tehdy uvol-
něna z rozpočtu MČ Praha 16 fi nanční 
částka 300 tisíc Kč, se v letošním roce 
díky dobré fi nanční situaci MČ Pra-
ha 16 a zapojení příjmů od MHMP 
z výherních hracích přístrojů bude 
po 8. březnu, kdy končí termín pro 
podávání žádostí, rozdělovat celková 
částka ve výši tři čtvrtě milionu Kč, 
tedy o 100 tisíc Kč více jak v minulém 
a předminulém roce. 

Díky fi nanční pomoci mohly od-
díly, soubory či kluby v předchozích 
letech pořídit nová vybavení, zajistit 
náklady spojené s činností nebo orga-
nizací aktivit, byla podpořena účast 
radotínských sportovců na vrcholných 
soutěžích, tak jako v případě beach 
volejbalové hráčky Markéty Slukové na 
letních olympijských hrách v Londýně 
nebo přispět na organizaci unikátních 
akcí jako je lakrosový Memoriál Aleše 
Hřebeského, Radotínské rodeo nebo 
červnová Neckyáda. 

Věřím, že i v závěru letošního roku, 
kdy se bude sestavovat rozpočet na 
rok 2014, bude fi nanční situace díky 
zodpovědnému hospodaření příznivá 
a objem uvolněných fi nančních pro-
středků bude minimálně stejný jako 
v tomto roce. 

Obecné podmínky grantového 
programu, detailní harmonogram a 
formuláře žádostí jsou zveřejněny na 
webových stránkách MČ Praha 16 na 
www.praha16.eu.



Radon v Radotíně

Nejčastější otázky

Kontejnery na velkoobjemový odpad
v Radotíně v I. pololetí 2013

Datum Den Čas Místo
  5.3. Úterý 14 – 18 Zderazská u stanoviště separovaného odpadu (u garáží)
12.3. Úterý 14 – 18 Vojetická prostor za stanovištěm separovaného odpadu 
19.3. Úterý 14 – 18 Ke Zděři u stanoviště separovaného odpadu 

26.3. Úterý 14 – 18 Strunkovská prostranství nad č. p. 380/15
(proti odbočce k vodojemu)

  9.4. Úterý 14 – 18 Věštínská u stanoviště separovaného odpadu 
(slepá ulice směrem k bytovým domům)

16.4. Úterý 14 – 18 Sídliště u stanoviště separovaného odpadu 
(za nákupním střediskem)

23.4. Úterý  14 – 18 Hadravská u vchodu do Základní školy praktické
 (č. p. 1368)

14.5. Úterý 14 – 18 Prvomájová u stanoviště separovaného odpadu 016/004
21.5. Úterý 14 – 18 Jarkovská, konec ulice (u lesa)
28.5. Úterý 14 – 18 Živcová u stanoviště separovaného odpadu 
  4.6. Úterý 14 – 18 Na Rymáni u stanoviště separovaného odpadu 
11.6. Úterý 14 – 18 Výpadová u stanoviště separovaného odpadu (č. p. 1330)
18.6. Úterý 14 – 18 Otěšínská otočka bus MHD 245
25.6. Úterý 14 – 18 Na Betonce chodník u stanoviště separovaného odpadu 

Radotín má nový
povodňový plán
Radotín má nový
povodňový plán
Radotín má nový

i mobilních protipovodňových opat-
ření v katastrálním území Radotína 
v průběhu roku 2011 a nový celo-
pražský povodňový plán. 

Hlavní město Praha jím totiž re-
agovalo na zásadní novelu zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon). 
Povodňový plán hlavního města 
Prahy byl po potvrzení souladu 
s plánem vyšší úrovně, tedy s Po-
vodňovým plánem České republiky, 
a po schválení primátorem hlavního 
města Prahy předán 27. června 2011 
jednotlivým městským částem k dis-
pozici. 

Posledním podnětem pro přepra-
cování radotínského dokumentu byl 
nový způsob měření průtoků na řece 
Berounce (hlásný profi l kategorie 
C umístěný na lávce přes řeku Be-
rounku) a na Radotínském potoce. 
Na základě těchto skutečností byla 
v poptávkovém řízení v září 2011 
vybrána zpracovatelská fi rma, která 
splnila všechny požadavky ze strany 
Městské části Praha 16.

Po dopracování jednotlivých při-
pomínek a stanovisek zpracovatel-
skou firmou bylo vydáno souhlasné 
odborné stanovisko od správce toku 
(Povodí Vltavy, s. p.) a po vydání 
povodňového souladu 1. listopadu 
2012 s celopražským povodňo-
vým plánem byl Povodňový plán 
Městské části Praha 16 schválen 
12. prosince 2012 Radou městské 
části Praha 16. 

Co je tedy nového? Bylo potřeba 
sladit právní stránku plánu v sou-
vislosti s novelou vodního zákona, 
kde byly právě v oblasti protipo-
vodňové ochrany nově upraveny 
stupně povodňové aktivity, tzv. 
SPA. Ty vyjadřují míru povod-
ňového nebezpečí a jsou vázány 
na směrodatné limity, jimiž jsou 
zpravidla vodní stavy nebo průtoky 
v hlásných profilech.

P r v n í  s t u p e ň  p o v o d ň o v é 
aktivity – stav bdělosti – nastává 
při nebezpečné přirozené povodni 
a zaniká, pominou-li takové příči-
ny nebezpečí. Může být vyhlášen 
i vydáním výstražné informace 
(z pr av id l a  z e  s t r a ny  Č eského 
hydrometeorologického ústavu - 
ČHMÚ, Povodňovou službou). Při 
tomto stupni povodňové aktivity 
úsek krizového řízení monitoruje 
v pravidelných intervalech vzniklou 
situaci a předpovědi vývoje situace 
a počasí. V případě zhoršení povod-
ňové situace je na pokyn předsedy 
(starosty Městské části Praha 16) 
svolána Povodňová komise.

D r u h ý  s t u p e ň  p o v o d ň o v é 
aktivity – stav pohotovosti – se 
vyhlašuje, když nebezpečí přirozené 
povodně přerůstá v povodeň, ale 
nedochází k větším rozlivům a ško-
dám mimo koryto. V tomto případě 
je celá Povodňová komise Městské 
části Praha 16 v pohotovosti a na 
svých jednáních přijímá konkrétní 
opatření ke zmírnění průběhu po-
vodně a informuje veřejnost o situa-
ci hlavně prostřednictvím místního 
rozhlasu a internetových stránek. 
Aktivována je i informační linka 
povodňové komise, probíhá nepře-
tržitý monitoring řeky Berounky 
a jejích přítoků. V případě nepříz-
nivého vývoje (počasí či zhoršení 
povodňové situace) komise požádá 
o stavbu protipovodňových opat-
ření prostřednictvím operačního 
střediska krizového štábu Ma-
gistrátu hlavního města Prahy. 
Dovoz a stavbu protipovodňových 
opatření na radotínském území má 
na starosti Správa služeb hlavního 
města Prahy.

Třetí stupeň povodňové aktivity – 
stav ohrožení – se vyhlašuje při bez-
prostředním nebezpečí nebo vzniku 

škod většího rozsahu, ohrožení 
životů a majetku v záplavovém 
ú zemí .  Povod ňová komise pa k 
jedná nepřežitě, monitoruje vývoj 
situace a v pravidelných intervalech 
informuje veřejnost. Provádějí se 
zabezpečovací a záchranné práce 
(příprava na evakuaci fyzických 
i právnických osob v záplavovém 
území, prověřování připravenosti 
evakuačních míst atd.).

Do povod ňového plá nu j sou 
též zapracovány hlásné profily na 
Vltavě – limnigraf Velká Chuchle 
(měrný profil A), na Berounce – 
limnigraf Beroun hlásného profi-
lu A a limnigraf Radotín, hlásný 
profil kategorie C, a Radotínský 
potok – limnigraf Radotínský po-
tok, měrný profil C. Hlásný profil 
A je základní profil, jehož provo-
zovatelem je ČHMÚ nebo správce 
toku, označení B nesou měrné 
profily zřizované krajskými úřady 
a provozované místně příslušnými 
obcemi. Hlásné profily kategorie C 
jsou pouze pomocné. Většina toků 
v České republice má svůj evidenč-
ní list, který mohou zájemci nalézt 
na internetových stránkách České-
ho hydrometeorologického ústavu 
či na webu správce toku Povodí 
Vltavy, s. p.

V povodňovém plánu je zapraco-
ván i harmonogram stavby protipo-
vodňových opatření, který obsahuje 
informace o jednotlivých etapách, 
například počet osob potřebných 
při stavbě a dobu stavby dané etapy. 
Jak bylo již dříve zveřejněno v No-
vinách Prahy 16, etapa týkající se 
katastrálního území Radotína byla 
zkolaudována v roce 2011. Mobilní 
zábrany a jejich revize zabezpečuje 
Správa služeb hlavního města Prahy. 
Zábrany jsou uskladněny v areálu 
Ministerstva vnitra ČR na Zbraslavi.

Vlastníci pozemků a staveb, které 
se nacházejí v záplavovém území, 
jsou povinni mít pro svou vlastní 
potřebu a pro potřebu součinnosti 
s povodňovým orgánem zpracované 
povodňové plány dle ustanovení § 71 
odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vo-
dách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon). Vlastníkem se v tom-
to případě rozumí jak právnická 
osoba, tak i fyzická osoba. V přípa-
dě, že tuto povinnost nesplní občan, 
dopouští se tak přestupku dle usta-
novení § 121 odst. 2 písm. a) vodního 
zákona a je možné mu uložit pokutu 
dle ustanovení § 121 odst. 5 písm. a) 
až do výše 100 000 Kč. V případě, že 
tuto povinnost nesplní právnická 
nebo podnikající fyzická osoba, do-
pouští se pak správního deliktu dle 
ustanovení § 125f odst. 2 písm. a) 
vodního zákona a je možno v tomto 
případě uložit pokutu dle ustanove-
ní § 125f odst. 5 písm. a) až do výše 
100 000 Kč.

V oblasti Radotína bylo záplavo-
vé území stanoveno vodoprávním 
úřadem (v současné době zařa-
zeného pod Odborem životního 
prostředí Magistrátu hl. m. Pra-
hy) doposud platným opatřením 
vydaným dne 21. srpna 2003 pod 
č.j.: MHMP-118671/2003/VYS/Po/Ku.

Mohu prodávat zboží ze stánku, 
který bude umístěn na mém soukro-
mém pozemku?

Rada hlavního města Prahy roz-
ho d la  18 .  pros i nc e  2 012  po d le 
§ 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., 
o hlavním městě Praze, ve znění zá-
kona č. 320/2002 Sb. a § 18 zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském pod-
nikání (živnostenský zákon), ve znění 
zákona č. 280/1997 Sb., č. 356/1999 Sb. 
a zákona č. 167/2004 Sb. vydat nařízení, 
které nabylo účinnosti  k 3. lednu 2013.

Toto nařízení obsahuje „Přílohu 
č. 1 tržního řádu“, ve které je taxativně 
uveden seznam tržnic, tržišť, tržních 
míst, restauračních zahrádek v době 
po 22. hodině, trhů, tras pro pojízdný 
prodej zboží nebo poskytování služeb, 
předsunutých prodejních míst a míst 

pro nabídku zboží.
K r o m ě  m í s t K r o m ě  m í s t 

určených k pro-
deji  uvedených deji  uvedených 
v tržním řádu, lze v tržním řádu, lze 
na území hlavní-
ho města Prahy ho města Prahy 
prodávat zbož í prodávat zbož í 
a poskytovat služ-
by pouze v pro-
vozovně, která je vozovně, která je 
k těmto účelům k těmto účelům 
určena kolaudačním rozhodnutím 
podle zvláštního zákona, nejde-li 
o druhy prodeje nebo poskytování 
služeb, na které se nařízení nevztahu-
je, nebo které jsou zakázány v § 7 a 8 
tržního řádu. 

Pokud tedy podnikatel chce prodávat 
zboží na vlastním pozemku, měl by po-
žádat obec o zařazení tohoto prodejního 
místa do tržního řádu. Je pak na rozhod-
nutí obce, zda bude souhlasit.

Nehoda se zraněním chodce
19. prosince okolo osmé hodiny večer zpozorovala hlídka městské policie v chu-19. prosince okolo osmé hodiny večer zpozorovala hlídka městské policie v chu-19. prosince okolo osmé hodiny večer zpozorovala hlídka městské policie v chu-19. prosince okolo osmé hodiny večer zpozorovala hlídka městské policie v chu-19. prosince okolo osmé hodiny večer zpozorovala hlídka městské policie v chu-19. prosince okolo osmé hodiny večer zpozorovala hlídka městské policie v chu-
chelské Radotínské ulici odstavené vozidlo. To stálo v jízdním pruhu s rozbitým chelské Radotínské ulici odstavené vozidlo. To stálo v jízdním pruhu s rozbitým chelské Radotínské ulici odstavené vozidlo. To stálo v jízdním pruhu s rozbitým chelské Radotínské ulici odstavené vozidlo. To stálo v jízdním pruhu s rozbitým chelské Radotínské ulici odstavené vozidlo. To stálo v jízdním pruhu s rozbitým chelské Radotínské ulici odstavené vozidlo. To stálo v jízdním pruhu s rozbitým 
předním oknem, v blízkém příkopu ležel zraněný člověk. Hlídka odstavila slu-předním oknem, v blízkém příkopu ležel zraněný člověk. Hlídka odstavila slu-předním oknem, v blízkém příkopu ležel zraněný člověk. Hlídka odstavila slu-předním oknem, v blízkém příkopu ležel zraněný člověk. Hlídka odstavila slu-předním oknem, v blízkém příkopu ležel zraněný člověk. Hlídka odstavila slu-předním oknem, v blízkém příkopu ležel zraněný člověk. Hlídka odstavila slu-
žební vozidlo a přispěchala na místo dopravní nehody. Řidič uvedl, že došlo ke žební vozidlo a přispěchala na místo dopravní nehody. Řidič uvedl, že došlo ke žební vozidlo a přispěchala na místo dopravní nehody. Řidič uvedl, že došlo ke žební vozidlo a přispěchala na místo dopravní nehody. Řidič uvedl, že došlo ke žební vozidlo a přispěchala na místo dopravní nehody. Řidič uvedl, že došlo ke žební vozidlo a přispěchala na místo dopravní nehody. Řidič uvedl, že došlo ke 
srážce jeho vozidla s chodcem a že zraněné ženě poskytl první pomoc. Na místo srážce jeho vozidla s chodcem a že zraněné ženě poskytl první pomoc. Na místo srážce jeho vozidla s chodcem a že zraněné ženě poskytl první pomoc. Na místo srážce jeho vozidla s chodcem a že zraněné ženě poskytl první pomoc. Na místo srážce jeho vozidla s chodcem a že zraněné ženě poskytl první pomoc. Na místo 
byla okamžitě přivolána záchranná zdravotnická služba a Policie ČR. Vzhledem byla okamžitě přivolána záchranná zdravotnická služba a Policie ČR. Vzhledem byla okamžitě přivolána záchranná zdravotnická služba a Policie ČR. Vzhledem byla okamžitě přivolána záchranná zdravotnická služba a Policie ČR. Vzhledem byla okamžitě přivolána záchranná zdravotnická služba a Policie ČR. Vzhledem 
k nepřehledné situaci v místě dopravní nehody a hustému provozu byla na místo k nepřehledné situaci v místě dopravní nehody a hustému provozu byla na místo k nepřehledné situaci v místě dopravní nehody a hustému provozu byla na místo 
přivolána další autohlídka městské policie, která zajistila místo dopravní nehody přivolána další autohlídka městské policie, která zajistila místo dopravní nehody přivolána další autohlídka městské policie, která zajistila místo dopravní nehody 
a poskytla pomoc zasahujícím jednotkám. Zraněná žena byla následně převeze-a poskytla pomoc zasahujícím jednotkám. Zraněná žena byla následně převeze-a poskytla pomoc zasahujícím jednotkám. Zraněná žena byla následně převeze-
na do nemocnice Motol na oddělení traumatologie.  na do nemocnice Motol na oddělení traumatologie.  na do nemocnice Motol na oddělení traumatologie.  
Alkohol posiluje, ale...
Pátý lednový den v 0.22 hodin zpozorovali strážníci při běžné autohlídce v uli-Pátý lednový den v 0.22 hodin zpozorovali strážníci při běžné autohlídce v uli-
ci U Bažantnice ve Velké Chuchli jedoucí vozidlo, z jehož způsobu jízdy pojali ci U Bažantnice ve Velké Chuchli jedoucí vozidlo, z jehož způsobu jízdy pojali 
policisté důvodné podezření, že řidič před jízdou požil alkoholické nápoje. Vo-policisté důvodné podezření, že řidič před jízdou požil alkoholické nápoje. Vo-
zidlo tedy zastavili a u řidiče provedli orientační dechovou zkoušku. Výsledek 
byl pozitivní. Na místě si celou záležitost převzala k dořešení Policie ČR, místní 
oddělení Barrandov. 
Pohřešovaný na nádraží
V okolí radotínského nádraží zahlédli příslušníci městské policie podivně se cho-
vajícího mladého muže, který neustále velmi aktivně pozoroval projíždějící vlako-
vé soupravy. Stalo se tak ve čtvrtek 17. ledna ve dvě hodiny v noci. Hlídka 17letého 
mladíka prolustrovala a zjistila, že jde o osobu pohřešovanou. Muž byl na místě 
předán Policii ČR, MO Radotín, k provedení dalších úkonů.  

Bojíte se radonu? Chtěli byste pro-
vést kontrolní měření ve svém bytě? 
V Novinách Prahy 16 přinášíme opa-
kovaně kontakty.

Dí k y Radonovému prog ra mu 
ČR je nyní možné provést bezplatné 
měření - stačí se přihlásit. Zájemci 
o měření obsahu radonu v obecních 
bytech ve správě Městské části Praha 16 
se mohou hlásit na Správě obecních ne-
movitostí ÚMČ Praha 16, Sídliště 1600, 
Praha-Radotín (úřední hodiny pon-

dělí a středa 8-12, 13-18 hod., pátek 
8-12 hod.) nebo e-mailem na adrese 
hospodarstvi@praha16.eu.

Zájemci o měření v objektech 
v soukromém vlastnictví se mohou 
přihlásit na adrese SÚRO, Radonový 
program, Bartoškova 28, Praha 4 nebo 
na e-mailové adrese radon@suro.cz.

Na základě naměřených hodnot 
mohou odborníci doporučit další po-
stup k nápravě stavu.stup k nápravě stavu.
Souhrnné informace k problemati-
ce viz NP 16 č. 10/2012 a 11/2012 
a www.praha16.eu/9493_Radon-v- 
Radotine

Informace k této problematice po-
skytnou pracovnice ÚMČ Praha 16 
Ing. Lenka Hübnerová (vedoucí vo-
doprávního úřadu, tel.: 234 128 264)
a Dagmar Součková Mikolášková 
(krizové řízení, tel.: 234 128 230).

Příště Krizový plán MČ Praha 16Příště Krizový plán MČ Praha 16

Nový vedoucí jídelny. Nový vedoucí jídelny. Nový vedoucí jídelny. Nový vedoucí jídelny. Nový vedoucí jídelny. Nový vedoucí jídelny. Nový vedoucí jídelny. Městská část Městská část Městská část Městská část Městská část Městská část 
Praha 16 vyhlásila konkursní řízení na Praha 16 vyhlásila konkursní řízení na Praha 16 vyhlásila konkursní řízení na Praha 16 vyhlásila konkursní řízení na 
funkci ředitele/ky Školní jídelny Praha - funkci ředitele/ky Školní jídelny Praha - funkci ředitele/ky Školní jídelny Praha - funkci ředitele/ky Školní jídelny Praha - funkci ředitele/ky Školní jídelny Praha - funkci ředitele/ky Školní jídelny Praha - funkci ředitele/ky Školní jídelny Praha - 
Radotín s nástupem od 2. května 2013 na Radotín s nástupem od 2. května 2013 na Radotín s nástupem od 2. května 2013 na Radotín s nástupem od 2. května 2013 na Radotín s nástupem od 2. května 2013 na Radotín s nástupem od 2. května 2013 na Radotín s nástupem od 2. května 2013 na 
dobu určitou 6 let. Poslední termín pro dobu určitou 6 let. Poslední termín pro dobu určitou 6 let. Poslední termín pro dobu určitou 6 let. Poslední termín pro dobu určitou 6 let. Poslední termín pro dobu určitou 6 let. Poslední termín pro dobu určitou 6 let. Poslední termín pro 
doručení přihlášky do podatelny Úřadu doručení přihlášky do podatelny Úřadu doručení přihlášky do podatelny Úřadu doručení přihlášky do podatelny Úřadu doručení přihlášky do podatelny Úřadu doručení přihlášky do podatelny Úřadu doručení přihlášky do podatelny Úřadu 
městské části Praha 16 je 28. února 2013 do městské části Praha 16 je 28. února 2013 do městské části Praha 16 je 28. února 2013 do městské části Praha 16 je 28. února 2013 do městské části Praha 16 je 28. února 2013 do městské části Praha 16 je 28. února 2013 do městské části Praha 16 je 28. února 2013 do 
12 hodin. Bližší informace jsou k dispozici 12 hodin. Bližší informace jsou k dispozici 12 hodin. Bližší informace jsou k dispozici 
na www.praha16.eu v odkazu Úřad – Volná na www.praha16.eu v odkazu Úřad – Volná na www.praha16.eu v odkazu Úřad – Volná na www.praha16.eu v odkazu Úřad – Volná 
místa, na úřední desce MČ Praha 16 a na místa, na úřední desce MČ Praha 16 a na místa, na úřední desce MČ Praha 16 a na místa, na úřední desce MČ Praha 16 a na 
informačních tabulích v Radotíně.informačních tabulích v Radotíně.
Úřední hodiny Úřadu práce. V souvislosti 
s Rozhodnutím generálního ředitele 
č. 3/2013 došlo od 1. února ke změně 
úředních hodin na Úřadu práce ČR, tedy 
i na detašovaném pracovišti v Praze 16 
(v budově ÚMČ Praha 16 v Radotíně, 
náměst í  Osvoboditelů 732) . Nově 
jsou úřední hodiny v pondělí a středu 
8.00-12.00 hod. a 13.00-17.00 hod., 
v úterý a čtvrtek 8.00-11.00 hod. a v pátek 
8.00-11.00 hod. (příjem žádostí o nepojistné 
sociální dávky či pozvaní klienty). Od 
1.2.2013 je jednotná úřední doba zavedena 
na všech pracovištích Úřadu práce ČR. 
Úřední hodiny Úřadu městské části
Praha 16 zůstávají beze změny.
U p o z o r n ě n í  p r o  p o d n i k a t e l e .
Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon 
č. 221/2012 Sb., kterým se mění zákon 
č. 29/2000 Sb.,  poštovních službách a 
o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
Z této novelizace vyplývá pro podnikatele, 
kteří vlastní živnostenské oprávnění 
s  předmětem p o dnikání  „Vý roba , 
obchod a služby neuvedené v příloze 
1 až 3 živnostenského zákona – obor č. 54 
Provozování poštovních a zahraničních 
poštovních služeb“ a který je oprávněn 
posky tovat  poštovní  s lužby podle 
zákona č. 29/2000 Sb., aby do 3 měsíců 
od účinnosti tohoto zákona oznámili 
podnikání podle § 18 zákona o poštovních 
službách Českému telekomunikačnímu 
úřadu. U podnikatelů, kteří ve stanovené 
lhůtě podnikání v oblasti poštovních 
služeb Českému telekomunikačnímu 
úřadu neoznámí, právo provozovat 
uvedenou činnost v rámci živnosti 
volné zanikne dnem 1.5.2013.
Omezení v ulici Zderazská. Z důvodu 
demontáže jeřábu dojde dne 23. února 
2013 k částečné uzavírce v radotínské ulici 
Zderazská v úseku Otínská - Kolová. Jedná 
se o zábor jízdního pruhu ve směru do 
centra, doprava bude zachována po zbývající 
části komunikace (řízena poučenými 
pracovníky pomocí praporků). Zároveň 
budou po dobu záboru zrušeny autobusové 
zastávky „Zderazská“, a to pro oba směry. 
Práce zajišťuje Sherwin ONE s.r.o.
„Osoba blízká“. Od 19. ledna 2013 je 
účinná novela zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů (zákon 
o silničním provozu), která mimo jiné 
zásadním způsobem mění řešení některých 
dopravních přestupků. Novinka řeší 
záležitost označovanou jako problém 
s osobou blízkou (jde o ústavní právo 
nevypovídat proti sobě nebo proti 
svým blízkým) a nově zavádí systém 
„objektivní odpovědnosti provozovatele 
vozidla“: pokud je zjištěn nějaký delikt 
spáchaný vozidlem, ale není možné 
bezprostředně zjistit, kdo ho řídil – např. 
u  kamerových systémů, nastupuje 
odpovědnost provozovatele vozidla a 
sankce jde automaticky za ním. Tato 
změna má přinutit majitele auta, aby 
byl nápomocen při určení řidiče v době 
spáchání přestupku. Porušení této nově 
zavedené odpovědnosti je správním 
deliktem ve smyslu § 125f zákona o 
silničním provozu a sankce za něj může 
dosáhnout až 10 tisíc korun. Protože se však 
nejedná o vyřešení daného přestupku (a ani 
není zjištěn skutečný pachatel přestupku), 
nedojde k odebrání bodů.
Nové průkazky pro ZTP. Jak NP16 již in-
formovaly, od 1. ledna 2013 se změnily do-
klady označující vozidlo, které přepravuje 
osobu těžce zdravotně nebo pohybově po-
stiženou. Platnost starých průkazů skončila 
posledním dnem roku 2012. Došlo k tomu 
v souvislosti s vyhláškou č. 290/2011 Sb., 
jíž se mění vyhláška ministerstva dopravy 
č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích 
a úprava řízení provozu na pozemních 
komunikacích. Doklad nese označení 
č. O 1. Nově bude vydáván parkovací 
průkaz s označením č. O 7, který je platný 
v zemích Evropské unie za předpokladu, 
že držitel karty respektuje pravidla dané 
hostitelské země. Platnost starého označe-
ní O 1 již zanikla. Průkazy si lze vyměnit 
u Odboru sociálního Úřadu městské 
části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 732, 
Praha-Radotín vždy v pondělí a středu 
od 8 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin 
a v pátek od 8 do 12 hodin. Žádosti vy-
řizují Jana Černá a Bc. Jitka Stejskalová. 
K vydání nové parkovací karty je nezbytné 
donést platnou průkazku ZTP nebo ZTP/P, 
stávající označení O 1 a fotografi i rozmě-
rech 35 x 45 mm. Parkovací průkaz musí 
podepsat držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P 
osobně, popř. jeho zákonný zástupce. Vý-
měna je prováděna zdarma. 

Změnu záplavového území může 
tento úřad stanov it na zá k ladě 
náv rhu spr ávce  vod n í ho tok u , 
Povodí Vltavy, s. p. Prozatím platí 
záplavové území stanovené výše 
uvedeným opatřením a je nutné 
ho respektovat se všemi právními 
důsledky, tj. i povinností mít zpra-
cované povodňové plány a provádět 
jejich aktualizaci. To tedy znamená 
provést aktualizaci povodňového 
plánu nemovitosti či pozemku.



a samostatnosti čety určené k čištění měst-
ských komunikací. V zimním období jej 
můžete v Radotíně zahlédnout například 
při rozvážení posypových materiálů, nebo 
při svozu smetků.  

Všechna nová vozidla v celkové hodnotě 
788 600 Kč byla pořízena díky mimořádné 
dotaci od Městské části Praha 16, zřizo-
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u

Města - venkov 0:1  Nový autobus...

O  n a š e m  R a d o t í n ě  n a  b ř e h u  
Berounky toho víme hodně, ale co 

ostatní Radotíny? Víte, že jich je 
v Čechách a na Moravě několik?

Přesně řečeno, kromě našeho Radotína existují tři obce s tímto jménem 
a jedno předměstí, kde existenci samostatné vesnice připomíná již jen 

jméno ulice. Do našeho výčtu můžeme zahrnout i skupinu chat zvanou Radotínek.
Se všemi Radotíny,  jejich historií  i  současnou podobou se můžete 

seznámit v knihovně na výstavě Radotíny v Čechách a na Moravě, a to od 15. ledna do 
15. března 2013, výstavu pořádá Místní knihovna Radotín a Letopisecká komise Rady 

městské části Praha 16. Součástí výstavy je i deset leteckých snímků „našeho“ Radotína 
pořízených v průběhu let 1937 až 2010, které věnoval Ing. Ladislav Damašek, ředitel cementárny Radotín.

Radotíny v Čechách a na Moravě

Tento Radotín je malá vesnice, část obce Olbramovice v okrese 
Benešov, která se nachází asi 3,5 km jihozápadně od Olbramovic. 
Vesnice se během let příliš nerozrůstala, např. v roce 1843 zde bylo
13 čísel popisných, v nichž bydlelo 77 lidí, v roce 1930 jich bylo
14 a obyvatel zde bylo 76. Dnes zde žije 22 obyvatel ve 14 domech.

Ve 14. století 
zde stávala tvrz 
s rytířským 
dvorcem.
Z památek, které 
se v Radotíně 
zachovaly, je to 
například zvonička 

z červených cihel, která byla postavena v roce 1911
v zahradním tarasu na dvoře zdejšího statku.

Dnes 
připomíná 

existenci 
samostatného 

Radotína jen 
název ulice 

Radotínská, 
v jejímž okolí 

se rozšiřuje 
bytová 

zástavba.

Dnes již neexistující obec Radotín složená přibližně z 30 domů, 
měla ryze zemědělský charakter a rozkládala se na mírném 
svahu jednoho z posledních výběžků Oderských vrchů na 
levém břehu říčky Bílovky. Existovala ještě před založením 

města Bílovec, 
které ji po zbourání 
městských hradeb 
pohltilo. Snímek 
Bílovce z roku 
1914 je focený 
z Radotínského 
kopce, pod nímž 
tehdy ještě stávala 
stavení radotínská.

Fotografi e jsou zapůjčeny z archivů jednotlivých obcí a z oblastních webových průvodců, text výstavy připravila Ing. Irena Farníková.

Lokalita Radotínek náležící k nedaleké 
Plachově Lhotě na Benešovsku je převážně 
chatovou osadou.

Ves Radotín 
nedaleko 
města Žlutice 
v Karlovarském kraji 
patřila počátkem 
15. století k tvrzi 
Ležky u Lubence, 
s níž byla roku 1584 
připojena k panství 
Chyše. Samostatnou 
obcí se Radotín
stal roku 1850,
devět let po 
zakreslení této mapy.

Ještě v roce 1946 stávalo 
v Radotíně 38 domů, 
povětšinou opuštěných 
po nuceném 
vysídlení německého 
obyvatelstva.

V současnosti má Radotín 
28 domů, ve kterých trvale 

žije 19 obyvatel.

Starší záběr 
zdejšího 

typického 
statku – jednoho

z 61 čísel 
popisných

v obci, kde nyní 
žije 198 obyvatel.

Další Radotín, na Přerovsku, je rozprostřen na svahovitém 
terénu v kraji, kterému se říká Záhoří. Leží 2 km západně od 
Soběchleb v dolině po obou stranách okresní silnice. Kvůli jejímu 
rozšiřování byla v roce 1949 zbořena kamenná kaple s malou 
dřevěnou věží na zvonek, kterým se zvonilo klekání. Nová byla 
postavena dál na návsi – snímek je z roku 1950.

Renovovaná zvonička 
v roce 2012.

Praha (s okresy Praha-východ a Praha-
západ) je ostrůvkem v moři, společně 
s dalšími největšími městy země však 
„venkov“, ostře podporující „lidového“ 
Miloše Zemana vůči „vrchnostenskému“ 
Ka r lov i  Schwa rzenbergov i ,  pora z it 
nedokáže. Takže po historicky první 
volbě je stav 0:1.

A ještě poznámka k volební účasti. Ta 
se v obou kolech celostátně pohybovala 
kolem 60 % (61 a 59 %), v Praze byla o něco 
vyšší (65 a 64 %). I zde byla naše šestnáctka 
výjimečná: ve všech městských částech přišlo 
k volbám v 1. kole přes 70 % oprávněných 
voličů (nejvíce ve Velké Chuchli, téměř 73 %), 
ve 2. kole byl počet sice nižší, ale nijak výrazně 
(stále přes 2/3 hlasů).   

(tedy místní železniční stanicí) a nej-
vyššími partiemi lokality Hvězdárna. 
A pro Chucheláky ještě jedna dobrá 
zpráva: vrátí se jim tímto „jejich“ linka 
172, která po posledních větších změnách 
MHD v obvodu Prahy 16 zanikla (resp. 
byla sloučena s „radotínskou“ 244).

Takový je závěr řady jednání vedených 
v roce 2012 a začátkem roku 2013 (posled-
ní spojené s průjezdem komunikací se 
uskutečnilo 17. ledna). Naplní se tak pů-
vodní záměr již z před mnoha let, kdy byla 
nová zástavba oblasti Na hvězdárně zatím 
jen na papíře. Díky dokončení páteřní ko-
munikace rozhodl Regionální organizátor 
Pražské integrované dopravy (ROPID) 
o spuštění nové linky právě v březnu.

Linka by měla být provozována zatím 
ve všední dny od 5.30 do 20.00 hod. 
Trasa bude vedena z obratiště Závodiště 
Chuchle po trase 244 přes železniční 
přejezd k chuchelské škole (náměstí 
Omladiny) a následně novými zastáv-
kami Novochuchelská (na znamení) 
a Mrkosova (na znamení) do výstupní 
Na Hvězdárně. Zpět se bude autobus 
vracet po stejné trase i se zastávkami. Na 
linku budou nasazovány tzv. midibusy, 
tedy menší autobusy, které jezdí napří-
klad radotínskou 245.

Nový spoj bude znamenat jednu drob-
nou úpravu i pro linku 244: ta bude nově 
zajíždět do obratiště Závodiště Chuchle, 
a to při cestě z Radotína do centra.        

(stále přes 2/3 hlasů).
Souhrnné výsledky voleb na 
www.volby.cz

číslo kandidát ČR Praha Radotín Lipence Lochkov Velká Chuchle Zbraslav
1 MUDr. Zuzana Roithová, MBA 4,95 3,47 3,31 3,77 3,66 2,58 2,79
2 Ing. Jan Fischer, CSc. 16,35 10,41 11,25 10,63 20,00 11,36 11,39
3 Ing. Jana Bobošíková 2,39 1,22 1,28 1,31 1,12 1,50 1,26
4 Taťana Fischerová 3,23 3,58 3,36 2,69 1,97 2,50 3,57
5 MUDr. Přemysl Sobotka 2,46 2,93 3,17 4,16 0,56 4,01 2,85
6 Ing. Miloš Zeman 24,21 17,09 17,81 15,11 18,02 12,03 15,82
7 Prof. JUDr. Vladimír Franz  6,84 6,07 5,71 5,70 5,91 5,01 6,18
8 Jiří Dienstbier 16,12 11,98 11,79 9,40 10,98 10,77 9,97
9 Karel Schwarzenberg 23,40 43,20 42,28 47,18 37,74 50,20 46,13

číslo kandidát ČR Praha Radotín Lipence Lochkov Velká Chuchle Zbraslav
6 Ing. Miloš Zeman 54,80 33,99 34,06 27,72 37,35 28,09 30,16
9 Karel Schwarzenberg 45,19 66,00 65,93 72,27 62,64 71,90 69,83

Technické služby... vatele příspěvkové organizace, v celkové 
výši 600 tisíc Kč. Poskytnutí fi nančních 
prostředků na konci roku schvalovalo ra-
dotínské zastupitelstvo na svém mimořád-
ném zasedání dne 5. listopadu 2012. Zbý-
vající částka byla pokryta z investičního 
fondu Technických služeb Praha - Radotín, 
k jehož čerpání dala Rada městské části 
Praha 16 souhlas díky velmi dobrým vý-
sledkům v hospodaření této organizace.

Lipence se snaží vypořádat se s ome-
zenými dotacemi, radnice připravuje 
prodej pozemků.

Finanční toky ze strany pražské-
ho magistrátu směrem k malým 
městským částem jsou čím dál více 
omezovány, a to i přesto, že jsou jako 
okrajové aglomerace Prahy zatíženy 
čím dál více obytnou výstavbou spo-
jenou s přílivem nových obyvatel. Na 
to je samozřejmě navázána čím dál 
větší potřeba investic do infrastruk-
tury a občanské vybavenosti. Navíc 
je v posledním období dotační poli-
tika pražských zastupitelů zaměřena 

téměř výhradně na školství. Proto se 
vedení Městské části Praha - Lipence 
rozhodlo prověřit možnosti prodeje 
nepotřebných pozemků, které ve svém 
katastru obhospodařuje, a tím získat 
prostředky na plánované investice.

V tzv. první vlně bylo vytipováno 
několik pozemků, u kterých není do 
budoucna předpoklad jakéhokoli využití 
pro potřeby Lipenců, zařazeny jsou sem 
ty, o které byl projeven zájem ke koupi. 
Během letošního února budou záměry 
a informace pro případné zájemce zveřej-
ňovány na vývěsce MČ Praha - Lipence 
a na www.praha-lipence.cz.

Na začátku roku 2013 vznikly nové 
internetové stránky - internetový dení-
ček ve formě blogu - NAŠE CHUCHLE.

Stránky obsahují texty převážně 
o přírodě, historii a současnosti Malé 
a Velké Chuchle - a to očima chuche-
láků. Na tvorbě obsahu se podílejí 
Tomáš Hromádka a Václav Burle. Oba 
dva jinak publikačně velmi aktivní 
regionální pracovníci a novináři však 
uvítají jakoukoliv spolupráci ve for-
mě příspěvků, článků, fotografi í, či 
komentářů.

Prezentace má nekomerční a nepo-
litický charakter. Všichni jsou srdečně 
zváni k návštěvě.

Nové chuchelské 
stránky

Stránky najdete na adrese
http://chuchle.blog.cz,
kontaktní e-mail na redakci je
chuchle.blog@gmail.com.

Stránky najdete na adrese



K tanci zahraje hu-
dební skupina Smeč, 
o předtančení se posta-
rají žáci Gymnázia Oty 
Pavla, R. Hartmannová 
a R. Svatoš a skupina 
irských tanců Rinceoiri.

Vstupenky je možné za-
koupit v Kulturním středis-
ku Radotín v domě U Koru-
ny od pondělí 18. do středy 
20. února od 9.00 do 18.00 
hodin, cena vstupenky 
130  Kč, místenky 20 Kč. V den bálu lze lístky zakoupit přímo v sokolovně.

Rocková skupina Hundred Seventy 
Split je “vedlejšák” dvou členů slavných 
anglických Ten Years A er. Ústřední 
postavou je basový kytarista Leo Lyons, 
zakládající člen Ten Years A er, který 
byl na pódiu u mnoha rozhodujících 
události rockové historie.

Jako jedna z prvních rockových Jako jedna z prvních rockových 
skupin byli pozváni na slavný jazzový 
festival v Newportu, v roce 1969 účin-
kovali na legendárním Woodstocku, 
o rok později pak na dalším význam-
ném festivalu Isle of Wight. Leo je 

Městská část Praha 16 pořádá 23. února 2013 od 20.00 hodin
v Sokolovně Radotín XVIII. Radotínský bál

130  Kč, místenky 20 Kč. V den bálu lze lístky zakoupit přímo v sokolovně.

také významný producent, pod jeho 
dohledem vznikala alba skupin UFO, 
Procol Harum a dalších, skládal, na 
basovou kytaru hrál na CD Sawoy 
Brown... Dalším členem kapely je vý-
borný kytarista a zpěvák Joe Gooch, 
který v Ten Years A er zaujal místo který v Ten Years A er zaujal místo 

po Alvinovi Lee.po Alvinovi Lee.
Sestavu doplňuje 

b u b e n í k  D a m o n b u b e n í k  D a m o n 
Sawyer. Ani on není Sawyer. Ani on není 
žádný začátečník. žádný začátečník. 
Spolupracoval napří-Spolupracoval napří-
klad s legendárním klad s legendárním 
producentem Mikem producentem Mikem 
Vernonem, nahrává Vernonem, nahrává 
s muzikanty z kapel s muzikanty z kapel 
Whitesnake či Bad Whitesnake či Bad 
Company. Company. 

Britská rocková legenda vystoupí v Černošicích

Koncert Hudred Seventy Split – pátek 
15. března od 20.30 hodin v černošic-
kém Club Kině. Vstupenky za 300 Kč 
lze zakoupit v předprodeji v Club 
Kině a v radotínské Koruně vždy ve 
středu od 16.00 do 18.00 hodin.

Jako dárek:
Bocelli

Bocelli: Love in Portofi no uvádí 
Kino Radotín v pátek 8. března 
2013 v 17.30 a 20.00 hodin
Délka koncertu 100 minut
(z toho 15 min. rozhovory)
Vstupné 250 Kč (včetně malé pozor-
nosti pro ženy)

3. dubna – Hrad Kost a pohádkový Jičín – hrad Kost, historické centrum 
Jičína, Vesec u Sobotky
24. dubna – Šumavské Povltaví – hrad Rožmberk, město Vyšší Brod, stezka 
korunami stromů Lipno
15. května – ZOO a safari Dvůr Králové a hospitál Kuks
26. června – Krásy západních Čech – Domažlice, hrad Švihov a zámek Kozel
Předprodej zájezdů se uskuteční  v pondělí 11. března od 10.00 hodin v Kultur-
ním středisku Radotín v Domě U Koruny. 
Cena jednoho zájezdu pro radotínské seniory je 200 Kč.
Zájezdy jsou zadány u cestovní kanceláře CK2, telefon: 731 170 029.

Předprodej zájezdů

Stánkový prodej, i s doprovodným 
kulturním programem, bude pro-
bíhat na náměstí Sv. Petra a Pavla, 
tedy v prostorách mezi radotínskou 
radnicí, kostelem a budovou I. stupně 
základní školy. 

Zájemci z řad prodejců nebo těch, 
kteří by chtěli na zmíněných trzích 
vystoupit se svým kulturním pro-
gramem, se mohou na podmínky 
informovat e-mailem, a to na adrese 
radotinsketrhy@gmail.com nebo na 
telefonním čísle 602 608 698.

Na nejbližším, tedy Velikonočním 

trhu, který se koná 23. března, se 
můžete těšit na jarní setkání s příro-
dou, tradicemi, řemesly, řemeslníky 
i prodejci potravin a tematicky zamě-
řeného sortimentu. Nakonec, společně 
s dětmi z MŠ Petrklíč, vyneseme Mo-
ranu a přivedeme zpátky jaro.

Trhy v Radotíně budou!

sobota 23. března od 9.00 do 13.00 hodin s doprovodným tématem Velikonoce 
(registrace prodejců do 28. 2.)
sobota 22. června od 9.00 do 13.00 hodin s doprovodným tématem Farmáři, 
„Blešák“ (registrace prodejců do 26. 5.)
sobota 7. září od 9.00 do 13.00 hodin s doprovodným tématem Řemesla,
„Blešák“ (registrace prodejců do 7. 8.)
neděle 15. 12. od 10.00 do 17.00 hodin s doprovodným tématem „Vánoce“
(registrace prodejců do 18.11.)

Městská část Praha 16  sděluje všem příznivcům trhů v Radotíně, že po přestávce, 
během níž došlo dotčenými orgány státní správy k odsouhlasení změny prodejního 
místa, se letos budou konat trhy čtvrtletně, a to v termínech:

Kulturní středisko Radotín v domě 
U Koruny přivítalo v sobotu 19. ledna 
poprvé na své klubové scéně houslové-
ho virtuosa, propagátora vážné hudby, 
uznávaného znalce historie a stavby 
houslí Jaroslava Svěceného v pořadu 
Křeslo pro hosta.

Do Koruny ale Mistr přijel již potřetí. 
Oba jeho koncerty byly velkými umělec-
kými zážitky, naplněné skvělou hudbou, 
nabité úžasnou atmosférou a provázené 
velmi zajímavým Mistrovým povídá-
ním nejen o stavbě a historii houslí. 

V křesle pro hosta se Jaroslav Svěce-
ný představil tedy hlavně v roli vypra-
věče a moderátora. Tři hodiny trvající 
večer měl na klubové scéně komorní 
a velmi příjemnou atmosféru.

Že housle mají duši a bez duše ne-
hrají a nezní nebo že na skvělé italské 
Stradivarky se hraje nejlépe fran-
couzským mistrovským smyčcem, to 
asi věděl málokdo. A jak zní housle 
při koncertě na Sluneční pyramidě 

několika skladbami od Antonia Vival-
diho a dalších starých mistrů. 

Asi největší potlesk sklidila Svěce-
ného autorská skladba 
z autorského cyklu Jazzpe-
ranto. Byl to opravdový 
zážitek a při pizzicatu (hra 
na struny prsty, brnkání 
pravou a levou rukou) se 
tajil dech všem přítom-
ným. Jaroslav Svěcený do-
kazuje, že soudobá vážná 
hudba může být krásná, 
moderní a srozumitelná 
pro posluchače všech vě-
kových kategorií takřka na 
celém světě. Premiéru své 
nové skladby ,,Strings for 
New York“ představí Ja-
roslav Svěcený již za měsíc 

právě v tomto americkém velkoměstě.

Rozhovor o Vivaldiannu, moderním 
mostu ke klasice naleznete na straně 10

v Mexiku nebo ve Skalním chrámu 
Petra v Jordánsku též. Ale jak zní 410 let 
staré housle z dílny Gaspara Berto-

lotti da Saló v rukou Mistra mohli 
slyšet v sobotu večer na klubové scéně 
všichni, protože zajímavé vyprávění 
samozřejmě Jaroslav Svěcený okořenil 

Jaroslav Svěcený na klubové scéně v Radotíně

Ve čtvrtek 24. ledna byla asi většina 
diváků, divaček i jedna herečka v posteli 
s chřipkou či sledovala poslední duel prezi-
dentských kandidátů. Ti, kdo přišli do rado-
tínského kulturního střediska na vystoupení 
skupiny Improliga, na dvě hodiny zapomněli 
na prezidenty i bacily. Díky improvizační 
show se  víceméně dvě hodiny smáli.

Již při losování témat bylo jasné, že v Ra-
dotíně to improvizátoři nebudou mít lehké: 
Depresivní pes, zamčený šéf, sexistická šé-
fová, hlídač v ZOO a další témata dala tušit, 
že bude veselo. A bylo. Témata byla roze-
hrána parádně a mnohdy s neuvěřitelnými 
zápletkami či konci. Pokud diváci nebyli 
spokojeni, mohli si přát dotvoření scénky 
třeba písničkou v jakémkoli hudebním žán-
ru, či veršem. Celou show doprovázel skvěle 

Léčba smíchem
na kytaru Jakub Valenta, tančili, 
zpívali a hráli ti, kteří nedostali 
chřipku, tedy: Jana Machalíko-
vá, Jakub Troják, Martin Falář. 
Skupina Improvize byla v Rado-
tíně poprvé, ale nikoli naposledy. 
Další představení se chystá prav-
děpodobně v květnu.

A již 13. března na klubové 
scéně vystoupí jedna z před-
stavitelek a duše této skupiny 
Jana Machalíková se souborem 
Kurátorky. Uvidíme představe-
ní volně inspirované povídkou 
W. Allena na téma, co by se 
stalo, kdyby impresionisté byli 
dentisté. Drahý  eo je komedie plná za- je komedie plná za-
jímavých detailů ze života impresionistů, 
v němž formou dopisů komunikuje zubař 
dr. Vincent van Gogh se svým bratrem. 
Rentgenové snímky se stávají uměním 

a pacienti múzami. Zváni jsou jak přízniv-a pacienti múzami. Zváni jsou jak přízniv-
ci divadel malých, ale vtipných forem, tak 
i milovníci umění. Dámy Kurátorky totiž 
v civilním povolání většinou pracují jako 
kurátorky v Národní galerii.

Městská část Praha 16 zve seniorky 
a seniory na jarní zájezdy 2013:

Snímek představuje legendu extrém-
ních sportů a krále freestyle motocrossu 
Travise Pastranu a jeho přátele.

Před kamerou společně předvádějí 

neuvěřitelně nebezpečné,  místy až šíle-neuvěřitelně nebezpečné,  místy až šíle-
né kousky na celé řadě bláznivých zaří-
zení, jako jsou motokrosové motorky či 
monstrózní trucky. Celá skupina právě 

dokončila vyprodané evropské turné 
zahrnující také show v Praze. 

Nyní máte poprvé možnost vidět  
Nitro Circus na velkých plátnech 
a v úžasném rozlišení 3D a s prostoro-
vým zvukem Dolby Digital 5.1. V Ki-
ně Radotín to bude v sobotu 2. března  

2013 od 17.30 hodin a v pátek 5. dubna 2013 od 17.30 hodin a v pátek 5. dubna 
2013 od 20.00 hodin.

Nitro Circus 3D

Kino Radotín 2.3 a 5.4. - délka zá-
znamu: 90 minut, vstupné 150 Kč

Žáci z devátých tříd se samými jednička-
mi budou přijati na Gymnázium Oty Pavla 
bez přijímacích zkoušek!

Ve školním roce 2013/14 bude Gymnázi-
um Oty Pavla otevírat jednu třídu čtyřletého 
studia se všeobecným zaměřením a jednu 
třídu šestiletého studia (pro žáky ze 7. tříd 
základních škol) všeobecného zaměření 
s rozšířenou výukou anglického jazyka. 

Vyplněné přihlášky ke studiu se odevzdá-
vají do kanceláře školy nejpozději do 15. břez-
na 2013. Přijímací zkoušky 1. kola přijímacího 
řízení do čtyřletého i šestiletého studia se bu-
dou konat ve dnech 22. a 23. dubna 2013, a to 
písemné z českého jazyka (testy SCIO), mate-
matiky (testy SCIO) a anglického jazyka (test 
GOP) v rozsahu učiva základní školy.  V rám-
ci přijímacího řízení bude také hodnocen 
prospěch ze základní školy (přibližně 25 %) 
a dále umístění na předních místech v ob-
vodních a krajských kolech předmětových 
soutěží, které musí být doloženo diplomem či 
potvrzením v přihlášce ke studiu.

Zájemci si mohou vyzkoušet přijímací Zájemci si mohou vyzkoušet přijímací Zájemci si mohou vyzkoušet při
zkoušky „nanečisto“ ve dnech 11. a 13. 3. 2013. 
Přihlásit se můžete prostřednictvím mailu 
sekretariat@gop.cz

Letos radotínské gymnázium připravilo 
pro žáky z devátých tříd s vynikajícím 
prospěchem (průměr všech známek 1,00) 
v osmé i deváté třídě odměnu ve formě 
přijetí bez přijímacích zkoušek!

Na gymnázium
bez zkoušek

Ve čtvrtek 31. února se radotínské kul-
turní středisko v domě U Koruny stalo cílem 
mnoha fanynek a fanoušků skupiny Zrní, 
kteří přišli najisto za svou oblíbenou kape-
lou. Začala zde dokonce vznikat obava, aby 
se všichni příchozí do sálu vešli. (A báli se 
nejen návštěvníci, ale i pořadatelé).

Do Radotína si našli cestu lidé z Brati-
slavy, Ostravy či dokonce z druhého konce 
Prahy... A kdo dorazil pouze ze zvědavosti, 
aniž by skupinu předtím důvěrněji znal, ten 
se po poslechu koncertu zařadil také mezi se po poslechu koncertu zařadil také mezi 
nadšené obdivovatele této 
alternativní folkrockové 
hudební skupiny. Nápadi-
tá hudba i charizmatický 
projev zpěváka sváděly 
k pohybu všechny zúčast-
něné a v sále panovala 
opravdová pohoda. Čtyři 
Honzové a jeden Ondra 
předávali svoji živočišnou 
energii přímo do srdce. 
Příjemný zvuk houslí na-

ladil posluchače na stejnou notu a vzájemně 
se doplňoval se zpěvem a ostatními nástroji, 
mezi něž patří kytara, basa a bicí. A to 
všechno bylo občas zpestřeno fl étnou nebo 
harmonikou. Atmosféra v sále gradovala 
a dostala do varu všechny přítomné, kteří se 
dožadovali dalších a dalších přídavků.

Vystoupení skupiny Zrní všechny v sále 
doslova nadchlo, a tak se určitě tento po-
hodový večer v Koruně zopakuje a přiláká 
příště snad i více radotínského publika.

Zrní dostalo všechny do varu
Více informací na www.gop.cz

Smíchy. A nadšením. Vítězslav Marčík pro 
radotínskou školu a školku přivezl chronicky 
známou pohádku ve více než neotřelé úpravě 
pro loutky, kovovou palandu, vyřazené dve-
ře, žebřík, houpací šicí stroj s niněrou a koň-
skou hlavou - a pak hlavně sebe. 

Příběh doplněný o draka (který prý pod-
le babičky nesmí chybět v žádné správné 
pohádce) a spoustu instruktážních vsuvek 
nadchl nejen děti, ale i doprovázející učitel-
ský sbor. Odměnou za potlesk a salvy smíchu 
jim byla spoluúčast na představení, které se 
pod zmatečným vedením mistra zhostili 
všichni do jednoho více než statečně.

Znovu se Víťa Marčík v Radotíně ukáže 
až na Mikuláše se svým Zpíváním před 
Betlémem.

Zlatovláska 
povalila Korunu

Městská část Praha 16 přichystala spo-
lečně s Kinem Radotín na 8. března dvě 
speciální představení určená hlavně ženám. 
Bude to záznam koncertu Love in Portofi no 
nevidomého pop-operního zpěváka Andrea 
Bocelliho, který se uskutečnil v srpnu 2012 
v malebném přímořském městečku.

Bocelli zde vystoupil s čistě romantickým 
repertoárem milostných písní, které převzal 
od legend jako Frank Sinatra, Elvis Presley, 
Edith Piaf a další; doprovázel ho 40tičlenný 
orchestr a několik mladých pěveckých talen-
tů včetně jeho přítelkyně. Záznam obsahuje 
i zákulisní rozhovory a exkluzivní rozhovor 
s Bocellim a jeho přítelkyní Veronicou Berti 
v jejich milánském domě.

Italský nevidomý tenorista se dlouho 
nemohl jako zpěvák prosadit. Byl odmítán 
vydavatelstvími. Živil se jako barový kla-
vírista a zpěvák. Zlom nastal v roce 1992, 
kdy mu rocková hvězda Zucchero nabídl, 

aby nahrál jako demo snímek druhý hlas v aby nahrál jako demo snímek druhý hlas v 
duetu Miserere. Snímek velice zaujal samot-
ného Luciana Pavarottiho, který se o jeho 
zpěvu vyjádřil velmi pochvalně. Nechtěl 
věřit tomu, že se jedná o barového zpěváka, 
pianistu okresního formátu.

Tomu by dnes ostatně věřil málokdo. Jen 
v USA byl prodej Bocelliho alb tak obrovský, 
že dlouho držel přední pozice v prodeji alb 
klasické hudby. V roce 2001 vydal částečně 
autobiografi cké vzpomínky s názvem Hud-
ba ticha. Tento rok završil vydáním velice 
úspěšného alba Cieli di Toscana.
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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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MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907

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

    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



(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 15.2.2013. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.3.2013.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 1.3.2013. 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. 

Informační měsíční periodikum pro 

RIZIKOVÉ i KLASICKÉ

KÁCENÍ
STROMŮ

Horolezecky i z plošiny
Prořezy a čištění zahrad

od náletů
Araneuss U Lip 676

Praha 5 Lipence
Mob: 602 212 040

www.araneuss.cz

                         
                         

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:tel:

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací
• jiné zednické práce

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací
• jiné zednické práce

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních pracímožnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací

KUPON NA 20 % SLEVU NA JAKÉKOLIV JÍDLO PRO 4 osoby

Platnost od 15.1. 2013 do 15.3. 2013

České a mexické speciality

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

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.

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

Test schopností.
Na Vašem IQ a osobnosti 
záleží Vaše budoucnost

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

volejte od 18 do 21 hod.



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

19. 2. 17.00 Hobbit: Neočekávaná cesta   3D   USA 120 Kč
Nejočekávanější fi lm roku se vrací ke známým trpaslíkům, čaroději

  Gandalfovi a nechybí ani Bilbo Pytlík – režie: Peter Jackson
20.00 Láska   Francie 90 Kč

Láska, pevné pouto, roky společného života a vášeň pro klasickou hudbu
5 nominací na Oscara – Jean-Luis Trintignant, Emanuelle Riva

20. 2. 17.30 Snížek, bílý kožíšek   ŠpanělskoSnížek, bílý kožíšek   ŠpanělskoSnížek, bílý kožíšek 100 Kč
  Animovaný fi lm pro celou rodinu o nešťastném gorilím samečkovi
  Snížkovi a jeho touze stát se obyčejnou gorilou – režie: A. G. Schaer

20.00 Hasta la Vista   Belgie 80(RFK 50) Kč
  Roadmovie o lásce, síle přátelství a chtíči tří handicapovaných
  mladíků – režie: Geoff rey Enthoven
21. 2. 17.30 Zvonilka: Tajemství křídel   3D   USA 130 Kč
  Fantastický animovaný příběh o víle Zvonilce a její sestřičce pro
  celou rodinu – režie: Peggy Holmes

20.00 Nespoutaný Django   USA 100 Kč
  Jižanské drama o otroku Djangovi a jeho snaze získat vytouženou
  svobodu – režie: Quentin Tarantino
22. 2. 17.30 Sammyho dobrodružství 2   3D   Belgie 130 Kč
  Pokračování animované pohádky o želvích přátelích a jejich nedobrovolné
  cestě do Dubaje – režie: Ben Stassen

20.00 Hašišbába   Francie 90 Kč
  Zapšklá a stará cukrářka, žijící sama na okraji Paříže, se v existenční
  nouzi stane dealerem drog – režie: Jerome Enrico
23. 2. 17.30 Carmen – muzikál   3D   ČR 130 Kč

Příběh o krásné cikánce, o lásce a touze i vraždě – muzikál psaný Lucii
Bílé na tělo a hlas – režie: F. A. Brabec

20.00 Nespoutaný Django   USA 100 Kč
26. 2. 17.30 Snížek, bílý kožíšek   ŠpanělskoSnížek, bílý kožíšek   ŠpanělskoSnížek, bílý kožíšek 100 Kč

20.00 Nespoutaný Django   USA 100 Kč
27. 2. 17.30 Láska   Francie 90 Kč

20.00 Hašišbába   Francie 90 Kč
28. 2. 17.30 Senna – dokument o jezdci F 1   GB 90 Kč
  Skutečný příběh brazilského závodníka, kterého mnozí považují
                                za nejlepšího jezdce historie – režie: Asif Kapadia

20.00 Maniak   Francie/USAManiak   Francie/USAManiak 80 Kč
  Nové zpracování kultovního hororu o Jacku Rozparovači a sondě
  do jeho mysli – Elijah Wood, Liane Balaban
  1. 3. 17.30 Nádherné bytosti   USA 110 Kč
  Může síla lásky odolat mocné magii domorodých zaklínačů, která 
  krouží nad hlavními hrdiny? – Alden Ehrenreich, Alice Englertkrouží nad hlavními hrdiny? – Alden Ehrenreich, Alice Englertkrouží nad hlavními hrdiny?

20.00 Královský víkend   GB 100 Kč 
  Historicky první návštěva anglického královského páru v USA 
  na pozadí milostné aféry prezidenta Roosevelta – Bill Murray
  2. 3. 17.30 Nitro Circus – freestyle motocross   3D   GB (více str. 4) 150 Kč

Dokument – pokud má člověk rád adrenalinové sporty s dávkou
humoru, přijde si na své – Travis Pastrana 

20.00 Paříž – Manhattan   Francie 90 Kč
  Příběh svobodné lékárnice, která nachází únik ze samoty ve fi lozo-
  fi ckých fi lmech Woodyho Allena – režie: Sophie Lelouche 
  5. 3. 19.00 Sněhurka: jiný příběh – RFK   Španělsko (více str. 8) 80(RFK 50) Kč
  Sněhurka a sedm trpaslíků, tentokrát  z prostředí býčích arén
                               a slavných Matadorů – režie: Pablo Berger
  6. 3. 17.30 Z prezidentské kuchyně   Francie 90 Kč
  Zábavný fi lm, plný dobrot a lahůdek, vypráví o kuchařce,
                               která vařila pro francouzského prezidenta – režie: Christian Vincent

20.00 Nádherné bytosti   USA 110 Kč
  7. 3. 17.30 Martin a Venuše   ČR 110 Kč
  Romantická komedie o mladé rodině a úskalích, která s sebou přinášejí
  malé děti a práce – režie: Jiří Chlumský

20.00 Labrador   Dánsko 90 Kč
  Drama, odehrávající se na opuštěném ostrově, o vztazích mezi otcem,
  dcerou a nastávajícím zetěm – režie: Frederrike Aspock
  8. 3. 17.30 Bocelli: Love in Portifi no   GB (více str. 4) 250 Kč 

20.00 Bocelli: Love in Portifi no   GB (více str. 4) 250 Kč
  9. 3. 17.30 Královský víkend   GB 100 Kč 

20.00 Nepoužitelní   Francie 90 Kč
  Kriminální komedie z prostředí pařížské smetánky a také z  pařížského  
  předměstí v podání Omara Sy z fi lmu Nedotknutelní.
10. 3. 15.45 Carmen (záznam opery z MET)   USA   (více str. 8) 300 Kč
12. 3. 17.30 Martin a Venuše   ČR 110 Kč

20.00 Paříž – Manhattan   Francie 90 Kč
13. 3. 17.30 Babovřesky   ČR 120 Kč
  Letní komedie ze života jihočeské vesnice ve stylu Slunce, seno…
  režie: Zdeněk Troška; hrají: Veronika Žilková, Lucie Bílá

20.00 Nepoužitelní   Francie 90 Kč
14. 3. 17.30 Hledá se Nemo   3D   USA 130 Kč
  Animovaná pohádka o neposlušné rybičce, jeho kamarádech
                                a nástrahách hlubin oceánu – režie: A. Stanton, L. Unkrich

20.00 Smrtonosná past: Opět v akci   USA 120 Kč
  John McClane, „lidový hrdina“ v podání Bruce Willise,  se tentokrát
  ocitne v nepravou chvíli na nepravém místě – v Moskvě
15. 3. 17.30 Babovřesky   ČRBabovřesky   ČRBabovřesky 120 Kč

20.00 Na šrot   USA                                                                                        90 Kč
  Komedie o mladém medikovi, který chce pořádně oslavit
                                své 21. narozeniny – režie: John Lucas
16. 3. 17.30 Čtyřlístek ve službách krále   ČR 100 Kč
  Rodinná komedie natočená podle komiksového seriálu Čtyřlístek
  z roku 1972 – režie: Michal Žabka

20.00 Pat Metheny:  e orchestrion  project   3D   GB   (více str. 8) 150 Kč

Dětská představení
23. 2.  kino nehraje představení pro děti
  2. 3. 16.00 Věneček pohádek 2   ČR 60 Kč
  Pásmo kreslených pohádek pro nejmenší
  9. 3. 16.00 Čtyřlístek ve službách krále   ČR 100 Kč
16. 3.  kino nehraje představení pro děti

Bio senior
19. 2.    10.00 Co kdybychom žili společně?   Francie                                            60 Kč
                               Nejzábavnější ukázka stáří na fi lmovém plátně,
                               podaná s  francouzskou noblesou – Jane Fonda, Pierre Richard

Baby bio 
22. 2. 10.00 Tak fajn   ČR 60 Kč
  Lehká hudební komedie o nevydařené dovolené v Chorvatsku
  Marián Labuda st., Marián Labuda ml.

Michael Ondaatje – Stůl v koutě
Náhodná setkání pasažérů zaoceánského 
parníku během dlouhé plavby – poutavé 

příběhy, skvělý vyprávěcí styl, v němž 
se dětské vzpomínky mísí s dospělým 

pohledem hlavního hrdiny, to vše dává 
této knize, ve které zpracoval své zážitky 

z podobné cesty na lodi, která jej jako 
chlapce dovezla z rodné Srí Lanky do 

Anglie, nezaměnitelné nostalgické kouzlo.
nakladatelství Plus

Emil Hakl – Skutečná událost
Román o jednom obyčejném přátelství, 

o jednom obyčejném nedorozumění, 
ze kterého vzejde jedna obyčejná 

exekuce a poté i obyčejná touha po 
pomstě. V příběhu se mísí útržky 

z historie německé RAF se současnou 
českou letargií, existenciální thriller 

s milostným příběhem,
šedý optimizmus s černou realitou.

nakladatelství Argo

Carol Birchová – Jamrachův zvěřinec
Příběh chudého chlapce Jaff yho, který 
se nečekanou náhodou setká s panem 
Jamrachem - cestovatelem, badatelem, 
provozovatelem atrakcí a sběratelem 
nejpodivnějších tvorů světa. Než se 

chlapec naděje, ocitá se na palubě lodi 
plující do holandské Východní Indie.

Ve velkém zemitém historickém 
dobrodružství ožívají vůně, dojmy 

a chutě devatenáctého století.
nakladatelství Host

Andrea Fischerová – Dům v Orionu
Jednoho dne se mladá žena setká 

s Autorem, klasikem české literatury, aby 
s ním udělala interview. Setkání naprosto 
změní její poklidný život a nečekaně do 
něj vstoupí i reálná historická postava 

Karolíny Světlé. Na pozadí vztahu 
hlavní hrdinky a Autora se postupně 

rozvíjí i příběh další ženy, z dvacátých 
a třicátých letech 20. století. Příběhy 
se nečekaně propojují, aby vyústily 

v překvapivé odhalení.
nakladatelství Eroika

Lenka Rožnovská – Skřítci školkovníčci
Než se řádná školka naplní dětským 
smíchem, nastěhují se do ní skřítci 

školkovníčci. Tři z nich: Krasotinka, 
Kutílek a Ufňukánek si našli domov ve 

školce Zvonečce – sice zaspali první 
školní den, ale naštěstí je probudila 

světluška Maruška se svým plamínkem 
Lumínkem, a tak se vydali mezi děti, aby 

si s nimi hráli a zahnali jejich starosti. 
nakladatelství Grada

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav

tel.: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@zbraslav.cz

20. února
Milan Pitkin a Old fashion Trio

A vo… tom to je!
úžasná jazzová pohoda s kapelou známou 

z radotínských Havelských posvícení 
v kombinaci se známým komikem 

z pořadů Ivana Mládka Milanem Pitkinem
Klubová scéna (vchod ze dvora domu

U Koruny) od 19.00 hodin

21. února
Indonéský večer

pořad o Indonésii a ostrově Bali 
cestovatele a dobrodruha Jiřího Hrušky, 
který zábavnou formou představí tuto 

nádhernou destinaci, chybět nebude ani 
ochutnávka místních specialit a cibetkové kávy

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

27. února
Španělský večer – El Corazon

večer plný hudby španělských autorů 
v úpravě pro violoncello a poezie 

Federica García Lorcy v podání Michaely 
a Miroslavy Stehlíkových

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

6. března
HANKY PANKY: Diskohrátky

travesti skupina Hanky Panky uvádí nový 
pořad Diskohrátky (viz níže)

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 19.00 hodin

14. března
Drahý  eo

vtipná autorská fantazie divadelní skupiny 
Kurátorky na motivy povídky Woodyho 

Allena o tom, co by se stalo, kdyby 
impresionisté byli třeba dentisté…

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

16. března
Pohádka o rybáři, rybce a soli v moři

živě vyprávěná pohádka sdružení 
Tolerdance na námět Jana Wericha

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

16. března
Bažantova loutk. družina: Faust

herec Tomáš Hájek rozehrává na desce 
zpětného projektoru plošnými loutkami 
příběh o Faustovi plný vtipných nápadů 

podle lidových loutkářů
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin

22. března
Roman Dragoun

koncert české rockové legendy – zpěváka, 
skladatele a klávesisty známého především 
ze skupin Progres 2, Futurum a Stromboli. 
V současné době působí také ve formaci T4

Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
více na www.praha16.eu

16. února16. února
Kašpárkův drak Pudivítr

marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

20. února
Horníček na forbíně

18. Zbraslavská Forbína bude vzpomínkou 
na herce a spisovatele Miroslava Horníčka, 
hosty Karla Tejkala budou herec Jiří Brož, 

první interpret knihy Dobře utajené 
housle (přednese několik úryvků), básník 
František Novotný, spisovatelé František 

Cinger a Ing. Karel Koliš
Divadlo J. Kašky od 19.00 hodin 

23. února
O princezně Zubejdě Solimánské

marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

27. února
Literární odpoledne

konec Lucemburků v Čechách – posezení 
nad knížkami o Karlu IV. 

Klub KLASu od 15.00 hodin

27. února
Výročí aneb Řeknu, ale otoč se

situační komedie o manželství a o všem, 
co s ním souvisí

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

2. března
Honza pánem

marionetová pohádka – premiéra
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

5. března
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin

9. března
Honza pánem

marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

9. března
Divadelní bál

sál Restaurace U Přístavu
od 19.30 hodin

13. března
Na útěku

roadmovie nejen o jízdě životem dvou 
svérázných žen DS Křoví

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

16. března
Kašpárkova strašidla

veselá marionetová pohádka
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

27. února
Návrat do práce po skončení 

rodičovské dovolené
beseda s JUDr. J. Seemanovou, 

specialistkou na právní postavení
rodičů na trhu práce nad úskalími 

a možnostmi návratu do práce
v rámci “VŠ Rodinná”

vstupné 80 Kč, hlídání 50 Kč
rezervace nutná

16.00-17.30 hodin

Poradny Přes překážky:Poradny Přes překážky:
úterky sociální poradna úterky sociální poradna úterky s Janou 

Gajdošovou 9.30-11.30 hodin
22. února fi nanční poradna

s Ing. Miroslavem Princem 9.30-11.30 hod.
dle dohody:

poradna Na cestě mateřstvím s dulou
Bc. Lenkou Kovářovou

Mediace – způsob řešení sporů smírnou 
cestou s PhDr. Natašou Balvínovou
objednávání do poraden na telefonu: 

777 822 807

Pexoklubovna pro školáky:
pátky od 12.00 do 16.00 hodin

vstup zdarma, rezervace není nutná
změna programu vyhrazena

15. února
Jarní prázdniny – zavřeno

22. února
Jak spolu vycházet

debata nad tím, jak jednat, aby nás druzí 
lépe přijímali, ale i respektovali

1. března
Výroba jarních náramků a náhrdelníků

8. března
Debata na téma přátelství a vztahy 

(nejen láska) aneb na čem nám záleží

15. března
Velikonoční výroba svěžích přáníček

telefon recepce: 721 518 248telefon recepce: 721 518 248
e-mail: recepce@pexeso.org

Více na www.pexeso.org

Ano, zbrusu nový zábavný pořad praž-
ské travesti skupiny Hanky Panky, která 
v Radotíně U Koruny vystoupí 6. března od 
19.00 hodin, se jmenuje stejně jako známá 
písnička Hanky Zagorové. Kromě dalších 
nestárnoucích písní v něm zazní i řada 
současných diskotékových hitů. Skupina, 
která paroduje zpěvačky, zpěváky, herečky 
i herce si i tentokrát vzala na paškál celou 
řadu známých celebrit. Diskohrátky se po-
nesou v rozpětí od 70. let až po současnost. 
Těšit se můžete na nestárnoucí trio Golden 
Kids, Hana Zagorová dorazí společně s Pe-
trem Kotvaldem, Standou Hložkem, Petrou 
Janů i Věrou Bílou, ale bude tu i Katy Perry, 
Roxette...
Malé poodkrytí zákulisí přináší rozhovor 
s Lukášem Čepelákem, manažerem skupiny 
Hanky Panky:
Jak vás napadlo s kamarády založit zrovna 
skupinu travesti show? Oblékal někdo 
z vás v dětství maminčiny šaty?
Skupina Hanky Panky funguje už přes 
10 let. Vznikla tedy v době, kdy v Čechách 
travesti show začínalo. Původně samozřej-
mě vznikla v jiné sestavě, která se několikrát 
obměnila. Dnešní podoba skupiny Hanky 
Panky - Sofi e, Stefany, Dolores a Alex fun-
guje od roku 2007. Tehdy jsem se ujal práce 
manažera, od té doby připravujeme 2x do 
roka kompletně nový tematický program, 
který včetně kostýmů, zpěvaček, zpěváků 
i choreografi í zcela měníme. Travesti show 
je divadelní představení jako každé jiné, ni-
kdo z nás nemá v dámských šatech zálibu, 
jsou to pro nás téměř montérky. V televizi 
v dnešní době chybí estrády plné scének 
a zpěváků, možná i proto se naše publikum 
stále rozrůstá.
Obdivují vás více ženy nebo muži?
Jednoznačně ženy – asi z 85 %. Poslední 
dobou na naše představení začínají chodit 
i děti nebo babičky, o kterých byste si mys-
leli, že travesti show vyhledávat nebudou. 
Naše show je hodně kontaktní, divák někdy 
má pocit, že hraje společně s námi. To je to, 

co naše publikum baví – hravost.
Používáte na líčení kosmetiku jako ženy? 
Každý má svou oblíbenou značku kosme-
tiky. Nakupujeme v běžné drogerii, někdy 
se i hodně zasmějeme. Kolikrát do roka 
prodavačky na malém městě vidí, jak chlapi 
kupují tužky na oči, stíny, řasenky, a nebo 
balík punčocháčů?
Jak dlouho trvá, než se před vystoupením 
nalíčíte? 
Kolegům líčení zabere standardně kolem 
60 minut. Já, protože jsem ve věčném spěchu 
a zařizuji ještě řadu věcí kolem, to zvládnu 
i za 20  minut.
Kde berete inspiraci k pohybovým va-
riacím, je to přímo od „originálů“, které 
napodobujete?
Jak pohyby, tak návrhy kostýmů čerpáme 
od zpěvaček a zpěváků, které v našich pořa-
dech parodujeme. Sledujeme jejich fotogra-
fi e, videa, pohyby, účesy...  Paruky i šaty nám 
vytvářejí parukářky a švadleny na zakázku. 
Návrhy kostýmů si obvykle děláme my. 
Vzhledem k tomu, že všechny kostýmy jsou 
na míru šité, boty musíme kupovat v nad-
měrných velikostech nebo v zahraničí, je 
částka, na kterou vyjde jeden kostým, ve 
kterém během představení strávíte třeba jen 
tři minuty, opravdu nemalá.
Jak vznikl název Diskohrátky, a co na tom-
to vystoupení mohou diváci očekávat? 
Názvy a témata pořadů vymýšlíme spo-
lečně a umíme se u toho i hezky pohádat. 
Podle ohlasů diváků jsou Diskohrátky 
jeden z nejúspěšnějších, ale to je asi na in-
dividuálním posouzení. Rozhodně mohou 
diváci očekávat dvě hodiny čistého času 
nabité smíchem, scénkami, písničkami, 
a v závěru dostanou možnost si s námi 
i zatančit. Jedině na našem programu navíc 
uvidí největší a nejtěžší travesti umělkyni 
v České republice :-)
Děkuji za rozhovor

Travesti „Diskohrátky“

Travesti show skupiny Hanky Panky –
Kulturní středisko Radotín
6. března od 19.00 hodin
více informací na
www.hankypankyshow.eu
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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 slosová ní 
budou zařazeni pouze úspěšní luštitelé. 
Výherci si svoji výhru mohou převzít na 
adrese redakce. Správná řešení zasílejte 
do redakce nejpozději do 25.2.2013.
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CHANNEL CROSSINGS POMÁHÁ 
JAZYKOVĚ VZDĚLÁVAT JIŽ 20 LET

Pro více informací navštivte webové 
stránky www.chc.cz nebo přijďte 
osobně, CHC Radotín se nachází 
přímo naproti vlakovému nádraží.

Jazyková škola Channel Crossings na 
českém trhu působí již krásných 20 let. 
V roce 1993 se majitelka firmy, paní 
Lenka Doležalová Pavilková, rozhodla, 
že otevře vlastní jazykovou agenturu, aby 
pomohla překonat jazykové bariéry. Od-
tud vznikl té ž  ne obv y klý  sy mb ol i cký  
ná z e v  -  Channel Crossings.

Agentura se od počátku zaměřova-
la na fi remní a individuální jazykové 
vzdělávání a překlady anglič-
tiny, o pár let později přida-
la i kurzy v zahraničí.

Po s t up em č a-
su a s růstem 
společnosti se 
agentura pře-
stěhova la do 
m o d e r n í c h 
p r o s t o r 
v centru Pra-
hy a otevřela 
pobočku v Ra-
dotíně, aby se při-
blížila studentům 
z oblasti jihozápadní 
části Prahy.

Posláním jazykové agen-
tury Channel Crossings vždy bylo 
dodávat kvalitní služby a být krok 

před konkurencí. V návaznosti na 
požadavky klientů i trhu vyvíjí nové 
produkty a služby v oblasti jazykového 
vzdělávání. Její služby jsou dlouho-
době uznávaným standardem kvality, 
kterou prokazuje i členstvím v Asociaci 
certif ikovaných jazykových škol 
ACERT, jejímž je zakládajícím členem, 
a členstvím v Asociaci jazykových škol 
a agentur ČR AJŠA. Zároveň má své 
procesy certifi kovány podle normy 
ISO 9001 a ČSN EN 15038.

Dok ladem k va l it y jsou i  četná 
ocenění, která jazyková agentura 
Channel Crossings v čele s její 
majitelkou za svou činnost získala. 
Za všechny jmenujme cenu v 
Soutěži o nejlepší fi rmu s rovnými 
příležitostmi pro muže a ženy v ČR, 
Evropskou jazykovou cenu Label 
za inovat ivní projekt v oblast i 

jazykové výuky, postup mezi 
f i n a l i s t k y  O c e n ě n í 

českých podnikatelek 
a 3. místo v soutěži 

p r o  d o m á c í 
p o d n i k a t e l e 

Č e s k ý  
P A T R O N .

A k t u á l n ě 
p r o  V á s 

C h a n n e l 
C r o s s i n g s 
p ř i p r a v i l a 

širokou nabídku 
k u r z ů  p r o 

ve ř e jn o s t ,  k t e r é 
začnou  již tento týden. začnou  již tento týden. začnou  již

Vybrat si můžete nejen z více 
než 60 kurzů světových jazyků, ale 

centrála v Lazarské nabízí i exotické 

jazyky jako japonštinu, čínštinu či 
chorvatštinu. 

Možná Vás to překvapí, ale únor 
a březen jsou také měsíce, kdy je už 
třeba myslet na rezervaci kurzů na 
léto, které je možné využít ke studiu 
jazyků v zahraničí.

Dnes se zdá neuvěřitelné, že v době 
své premiéry tato Bizetova opera totálně 
propadla – jak u diváků, tak i u kritiky. 
V současné době se nediskutuje o tom, zda 
jde o dobrou operu – ale kdo ji umí nejlépe 
zpracovat. A prý nejfantastičtější Carmen 
všech dob ztvárnila severská kráska Elina 
Garanča v inscenaci režírované Richardem 
Eyrem v Metropolitní opeře v New Yorku. Ta 
se nyní dostává i do Kina Radotín!

V tradiční podobě příběhu, v níž nedo-
chází k žádným prostorovým ani časovým 
posunům, čemuž Rob Howell přizpůsobil 
scénu i kostýmy, dostává zcela prostor pů-
vodní příběh libretistů Henriho Meilhaca 
a Ludovica Halévyho, kteří se inspirovali roz-
sáhlou novelou Prospera Meriméa o krásné 
a lehkomyslné Carmen, jejíž přelétavý život 
končí rukou odmítnutého milence.

Horkokrevný španělský kolorit podtrhují 
taneční scény v choreografi i Christophera 
Wheeldona. První a třetí dějství uvádí balet-
ní vsuvka, tančí i zpěváci. Poměrně náročné 
choreografi e má i sama Carmen, samozřej-
mě limitované požadavkem, aby při nich 
mohla i zpívat. To ovšem nebrání tomu, aby 

Carmen v MET

kus árie musela odzpívat vleže na zádech, 
nesená přitom na rukou svých obdivovatelů. 
Závěrečná scéna hádky s Josém, kdy se pře-
tahují a rvou na zemi, je evidentně náročná 
pěvecky i fyzicky. Díky podobným okamži-
kům je tato Carmen opravdu sugestivní.

Co se týče kritik, podle jedné z nich 
„nejlepší výkon odvádí bezpochyby Elina 
Garanča. Svou postavu nehraje, ona se do 
ní doslova převtěluje. Potíže jí nedělá žádná 
pasáž, hlasem dokáže vyjádřit lehkost, s níž 
Carmen kráčí životem, i hlubokou vášeň 
skrytou uvnitř. Svou roli navíc dokresluje 

kus árie musela odzpívat vleže na zádech, 

perfektním perfektním herectvím a dob-
ře zvládnutými tanečními ře zvládnutými tanečními 
kreacemi. Uváděné nastudo-kreacemi. Uváděné nastudo-
vání je založeno na emocích vání je založeno na emocích 
a náladách a právě to Garanče a náladách a právě to Garanče 
sedí. Je vášnivá a svobodomy-sedí. Je vášnivá a svobodomy-
slná, vtipkující i zadumaná slná, vtipkující i zadumaná 
a hlavně po celou dobu ne-a hlavně po celou dobu ne-
skutečně sexy. A kupodivu jí skutečně sexy. A kupodivu jí 
jako severské blondýnce sedí jako severské blondýnce sedí 
i povinná černá paruka.“  i povinná černá paruka.“  
O tom, jak moc okouzlila O tom, jak moc okouzlila 
operní obecenstvo koneckon-operní obecenstvo koneckon-
ců hovoří i poměrně přízemní ců hovoří i poměrně přízemní 
údaj – ceny lístků na její Car-údaj – ceny lístků na její Car-

men chystanou ve Vídni se na internetových men chystanou ve Vídni se na internetových 
aukcích vyšplhaly i přes dva tisíce EUR.

Jako Don José se v MET vedle ní před-
stavil Roberto Alagna, Micaelu zpívá Bar-
bara Frittoli a Escamilla Mariusz Kwieci-
en. Orchestr řídil Yannick Nezet-Séquin. 

Radotínský fi lmový klub uvádí v úterý 
5. března 2013 od 19.00 hodin fi lm Sněhur-
ka: Jiný příběh. Takový jste ještě neslyšeli.

Slavný matador Antonio Villalta je těž-
ce paralyzován po srážce s býkem. Jeho 
těhotná manželka, která tragédii sledovala, 
vzápětí zemře při porodu malé Carmen. 
Léta běží – k bezmocnému, leč stále boha-
tému muži se jako pijavice přisaje zlotřilá 

pečovatelka Encarna a stane se jeho novou 
manželkou. Carmen je nejprve vychovává-

na babičkou, ale po její smrti se musí vrátit 
k otci a maceše, která ji nejprve odsoudí 
k životu ve sklepení a po několika dalších 
dějových kotrmelcích i k smrti. 

Jak ale známe z pohádek, děvče přežije 
(byť se ztrátou paměti) a je v divočině 
zachráněno… partičkou trpaslíků, shodou 
okolností též zápasníků s býky. Pod jménem 
Sněhurka se v aréně sama proslaví, leč zá-
keřná macecha ještě neřekla poslední slovo.

Slovy režiséra je Sněhurka smyslovým 
zážitkem – divák musí při sledování tohoto 
fi lmu zapojit spíše srdce než mozek, musí 
se nechat unést příběhem, který je vyprá-
věn jen prostřednictvím obrazů a hudby;
cestou časem – pečlivě znovuvytváří 
nezapomenutelná dvacátá léta ve Španěl-
sku: oblečení, klobouky, auta; pohádkou 
v obrazech – probouzí dítě, které se skrý-
vá v každém z nás, vypráví příběh plný 
fantazie, dramatických okamžiků, hrůzy 
i černého humoru; o emocích – upřímný 
pohled dokáže pojmout všechno napětí; 
love story – zobrazuje lásku jako bolestnou 
lekci, která nás zbaví naivních iluzí, a my tak 
dokážeme čelit životu, ve kterém je každý 
jednou nahoře a jednou zase dole.

Sněhurka ve víru
španělských vášní

tému muži se jako pijavice přisaje zlotřilá 

pečovatelka Encarna a stane se jeho novou 

Patrick Bruce Metheny, jeden z nejúspěš-
nějších jazzových hudebníků současnosti, 
se v radotínském kině představí v 3D zá-
znamu natočeném Pierrem a Francoisem 
Lamoureuxovými během dvou dnů v lis-
topadu 2010 v opuštěném brooklynském 
kostele Sv. Eliáše, který Metheny využívá 
jako prostor zkušebny.

 e Orchestrion tvoří soubor akus-
tických nástrojů ovládaných počítačem, 
a zároveň řízených Methenyho kytarou 
přes kanál MIDI. K zachycení Orchestrionu 
v akci bylo použito trojí nahrávací zařízení, 
a než vznikla nahrávka, která plně vyhovo-
vala hudebníkovým nárokům, bylo poříze-
no vícero záznamů. Film je teprve druhým 
3D Dolby Surround 7.1 projektem, hned 
po koncertním záznamu Joea Satrianiho 
„Satchurated“, který vznikl v režii bratří La-
moureuxových. Speciální JaZZ audio mix 
pořídilo studio Ton of Bricks v Montrealu.

Patrick Bruce Metheny, geniální kyta-
rista, jeden nejvytíženějších jazzových hu-
debníků dneška, se narodil 12. srpna 1954 

v Lee’s Summit v Missouri. Jeho úspěšná 
kariéra začala v polovině sedmdesátých let 
a v osmdesátých letech už byl jedním z nej-
respektovanějších jazzových kytaristů. Je 
leaderem ansámblu Pat Metheny Group, ale 

kromě toho vydává i sólová alba a alba, na 
kterých spolupracuje s jinými významnými 
hudebníky (naposledy s jazzovým pianistou 
Bradem Mehldauem a jeho triem, album 
Day Trip z roku 2008 vydal společně s bube-
níkem Antonio Sanchezem a kontrabasistou 
Christianem McBridem).

The Orchestrion
Pata Methenyho

Christianem McBridem).

Záznam „Pat Metheny –  e Orchestrion 
Project“ ve 3D a zvuku Dolby Surround 
7.1 uvádí kino Radotín v sobotu 16. břez-
na ve 20.00 hodin – vstupné 150 Kč

leaderem ansámblu Pat Metheny Group, ale 

kromě toho vydává i sólová alba a alba, na 

G. Bizet: Carmen – opera o čtyřech děj-
stvích (3 hodiny a 40 minut, 1 přestáv-
ka), nastudováno ve francouzštině
Kino Radotín 10. března 16.45 hodin, 
cena 300 Kč

zručně udělané souffl  é. Komická je např. 
scéna, v níž Alice zloději, který se vloupá 
do lékárny, pohotově nabídne allenovské 

fi lmové klasiky Výstřely na Broadwayi a Se-
ber prachy a zmiz. A právě lehkost a svižnost 
(pouhopouhých 77 minut) je u romantické 
komedie zásadní. Atmosféru navíc dokreslu-
je kouzelně nostalgická hudba Cole Portera, 
s níž je lehké vzpomínat na staré dobré časy, 
koupit si letenku do Paříže a v uličkách na 
Montmarteru snít o osudové lásce, dokud 
nás smrt (nebo závěrečné titulky) nerozdělí. 

Paříž-Manhattan

fi lmové klasiky Výstřely na Broadwayi a Se-

Paříž, město lásky a romantických dosta-
veníček, místo kýčovitých pohlednic a pou-
ličních umělců, vděčná fi lmová lokace pro 
tvůrce a publikum z celého světa, pohyblivý 
svátek, o němž se říká, že je jediným skuteč-
ným evropským domovem pro umělce. Právě 
tady se odehrává debut mladé francouzské 
režisérky Sophie Lellouche. 

Hlavní hrdinka Alice (Alice Taglioni) je 
sympatická Pařížanka pracující v malé ro-
dinné lékárně, kterou zdědila po svém otci.  
V citlivém věku patnácti let však viděla první 
fi lm Woodyho Allena – a tenhle neurotik 
z Manhattanu jí změnil život. Zamilovala se 
do allenovské fi lmové poetiky, našla si v něm 
vzor pro své vztahové patálie, a dokonce si vzor pro své vztahové patálie, a dokonce si 
s jeho portrétem, který jí visí v ložnici, poví-s jeho portrétem, který jí visí v ložnici, poví-
dá. A co víc, rozdává jeho fi lmy svým zákaz-dá. A co víc, rozdává jeho fi lmy svým zákaz-
níkům, jako alternativní metodu léčby. Alici níkům, jako alternativní metodu léčby. Alici 
už nicméně minula třicítka, a tak se jí starost-už nicméně minula třicítka, a tak se jí starost-
liví rodiče snaží sehnat nápadníka. V rychlém liví rodiče snaží sehnat nápadníka. V rychlém 
sledu potkává řemeslníka a specialistu na sledu potkává řemeslníka a specialistu na 
alarmy Viktora (Patrick Bruel), který je svým alarmy Viktora (Patrick Bruel), který je svým 
zvláštním zemitým způsobem přitažlivý, ale zvláštním zemitým způsobem přitažlivý, ale 
nikdy neviděl ani jediný fi lm od Woodyho. 
Její švagr se jí pro změnu snaží dohodit boha-
tého fi nančníka Vincenta (Yannick Soulier), 

prince Krasoně, jenž směle překračuje všech-
ny povolené limity dokonalosti. Ale stačí to? 
A kdo z nich je vlastně ten pravý? Aby nebyla 
bezradná Alice na svá milostná di-
lemata sama, na konci fi lmu přijde 
i sám guru z Manhattanu, Woody 
Allen a v roli tety Sally jí poradí se 
srdečními slabostmi. 

Paříž-Manhattan je bezelstná 
a hravá pocta velkému vzoru, 
začátečnický, ale nadějný pokus 
o allenovku ā la française. Jakoby 
se v něm režisérka loučila se svou 
první (platonickou a intelektu-
ální) láskou. Objevují se tedy 
klasické prvky, které my, ctitelé 
Woodyho Allena, dobře známe: Woodyho Allena, dobře známe: 
neurotické, ale inteligentní po-neurotické, ale inteligentní po-
stavy, všudypřítomný, ale vtipný nihilismus, stavy, všudypřítomný, ale vtipný nihilismus, stavy, všudypřítomný, ale vtipný nihilismus, 
hluboké konverzace o nesmrtelnosti chrous-hluboké konverzace o nesmrtelnosti chrous-
ta. Samozřejmě, že na první pokus geniality ta. Samozřejmě, že na první pokus geniality 
vrcholných děl Allena nedosáhne, ale přesto vrcholných děl Allena nedosáhne, ale přesto 
si může v zápase Paříž –Manhattan připsat si může v zápase Paříž –Manhattan připsat 
cenné body. cenné body. 

Tohle hledání lásky a štěstí totiž provázejí Tohle hledání lásky a štěstí totiž provázejí 
nejen výtečné a příjemně civilní herecké 
výkony, ale i jemná ironie a sebeironie, 
takže fi lm působí lehce, nadýchaně, jako 



Ke sportu ji přivedli rodiče v raném 
věku. Nejprve šlo o všeobecnou průpra-
vu, pak akvabely, s nimiž v bazénu zís-
kala několik mistrovských titulů. Dnes se 
věnuje triatlonu – kombinaci cyklistiky, 
plavání a běhu. Kromě toho si občas 
vyzkouší i jiné sporty jako běh, překážky 
nebo chůzi. Řeč je o devatenáctileté Lin-
dě Vítové, jejíž loňskou sezónu podpořila 
grantem i Městská část Praha 16.

„Kdybych loni touto dobou vědě-
la, jak bude vše probíhat, asi bych 
z vyhlídek nebyla úplně nadšená, ale 

rozhodně bych byla více v klidu,“ 
tvrdí Vítová. „Vytvořila jsem si sama 
na sebe větší tlak ohledně nominace 
na mistrovství Evropy, progresivních 
výsledků na evropských pohárech 

nebo osobních rekordů.“ A jak to 
nakonec dopadlo? Na evropské mis-
trovství Evropy v izraelském Eilatu se 
nominovala a umístila zhruba v polo-
vině všech startujících. „Výkon, který 
jsem předvedla v Izraeli, si za rámeček 
rozhodně dát nemůžu.“ Výsledek ale 
hodnotí jako výbornou zkušenost 
a poučení pro příště – bez dostatečné 
aklimatizace se nevyplatí závodit v ji-
ných klimatických podmínkách. 

Poté, co se po rozpačitém začátku 
sezóny dala do kupy, červen sliboval 
lepší výsledky. Výkon ve vídeňském 
evropském poháru byl lepší, ale v roz-
jezdu ji zbrzdila hromadná kolize 
v cyklistické části závodu. Náladu jí 
spravily dva tituly z mistrovství ČR 
v atletice a o pár dní později vítězný 
český pohár v triatlonu v Telči. Po 
něm si však zpřetrhala vazy v kotní-
ku, což ji vyřadilo na měsíc a půl ze 
závodního procesu. 

Zpět se vrátila až v závěru srpna. 
„Nebyl to žádný med, první pokusy 
rozběhnout se závodním tempem jsem 
docela protrpěla, ale zase jsem byla 
jen netrpělivá a návrat ke stejné vý-
konnosti jako před zraněním netrval 
nakonec tak dlouho.“ 

Začátkem září se konal evropský 
pohár v Bledu, v němž podala solidní 
výkon a skončila těsně za evropskou 
juniorskou desítkou. Hned další ví-
kend následovala bolestivá, ale opět 
přínosná zkušenost z přepáleného 
ústeckého půlmaratonu. V závěru 
sezóny si kromě plánované dovolené 

v turecké Alanyi střihla i evropský tri-
atlonový pohár juniorů. „S výkonem 
jsem s odstupem času spokojená stejně 
jako se čtvrtým místem,“ tvrdí Linda.

Obdobné zranění postihlo i její ko-
legyni Anetu Grabmüllerovou a tak 
dostala Vítová nabídku na účast na 
mistrovství světa juniorů v Aucklan-
du na Novém Zélandu místo ní. Při-
jala ji. „Ale rychlý přelet z Turecka na 
Zéland po dvacetihodinové zastávce 
doma byl asi pro moje špatně se akli-
matizující tělo trochu drsný. Z kolap-
su po příletu jsem se sice do závodu 
sebrala, ale ještě čtyři dny před ním 
jsem si nedokázala představit, že bych 
se zvedla z postele, natož se postavila 
tváří v tvář světové konkurenci.“ Spo-
kojená v závodě byla jen s plaveckou 
částí. „To, co se odehrávalo poté, 
nepovažuji ani za solidní výkon, ale 
prostě to nešlo.“ Pobyt na Zélandu si 
nakonec o něco prodloužila a sbírala 
další tréninkové zkušenosti. „Násled-
né prodloužení pobytu shledávám 
nejlepším a nejodvážnějším rozhod-
nutím, co jsem kdy učinila a nikdy 
ho nebudu litovat. Skoro měsíc, který 
jsem na Zélandu strávila, mi poskytl 
tolik zážitků a příležitostí, k nimž 
bych se jinak těžko dostala.“

Nakonec Vítová shrnuje: „Když 
se podívám na ten výčet zkušeností, 
které nebyly sice vždy úplně příjemné, 
absolvovaných závodů, které sice ne 
vždy dopadly podle představ a míst, 
kde všude jsem startovala, myslím, že 
to byla plně prožitá sezóna.“to byla plně prožitá sezóna.“to byla plně prožitá sezóna.

Uplynulá sezóna byla hlavně o zkušenostech

Mnozí rodiče mají o dráze svého 
potomka jasno. Důvodů je více, někdy 
to můžou být jejich nesplněná přání 
z mládí, nebo dobrý záměr ve smyslu 
„pro své dítě chceme to nejlepší“.  Ale 
potomek si nakonec prosadí svou a zvo-
lí si koníčka nebo povolání, které je na 
hony vzdáleno rodičovským tužbám. 

Dvacetiletý Petr Fatka měl být ha-
sičem, ale zvolil si dráhu kickboxera 
a postupem času se stal nejlepším 
v České republice. O jeho dosavadní 
sportovní kariéře s ním hovořil v jeho 
bydlišti v pražských Lipencích Karel 
Huml.
Je pravda, že jste během prvního fot-
balového tréninku přišel domů s tím, 
že vás nebaví běhat stále dokola?
To jsem byl hodně malý, mě kolektivní 
sporty nějak zvlášť nebavily. Jsem spíš 
individualista.
Jak se malý kluk dostane ke kickboxu?
Snad každému klukovi se líbí akční fi lmy, 
ani já jsem nebyl výjimkou. V osmi letech 
byl Chuck Norris můj favorit, strašně se 
mi líbilo „jak se pere“. Pak u nás otevřeli 
kickbox klub a víceméně bylo jasné, kam 
se budu ubírat. Začal jsem trénovat u tre-
néra Miroslava Sobotky a po roce a mě 
čekaly první závody.

Široké veřejnosti bojové sporty splý-
vají v jeden celek. Jak byste popsal 
kickbox?
Obecně by se dalo říci, že je to spojení 
boxu a kopů, ale i vlivy jiných bojových 
sportů například aikida a karate. Závod-
ník má chrániče na nohou a helmu.

Jak se jmenuje styl, ve kterém závodíte?
Je to light a semi contact. V semi se ne-
jde do soupeře „natvrdo“ stačí se pouze 
dotknout, pak je zápas sudími stopnut. 
Light contact je téměř stejný s tím roz-
dílem, že rozhodčí zápas při vzájemném 
kontaktu nestopnou, ale počítají body. 
V obou disciplínách nejsou povoleny 
údery lokty, koleny a pod pas.
Jaký byl váš nejtěžší zápas?
Asi to bylo MS 2007 ve Spojených 
státech, kde jsem obsadil první a třetí 
místo, pak MS Maďarsko 2010 se stej-
ným umístěním a MS Itálie 2012 s tře-
tím místem. Mám i osm titulů mistra 
ČR v kategorii do 74 kg.
Kickbox působí dost drsně, ale je hod-
ně dětí, které by ho chtěly vyzkoušet. 
Co byste poradil jejich rodičům?
Závodníci mají chrániče, které za-
braňují vážným úrazům. Já jsem za 
dvanáct let měl pouze zlomený nos 
a malíček. Druhá stránka je fi nanční. 
Počáteční investice není velká, pro-
draží se až účast na závodech. Je to 
skvělý sport, který všem mohu dopo-
ručit. Rád bych pozval zájemce na naše 
tréninky, které se konají v tělocvičně 
v Lipencích každé pondělí a středu od 
16.00 do 17.00 hod.

Kickboxer z Lipenců sbírá české i světové tituly

Oproti minulému roku se změnilo 
umístění tratě, tak aby nebyly rušeny 
tréninky koní. Lednové počasí zasněžo-
vání moc nepřálo, tak snad únor bude 
příznivější.

Lyžařské traťe jsou dle klimatic-
kých podmínek připraveny v těsné 
blízkosti hlavní tribuny a na části 
plochy parkoviště. Jejích délka je 
závislá na klimatických podmínkách, 
především na počtu mrazivých dní. 
V případně dobrých klimatických 
podmínek (-3 °C a méně) je přímo na 
místě vyráběn technický sníh. Finál-
ní délka okruhu je cca 1000 metrů, 
šířka 6 metrů. Trať je denně strojově 
upravována pro klasiku i pro brus-
lení. V případě dostatku přírodního 
sněhu může být okruh prodloužen. 
Okruh je otevřen každodenně pro 
veřejnost i školy. Ve Ski parku je 
osvětlení, které umožňuje využívat 
lyžařský areál i v odpoledních a ve-
černích hodinách. Součástí skiparku 
je i prostor pro malou sjezdařskou 
školu. V tribuně závodiště najdete 
půjčovnu lyžařského vybavení a ly-
žařskou školu. V tribuně je dále WC 
a provizorní převlékárna. Za věci zde 

odložené pořadatel neručí. Šatnu ani 
sprchy ve Ski parku Chuchle nejsou 

k dispozici. K občerstvení je připra-
ven místní bufet s teplými nápoji 
a výběrem jídel.

Chuchle se opět změnila na Ski park
a výběrem jídel.
Více na: www.skiparkchuchle.cz

Největší lakrosový klub v České republice 
na svém tradičním předvánočním setkání 
hráčů, trenérů a rodičů opět vyhodnotil nej-
lepší hráče v jednotlivých kategoriích. Klub 
má za sebou úspěšnou sezónu, ve které se 
vrátil na trůn i ve druhé variantě mužského 
lakrosu – fi eldu. 

Získal tak tituly ve všech dospělých 
kategoriích - mužském boxlakrosu i fi el-
dlakrosu a i ženském lakrosu. V letošní 
sezóně je pro radotínský tým největším 
vrcholem domácí Memoriál Aleše Hře-
beského. Jubilejní 20. ročník naroste na 24 
týmů a tradičním účastníkům ze zámoří 
a Evropy přibude tým z Britské Kolumbie, 
Francie, Skotska, Polska  a ve hře je i tým 

z Izraele. Na této nejprestižnější evropské 
akci, která patří i mezi světově nejznámější, 
bude domácí tým LCC postrádat svého nej-
lepšího hráče Dominika Peška. Dvacetiletý 
útočník, který absolvoval roční stáž u týmu 
v kanadském Ontáriu, odléta na začátku 
března do Vancouveru. Cílem je prosadit 
se v juniorském týmu legendárního týmu 
Victoria Shamrocks a dostat se do A týmu, 
který hraje profesionální soutěž Britské 

Kolumbie WLA. Dominik má za sebou 
účast na mistrovství světa seniorů i juniorů, 
zvítězil v kanadském bodování Evropské 
ligy, národní NBLL nebo v bodování na 
memoriálu. Všechny tyto góly a body budou 
chybět mistrovskému LCC v následujících 
sezónách. Ztrátu nejlepšího útočníka budou 
muset trenéři A týmu Procházka a Knotek 
zacelit z juniorského týmu Wolves, kde se 
jeví jako nejpravděpodobnější varianta dvo-
jice Petr Novák a Matěj Barák. 

Nejlepší hráči: Mladší Piranhas: Veronika 
Tilšerová, Klára Strončková, Laura Kováříko-
vá. Starší Piranhas: Kamila Šamalíková, Kate-
řina Nájemníková, Eliška Spáčilová. Nejstarší 
Piranhas: Kristýna Dejlová - nejlepší hráčka, 

Ema Soukeníková - nej-
pilnější hráčka, Karolína 
Kubátová - ocenění za 
největší pokrok. Nejlepší 
hráčky týmu Girlz: Mar-
kéta Vrabcová - neju-
žitečnější hráčka , Kejč 
Dvořáková - ocenění 
za nejlepší docházku 
a velké zlepšení, Eliška 
Chmelařová - oceně-
ní za zapojení se do 
týmu a pilné trénování. 
Největší naděje LCC 
v kategorii U9: Jáchym 
Bronček, Daniel Malý, 
Adam Nedvěd. Bran-
kářská  naděje  LCC 

v kategorii U9: Josef Slavík. Nejlepší hráči 
v kategorii U11: Vojtěch Vošmik, Šimon 
Kučera, Martin Haloda. Nejlepší hráči v ka-
tegorii U13: Tomáš Knotek, Tomáš Hájek, 
Tomáš Jasek. Brankářská naděje LCC v kate-
gorii U13 : Viktor Bláha. Nejlepší hráč týmu 
Wolves: Matěj Barák.  Cena pro největší oporu 
týmu ForFun:  eodor Šamalík. Nejlepší hráč 
týmu Custodes: Dominik Pešek.

LCC ocenil nejlepší hráče roku 2012

Čtenáři Novin Prahy 16 jistě znají báj-
nou a báječnou postavu vladyky Horymíra. 
Nejen ze školy, ale i díky jeho nedávným ná-
vštěvám v jeho milovaném Radotíně. A letos 
navštíví tento kout země české znovu!

S družinou statečných jezdců a jezdkyň 
Horymír vyrazí 2. března na mimořádný 
sportovní podnik, kterým je Horymí-
rova sváteční jízda. Cílem jsou, jak také 
jinak, podbrdské Neumětely, kde vladyka 
kdysi vládl a kde je podle pověsti po-
hřben jeho věrný kůň Šemík. Nebude to 
však jen sportovní podnik, půjde o jízdu 
státoprávně - politickou. Horymír totiž po-
veze zdravici starosty Městské části Praha 16 
Karla Hanzlíka starostovi Neumětel Luďku 
Kuniakovi proto, aby si obě tato důležitá 
místa připomněla skvělé pověsti a historii 
českého národa. Musí zároveň vynahradit 
Horymírovi tu nespravedlnost, že má svátek 
jen jednou za čtyři roky. Ještě jeden význam 
má letošní nultý ročník této jízdy. Pořadatelé 
by rádi vytvořili novou tradici otevírání 
jezdecké sezóny. Zatímco jezdci zejména 
ve střední Evropě již po mnoho let pečlivě 
a s velkým halasem uzavírají jezdecký rok 
tzv. Huberovskými jízdami, otevírání sezóny 
nemá nic! A Horymír si to se svým skoro jar-
ním kolísavým svátkem zaslouží. Ostatně, jak 
doloženo, byl a jest vynikajícím jezdcem!

Milí čtenáři, máte skvělou příležitost opět 
shlédnout a pozdravit legendárního vladyku 
na startu uvedené jízdy první březnovou 
sobotu v 8 hodin ráno, kdy se uskuteční 
slavnostní start jízdy. Naostro se po krát-

Volejbalová škola Praha připravuje od února 2013 v tělocvič-
nách ZŠ K Milíčovu 647, Na Jižním Městě - Háje, bezplatné víkendové 
tréninky v období leden - červen, zaměřené na všestranný pohybový 
rozvoj a míčové hry. Akce je určená pro děti 1. až 6. tříd ZŠ z Prahy 
a Středočeského kraje. Akce se uskuteční za podpory Magistrátu hlavní-
ho města Prahy a hejtmana Středočeského kraje. Zájemci o pravidelnou 
účast se mohou hlásit na fajo@volny.cz nebo telefonicky na 774 202 019 
a 223 012 160 u zřizovatele školy pana Josefa Farmačky.

Bezplatné víkendové tréninky

kých projevech a slavnostním přípitku 
vyrazí v 8.15 hodin. Zúčastníte-li se, budete 
u historicky důležitého okamžiku, který, jak 
věří pořadatelé z TarpanClanu, Hucul Clubu 
Praha a jejich kamarádi, se stane trvalou 
součástí sportovně - společenského kalen-
dáře Radotína. Postupně by se jako otevírání 
jezdecké sezóny mohl rozšířit po všech ze-
mích Koruny české. 

Horymír opět vyjede na bájnou cestu



AKCE MČ Praha 16 pro rok 2013
Na klubové scéně U Koruny úspěšně pro-

bíhají tematické večery, kde se setkáváme se 
zajímavými osobnostmi a kulturou dané ob-
lasti. Po Slovenském a Řeckém večeru nás čeká 
netradiční setkání, kde se seznámíme s Indo-
néským ostrovem - Bali. Přinášíme rozhovor 
s cestovatelem a dobrodruhem Jiřím Hruškou, 
který k nám zavítá ve čtvrtek 21. února a bude 
nás provázet Indonéským večerem.
Můžete se nám krátce představit?
Původním povoláním jsem učitel mate-
matiky a přírodopisu a od mládí mezi mé 
koníčky vedle přírody patřilo především 
potápění. Jako instruktor jsem se potápění 
po revoluci začal věnovat v podstatě profe-
sionálně. No a vyškolení potápěči chtěli také 
cestovat…
Co Vás vedlo k tomu, že jste cestoval do 
Indonésie a zakotvil právě na Bali?
Hledali jsme zajímavou destinaci pro naše 
klienty. No a na Bali jsme našli nejen nesku-
tečný svět pod vodní hladinou, ale i úžasnou 
kulturu a přírodu. A co bylo asi hlavním 
podnětem? Místní obyvatelstvo – tak nějak 
naladěné na naší vlnovou délku.
Co Vás nejvíce na této zemi zaujalo a pře-
kvapilo? Jaký byl Váš nejsilnější zážitek, 
když jste poprvé Bali navštívil?
Jeli jsme za potápěním, a to opravdu nezkla-
malo. Léta před tím ani v těch následujících 
jsem nikde nenašel místo s tak bohatým 
podmořským světem.

Nakolik se v této oblasti zachovala původ-
ní vegetace a zvířena?
Asi mi nebudete věřit, ale Bali, i přes to, že 
patří řadu let na první místa světových tu-
ristických destinací, má i dnes neuvěřitelně 
zachovalý svět pod vodní hladinou. Vě-
decké výzkumy a mapování z května 2011 

posunuly podvodní svět Bali dokonce před 
dosud uznávanou světovou korálovou 
i potápěčskou „jedničku“ „Radja Empat“ 
u Papuy. Na suchu je dosud zachována 
fl óra a fauna v horách cca od 1000 metrů 
výše a také v rezervaci Bali 
Barat na západě. S naší ne-
ziskovou organizací „Mim-
pi Bali“ se snažíme o další 
posun v oblasti ochrany 
přírody na severovýchodě.
Jsou podnikány nějaké 
kroky k záchraně původní 
vegetace?
Podstatnou měrou se podílí 
stát – vykupuje neproduk-
tivní pozemky v horách 
pro znovuzalesnění, i když 
ne vždy s kladným výsled-
kem. S naší neziskovkou na Bali jsme se již 
před třemi lety připojili k místní iniciativě: 
„Každý člověk jeden strom“, a ve spolupráci 
se zdejší školou byla vysazena řada stromů 
i českými turisty...
Posledním krokem v této oblasti bylo 
pronajmutí velkého pozemku v podhůří, 
kde budeme nejen zalesňovat, ale i budo-
vat záchrannou část ZOO s voliérami pro 
návrat takzvaného „Balijského špačka“ 
na Bali. Jedná se o takzvanou repatriaci 
a reintrodukci jednoho z nejohroženějších 
ptáků naší planety – balijského endemita

Leucopsar rotschildi, který 
z přírody prakticky zmizel 
a nyní by se měl vracet zpět 
ve spolupráci se ZOO Praha 
a dalšími zoologickými 
zahradami a chovateli, kteří 
tento bílý skvost s modrým 
pruhem přes oko úspěšně 
odchovávají.
Proč se zrovna na Bali za-
choval jako hlavní nábo-
ženský směr hinduismus, 
když okolní ostrovy vyzná-
vají převážně muslimské 
náboženství?
Na to odpovědět neumím, 

ale rozdíl v náboženstvích určitě poznáte. 
Myšlení lidí i jejich přístup k „vetřelcům“ 
(turistům) je neuvěřitelně přátelský a to-
lerantní. Balijské „Hindu“ se vyvíjelo sa-
mostatně 1937 let a odolalo řadě nájezdů 
islámu.
Existují velké sociální rozdíly mezi lidmi 

na ostrově? Jsou lidé posuzováni podle 
toho, do jaké kasty patří?
Do současné doby přetrval přísný kastovní 
systém, ale majetek v kastovním systému 
roli nehraje. Najdete zde velmi bohaté pod-
nikatele, kteří jsou příslušníky nejnižší kasty 
„Suriů“ a naopak i zchudlé „Brahmány“. Ale 
nevraživost způsobenou majetkovými roz-

díly zde nehledejte. Podnikatelský úspěch je 
vždy především boží zásah.
Jak v tomto regionu funguje školství?
Je zde povinná školní docházka srovna-
telná s českým modelem školství. Výuka 
na základním stupni se zaměřuje více na 
praktické pracovní činnosti. Myslím si, že ta-
mější školství má dobrou úroveň. Například 
vysoké školy na Bali, v čele s Univerzitou 
Udayana, mají vysoký kredit a učí na nich 
řada zahraničních odborníků.
Existují velké rozdíly mezi jednotlivými 
ostrovy Indonésie?
To určitě existují. Ne, že by každý ostrov byl 
jiný, ale souostroví se vyvíjela často staletí 
pod jinou vládou či náboženstvím. Úplně 
jiný je „křesťanský“ Flores, protestanský 
střed a sever Sulawesi a Papua – to je 
samostatná kapitola.
Na co se můžeme těšit v našem kulturním 
středisku?
Ve stručnosti představím celou ostrovní říši 
Indonésie, ale podstatná část bude věnována 
Bali a jeho kultuře, lidem a přírodě na suchu 
i pod vodní hladinou. Rád bych účastníky 
seznámil i s našimi projekty na záchranu 
přírody na Bali, obyvateli naší záchranné 
ZOO, budováním a plány do budoucna. Jde 
mi o to, aby se lidé nejen něco nového do-
zvěděli, ale aby se také dobře bavili.

Věra Peroutková

Indonéský večer v radotínské Koruně

Indonéský večer se chystá ve čtvrtek 
21. února od 19.00 hodin v klubové scéně 
U Koruny

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

dodávky, opravy.dodávky, opravy.dodávky, opravy.dodávky, opravy.
Zajištění HD příjmuZajištění HD příjmuZajištění HD příjmu

Skylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS Link..

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ŘEZ STROMŮ A KEŘŮ 
 
KÁCENÍ STROMŮ 
 
PAŘEZY … 
 
 
Nyní je 

vhodné 

období 

pro řez 

většiny 

dřevin! 

 
 
Nabízíme: 
· odborné ošetření okrasných a ovocných stromů (všechny typy řezu, 

ošetření starých a poškozených stromů, podpora hojení ran, 
bezpečnostní vázání korun, …) 
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· odfrézování pařezů apod. 
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Jaroslav Svěcený je známý i propojováním 
různých hudebních žánrů a přibližováním 
vážné hudby co nejširšímu okruhu poslu-
chačů.  Projekt Vivaldianno je obrovský skok 
k přiblížení takzvané vážné hudby hlavně 
mladým posluchačům.
Zeptala jsem se tedy Jaroslava Svěceného, 
co vlastně Vivaldianno je, jak by nám pro-
jekt přiblížil:
Vivaldianno je už zachyceno na dvou CD 
a stejného počtu DVD. Mám velkou radost, 
že jsem potkal tak skvělého muzikanta 
a profesionála Michala Dvořáka, člena sku-
piny Lucie, který dokázal spolu se mnou 
propojit interprety různých žánrů a do-
konce i národností. Díky němu si podala 

elektronika ruce s akustikou a po několika-
leté práci naši posluchači pochopili, že se 
nejedná o jakýsi ,,rychlokvašný cross-over“ 
či komerční výstřelek, kterých je většina, ale 
opravdový projekt, mimochodem ozdobený 
multiplatinovou deskou. Pro mne osobně je 
nesmírně cenné, že oslovuje i posluchače 
mladé generace, kteří díky tomu chodí i na 
mé ryze klasické koncerty. Je to nádherný 
pocit – poznat skvělé kolegy z různých hu-
debních ,,škatulek“ a zahrát si s nimi. 
Připravujete nějaký další podobný projekt?
Ano, ale teď se budu v tomto směru maxi-
málně věnovat Vivaldiannu. Jelikož se však 
u nás zajímavé projekty spíše kopírují než 
vymýšlejí, tak si zatím svůj vznikající nápad 

nechám pro sebe. Mojí hlavní pohonnou 
jednotkou je samozřejmě klasika, ale in-
spirace interprety jiných žánrů je pro mne 
nenahraditelná. 
Připadá mi, že máte vše – zasloužený 
úspěch, slávu, skvělé děti, rodinu, děláte, 
co vás baví, vypadáte skvěle – zdravý a svě-
ží, je ještě něco, co byste v životě chtěl? Co 
Vám chybí?
Současnost v zemi zvané Česko nazývám 
,,krizí mentalit“. Jsem velký patriot, ale 
někdy mám pocit, že žijeme v papiňáku 
a nepotřebujeme ani vnějšího nepřítele. 
Agresivita, závist, bezohlednost, netolerance 
a zachmuřené, depresivně vyhlížející obli-
čeje vidím v naší kotlině stále častěji. Tudy 

vede ale cesta jenom do pekel. Naštěstí se 
okolo mne pohybuje sílící řada pozitivně 
myslících lidí se vztyčeným hledím. Všichni 
mají nějaké starosti, ale... ...jsme tady všichni 
na tomto světě jenom na návštěvě.
Řekl jste, že Vaše dcera Julie bude jednou 
lepší než vy. Jak velkou na tom máte zá-
sluhu? Učil jste ji, nebo jste to přenechal 
kolegům?
Já jsem od začátku věděl, že tatínek, který 
miluje svou dceru, má hrát spíš roli ,,odbor-
ného asistenta“. Myslím si, že na ZUŠ dosta-
la nejen výborné houslové základy, ale také 
poznala ,,v přímém přenosu“ i výše uvedené 
negativní lidské vlastnosti, naštěstí však 
i stále větší množství lidí, kteří jí celé roky 
fandí. Již několik let má výbornou profesor-
ku, za sebou soutěžní laureátské tituly (např. 
vítězství v Mezinárodní rozhlasové soutěži 

Concertino Praga v oboru sólové housle) 
a dnes již samostatně koncertuje, má své 
recitály, hraje s komorními a symfonickými 
orchestry. Protože je nesmírně pilná, maká, 
tak si zaslouží budovat své jméno – Julie 
Svěcená. Mimochodem, mám kamaráda, 
který ji před časem slyšel hrát a řekl mi 
s potutelným úsměvem: Hele, za dvacet let 
se v jejím životopisu bude psát: její otec hrál 
také na housle... “ Julča má velký talent, přeji 
jí ten největší úspěch.
Oba jste velmi vytížení, ale myslíte, že se 
můžeme těšit za rok na hudební setkání 
otce a dcery v radotínském sále kulturní-
ho střediska?
Chodí k vám báječní lidé, skvělí a milí po-
sluchači – když nás pozvete, rádi přijedeme.
Děkuji za rozhovor,

Rozhovor o Vivaldiannu, moderním mostu ke klasice

Stejně jako v loňských letech, i letos přichystala Městská část 
Praha 16 pro všechny své obyvatele i pro návštěvníky odjinud 
širokou paletu akcí, mezi nimiž nově přibudou i sezónní trhy:

23. 2. XVIII. Radotínský bál
16. 3. Vítání jara v Pivním sanatoriu
23. 3. Jarní velikonoční trh (9.00-13.00 hod.)
24. 3. Březnové kácení kuželek – turnaj v klasických
                      kuželkách + hod koulí *)
5.-7. 4. Radotínská radost (začátek v pátek od 19.00 hod.)
21. 4. Jarní zelené koule – turnaj v pétanque **)
27. 4. Bezpečné jaro

AKCE RADOTÍNSKÉHO PÁBENÍ
4. 5.  Velké radotínské rodeo
11. 5. Akce IZS (Integrovaný záchranný systém)
25. 5. Velký dětský den
1. 6.  Královský průvod
9. 6.  Na minigolf minimísto! – pocta měsíci červnu
                      při turnaji v minigolfu *)
15. 6. Neckyáda
22. 6. Letní předprázdninový trh (9.00-13.00 hod.)
29. 6. Harmonikafest

14. 7. Léto v Provence – turnaj v pétanque *), **)
7. 9.  Podzimní trh (9.00-13.00 hod.)
14. 9. Radotínské Burčákobraní
22. 9.  Pétanque-ové loučení s létem **)
12.-13. 10. Havelské posvícení
9. -16. 11. Výstava kruhu radotínských výtvarníků
17. 11.  Bowlingové kouloidní fi nále *) 
1. 12. I. adventní koncert (vystoupení Markéty Mátlové s hostem)
8. 12. II. adventní koncert (vystoupení Gaudia)
14.12. Adventní koulování – turnaj v pétanque pro otužilé
15. 12. III. adventní koncert (vystoupení sboru SUDOP)
                      v kostele sv. Petra a Pavla
15. 12. Vánoční trh (10.00-17.00 hod.)
22. 12. IV. adventní koncert (vystoupení prof. Štěpána Raka)
26. 12. koncert Pražské mobilní zvonohry 
31. 12. půlnoční silvestrovský ohňostroj

ZMĚNA TERMÍNU AKCÍ VYHRAZENA

Pozn: *) Seriál otevřeného Mistrovství Radotína v kouloidních disciplínách  
             (termíny v tuto chvíli orientační)
        **) Seriál O velký radotínský pohár


