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FEMAT Vás připraví na zimu - PROFESIONÁLNÍ ZIMNÍ PÉČE O VÁŠ VŮZ

KOMPLETNÍ zimní kola
za výhodné ceny.

SOUHRNNÉ INFORMACE K VOLBÁM NA STRANĚ 2

Předčasné volby jsou za dveřmi
Rozpad nejsilnější koalice za posled-

ní dekádu, opakované spory a hašte-
ření a policejní komando (nejen) na 
Úřadu vlády. To vše vyústilo v před-
časné volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, které nás čekají o po-
sledním říjnovém víkendu. 

Počáteční „stoosmnáctka“, která 
dávala dvojici pravicových stran ve 
spojení s překvapením voleb 2010, 
Věcmi veřejnými, silný mandát a té-
měř ústavní většinu v dolní komoře 
českého zákonodárného sboru, nesta-
čila. Spory, vnitřní rozepře ve Věcech 
veřejných rozštěpených na dvě větve 
(uskupení LIDEM nadále zůstávalo 
vládním) a v poslední fázi i v Ob-
čanské demokratické straně, kterou 
diskuse hlavně o daňových změ-
nách a nakonec „kauza Nagyová“, 
rozpoltily a následně – po „útěku“ 
další dvojice poslanců – vedly ke 
konečnému pádu řádné Nečasovy 
vlády a nastolení Rusnokovy (Ze-

manovy) prezidentské vlády.
Jediným možným řešením se pak 

staly předčasné volby do Poslanecké 
sněmovny. V těch 
m ů ž e m e  o p r o -
t i zažitým zv yk-
lostem se 4-5 po-
litickými uskupe-
ními očekávat až 
dvojnásobek sub-
j e k t ů  z a s t oup e -
ných v parlament-
ních lavicích, jak 
naznačují volební 
modely i renomo-
va ných agent u r. 
Voliči, bez ohledu 
na vize a programy 
uskupení, z jev ně 
zoufale hledají al-
ternativy k tradič-
ním parlamentním stranám a netrá-
pí se politickým „striptýzem“ Věcí 
veřejných a nových, jim podobných 

a v jejich šlépějích jdoucích „stran“.
Pro Prahu 16 znamenají na druhou 

stranu volby určitou naději. Bude v nich 
mít na vysokých místech hned dvě 
želízka v ohni: Mgr. Karla Hanzlíka 
kandidujícího na 4. místě listiny ODS 

(starosta MČ Praha 16) a Ing. Karla 
Klímu na 5. místě kandidátky

Jak vypadá studie Centra Radotín?
Po deseti letech příprav projektu 

Centrum Radotín se podařilo do-
táhnout celý proces až do fáze studie 
zpracované investorem. Ta bude před-
stavena veřejnosti na setkání v domě 
U Koruny dne 5. listopadu, v základ-
ních bodech ji přiblíží už tento text.

Nejprve krátké ohlédnutí – poža-
davek na vznik skutečného centra 
městské části je starý několik deseti-
letí. Místo, kde do 60. let stála cemen-

tárna, je přirozeným komunikačním
středem Radotína, plocha, která 
zůstala volná po výstavbě sídliště 
a nákupního centra Berounka, se pro-
to stala námětem architektonických 
studií a soutěže. Na jejich základě 

vypracoval v roce 2007 Útvar rozvoje 
hlavního města Prahy Zastavovací 
podmínky Radotín – Centrum, které 
stanovily základní pravidla pro bu-
doucí centrum.

V roce 2009 připravila radnice na 
základě podkladů z magistrátu pod-
mínky výběrového řízení na partnera 
pro přípravu developerského záměru 
Centrum Radotín. Po jednáních s vítě-
zem výběrového řízení nakonec radni-

ce od soutěže 
ods toupi la , 
důvodem byla 
zátěž území 
a nev ýhody 
budoucí kup-
ní smlouvy. 
Na zá k ladě 
těchto zkuše-
ností nechala 
radnice zpra-
covat studii 
proved i t e l -
nost i, která 

obsahuje 7 variant ekonomických pro-
počtů projektu. Jako ekonomicky nej-
výhodnější pro městskou část vyšla 
varianta přemístění radnice za Kultur-
ní středisko Radotín v domě U Koruny, 

Povodňový účet 
rozdělen

Radotínská radnice zahájila začát-
kem října výplatu příspěvku povodní 
postiženým, po všech nezbytných proce-
durálních krocích. Na Povodňovém účtu 
se do poloviny září sešlo přes 300 tisíc Kč 
a radnice jej navýšila o dalších 600 tisíc 
korun z vlastního rozpočtu.

Na základě rozhodnutí Povodňo-
vé komise Městské části Praha 16 
a Krizového štábu Městské části Pra-
ha 16 byl dne 8. června 2013 zřízen 

V první polovině září započala 
rekonstrukce střechy hlavní budovy 
radotínské radnice v ulici Václava 
Balého 23. Celá střecha byla v ha-
varijním stavu, padající střešní kry-
tina ohrožovala kolemjdoucí a do 
objektu opakovaně zatékalo. 

Přestože provedení investiční akce 
v letošním roce je nevyhnutelné, ještě 
v srpnu bylo vše s otazníkem. Proč? 
Podobně jako u jiných stavebních 

Rekonstrukce 
střechy úřadu

Jsou před námi nové 
parlamentní volby, bo-
hužel, opět předčasné. 
Na první pohled je jasné, 
že konkrétním důvodem 
těchto voleb je pád Ne-
časovy vlády kvůli tragi-
komické love story a fa-

tálnímu selhání jedince, který sice nekradl, 
ale jaksi mu uniklo, že premiérem je on a ne 
jeho budoucí. Jaká je ale naše politická scé-
na, že takto směšný příběh uvrhne zemi do 
takové krize, že řešení je až v předčasných 
volbách. A budou ty volby skutečným řeše-
ním? Nevzejde z nich premiér, který bude 
stejně slabý, jako ten předcházející, jen roli 
paní N. bude hrát jistý pan H.? A jak to 
bude vypadat v parlamentu? Jeden pod-
nikatelský projekt bezpečnostní agentury, 
jehož cílem byly provize ze státních zaká-
zek, právě doběhl. Nevíme, do jaké míry 
se podařilo naplnit cíle částky, stanovené 
v podnikatelském plánu, ale snad máme 
jistotu, že již skončil. Jenže další máme na 
volebních lístcích. ANO, je to tak. Jak asi 
dopadne? Povede se mu lépe? Naplní strate-
gický marketingový cíl na sto procent? A co 
je ten cíl? Je to blaho občanů nebo udržení 
obrovských státních dotací do nerentabilní 
přeměny řepkového oleje na biona u? Či 
něco úplně jiného? Těžko říci. Volební sliby 
většiny jsou v duchu hesla „každému z Vás 
přidáme, ale celkově ušetříme, budeme 
přece zodpovědní“. A co máme jako voliči 
dělat? Ten, kdo moc nepřemýšlí, se na volby 
buď vykašle, nebo se naivně nadchne pro je-
den z nabízených projektů. Ale co ten, kdo 
přemýšlí? Má nějakou alternativu? Existuje 
vůbec? Moje východisko je v následující 
úvaze: k volbám chodím ne proto, abych 
volil to nejlepší, ale proto, abych volil to 
nejméně špatné. Prostě, politiku a politiky 
tu musíme mít, bez nich to nejde. Dávno se 
ví, že demokracie (= vláda lidu) je mnohem 
horší, než vláda osvíceného panovníka. 
Jenže co když ten panovník nebude osví-
cený? Když to nebude Karel IV., ale Hitler? 
A politiku dělají nejlíp, ač to zní paradoxně, 
velké politické strany. Ty mají své vnitřní 
volby a každý lídr je volen podmínečně. 
Buď se osvědčí, nebo odejde. V projektech 
„jednoho muže“ jsou lídři jmenováni zakla-
datelem projektu. Přitom hlavním kritériem 
výběru je naplnění marketingové cíle. A to 
není dobře, protože tento cíl není veřejný. 
Zkuste si představit, že máme jen dvě silné 
strany, Jednu napravo, jednu nalevo. Ta, 
která by vyhrála, by vládla celé čtyři roky. 
A taky za to nesla odpovědnost. Nebyly 
by žádné výmluvy na koaličního partnera, 
který silou pár hlasů může katapultovat 
cokoliv. Za čtyři roky by se vidělo. Proto 
si myslím, že nejmenší zlo je volit velkou 
stranu. Podle osobní preference napravo 
či nalevo. Dát jí silný mandát a tím i velkou 
odpovědnost, bez možnosti výmluv. A taky 
si myslím, že ten, komu záleží na něm a jeho 
blízkých, by měl jít volit. Jsou prostě v životě 
věci, které za vás nikdo neudělá. A když ano, 
tak to není dobře.

parlamentní volby, bo-
hužel, opět předčasné. 
Na první pohled je jasné, 
že konkrétním důvodem 
těchto voleb je pád Ne-
časovy vlády 
komické love story a fa-

tálnímu selhání jedince, který sice nekradl, 

Připravujeme pro Vás: Velká vánoční soutěž s www.give.cz o softshellové bundy Hannah již v listopadovém vydání Novin Prahy 16!

Zcela jasně proběhlo hlasování při Zcela jasně proběhlo hlasování při 
jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 
19. září, deset minut před osmou hodinou 
večerní, v případě projednávání materiálu, 
který v programu toho dne nesl označení 
Z-2018 s pojmenováním tisku ,,K návrhu 
usnesení Zastupitelstva hlavního města 
Prahy ke schválení originárního nabytí 
vlastnického práva k nemovitosti do 
majetku hl. m. Prahy“. Jelikož byl materiál 
zastupiteli jednomyslně přijat, zdálo by se, že 
se nejednalo o nějaký zásadní bod programu. 
Opak je pravdou a zvlášť pro nás zástupce 
radotínské radnice se tak po 20 měsících 
uzavírá neskutečná anabáze kolem veřejné 
soutěže na výběr zhotovitele na budování 
technické vybavenosti v oblasti ulic Otínská, 
Jelenovská, Dehtínská a Javořická, vypsanou 
Odborem městského investora hl. m. Prahy 
již začátkem roku 2011. Nebudu se již 
rozepisovat o populistickém kroku bývalého 
náměstka primátora Ing. Richtera, jenž celou 
soutěž zpochybnil a zrušil na nepodložených 
argumentech, což se začátkem letošního 
roku potvrdilo rozhodnutím Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), 
který neshledal ve vlastním průběhu 
a výsledku soutěže žádné pochybení a 
nařídil Radě hl. m. Prahy revokovat svoje 
usnesení a vyhlásit výsledek výběrového 
řízení známý od konce roku 2011. Naštěstí 
místo Ing. Richtera nastoupil nový náměstek 
primátora Ing. Nouza, kterému bych naopak 
rád poděkoval, jelikož okamžitě pochopil, 
že v celé kauze není zásadní rozpor a svůj 
slib, pomoci realizaci technické vybavenosti 
ve výše uvedených radotínských lokalitách, 
dodržel a materiál na jednání pražského 
zastupitelstva předložil. Vlastní akt přípravy 
a předjednání byl však složitější, než pak 
vypadalo konečné hlasování, jelikož bylo 
potřeba před jednáním zastupitelstva obejít 
zastupitelské kluby, aby byl vysvětlen obsah 
projednávaného materiálu, jelikož červnový 
předklad bývalým náměstkem byl obsahově 
zcela špatný a zmatečný, a proto nebyl před 
prázdninami projednán.

V současné době tedy již nic nestojí v 
cestě v zahájení výstavby toliko očekávané 
dešťové a splaškové kanalizace a rozvodu 
plynu v oblastech ulic Otínská, Jelenovská, 
Dehtínská a Javořická. Věřím, i s hořkostí 
v pocitu, že za logického průběhu by v 
současné době byla výstavba již dnes hotová, 
že tato informace přinese radost nejednomu 
radotínskému obyvateli z uvedené lokality, 
už z toho důvodu, že se podařilo v rekordně 
krátkém čase uzavřít na OMI smlouvu se 
zhotovitelem a na radotínské radnici se 
začínají připravovat organizační schůzky 
s občany z dotčených ulic tak, aby vlastní 
průběh stavby byl zahájen koncem října 
a probíhal co nejplynuleji. Zdálo by se, že 
pohádka se šťastným koncem je ve svém 
závěru, ale úplně tomu tak není. Nyní je 
potřeba opět tlačit na Magistrát z hlediska 
zohlednění průběhu výstavby do rozpočtu 
hl. m. Prahy na příští rok.. Ale o tom zase 
příště.



Aktiv nezávislých občanů 
ANO 2011 
Česká pirátská strana 
Česká strana sociálně demokratická 
Dělnická strana sociální spravedlnosti 
HLAVU VZHŮRU – volební blok 
Komunistická strana Čech a Moravy 
Koruna Česká (monarchistická strana 
Čech, Moravy a Slezska) 
Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová
LEV 21 – Národní socialisté 
OBČANÉ 2011 
Občanská demokratická strana 
politické hnutí Změna 
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 
Strana soukromníků České republiky 
Strana svobodných občanů 
Strana zelených 
Suverenita – Strana zdravého rozumu 
TOP 09 
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 
Volte Pravý Blok www.cibulka.net 

Informace k předčasným volbám do Poslanecké sněmovny
Volby do Poslanec-

ké sněmovny Parla-
mentu České repub-
liky byly vyhlášeny 
prezidentem České 

republiky rozhodnutím č. 266/2013 pub-
likovaným ve Sbírce zákonů, která byla 
rozeslána dne 28. srpna 2013. Termín vo-
leb byl stanoven na 25. a 26. října 2013.

V první den voleb – pátek, začíná 
hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 
22.00 hodin. V sobotu pak můžete 
vejít do volebních místností nejdříve 
v 8.00 hodin, k jejich uzavření dojde 
ve 14.00 hodin. Hlasování probíhá ve 
volebních místnostech na území Čes-
ké republiky a těch, které jsou zřízeny 
při zastupitelských a konzulárních 
úřadech České republiky v zahrani-
čí, s výjimkou konzulárních úřadů 
vedených honorárními konzulárními 
úředníky.    

V kontextu § 55 zákona č. 247/1995 Sb., 
o volbách do Parlamentu České republi-
ky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, dochází ke zkrácení ně-
kterých lhůt, které za normální situace 
stanoví zákon odlišně. 

Jde o lhůty, které občan nepocítí 
a jsou určeny zejména státnímu aparátu 
podílejícímu se na organizaci voleb, ale 
jsou zkráceny i některé lhůty pro ob-
čana. Týkají se jednak vydávání volič-
ských průkazů či distribuce hlasovacích 
lístků, k níž může dojít teprve až těsně 
den před konáním voleb, tj. 24. října 
2013. Pro občana, který si nepřinese 
vlastní hlasovací lístky doručené mu do 
schránky, budou k dispozici hlasovací 
lístky v příslušné volební místnosti kaž-
dého volebního okrsku příslušejícímu 
danému občanovi. Přesto žádáme ob-
čany, aby si své hlasovací lístky pokud 
možno vzali s sebou.

Volič
Voličem je státní občan České 

republiky, který alespoň druhý den 
voleb, tj. 26. října 2013, dosáhl věku 
nejméně 18 let. Voliči jsou zapsáni ve 
stálých seznamech voličů, popřípadě 
ve zvláštních seznamech. Každý volič 
může být zapsán pouze v jednom se-
znamu voličů.
Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat 
v době voleb do Poslanecké sněmovny 
konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 
ve volebním okrsku v místě svého 
trvalého pobytu, může hlasovat na 
voličský průkaz v jakémkoliv stálém 
volebním okrsku na území České re-
publiky nebo ve zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí.

Termín pro podání žádosti o vydání 
voličského průkazu počíná dnem vy-
hlášení voleb prezidentem republiky 
(tj. 28. srpna 2013), a to buď písem-
ným podáním opatřeným ověřeným 
podpisem voliče, nebo elektronickým 
podáním opatřeným uznávaným 
elektronickým podpisem, anebo pro-
střednictvím datové schránky. Žádost 
musí být podána nejpozději do 18. říj-
na 2013 tomu, kdo vede stálý seznam, 
nebo osobně až do okamžiku uzavření 
stálého seznamu voličů, tj. do 23. října 
2013 do 16.00 hodin. 
Upozornění

Voličský průkaz si volič může 
vyzvednout nejdříve 15 dnů přede 
dnem voleb. Příslušný úřad městské 
části předá voličský průkaz nejdříve 
15 dnů přede dnem voleb, tj. 10. října 
2013 osobně voliči nebo osobě, která 
se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu, anebo jej voliči 
zašle na jím uvedenou adresu, a to i do 

zahraničí; voličský průkaz lze zaslat 
i na adresu zastupitelského úřadu, kde 
se volič rozhodl hlasovat. 

Na základě ustanovení § 6a odst. 3 
zákona o volbách do Parlamentu oprav-
ňuje voličský průkaz voliče k hlasování 
ve dnech voleb do Poslanecké sněmov-
ny v jakémkoli volebním okrsku poté, 
co jej okrsková volební komise zapíše 
do výpisu ze zvláštního seznamu 
voličů.

Podle ustanovení § 19 odst.3 a 4
zákona o volbách do Parlamentu, při 
samotném aktu hlasování, volič, který 
hlasuje na voličský průkaz, po přícho-
du do volební místnosti prokáže svou 
totožnost a státní občanství České re-
publiky platným cestovním, diploma-
tickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem 
nebo platným občanským průkazem;  
zároveň odevzdá okrskové volební 
komisi voličský průkaz; ta jej přiloží 
k výpisu ze zvláštního seznamu voli-
čů (§ 19 odst. 5 zákona o volbách do 
Parlamentu). Po záznamu ve výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů obdrží 
od okrskové volební komise sadu hla-
sovacích lístků (pokud volič hlasuje 
v jiném volebním okrsku nebo nemá 
hlasovací lístky v rámci „svého“ voleb-
ního okrsku k dispozici) a prázdnou 
úřední obálku. Neprokáže-li volič 
svou totožnost a státní občanství 
České republiky, nebude mu hlasování 
umožněno.
Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do Posla-
necké sněmovny jsou vytištěny samo-
statně pro každou politickou stranu, 
politické hnutí a koalici. Na každém 
hlasovacím lístku je uvedeno číslo 
určené losem. Dodané hlasovací lístky 
nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, 

a to v případech, kdy kandidátní listi-
na politické strany, politického hnutí 
nebo koalice nebyla zaregistrována 
ani na základě přezkoumání soudem. 
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem 
razítka krajského úřadu. 

Hlasovací lístky jsou starostou 
městské části distribuovány voličům 
nejpozději 1 den přede dnem voleb, tj. 
24. října 2013. V případě, že dojde k je-
jich poškození nebo ztrátě anebo volič 
zjistí, že nemá k dispozici všechny 
hlasovací lístky, je možné požádat ve 
volební místnosti okrskovou volební 
komisi o vydání nové kompletní sady 
hlasovacích lístků.
Volební místnost 

Ve volební místnosti budou na vidi-
telném místě vyvěšeny hlasovací lístky 
označené nápisem „vzor“, prohlášení 
kandidáta o vzdání se kandidatury 
nebo prohlášení zmocněnce o odvo-
lání kandidáta, pokud byla doručena 
do 48 hodin před zahájením voleb; při 
zjišťování výsledků voleb se k hlasům 
odevzdaným pro takového kandidáta 
nepřihlíží; dále případná informace 
o tiskových chybách na hlasovacích 
lístcích s uvedením správného údaje. 
Volební místnost musí být pro každý 
volební okrsek rovněž vybavena zá-
konem č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu, ve znění pozdějších před-
pisů, který musí být voličům na jejich 
žádost zapůjčen k nahlédnutí.
Zásady hlasování 

Každý volič hlasuje osobně, za-
stoupení není přípustné. Po záznamu 
ve výpisu ze stálého seznamu voličů 
nebo zvláštního seznamu voličů ob-
drží volič od okrskové volební komise 
prázdnou úřední obálku opatřenou 
úředním razítkem, případně novou 
sadu hlasovacích lístků. Poté vstoupí 
do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků. Pokud se volič 
neodebere do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, nebude mu 
hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hla-
sovacích lístků nesmí být nikdo příto-
men zároveň s voličem, a to ani člen 
okrskové volební komise. Volič vloží 
do úřední obálky jeden hlasovací lís-
tek. Spolu s hlasovacími lístky obdrží 
volič informace o způsobu hlasování, 
respektive možnosti dát konkrétním 
kandidátům přednostní hlas.

S voličem, který nemůže sám upra-
vit hlasovací lístek pro tělesnou vadu 
anebo nemůže číst nebo psát, může 
být v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, 
nikoliv však člen okrskové volební ko-
mise, a hlasovací lístek za něho upravit 
a vložit do úřední obálky. Po opuštění 
prostoru určeného pro úpravu hlaso-
vacích lístků vloží volič úřední obálku 
s hlasovacím lístkem před okrskovou 
volební komisí do volební schránky.

Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů, příslušný 
úřad a ve dnech voleb okrskovou voleb-
ní komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a to pouze v územ-
ním obvodu volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zří-
zena. V takovém případě okrsková vo-
lební komise vyšle k voliči své dva členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky. Při hlaso-
vání postupují členové volební komise 
tak, aby byla zachována tajnost hla-
sování. Pro tyto účely bude zveřejněn 
na stránkách MČ Praha 16 Praha16.eu 
kompletní přehled telefonních čísel do 
všech okrskových volebních komisí za 
celý správní obvod Prahy 16 (Radotín, 
Zbraslav, Velká Chuchle, Lipence, 
Lochkov).

Neplatné jsou hlasovací lístky, kte-
ré nejsou na předepsaném tiskopise, 
hlasovací lístky, které jsou přetržené, 
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy 
do úřední obálky. Hlas voliče je ne-
platný, je-li v úřední obálce vloženo 
několik hlasovacích lístků.

Volič, který se bude v době voleb 
do Poslanecké sněmovny v roce 2013 
zdržovat v zahraničí, má dvě mož-
nosti: Voličům zdržujícím se v zahra-
ničí dlouhodobě podají informace na 
příslušných zastupitelských úřadech. 
V případě krátkodobého pobytu v za-
hraničí je vhodné volit při volbách 
do Poslanecké sněmovny v zahraničí 
na zastupitelském úřadě na voličský 
průkaz, který voliči vydá úřad měst-
ské části v místě jeho trvalého poby-
tu, v jehož stálém seznamu voličů je 
zapsán. 

Kradené auto pod Radotínským mostem
Autohlídka Městské policie při běžné hlídkové činnosti nalezla 8. srpna po osmé hodině Autohlídka Městské policie při běžné hlídkové činnosti nalezla 8. srpna po osmé hodině Autohlídka Městské policie při běžné hlídkové činnosti nalezla 8. srpna po osmé hodině Autohlídka Městské policie při běžné hlídkové činnosti nalezla 8. srpna po osmé hodině Autohlídka Městské policie při běžné hlídkové činnosti nalezla 8. srpna po osmé hodině Autohlídka Městské policie při běžné hlídkové činnosti nalezla 8. srpna po osmé hodině 
večer v lese pod chatovou osadou „Třešňovka“ odstavený automobil. Šlo o dodávku bílé večer v lese pod chatovou osadou „Třešňovka“ odstavený automobil. Šlo o dodávku bílé večer v lese pod chatovou osadou „Třešňovka“ odstavený automobil. Šlo o dodávku bílé večer v lese pod chatovou osadou „Třešňovka“ odstavený automobil. Šlo o dodávku bílé večer v lese pod chatovou osadou „Třešňovka“ odstavený automobil. Šlo o dodávku bílé večer v lese pod chatovou osadou „Třešňovka“ odstavený automobil. Šlo o dodávku bílé 
barvy značky Renault s vytrhanými dráty pod palubní deskou. Strážníci na místě provedli barvy značky Renault s vytrhanými dráty pod palubní deskou. Strážníci na místě provedli barvy značky Renault s vytrhanými dráty pod palubní deskou. Strážníci na místě provedli barvy značky Renault s vytrhanými dráty pod palubní deskou. Strážníci na místě provedli barvy značky Renault s vytrhanými dráty pod palubní deskou. Strážníci na místě provedli barvy značky Renault s vytrhanými dráty pod palubní deskou. Strážníci na místě provedli 
lustraci nalezeného vozidla v databázi odcizených vozidel s pozitivním výsledkem. Následně lustraci nalezeného vozidla v databázi odcizených vozidel s pozitivním výsledkem. Následně lustraci nalezeného vozidla v databázi odcizených vozidel s pozitivním výsledkem. Následně lustraci nalezeného vozidla v databázi odcizených vozidel s pozitivním výsledkem. Následně lustraci nalezeného vozidla v databázi odcizených vozidel s pozitivním výsledkem. Následně lustraci nalezeného vozidla v databázi odcizených vozidel s pozitivním výsledkem. Následně 
byla na místo přivolána Policie ČR (MO Radotín), která si celou záležitost na místě převzala byla na místo přivolána Policie ČR (MO Radotín), která si celou záležitost na místě převzala byla na místo přivolána Policie ČR (MO Radotín), která si celou záležitost na místě převzala byla na místo přivolána Policie ČR (MO Radotín), která si celou záležitost na místě převzala byla na místo přivolána Policie ČR (MO Radotín), která si celou záležitost na místě převzala 
k dořešení.k dořešení.

Natočili na kameru, jak odhazuje odpadky
V sobotu 24. srpna v 18.10 hod. prověřovali policisté oznámení kvůli znečišťování veřejného V sobotu 24. srpna v 18.10 hod. prověřovali policisté oznámení kvůli znečišťování veřejného V sobotu 24. srpna v 18.10 hod. prověřovali policisté oznámení kvůli znečišťování veřejného 
prostranství v parku před hotelovým domem v Radotíně. Na místě byl muž posilněný alkoho-prostranství v parku před hotelovým domem v Radotíně. Na místě byl muž posilněný alkoho-prostranství v parku před hotelovým domem v Radotíně. Na místě byl muž posilněný alkoho-
lem, který za lavičku, na níž seděl, odhazoval obaly od potravin a nedopalky od cigaret. Na výzvu lem, který za lavičku, na níž seděl, odhazoval obaly od potravin a nedopalky od cigaret. Na výzvu lem, který za lavičku, na níž seděl, odhazoval obaly od potravin a nedopalky od cigaret. Na výzvu 
hlídky odmítal odpadky uklidit a při samotném projednávání přestupku neustále odhazoval hlídky odmítal odpadky uklidit a při samotném projednávání přestupku neustále odhazoval 
cigaretové špačky na zem. Muž s projednáním přestupku v blokovém řízení nesouhlasil. Na cigaretové špačky na zem. Muž s projednáním přestupku v blokovém řízení nesouhlasil. Na 
základě výše uvedených skutečností byla celá záležitost předána příslušnému správnímu orgánu základě výše uvedených skutečností byla celá záležitost předána příslušnému správnímu orgánu 
k dalšímu projednání včetně pořízeného videozáznamu jako důkazního materiálu.

Srazil ho vlak 
Městští policisté poskytli 4. září před desátou hodinou dopolední součinnost Policii ČR při 
události, která se stala v kolejišti ČD u křižovatky ulic Ke Zděři a K Berounce v Radotíně. Při 
přecházení kolejí byl přijíždějícím vlakem sražen starší muž se psem, který si tudy zkracoval 
cestu domů. Rychlou záchrannou službou byl ihned převezen do FN Motol na oddělení trau-
matologie. Hlídka MP na místě převzala psa menšího vzrůstu bez zranění, kterého předali 
manželce sraženého muže. U řidiče vlaku hlídka MP provedla orientační dechovou zkoušku 
s negativním výsledkem. Celou záležitost si na místě dořešila Policie ČR.

Městská část Číslo okrsku Místo Adresa Telefon do volební 
místnosti

Praha - Lipence 330 Základní škola Černošická 168 724 189 008

Praha - Lochkov 331 Zasedací místnost ÚMČ Praha - Lochkov Za Ovčínem 1 257 811 836 
724 030 551

Praha 16 - Radotín 332 Dům pečovatelské služby K Cementárně 1522/1c          viz Praha16.eu
Praha 16 - Radotín 333 Kulturní středisko Radotín náměstí Osvoboditelů 44/15          viz Praha16.eu
Praha 16 - Radotín 334 Sportovní hala U Starého stadionu 1585/9          viz Praha16.eu

Praha 16 - Radotín 335 Základní škola Radotín, 
přístavba u budovy jídelny Loučanská 1112/3          viz Praha16.eu

Praha 16 - Radotín 336 Channel Crossings Vrážská 238/8          viz Praha16.eu
Praha 16 - Radotín 337 Restaurace Pivní sanatorium Štěrková 549/15          viz Praha16.eu
Praha 16 - Radotín 338 Sokolovna TJ Sokol Radotín Vykoukových 622/2          viz Praha16.eu
Praha 16 - Radotín 339 Kulturní středisko Radotín nám. Osvoboditelů 44/15          viz Praha16.eu

Praha - Velká Chuchle 345 Základní škola Charlotty Masarykové – učebna 2. A 
(přízemí nové přístavby) Starochuchelská 240 774 648 352

Praha - Velká Chuchle 346 Základní škola Charlotty Masarykové – učebna 2. B 
(přízemí nové přístavby) Starochuchelská 240 602 200 832

Praha - Velká Chuchle 347 Učebna v 1. patře SAFINY V Lázních 1 774 648 853
Praha - Zbraslav 348 Základní škola Hauptova 591 734 159 649
Praha - Zbraslav 349 Hasičská zbrojnice Žitavského 571 734 159 650
Praha - Zbraslav 350 Základní škola Nad Parkem 1180 734 159 651
Praha - Zbraslav 351 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Žabovřeská 250 734 159 652
Praha - Zbraslav 352 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Žabovřeská 250 734 159 653
Praha - Zbraslav 353 Základní škola Nad Parkem 1180 734 159 654
Praha - Zbraslav 354 Základní škola Nad Parkem 1180 734 159 655
Praha - Zbraslav 355 Základní škola Nad Parkem 1180 734 159 656
Praha - Zbraslav 356 Základní škola Nad Parkem 1180 734 159 657
Praha - Zbraslav 357 Objekt čp. 125 Lahovičky, Strakonická ulice 734 159 658

Seznam volebních okrsků a volebních místnosti pro celý správní obvod Prahy 16

S končícím létem 
a nastupujícím pod-

zimem se zvyšuje nebezpečí vzniku požá-
rů související jednak s nástupem topné 
sezóny, ale i v souvislosti s rozděláváním 
ohňů a pálením spadaného listí.

Nastane-li taková situace, je třeba ji 
neprodleně oznámit na linku 150 či 112. 
Hasiče je nutné volat například při požáru, 
výbuchu, při živelné pohromě, úniku ne-
bezpečné látky, při technické havárii a při 
vyprošťování osob. Při volání na tísňovou 
linku, a to nejen při požáru, je nutné sdělit 
operátorovi, co přesně se stalo a v jakém 
rozsahu, co je ohroženo nebo zasaženo a po-
případě jaký je počet ohrožených osob. Dále 
kde přesně se událost stala, sdělit přesnou 
adresu (číslo popisné a orientační, ulici) 
a podat co nejpřesnější popis pro určení 
správné lokality ve volném terénu. Zde po-
může například číslo silnice, kilometr, směr 
jízdy. V Praze je možné dohledat místo dle 
čísla lampy veřejného osvětlení, které je 
umístěno na kovovém štítku. Operátorovi 
je nutné sdělit své jméno a číslo telefonu 
a místo odkud se volá. Operátor poradí, jak 

se přesně a správně zachovat a dále může 
mít upřesňující dotazy. Po ukončení hovoru 
může být uskutečněn zpětný hovor pro ově-
ření nahlášené události. 

Při vzniku požáru v domě či v bytě je nut-
né zachovat klid a nepodléhat panice. Důle-
žité je snažit se odhadnout správně situaci 
a vlastní síly. Především je potřeba chránit 
si dýchací cesty navlhčeným kusem látky, 
čímž zabráníte vdechování horkého dusivé-
ho kouře, který obsahuje škodlivé zplodiny 
vznikající hořením. Kouř stoupá směrem 
vzhůru ke stropu místnosti, a proto se po-
hybujte při zemi. Varujte a vyveďte ohrože-
né osoby. Zastavte přívod plynu a elektrické 
energie, vezměte si nejnutnější věci jako 
doklady, peníze a užívané léky. Neotevírejte 
dveře, nejprve je potřeba vyzkoušet hřbetem 
ruky, zda nejsou dveře horké. Pokud ano, je 
možné, že ve druhé místnosti může hořet, 
ucpěte průduchy pod dveřmi kusem v ide-
álním případě vlhké látky a vyčkejte příjez-
du záchranářů. Znemožní-li vám takto oheň 
cestu ven, zůstaňte v bezpečné místnosti, 
opět ucpěte průduchy látkou, pootevřete 
okno, a dejte záchranářům najevo, kde přes-
ně se nacházíte. Například tím, že vyvěsíte 
z okna kus látky, aby záchranáři věděli, kde 
mají hledat. Jste-li v přízemí a brání vám 

požár v bezpečném odchodu ven, můžete 
místnost opustit oknem, ale i v tomto pří-
padě dbejte na svoji bezpečnost. V případě, 
že nejsou dveře horké, je pravděpodobné, 
že ve druhé místnosti nehoří, a je nutné co 
nejkratší cestou opustit místnost.

Pokud na vás vzplane oblečení a nemáte 
v dosahu vodu, zastavte se, neutíkejte – bě-
hem či chůzí se oheň ještě více rozšíří. Běžící 
osobu je nutné třeba i násilím zastavit, do-
nutit ulehnout a uhasit oděv, ať je to uvnitř 
či venku. Abyste si uchránili obličej, zakryjte 
jej dlaněmi. Toto pravidlo neplatí v případě, 
že hoří rukáv oblečení. Tady platí opačné 
pravidlo, dovoleno je kutálet a válet se, do-
kud plameny neuhasnou (válením se zamezí 
přístupu kyslíku potřebného k hoření). Je-li 
po ruce deka nebo jiná vhodná textilie (tex-
tilie nesmí být z umělých vláken), lze jí také 
použít k uhašení hořícího oděvu.

V případě požáru vozu za jízdy je nutné 
okamžitě zastavit, vyndat klíče ze zapalování 
a co nejrychleji opustit vozidlo. K autu se 
již raději nepřibližujeme. Pokud se však 
rozhodneme začínající požár uhasit hasicím 
přístrojem, je nutné postupovat velmi opa-
trně. Kapota vozidla se musí otvírat pomalu, 
jinak by nastal takzvaný komínový efekt 
a plameny by z auta šlehaly do výšky. Při 
použití hasicího přístroje je potřeba hasit 
pouze přes mezeru mírně otevřené kapoty.

Jak se chovat při mimořádných situacích IV
Požár

Přehled kandidátních listin 
zaregistrovaných pro volby do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky

– volební kraj hlavní město Praha
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která byla později zpracována i archi-
tektonicky.

Výstavba komplexu budov pro rad-
nici, dobrovolné hasiče a policii vytvoří 
na místě nepoužívaných hospodář-
ských staveb průchozí administrativní 
centrum v těsné blízkosti radotínského 
kulturního zázemí. Projekt soukromé-
ho investora, který by měl dát vznik-
nout i náměstí a obchodní třídě před 
OC Berounka, plánuje další živý střed 
Radotína, tentokrát věnovaný obcho-
dům, službám a samozřejmě bydlení. 
Prodejem pozemků mezi potokem, uli-
cí Na Betonce a stávajícím obchodním 
centrem, současně s plochou za ulicí 
Na Betonce v prostoru mezi dráhou 
a ulicí Prvomájová, bude možné fi nan-
covat dostavbu objektů za Korunou. 
Novou tvář i život tak mohou získat 
všechna tři místa v srdci Radotína.

To bylo důvodem, proč se radnice 
rozhodla vyhlásit výběrové řízení, 
v němž hledala pro projekt partnera. 
Vítězem výběrového řízení na investo-
ra zástavby radotín ského centra se stala 
fi rma VCES Property Development a. s. 
(viz NP16 č. 5/2013). Vzhledem k tomu, 
že pozemky nabízené městskou částí 
jsou v těsné blízkosti hlavních doprav-
ních tahů (silničního a železničního) 
a jde o tzv. brownfi elds, tedy místa, kde 
byla v minulosti průmyslová výroba, 
která místa dlouhodobě znečistila, 
bylo třeba před zpracováním archi-
tektonické studie provést měření denní 
i noční hlukové hladiny a zanalyzovat 
ekologickou zátěž. Z měření vyplynu-

lo nečekané zjištění – vyšlo najevo, že 
Útvar rozvoje hlavního města Prahy, 
který připravoval původní studie, zcela 
opomenul hluk z železničního korido-
ru. Ten v nočních hodinách výrazně 
převyšuje povolených 50 dB. Vzhledem 
k tomu, že prozatím není znám termín 
optimalizace trati z Radotína směrem 
na Beroun, znemožňuje toto hlukové 
zatížení na části pozemků bytovou 
výstavbu. Firma VCES nejprve chtěla 
od celého projektu ustoupit, poté se 
však rozhodla přepracovat studii tak, 
aby byly budoucí byty před hlukem co 
nejvíce chráněny. 

Obytné bloky se proto posunuly až 
k budoucí obchodní třídě lemované 
stromořadím, která bude procházet 
kolem OC Berounka. Měly by k ní stát 
kolmo a směrem k dráze být propojené 
skleněnými bariérami. Ty odcloní od 
zvukových rázů jak novou výstavbu, 
tak i stávající sídliště. V prostoru mezi 
novými bytovými domy směrem k vý-
topně bude situováno nové náměstí. 
Mezi plánovanými budovami a poto-
kem by měly být parkovací plochy, ze-
leň a zachované stávající pěší spojení. 

Protože po vytvoření rychlostního 
koridoru trati na Beroun zanikne že-
lezniční přejezd Na Betonce (radnice 
s tímto řešením ale zásadně nesouhlasí – 
pozn. red.) a trať bude možné překonat 
pouze dosavadními podjezdy (tunýlek 
do Prvomájové se zvětší) a rozšířeným 
podchodem ve stanici, je do plánů 
zahrnuto i nové uspořádání komuni-
kací. Nová třída, která na jedné straně 
bude ústit do ulice Na Betonce, by 
měla být přes nový mostek propojena 
přímo s hlavním silničním křížením 
na náměstí Osvoboditelů, aby veškerá 

dopravní obsluha neprojížděla jen ulicí 
Prvomájová.

Na pozemku Na Betonce je plánován 
bytový dům a za ním dvě linie řado-
vých rodinných domků přístupných 
z ulic Na Betonce i Prvomájová.

Za pozemky prodávané městskou 
částí (nezahrnují oblast Vinohrad, 
kterou si Radotín prozatím ponechává) 
zaplatí investor 60 144 700 korun. K to-
mu v případě úspěchu při prodeji bytů 
může přibýt až 10% bonus. Z této část-
ky bude přímou platbu rozloženou v ča-
se tvořit 46 700 000 korun (plus možný 
bonus), 13 444 700 korun je vyčleněno 
na výstavbu třídy a náměstí, které si po 
kolaudaci převezme městská část.

Studie, která se bude v Koruně před-
stavovat občanům, by se po schválení 
Radou a Zastupitelstvem měst ské části 
Praha 16 měla stát podkla dem pro 
smlouvu o smlouvě budoucí kupní na 
prodej zmíněných pozemků. Pokud 
bude schválena a podepsána i ta, měl 
by se rozjet i projekt administrativního 
zázemí za Korunou, kam se posléze 
sestěhují všechna pracoviště Úřadu 
městské části Praha 16. Koordinace 
obou staveb je nutná, aby nebylo třeba 
úřadovny z náměstí Osvoboditelů 21 
přemísťovat na dočasnou adresu. Už 
v první fází projektu, který zahrnuje 
výstavbu v oblasti Na Betonce, by měla 
vzniknout třída spolu s náměstím 
a současná budova úřadu bude muset 
ustoupit staveništi.

Veřejné projednávání architektonické 
studie projektu Centrum Radotín 
se koná 5. listopadu od 18.00 hodin 
ve velkém sále Kulturního střediska 
Radotín v domě U Koruny.

Povodňový účet Městské části Praha 16
(č.ú. 6015-2000861379/0800) se symbolic-
kým variabilním symbolem 040613 (kul-
minace řeky Berounky v Radotíně nastala 
dne 4. června 2013), který slouží k částeč-
nému pokrytí škod vzniklých červnovými 
povodněmi v letošním roce.

Na účet během posledních čtyř měsíců 
přispívali jednotlivci, fi rmy či sdružení 
a spolky různou výší příspěvku, a to jak 
převodem na výše uvedený účet, tak i v ho-
tovosti na pokladně úřadu městské části. 
Rada městské části Praha 16 dne 21. srpna  
rozhodla o posílení fondu převedením 
částky ve výši 600 000 Kč z jiných rozpoč-
tových kapitol na povodňové konto. 

Vedení Městské části Praha 16 nelenilo 
a aktivně přistoupilo k získávání fi nanční 
hotovosti na Povodňový účet během spole-
čenských a sportovních akcí, které pořádala 
samospráva či vedení úřadu. Jednou z nich, 
pořádanou výhradně k získání fi nanční ho-
tovosti, byl Benefi ční multižánrový koncert, 
který se konal 25. června 2013 v Sokolovně 
Radotín, kde se podařilo prodejem světle 
modrých náramků „Radotín Radotínu“ 
vybrat částku ve výši 52 708 Kč. Podobně 
prodejem náramků na Radotínském Bur-
čákobraní (konaném dne 14. září 2013) byla 
získána částka 15 300 Kč.

Další akcí (tentokráte pořádanou ve spolu-
práci s Městskou částí Praha 13), která přispě-
la na Povodňový účet, byla Soutěž úřednické 
zdatnosti dne 26. září 2013, kde se díky soutě-
žícím úředníkům z městských částí Praha 10, 
Praha 13, Praha 14, Praha 15, Praha 16 a z Ma-
gistrátu hl. m. Prahy a pražským tajemníkům 
městských částí Praha 1-22 podařilo vybrat na 
účet částku 18 760 Kč. 

Díky veškerému úsilí, pochopení 

Jak vypadá studie... a pomoci veřejnosti a již zmiňovanému-
zásadnímu navýšení ze strany rozpočtu 
MČ Praha 16 se na Povodňové účtu po-
dařilo nashromáždit k 17. září 2013 sumu 
913 162 Kč. 

Po schválení podmínek a kritérií pro 
přidělení fi nančních prostředků z Povod-
ňového účtu Radou městské části Praha 16 
byly od 22. srpna 2013 distribuovány žá-
dosti osobně přímo do jednotlivých zasa-
žených nemovitostí. Termín pro podání 
žádostí byl určen do 13.9.2013 do 12 hodin. 
K tomuto termínu bylo podáno 52 žádostí. 
Po zpracování a důkladné kontrole všech 
řádně podaných žádostí o přidělení fi -
nančních prostředků z Povodňového účtu 
Městské části Praha 16 splnilo dané pod-
mínky 50 žadatelů o příspěvek. 

Výše příspěvku je odstupňována dle 
schválených parametrů, a to u technického 
zázemí obytných domů částka 5 000 Kč 
a u technického zázemí bytových domů je 
tato částka navýšena o dalších 8 000 Kč. 
Výše příspěvku u nemovitostí zaplavených 
do výše 80 cm a nad 30 m2 obytné plochy 
byla stanovena na 25 000 Kč a u nemovi-
tostí zaplavených nad 80 cm a nad 30 m2 

plochy ve výši 37 000 Kč. 
Během druhého říjnového týdne zahájil 

Úřad městské části Praha 16 prostřednic-
tvím Odboru ekonomického vyplácení 
přidělených a schválených příspěvků. Ve-
dení Městské části Praha 16 věří, že tímto 
příspěvkem se podaří alespoň částečně 
zmírnit škody po povodni z letošního 
června těm nejvíce postiženým. Navíc byla 
městskou částí připravena žádost o státní 
příspěvek povodní postiženým v nemo-
vitostech, v nichž byly zaplaveny obytné 
místnosti, který by mělo poskytnout 
Ministerstvo pro místní rozvoj. Vlastníci 
nemovitostí by tak mohli obdržet dalších 
30 000 Kč.

Povodňový účet... 



ČSSD (ekonomický manažer). Ten se 
těsně před volbami vzdal místa zastu-
pitele Městské části Praha 16 a předse-
dy Finančního výboru ZMČ a na jeho 
místo usedl další z řad ČSSD Jan Koří-

akcí, ale i dalších nákupů (hlavně spe-
cializované techniky) se totiž řádně 
vyhlášené výběrové řízení překvapivě 
setkalo s naprostým nezájmem fi rem. 
První zadávací řízení dokonce kvůli 
tomu muselo být zrušeno a po pro-
běhnuvším druhém, kdy se již sku-
tečně soutěžilo, nastaly další peripetie: 
vítězná fi rma vůbec nereagovala na 
snahy radnice co nejdříve podepsat 
smlouvu o dílo a dohodnout přesný 
harmonogram prací. Naštěstí druhá 
v pořadí, společnost K2S, s.r.o., která 
nabídla cenu pod 1,9 mil. Kč vč. DPH, 
na oslovení pružně zareagovala a ved-
le podpisu smlouvy byl bezodkladně 
dohodnut i časový rozpis prací, aby 
vše mohlo být do zimy hotovo, bude-li 
počasí přát. 

Práce započaly 9. září a vyžádaly 
si, mimo jiné, přestěhování úředníků 
z 2. patra objektu na nezbytně nutnou 
dobu do náhradních prostor, a to jak 
v rámci budovy čp. 23, tak i na další 
pobočné budovy úřadu v Radotíně. 

Rekonstrukce střechy úřadu

Předčasné volby jsou za dveřmi
nek, který dne 25. září složil do rukou 
starosty slib nového zastupitele.

V první etapě, která měla být dokončena 
do Havelského posvícení (tj. po uzávěr-
ce tohoto čísla NP16), se vedle přesunů 
v rámci budovy čp. 23 přesunulo téměř 
celé pracoviště Oddělení životního pro-
středí do zasedací místnosti v budově 
čp. 21 na náměstí Osvoboditelů.

Podobné „manévry“ nastanou v dru-
hé etapě plánované od začátku listopa-
du. Zde dojde ke stěhování úředníků 
zejména ze severní poloviny kanceláří 
2. patra, tj. Odboru místního hospo-
dářství, a to opět do budovy čp. 21 
a dále rovněž do čp. 732 (Odbor soci-
ální) nebo čp. 1600 (Oddělení správy 
obecních nemovitostí). Přesný časový 
a místní plán přesunů bude s předsti-
hem zveřejněn na webu Praha16.eu, na 
úřední desce a informačních tabulích. 

ÚMČ Praha 16 se tímto omlouvá 
všem občanům za ztížené podmínky 
při vyřizování jejich záležitostí a žádá 
o sledování vývěsek a webových strá-
nek, kde budou vždy aktuální infor-
mace o umístění pracovišť. 

V posledním listopadovém týdnu se 
Koruna opět otevře skvělému sloven-
skému divadlu, ženským autorkám, 
haluškám i unikátnímu projektu pro 
batolata.

Banskobystrické Bábkové divadlo 
Na Rázcestí je profesionální umělecká 
scéna, která již 50 let úspěšně působí 
v oblasti divadelní tvorby pro děti, 

mladé i dospělé a vytváří prostor pro 
nekomerční a nekonzumní tvorbu na 
vysoké profesionální úrovni, snaží 
se také jako jedno z prvních divadel 
otevírat genderová témata v divadel-
ním prostředí. 

P ř e d s t a v e n í  p r o  d o s p ě l é 
MOCAD(R)ÁMY, autentické příbě-
hy o životě v ženské kůži, uvidíme 
v pátek 29. listopadu od 19.00 hodin. 
Inscenace věnuje pozornost životu 
obyčejné ženy, jejím starostem i rados-
tem v různém věku i v různé velikosti 
kůže. Skvělé herecké výkony, ženská 
témata v magickém prostoru divadel-
ní kavárny i v zajetí mocných spolu-
hráčů, jakými jsou okolnosti, tradice, 
stereotypy, výchova a to vše, co nepo-
zorovaně zasahuje do světa žen. 

Divadlo přiveze také dvě předsta-
vení pro děti: DOBRÚ CHUŤ, VLK!,
h r a  o  v ý j i m e č n é m  p ř á t e l s t v í  
plná humoru a nonsensu se hra-
je pro dět i  od 3 let  ve č t v r tek 
28. listopadu v 9.00 a 10.15 hodin.
AKVAbatoláRIUM, unikátní inter-
aktivní představení pro batolata od 
10 měsíců do 3 let a pro jejich rodiče 
se bude hrát v pátek od 10.00 hodin. 
Různými formami Batolárií, inscena-
cemi pro nejmenší děti, se divadelní 
tvůrcové/kyně v evropských městech 
zabývají už od roku 1987. Hry pro 
nejmenší jsou už běžné v Itálii, Fran-
cii, Německu, Rakousku, Maďarsku, 
Polsku i v severní Evropě. Bábkové di-

vadlo na Rázcestí se inspirovalo těmi-
to moderními evropskými tendence-
mi a jako první divadlo na Slovensku 
uvádí divadelní projekt pro batolata 
a jejich rodiče. Divadlo pro nejmenší 
totiž není jen o tvorbě představení, ale 
i o dialogu s důležitými osobami v ži-
votě malého dítěte, s jeho rodiči anebo 
vychovatelkami. Právě ti rozhodují 

o tom, které podněty 
jejich dítě přijme.

Představení je in-
teraktivní, respektuje 
nep os e d nos t  dě t í , 
zapojuje je do dění 
a pracuje s nimi. Je 
dovoleno se hýbat , 
dot ýkat ,  z kou mat , 
slintat, prdět, hýkat, 
smát se, i plakat. Cit-
livě představí dětem 
svět divadla stvořený 
ze živé hudby, zvu-
ků, h lasů, pohybů, 
dotyků. 

A stejně jako v loni se příznivci 
slovenské kultury mohou ve čtvrtek 
od 19.00 hodin na klubové scéně těšit 
i na haluškový večer. Tentokrát bude 
zaměřený na významné slovenské spi-
sovatelky a autorky Janu Juráňovou, 
spisovatelku, a Irenu Brežnou, švý-
carskou novinářku a spisovatelku slo-
venského původu. Z jejích zajímavých 
knih budou číst herečky BB divadla, 
proběhne diskuze o ženských téma-
tech v literatuře a budou samozřejmě 
i skvělé halušky.

Mini rozhovor s Ivetou Škripkovou, 
dramaturgyní a ředitelkou divadla

Vy jste kromě ředitelky a dramatur-
gyně také autorkou několika her. Čas-
to her zaměřených na problematiku 
žen a mužů, her genderově citlivých. 
Jaké máte ohlasy na tato témata?

Závisí od témy inscenácie, a pre-
dovšetkým od jej spracovania. Bežné 
publikum nie je znalé rodových tém, 
ako väčšina z nás (sme rodovo necit-
liví), a prichádza do divadla na kon-
krétny titul, alebo hereckú osobnosť. 
V prípade nášho bábkového divadla 
riešime ešte jeden predsudok, a tým je 
bábkové divadllo v názve. Mnoho divá-
kov si nevie predstaviť bábkové divadlo 
pre dospelých. No, my hráme pravidelne 
viac ako desať rokov pre dospelých a tak 
si pomaly zvykajú. A bábku využívame 
ako jeden z prvkov predstavenia, teda 
nie tradične. Naozaj, pri každom titule 
závisí od konkrétneho spracovania, od 

témy a príbehu, hereckých výkonov, či 
inscenácia zasiahne obecenstvo, alebo 
nie. Ak osloví, publikum sa zvykne vra-
cať. Napríklad inscenácia Jany Juráňo-
vej Reality snov v hlavnej úlohe s Janou 
Oľhovou zažila rekordnú sezónu s vy-
predanými predstaveniami. Inscenácia 
Jozefa Hollého KUBO v réžii Mariána 
Pecka je vypredaná od r. 2004 takmer 
pri každej repríze práve vďaka moder-
nému režijnému spracovaniu slovenskej 
klasiky. Rovnako MOCAD(R)ÁMY, 
ktoré ste si vybrali, patria medzi divác-
ky úspešný titul s mimoriadne živými 
ohlasmi žien a mužov rôzneho veku. 
Hráme ju už viac ako päť rokov, a hos-
ťovali sme s ňou v Poľsku i v Čechách.

Jste jediné divadlo na Slovensku, 
které se zabývá tématy o ženách, 
vztazích, dětech, nebo dokonce pro 
batolata?

Áno, sme jediné profesionálne diva-
dlo na Slovensku, ktoré rodové témy 
tematicky a otvorene deklaruje vo svo-
jej autorskej tvorbe. Vzhľadom na rôzne 
predsudky, v ktorých žijeme, niekedy aj 
otvorené prihlásenie sa k inému, ako 
väčšinovému prúdu názorov, prináša 
nechuť a podozrenie. Vyhlásenia by však 
nestačili, my konkrétne spolu s tímom 
rôznych spolupracovníkov a spolupra-
covníčiek realizujeme tento program 
viac ako desať rokov. Pokiaľ viem, v po-
slednom období na Slovensku vznikli 
ešte dve divadelné zoskupenia s ve-
rejným prihlásením sa k genderovým 
témam, v nezávislom sektore divadlo 
NoMantinels, a na amatérskom zákla-
de Divadlo na opätkoch.

Všichni, kteří jsme viděli vaši loň-
skou inscenaci Variácie lásky, jsme 
byli nadšení. Nádhernou scénou, he-
reckými výkony, světelnými efekty, 
prostě vším. Jen jsme odcházeli plni 
slz a dojetí. Bude hra MOCAD(R)Á-
MY také smutná?

Je to hra s viacerými príbehmi o živo-
te v ženskej koži, ktoré hrajú dievčatá 
a ženy rôzneho veku. Strieda sa v nej 
radosť, bolesť, naivita i skúsenosť. Ako 
to býva v živote, keď žena dozrieva 
a spoznáva, čo znamená žiť v ženskej 
koži. Smiech cez slzy.

A název hry nějak souvisí s kávou?
Súvisí. Ženy si rady rozprávajú svoje 

príbehy pri káve. Aj naše stretnutie sa 
koná obrazne pri káve. A počas prestáv-
ky sa podáva priamo káva. Dúfam, že si 
kávu i príbehy vychutnáme spoločne.

Děkuji za rozhovor

Bábkové divadlo Na Rázcestí opět v Koruně

Opravdu až do dna vypili v sobotu 
14. září návštěvníci Radotínského 
Burčákobraní veškerý burčák i mírně 
kvasící mošt, který byl v nabídce mo-
ravských vinařů na náměstí Sv. Petra 
a Pavla. Stačilo jim na to necelých šest 
hodin pod vysokou podzimní oblohou 
a za doprovodu báječné hudby.

To, že se letošní ročník dostal k „pi-
jáckému“ rekordu, však nebylo ani tak 
důsledkem tepla snad posledního dne 
letošního babího léta, jako hlavně díky 
nebývalé návštěvě. Snad za to může od-
polední koncert Yo Yo Bandu, který byl 
předem avizován i na stránkách kapely, 
možná i potřeba užít si ještě trochy 
sluníčka, každopádně zdejší ne zrov-
na malé náměstí doslova praskalo ve 
švech. Letos na burčákobraní zavítala 
i delegace ze spřáteleného města Bur-
glengenfeldu. A byli rádi, že tu dlouhou 
cestu podnikli, akce se jim velmi líbila.

Díky nebývalé návštěvě se značně 
rozrostl i povodňový účet zřízený na 
pomoc postiženým letošní povodní, 
na který návštěvníci přispěli (formou 
koupě CD či náramku Radotín Rado-
tínu) částkou 15.300 Kč.

Náladu příjemně rozjela (vedle 
tekutého dopingu) romská kapela 
Roberta Kováče, která hrála naprosto 
přesně ke skleničce a šumu nedaleké 
řeky. V půl páté wvybuchl už zmíněný 
reggae coctail a to už náměstí opravdu 
moc vhodné k procházce nebylo. Po 
losování výherců z řad návštěvníků, 
jehož se spolu s radotínským starostou 
Karlem Hanzlíkem zhostila Miroslava 
Němcová, se ještě předávala cena nej-
lepšímu vinaři, jímž byl tentokrát pan 
Hrabal z Velkých Bílovic. Jeho prven-
ství dokázaly nejen udělené hlasy, ale 
i první naprosto „vypitý“ stánek.

Tady je pořadí na 1.-3. místě: Hrabal – 

Velké Bílovice (počet hlasů 35), Bisenc – 
Bzenec (počet hlasů 25) a Mikulica – Mi-
toma Vrbice (počet hlasů 23).

Jediným kazem zbytku večera byl 
fakt zmíněný již v úvodu – tedy na-
prostý nedostatek burčáku, který de-
fi nitivně došel v osm hodin večer. Kdo 
chtěl, mohl ještě přejít na víno, stále se 
točilo i pivo, a tak ani během vystou-
pení Harry Bandu nálada nechyběla. 

Za fi nanční a organizační pod-
poru akce Městská část Praha 16 
děkuje fi rmám Český archiv vín, 

EKIS spol. s r. o., MASCOM s.r.o, 
PPF banka a.s., Pražská tepláren-
ská, a.s., SCHÄFER-MENK s.r.o. a 
Tran-Sig-Ma, s.r.o.

Poděkování samozřejmě patří i vi-
nařům, kteří sem přivezli šumivý mok, 
a všem, kdo se na organizaci letošního 
povedeného ročníku podíleli.

Burčák vypit!

Josef Kozumplík
Podzim

Dříve zelená příroda duhovými barvami hraje,
v sadech a vinicích nám ovoce a vinná réva zraje.

Osiřely vodní plochy, s vlnkami si větřík hraje
a stříbřitá vlákna babího léta odnáší ve vzdálené kraje.

Vychladla slunce zář a rána jsou již chladná,
ženy do obleků zase halí svoje těla vnadná.

ranní mlhy táhnoucí se nad krajinou slunce zatemňují
a když se zvednou, jako oblaka neznámo kam plují.

Neozve se hašteření vrabců, ani sojka křikem známá,
jen spadané listí stromů šelestí nám pod nohama.

když se pak stmívá, nad městy a vesnicemi
z komínů stoupá kouř a v mlžný opar halí zemi.

V seznamu akcí pořádaných pra-
videlně Městskou částí Praha 16 je ne-
málo těch, které jsou určeny zdejším se-
niorkám a seniorům. Letos poprvé však 
byl uspořádán blok programů, který za-
plnil čas od pondělního rána do čtvrteč-
ního podvečera – Týden radotínských 
seniorek a seniorů v domě U Koruny.
....Hned v pondělí 9. září starosta 
Mgr. Karel Hanzlík zahájil výstavu 
tvorby radotínských seniorek a senio-
rů, kde bylo možné zhlédnout obrazy 
inspirované i obrazy autorské, foto-
grafi e, nápadité pletené, háčkované 
i vyšívané výrobky, šaty do tanečních 
pro vnučku, ale i knihy, omalovánky 
a ručně vyrobené hračky. Poté násle-
dovalo autorské čtení a křest knihy 
zpěváka a spisovatele Radka Žvaka. 
Další den se lidé v hojném počtu se-
tkali opět s radotínským starostou na 
přátelském posezení a již tradičním 
Čaji o třetí. Společně strávený čas 
všem zpříjemnily známé hollywood-
ské melodie minulého století v podání 
V. Franty, V. Truce a N. Wepperové. 
Středeční odpolední program s ná-
zvem „Aby duše nebolela“ probíhal 
v duchovní rovině a povídání s fará-
řem Československé církve evangelic-
ké Petrem Špirkem o hledání hodnot 
v naší společnosti, víře i pochybnos-
tech nadchlo všechny přítomné. Poté 
byl promítán animovaný fi lm Stvoření 
světa. Následující den patřil setkání 
s radotínským letopiscem ing. Pet-

rem Binhackem. Týden společného 
setkávání byl uzavřen osvětovou před-
náškou primáře oční kliniky Gemini 
MUDr. Martina Fučíka, který poutavě 
mluvil o moderních 
přístupech v léčbě 
š e d é h o  a  z e l e n é -
h o  z á k a l u .  C e l ý 
t ýden  s e  po d áv a l a 
káva, čaj i vý tečné 
koblížky a koláčky 
z  r o d i n n é  pekárny 
pana Mareše Racia. 
Ovocné vitamíny na 
úterní Čaj o třetí již 
tradičně dodala Vel-
kot r ž n ice  L ipence . 
Občerstvení, které se 
podává zdarma, a le 
hlavně program oce-
nil jeden z těch, jimž 
byl „Týden“ určen – Radislav Žvak 
z radotínského domu s pečovatelskou 
službou. Vypíchl především program 
Čaje o třetí:  „Hudební kvarteto ve slo-
žení hudební skladatel, tvůrce mnohé 
hudby k českým fi lmům, aranžér 
a dirigent pan Vladimír Truc – kla-
vír, paní Vlasta Weppferová – zpěv, 
pan Vladimír Franta – zpěv. Kvarteto 
doplnil i kontrabasista, jehož jméno 
sew mi bohužel nepovedlo zjistit. 
Tito umělci dokázali v sále nabudit 
nevídanou atmosféru. Pro posluchače 
byl kultivovaný výkon tohoto tělíska 
přímo balzámem na duši a nutno 

říci, že mimo potlesk, jak se s nad-
sázkou říká, posluchač ani nedýchal.“
Smyslem nultého ročníku týdne seni-
orů bylo poskytnout větší prostor pro 
vzájemné setkávání a našim senio-
rům nabídnout více různých pro-
gramů. Jedním z cílů také bylo ini-

ciovat a dát dohromady skupinu  lidí 
se zájmem o věc, kteří by založili klub 
aktivních seniorek a seniorů a s pod-
porou starosty Mgr. Karla Hanzlíka 
pokračovali v podobných i dalších, 
například vzdělávacích, aktivitách, 
besedách a akcích na základě poptáv-
ky a zájmu svých sousedek a sousedů. 
I přesto, že se jednalo o akci v Radotí-
ně zkušební a připravenou během dvou 
týdnů a ke každému se bohužel infor-
mace nedostaly včas, navštívilo Koru-
nu na 160 lidí a založení klubu aktiv-
ních seniorek a seniorů je na spadnutí.

Premiérový Týden seniorů

Souhrnné informace k volbám 
naleznete na straně 2.

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.

Právnička se znalostí
Fj, Aj, hledá uplatnění na 

zkrácený úvazek. 
Není podmínkou přímo

v oboru. Tel.721 655 940
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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

    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

wwwwwwwwwww

Pavel B�lobrádek

www.kdu.cz

DÁME ZEMI 
DO PO�ÁDKU

Budova sokolovny - 2. patro
U lékárny 597, P5 Zbraslav, 156 00
Nabídka:   

>  Slender life (rekondiční stoly)
>  Zdravotní cvičení pro děti i dospělé
>  SMsystém (cvičení se spec. gumou)
>  poradenství (pohyb, výživa)
>  analýza těla - váha Tanita
>  magnetoterapie BEMER
>  masáže

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍCVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

Nově otevřeno!!!

CENTRUM

informace, objednávkyinformace, objednávky:
PhDr. Gabriela Firstová
606 620 153, g.firstova@seznam.cz
www.cviceniprozdravi.cz

Nově otevřené
hodinářství
NA BETONCE 1628

Praha 16 – RADOTÍN

Zaváděcí ceny na všechno zboží
Prodej - šperky - opravy

Výměna hodinkových baterií za 70,-Kč
Řemínky na hodinky od 60,- Kč

Stříbrné řetízky od 120,- Kč
Levné šperky z přírodních kamenů

Tel. 604 347 743

Laserová epilace
Light Sheer Duet

v.s.
IPL fotoepilace

K Vejvoďáku 1359
Praha 5 - Zbraslav
tel.: 775 233 220

251 010 779

www.he-wa.cz

Rozdíl, který sami poznáte. Pouze u nás.

Koupím byt 2+1 až 3+1
Lokality: Radotín,

Černošice, Zbraslav
s terasou nebo balkonem

774 922 134

Jsme 13 let na českém trhu, již třetí
rok s Vámi přímo na Zbraslavi. 

Naše kancelář: PATIUM ZBRASLAV 
  Žitavského 496 
  Praha 5 – Zbraslav 

Přemýšlíte o hypotéce? Blíží se Váš termín refinancování? 
Potřebujete výhodný neúčelový či podnikatelský úvěr? 
Kontaktujte nás, ZDARMA Vám pomůžeme Vaši situaci řešit. 

Mgr. Lenka Kousková 602 978 701 (pro Lipence) 
Libuše Turynská 775 299 445 (pro Radotín a Lochkov) 
Ivana Musilová  728 286 007 (pro Zbraslav a Velká Chuchle)



(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

Informační měsíční periodikum pro 
správní obvod Prahy 16. Vydává

Městská část Praha 16. 
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Registrováno pod evid. číslem 
MK ČR E 14517.

Řídí redakční rada. 
Šéfredaktor: Mgr. Karel Hanzlík.
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Spolupráce za městské části:  
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MČ Lochkov Eva Filipová, 
MČ Lipence Michal Popek,

MČ Velká Chuchle Pavel Kováč. 
 Redakční uzávěrka 3.10.2013. 

Vychází 15.10.2013. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.11.2013.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 1.11.2013. 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 

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

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

Skylink, CS LinkSkylink, CS Link..

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

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

J + J
NÁJEMNÍKOVI

s.r.o.
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Upozornění pro zákazníky!

Prodejna barev a laků je přemístěna na novou adresu do ulice 

Výpadová 1519/12a (u čerpací stanice v Radotíně).

Rozšíření prodeje o železářské zboží a to nejen pro kutily
!
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PVC, KOBERCE,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
DŘEVĚNÉ PODLAHY,
ODBORNÁ MONTÁŽ
KARLICKÁ 10 
PRAHA 16 RADOTÍN
WWW.AR-PODLAHY.CZ
info@ar-podlahy.cz
Tel.: 257912736

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

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

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

AUTODOPRAVA-KONTEJNERY
LIKVIDACE STAVEBNÍHO ODPADU,
DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

Objednávky Po - Pá:
606 50 80 15        6,30 – 15,00

257 91 17 32        6,30 – 15,00

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

Otevírací doba:
po-čt 7 - 17, pá 7 - 15 hod. 

- provádíme mechanické, klempířské a lakýrnické práce
- pravidelné prohlídky vozidel se zápisem do servisní knížky
- zapůjčení vozu po dobu opravy
- prodej referenčních a zánovních vozidel
- zprostředkujeme prodej Vašeho ojetého vozu

Autoservis pro Hyundai, KIA a jiné značky

Už nechcete přeplácet drahé servisy?
Pak jsme tady pro vás.

Veký výběr autodílů a autodopňků na www.qs-eshop.cz za internetové ceny!
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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

                         
                         



Vážení radotínští spoluobčané,

rád bych vás všechny pozdravil a popřál vám krásné podzimní období. Čekají nás předčasné volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Nerad bych bilancoval nad tím, čí je toto vyústění zásluhou. Spíše bych vás chtěl 
požádat o to, abyste k volbám šli a využili svého základního práva. Zároveň tím podpořili své politické strany
a kandidáty. Kandidáty, kterým můžete důvěřovat. Hlavním důvodem, proč jsem se rozhodl kandidovat do Poslanecké 
sněmovny je fakt, že do politiky je nutné vnést slušnost a ohleduplnost. Nechci podporovat klientelismus a osobní 
zájmy nad zájmy všech občanů. Proto kandiduji za sociální demokracii na pátém místě pražské kandidátky. 

Jak jistě víte, poslední dvě volební období jsem v Radotíně vykonával funkci zastupitele. Tři roky jsem byl předsedou 
Finančního výboru MČ Praha 16.

Asi bychom nenašli občana České republiky, který by si nepřál „dobře fungující stát“. Za tímto cílovým heslem je ale 
řada důležitých kroků a jednotlivých projektů, bez kterých do cíle nedojdeme. Nikdo z nás není schopen obsáhnout 
široké spektrum všech projektů vedoucích ke zlepšení společenskoekonomické situace v naší zemi. Formou dobré 
týmové práce, podpořené kvalitní pracovní morálkou, máme šanci přesvědčit občany, že jejich volební hlas byl 
vložen do správných rukou. 

Zde nabízím několik tématických bloků, které hodlám při mém zvolení do PSP ČR prosazovat:   

Zjednodušení podnikání – posílení české ekonomiky 
Ze svých vlastních 20letých zkušeností v podnikání vím, že většinu z nás trápí byrokracie veřejné správy, složitá 
daňová administrativa a zatížení a v neposlední řadě korupce. Není možné, aby státní úloha ve výběru daní byla 
přenášena na podnikatele (např. finanční spolehlivost plátce). 
Snižování administrativní zátěže, podpora začínajícího podnikání a zjednodušování legislativy jsou základní pilíře, 
které musíme prosadit, pokud chceme výrazně pomoci českému podnikateli.  

Podpora sportu, mládeže a neziskového sektoru
Mnoho sportovních organizací na neprofesionální úrovni z rozličných odvětví jsou dnes na hranici své existence. 
Musíme vytvářet kvalitní podmínky nejen pro sportující mládež, ale i pro všechny občany. Zjednodušení a jasná 
transparentnost toku státních financí do tohoto sektoru jsou mou prioritou. 
Současný životní styl nám umožňuje větší pohodlí, které stále více upřednostňujeme před pohybem. Investice 
vložené do sportovních aktivit občanů všech věkových kategorií jsou budoucí značnou úsporou ve zdravotnictví.
Dále v rámci podpory sportu budu navrhovat úpravu trestního zákoníku o chování na sportovních akcích. Není 
přípustné, aby se rodiny s dětmi obávali účasti na jakémkoli sportovním utkání z důvodu strachu o svou bezpečnost. 
Výtržnictví na sportovištích musí být klasifikováno jako trestný čin.

Rovné právo na vzdělání, podpora vývoje a výzkumu
Každý má právo na bezplatné státní vzdělání. Jsem zásadně proti zavedení školného na vysokých školách z důvodu rovného přístupu ke vzdělání každého občana. 
Podporuji dotace na kvalitní a smysluplné výzkumy a vývoje z různých vědních oborů. Budu prosazovat chybějící propojení soukromého sektoru a univerzit. Země s nejvýkonnější 
světovou ekonomikou investují nemalé finanční prostředky do vývoje a výzkumu (např. skandinávské země). 

Omezení imunity
Poslanec musí být odpovědný za své činy, tak jako každý občan. Zneužívat institut imunity k vlastnímu prospěchu je neslučitelné s výkonem poslaneckého mandátu. Podezření ze 
spáchání trestného činu by mělo být vždy jednotlivým poslance veřejně vysvětleno a u nezávislého soudu řádně projednáno. Systém vydávání poslanců k trestnímu řízení musí být 
transparentní.  

Děkuji všem, kteří mě podporují a nestydí se říci svůj názor. Vážím si každého hlasu, kterým mě podpoříte. 

Ing. Karel Klíma



15.10. 17.30 Kapitál   Francie   80 Kč
  Odvěký příběh o vlivu moci a peněz na člověka režie: Costa-Gavras 

20.00 Jako nikdy   ČRJako nikdy   ČRJako nikdy 90 Kč
Trojice, která vede boj se smrtí – bojují sami se sebou a současně
i mezi sebou – Petra Špalková, Taťjana Medvecká, Jiří Schmitzer

16.10. 17.30 Colette   ČR 110 Kč
  Milostný příběh Viliho a krásné belgické židovky vypráví o jejich
  osudu v osvětimském táboře  –  režie: Milan Cieslar

20.00 Tohle není Kalifornie   SRN 90 Kč 
  Dokument s dynamickou hymnou revolty mladých a v socialistické
  NDR téměř zakázaného sportu – skatebordingu – režie: Mart Persiel
17.10. 17.30 Elysium   USA 90 Kč

Příběh fi lmu z roku 2154, kdy je lidská populace velice přesným řezem 
  rozdělena na dvě diametrálně odlišné části – režie: Neill Blomkamp
20.00 Kameňák 4   ČR 110 Kč

  Po deseti letech se nám opět představují oblíbení hrdinové městečka
  Kameňákov v plné parádě – režie: Ján NovákKameňákov v plné parádě – režie: Ján NovákKameňákov v plné parádě
18.10. 17.30 Turbo  3D   USA 150/130 Kč

   Turbo šnek opustí rodné rajče a vydá se do světa, aby si splnil své sny
  o vyšší rychlosti – režie: David Soren

20.00 Carrie - horor   USA 100 Kč
Změní se posvátný studentský večer v krvavá jatka, nebo vše
dopadne úplně jinak? – režie: Kimberly Piercedopadne úplně jinak? – režie: Kimberly Piercedopadne úplně jinak?

19.10. 17.30 Krvavá svatba+Suite fl amenca: Antonio Gades (viz str. 10) 150 Kč
20.00 Elysium   USA 90 Kč

22.10. 17.30 Revival   ČR 90 Kč
  Kamarádství, hudba, život na pódiu a muzikanti v podání B. Polívky,
  M. Krobota, K. Heřmánka a M. Geišberga – režie: Alice Nellis

20.00 Operace podzim   Portugalsko 90 Kč
  Filmová mozaika, založená na nejdramatičtějších událostech
  politického násilí v Portugalsku – režie: Bruno de Almeida
23.10. 17.30 Kameňák 4   ČR 110 Kč

20.00 Carrie - horor   USA 100 Kč
24.10. 17.30 Rozbitý svět   Velká Británie 80 Kč
  Život plný hádek v rodině, smiřování se s cukrovkou a nevšedním
  dospíváním v blízkosti retardovaného kamaráda – režie: Rufus Norris

20.00 Příběh kmotra   ČR 110 Kč
Touha po úspěchu reprezentovaném materiálním bohatstvím
režie: Petr Nikolaev

25.10. 17.30 Turbo   3D   USA 150/130 Kč 
 20.00 Ledd Zeppelin: Celebration day – záznam koncertu (viz str. 10) 150 Kč
26.10. 17.30 Make your move   3D   USA/KOR 130 Kč
  Dva tanečníci, kteří mezi sebou budou prvně soupeřit. Nakonec se
  jejich příběh podobá „Romeovi a Jůlii“ – režie: Duane Adlerjejich příběh podobá „Romeovi a Jůlii“ – režie: Duane Adlerjejich příběh podobá „Romeovi a Jůlii“

20.00 Příběh kmotra   ČR 110 Kč
29.10. 17.30 Jako nikdy   ČRJako nikdy   ČRJako nikdy 90 Kč

20.00 Rozbitý svět   Velká Británie                                                            80 Kč
30.10. 17.30 Jasmíniny slzy   USA 100 Kč
  Komediální drama o důsledcích, které mohou nastat, když lidé
  zavírají oči před realitou a pravdou – Cate Blanchett, Alec Baldwin

20.00 Příběh kmotra   ČR 110 Kč
31.10. 17.30 Ptačí úlet   3D   USA 130 Kč
  Animovaný příběh dvou odvážných krocanů a jejich šíleného pokusu    
  změnit dějiny – režie: Jimmy Haywardzměnit dějiny – režie: Jimmy Haywardzměnit dějiny

20.00 Metallica:  rough the Never   3D   USA   (viz str. 10) 150 Kč
  1.11. 17.30 Ptačí úlet   3D   USA 130 Kč

20.00 Žena v kleci   Dánsko 80 Kč
Vyšetřování pět let starého případu je vtáhne do víru zneužívání,
týrání a zlomyslnosti  –  reřie: Mikkel Norgaard

  2.11. 17.30 Dvě zbraně   USA   100 Kč
  Agent nár. úřadu a důstojník amer. námořní rozvědky odsouzeni, i
  přes antipatie, nehnout se od sebe téměř rok – režie: Baltasar Kormákur 

20.00 Metallica:  rough the Never   3D   USA   (viz str. 10) 150 Kč
  5.11. 19.00 Pozice dítěte – RFK   Rumunsko  (viz str. 10) 90 Kč
  Za smrt dítěte může syn milující matky, která uplatí rodiče zesnulého,
  aby vypovídali ve prospěch viníka – režie: Calin Peter Netzer
  6.11. 17.30 Ptačí úlet   3D   USA 130 Kč

20.00 Don Jon   USA 90 Kč
Jon Martello má v životě jen pár věcí, na kterých mu záleží… byt,
auto, rodinu, kostel, ženský a porno – režie: Joseph Gordon - Levitt

  7.11. 17.30 Nepravděpodobná romance   ČR 90 Kč
  Skutečný příběh dvou dívek, které procházejí tvrdou životní zkouškou 
  režie: Ivan Vojnár

20.00 Mafi ánovi   USA/FR 120 Kč
  Rodina bývalého proslulého mafi ánského bosse se v tichosti stěhuje 
  z Ameriky do Francie v rámci FBI programu – režie: Luc Besson
  8.11. 17.30 Zataženo, občas trakaře 2   3D   USA 130 Kč

 Pojďte se seznámit s čipernými okurkami, hladovými tacodýly nebo
kreativními opičkami – režie: Cody Camern, Kris Pearn  

20.00 Don Jon   USA 90 Kč
  9.11. 17.30 Battle of the year:  e dream team   3D   USA 155 Kč
  Battle je pro tanečníky breakdancu něco jako olympiáda. Na tomto 
  turnaji se potkají ti nejlepší z nejlepších – režie: Benson Lee
 20.00 Mafi ánovi   USA/FR 120 Kč
12.11. 17.30 Zataženo, občas trakaře 2   3D   USA 130 Kč

20.00 Žena v kleci   Dánsko 80 Kč
13.11. 17.30 Lásky čas   Velká Británie 120 Kč

O lásce a cestování v čase, která nakonec odhalí, že k tomu, aby člověk
  žil naplno, cestování v čase nepotřebuje – režie: Richard Curtis
 20.00 Dvě zbraně   USA 100 Kč
14.11. 17.30 Byzantium – Upíří příběh   GB/USA 110 Kč

  Dvě záhadné ženy, které se narodily před 200 lety, hledají
  útočiště v přímořském městečku – režie: Neil Jordan

  20.00 Velká nádhera   ITA/FR 90 Kč
    Vizuálně podmanivé komediální drama o hledání smyslu vlastní
  existence a smíření se s  plynoucím časem – režie: Paolo Sorrentino
15.11. 17.30 Zataženo, občas trakaře 2   3D   USA 130 Kč
  20.00 Komorník   USA 110 Kč
   Příběh černocha, který pracoval jako sluha v Bílém domě a obsluhoval
   osm prezidentů mezi roky 1952 až 1986 – režie: Lee Daniels
16.11. 17.30 Lásky čas   Velká Británie 120 Kč
  20.00 Byzantium – Upíří příběh   GB/USA 110 Kč
17.11. 16.45 Růžový kavalír: Richard Strauss   USA   (viz str. 10) 300/250 Kč

Babybio:
23.10. 10.00 Líbánky   ČRLíbánky   ČRLíbánky 60 Kč
   Vypjaté  drama o vině, zodpovědnosti a stínech minulosti, které vás
   stejně jednou doženou – režie: Jan Hřebejk
Dětské fi lmy:
19.10. 16.00 Turbo   USA 125/100 Kč
26.10. 16.00 Turbo   USA 125/100 Kč 
  2.11. 16.00 Ptačí úlet   USA 100 Kč
   Animovaný příběh dvou odvážných krocanů a jejich šíleného pokusu 
   změnit dějiny – režie: Jimmy Hayward
  9.11. 16.00 Oggy a Škodíci   Francie 80 Kč
   Nezapomenutelné bitvy kocoura Oggyho a švábíků v animované
   pohádce  –  režie: Oliver Jean Marie
16.11. 15.00 Zataženo, občas trakaře 2   USA 90 Kč

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

16. října
Křeslo pro hosta

Veronika Žilková a Martin Stropnický
Klubová scéna (vchod ze dvora domu

U Koruny) od 19.00 hodin

19. října 
Sněhová královna

pohádka pro děti v podání
divadelního souboru Toy Machine

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

19. října 
Ivan Hlas Trio 

Na kolena – koncert s Norbi Kovácsem 
– akustická kytara a Jaroslavem Olinem 

Nejezchlebou – violoncello 
Klubová scéna (vchod ze dvora domu

U Koruny) od 19.00 hodin

21. října 
Travesti revue: Změna je život 

skupina Techtle mechtle
v novém zábavném pořadu

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

31. října 
Krvavý román

divadelní představení kladenského 
divadla V.A.D. a Josefa Váchala

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 19.30 hodin

(více strana 12)

7. listopadu
Pavel Dobeš 

vystoupení známého písničkáře 
s pořadem Zpátky do trenek

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

9. listopadu
Pohádka o bubnech

Petr Šušor uvádí pohádku a skupinové 
bubnování rodičů s dětmi

Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 15.00 hodin

13. listopadu 
Na útěku

hořká komedie P. Palmadea,
Ch. Duthurona v podání DS Křoví, 

v režii Dany Radové, ověnčená 
oceněním za režii i oba herecké výkony

(více strana 12)

více nawww.praha16.euvíce nawww.praha16.eu

Vladimíra Klimecká –
Druhý život Marýny G.

Svět žen je vždy jiný než svět mužů. 
Kronika velké valašské rodiny, v níž 
projdeme celé 20. století, je psána 

výhradně z perspektivy žen. 
nakladatelství Knižní klub

Toni Morrison – Domov
Píše se rok 1953 a Frank Money se 
vrací z korejské války do malého 

městečka v Georgii. Vrací se do země 
a doby, kdy práva černochů byla spíše 
papírová než skutečná. Svůj domov 
zprvu nepoznává, hodně se změnilo. 
Otřesen tím i svou netečností vůči 

mladší sestře, kterou zneužíval lékař 
v soukromé nemocnici, se rozpomíná 

na své dětství, domov,
rodinu – a začíná v sobě nacházet 

odvahu k činům, na které dříve
neměl ani pomyšlewwwwwní.

nakladatelství Odeon

Jon Davis – Ryba mimo vodu
Američan žijící v Praze popisuje svojí 

typickou češtinou zážitky, postřehy 
a život v srdci Evropy. Jak se žije 
v Čechách? Jak nás vidí někdo,

kdo se zde nenarodil? 
nakladatelství Fragment

Šani Boianjiu –
Věčný národ se strachy netřese
Jael, Lea a Avišag spolu vyrůstají 

v malém zapomenutém izraelském 
městečku, chodí na střední školu, která 

má místo tříd karavany, a píší jedna 
druhé do notýsků vzkazy, aby si ulevily 
od nudy prostupující jejich náctiletými 

životy. Když musí narukovat, 
nepředvídatelně to promění jejich 

životy i přátelství.
nakladatelství Jota

PRO DĚTI:
Alena Bartošíková –

O lopenickém Dráčkovi
V hlubokých lesích Bílých Karpat 

přišel na svět Dráček... Pojďte s ním na 
různá místa v naší zemi i v zahraničí...

nakladatelství CPress

Daniela Krolupperová –
Policejní křeček

Pes ve službách zákona dnes nikoho 
nepřekvapí. Ale policejní křeček? Ano, 
z drobného hlodavce se stal postrach 

zlodějů v širokém okolí!
nakladatelství Albatros

více na: www.knihovna-radotin.cz

do 21. listopadudo 21. listopadu
Zbraslavský salon 2013

4. ročník výstavy obrazů, grafi ky, soch 
a fotografi í zbraslavských výtvarníků

galerie Městského domu

19. října
Havraní sliby

maňáskovou pohádku hraje 
Divadlo Inkognito

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

19. října
Havelská drakiáda

pouštění draků, hry, lanové aktivity 
lukostřelba, výtvarno

v Borovičkách od 14.00 hodin

20. října
O zbraslavskou loutku

taneční soutěž pro dětské, juniorské 
i dospělé taneční páry

Sokolovna Zbraslav 8.30-17.00 hodin

21. října
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.00 hodin

26. října
Zvířátka a loupežníci

maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

30. října
Večer s mistry baroka a klasicismu

komorní koncert souboru
Ars Longa Collegium 

obřadní síň od 19.00 hodin

31. října
Rozmarné léto

premiéra dramatizace knihy
V. Vančury, hraje soubor ZKS

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

2. listopadu
O zlém vlku a nezbedných prasátkách

maňáskový muzikál
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

5. listopadu
Rozmarné léto

premiéra dramatizace knihy
V.  Vančury, hraje soubor ZKS

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

9. listopadu
Perníková chaloupka

marionetová pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

12. listopadu
Rozmarné léto

premiéra dramatizace knihy
V.  Vančury, hraje soubor ZKS

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

16. listopadu
Kašpárek na cestách

tři veselé Kašpárkovy příhody 
v marionetové pohádce

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

Změna programu vyhrazena!
Informace, rezervace: kulturní odd.

ÚMČ Praha-Zbraslav
U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801

kultura@mc-zbraslav.cz

SETKÁVÁRNA SETKÁVÁRNA - je možné posedět, - je možné posedět, - je možné posedět, - je možné posedět, 
počkat na své blízké - s dětmi i bez dětí

po-čt 9.00-12.30 a 16.00-18.30
pá 9.00 -12.30 a v době konání akcí

18. – 19. října
Podzimní burza dětského vybavení 
pátek 17.00-19.00 hodin příjem věcí 

sobota 9.00-12.00 hodin prodej
ZŠ V. Vančury 

20. října
Garážový prodej

potřebných i nepotřebných věcí
10.00-15.00 hodin v ulicích Zbraslavi

23. října
 Homeopatická lékárnička

přednáška Mgr. Alice Joši Lapišové 
vstupné 50 Kč, hlídání 50 Kč

rezervace nutná, 17.30-19.00 hodin

2. listopadu
Divadelní workshop pro školáky 
vstupné 350 Kč, rezervace nutná

10.00-18.00 hodin

6. listopadu
Lampionový průvod

vyjde z „Oválu“ na Slunečním městě
v 17.00 hodin

PEXOKLUBOVNA – klub pro školáky
pátky 13.00-16.00 hodin, vstup zdarma

18. října
Pexoklubí plyšové divadlo

25. října
„Den vzniku samostatného 

československého státu“ 
multimediální debata

bližší informace na www.pexeso.orgbližší informace na www.pexeso.org

Kulturní středisko U koruny plánuje 
na sobotu 19. října vystoupení sklada-
tele, textaře, zpěváka a kytaristy Ivana 
Hlase, který se objeví v Radotíně v ko-
morní sestavě „Ivan Hlas Trio“ s Norbi 
Kovácsem – akustická kytara a Jarosla-
vem Olinem Nejezchlebem – violoncel-
lo. V tomto obsazení vydal v roce 2008 
album Láska jako oliva a v prosinci 
2011 DVD Ivan Hlas Trio – Koncert.

Osobnost Ivana Hlase není nutné 
dlouho představovat. Vyrůstal na 
pražské Hanspaulce a působil jako pís-
ničkář. Vystupoval výhradně s vlastní 
tvorbou. Hrál v několika kapelách, 
například Žízeň a Navi Papaya. V roce 
1983 založil s Jiřím Horálkem a Vlas-
tou Voralem skupinu Nahlas a získal 
cenu Českého hudebního fondu na 
festivalu Vokalíza v Pražské Lucerně. 
Na základě tohoto úspěchu natočil 
v roce 1985 první album. Po čtyřech 
letech nastala úplná výměna hudební-

ků a potom ukončil období „Nahlasu“. 
Další kapelou, kterou založil s Pavlem 
Cinglem a Janem Ponocným, bylo Trio 
rychlého nasazení (TRN). V roce 1992 
složil hudbu k fi lmu „Šakalí léta“ a na-
točil další album L. P. 93. S Michalem 
Dvořákem také tvořil hudbu k fi lmu 
Báječná léta pod psa. Ivan Hlas spolu-
pracuje s řadou hudebníků a interpre-
tů naší populární hudby, v poslední 
době zasahuje dokonce i do literární 
tvorby. V roce 2010 přišla literární 
premiéra v podobě knihy Za barev-
ným sklem a o dva roky později byla 
kniha vydána na CD (načetl O. Vetchý 
a I. Hlas). V roce 2012 byla v Divadle 
ABC uvedena jeho divadelní hra Bed-
řich Smetana –  e Greatest Hits, v níž 
i sám vystupuje. 

Koncert Ivana Hlase v radotín-
ském klubu jistě všechny jeho přízniv-
ce potěší a dostane je na kolena…

Na kolena s Ivanem Hlasem

Charlotte Valandrey –
Srdeční záležitost 

Francouzská herečka a spisovatelka 
Charlotte Valandreyová podstoupila 

v roce 2005 transplantaci srdce. 
Měsíc poté, co se o této zkušenosti 

zmínila svým čtenářům ve své první 
knize, dostala Charlotte anonymní 

dopis: „Znám srdce, které ve Vás bije. 
Miloval jsem ho...“ Charlotte, matka 
bojovnice a žena, která si umí užívat 

života plnými doušky, pátrá po pravdě života plnými doušky, pátrá po pravdě 
a čtenář se s ní vydává na cestu plnou 
záhad, spojených s buněčnou pamětí 

bloudícího srdce.
nakladatelství Mladá fronta
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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 25.10.2013.

Řešení z minulého čísla

Božena Zbíralová
Josefa Houdka 177

Lipence

Pavel Malášek
Sídliště 1069/9

Radotín
Michaela Kaňková
Týřovická 1345/4Týřovická 1345/4

Radotín

HURÁ DO jazykové ŠKOLY
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Stalo se Vám někdy, že jste si řekli:  
„Já se ten jazyk snad nikdy nenaučím, 
pořád jsem na stejné úrovni!“ Věřte, že 
pokud ano, nejste sami.

„S podobnou situací jsem se setkala 
i já,“ popisuje svou situaci Eva Ha-
vránková, marketingová manažerka 
jazykové školy Channel Crossings. 
„Angličtinu i němčinu se učím, dá se 
říct, od základní školy. V posledních le-
tech jsem ale pocitově stagnovala někde 
mezi úrovní středně pokročilý a pokro-
čilý a nedařilo se mi v rámci standardní 
výuky tuto metu překročit.“ 

„I proto jsem velmi uvítala mož-
nost v ycestovat na 
zahraniční jazykový 
kurz a otestovat na 
vlastní kůži produkt, 
který k lientům na-
bízíme. Strávila jsem 
2 týdny na jazykové 
škole v Londýně, uči-
la jsem se 20 hodin 
týdně, ale to rozhod-
ně nebyl můj jediný 
kontakt s angličtinou. 
Vět š inu odpolední 
jsme trávili se spolu-
žáky z nejrůznějších 
koutů světa a zase se 
mluvilo jenom anglic-
ky. Člověk pochytil 
spoustu slovíček, aniž 
by se je musel složitě drilovat, 
a hlavně se dostal do mnoha situací, 
které výuka v lavicích neumožňuje. 
Velmi jsem ocenila, že jsem v rámci 
svého pobytu bydlela v britské rodi-
ně, takže anglicky se mluvilo i večer. 
Když to sečtu, můj kontakt s anglič-
tinou činil téměř sto hodin týdně,“ 
popisuje průběh zahraničního kurzu 
Eva Havránková.  Že je to Vaše noč-
ní můra? „První dva dny jsem si to 
myslela taky, ale v polovině prvního 
týdne jsem najednou začala rozumět 

hlášení o stávce v metru, dokázala 
si vybrat přílohu nebo dezert k večeři 
i diskutovat na politická témata s ro-
dinou. Z můry je najednou splněný 
sen,“ dodává Havránková.

„Až doma jsem si uvědomila, jak 
velký skok a jazykový posun pro mě 
tyto dva týdny na kurzu v zahraničí 
znamenaly. Nejenom že opravdu vel-
mi vzrostlo mé jazykové sebevědomí, 
obohatila jsem slovní zásobu, ale hlav-
ně jsem se konečně posunula k té dřív 
nepřekonatelné metě pokročilých.“ 

Jste-li ve stejné situaci, vyzkoušejte 
zahraniční jazykový kurz, je to in-

vestice, která se Vám mnohonásobně 
vrátí. Týden kurzu vč. ubytování 
pořídíte již za 10 000 korun. Pro kon-
krétní nabídku nám napište na mar-
keting@chc.cz nebo mrkněte na náš 
web www.chc.cz, kde najdete spousty 
akčních nabídek na zahraniční kurzy, 
aktuálně třeba slevu na pobyty na 
Maltě. „Budete-li chtít, ráda se s Vá-
mi podělím o mé osobní zkušenosti,“ 
dodává Eva Havránková z Channel 
Crossings, která působí na trhu jazy-
kových kurzů již více než 20 let.   

Vycestujte za jazyky do zahraničí

Roku 1974 přistoupil Antonio Gades 
k choreografi i španělských tanců svým 
baletem Kr vavá svatba. Libreto vy-
cházelo z dramatu Federica Garcíi Lorcy, 
inspirovaného zprávou o dramatické udá-
losti v Nijaru roku 1928. Baletní verzi vytvo-
řil Alfredo Mańas. Je to skutečný španělský 
příběh, tragédie naplněná folklorem. Šest let 
poté, co byl balet uveden v nejvýznamněj-
ších světových divadlech, vytvořili Antonio 
Gades a Carlos Saura fi lmovou verzi, která 
zahájila úspěšnou kombinaci tance a fi lmu, 
jež toto umělecké duo proslavila a přispěla 

KRVAVÁ SVATBA + SUITE FLAMENCA
Krvavá svatba

Můžete zhlédnout v kině Radotín 
v sobotu 19. 10. 2013 v 17.30 hodin, 
vstupné 150 Kč.

Jako málokterá opera je spojen velmi těsně 
s poměrně úzkým kulturním kontextem, 
důležitou součástí jeho kouzla je např. 
i vídeňská němčina, Metropolitní opera 
ukázala, že si dokáže poradit snad s každým 
repertoárem. Vídeňané by na představení repertoárem. Vídeňané by na představení 

jistě našli mnoho drobných nesrovnalostí, jistě našli mnoho drobných nesrovnalostí, 
podobně jako se českému opernímu příznivci 
nemuselo vše líbit na Rusalce, kterou americký 
operní dům číslo jedna uváděl před necelým 
rokem. Ale stejně jako Antonín Dvořák, tak 
i Richard Strauss psal hudbu tak krásnou, 
aby byla srozumitelná po celém světě.

Nastudování se ujal Edo de Waart spolu 

s hvězdným pěveckým obsazením. Těžko 
vybírat, koho více chválit z vynikajících 
pěvkyň a pěvců. Jako Maršálka, Octavian 
a Sophie se představily tři z nejpůvabnějších 
hlasů dneška. Renée Fleming je maršálkou 
snů. Susan Graham byla naprosto ideálním 
Octavianem. Christine Schaefer vokálně 

vynikala z celého obsazení vynikala z celého obsazení 
spolu s Renee Fleming asi spolu s Renee Fleming asi 
nejvíce, její hlas je líbezný nejvíce, její hlas je líbezný 
a uhlazený právě tak jako a uhlazený právě tak jako 
má Sophie na začátku má Sophie na začátku 
druhého jednání být. Lze druhého jednání být. Lze 
jenom chválit i všechny jenom chválit i všechny 
ostatní protagonisty.ostatní protagonisty.

Růžov ý  kava l í r  j e , 
n e b e z p e č n á  o p e r a . n e b e z p e č n á  o p e r a . 
Když  s e  předs t aven í Když  s e  předs t aven í 
nepovede, dokáže být nepovede, dokáže být 
z d l o u h a v ý  a  n u d n ý z d l o u h a v ý  a  n u d n ý 

jako máloco. Když se povede, vyvolává jako máloco. Když se povede, vyvolává 
ojedinělé a nepopsatelné okouzlení, jak díky 
gejzírům hudební invence, tak také díky 
Hofmannstahlovu libretu.

RŮŽOVÝ KAVALÍR 

Záznam opery Richarda Strausse uvádí 
Kino Radotín v neděli 17. 11. 2013 
v 16.45 hodin

„Má mateřská láska své hranice?”
Režisér Călin Peter Netzer ve svém třetím 

celovečerním hraném fi lmu soustředěně 
rekonstruuje události 
jedné noci. Dokumen-
tárním stylem mapuje 
nejen dny následující 
po tragédii, ale posky-
tuje nekompromisní 
pohled na morální 
malátnost buržoazie 
v Rumunsku. Tvrdě 
a bez skrupulí odhaluje 
bezútěšný a zkorum-
povaný stav státních 
inst itucí, jako jsou 
policie a soudnictví. 
Jednoho studeného večera uprostřed Jednoho studeného večera uprostřed 
března se Barbu řítí ulicemi a překračuje 
povolenou rychlost. Vzápětí srazí malé dítě 
a chlapec krátce po nehodě umírá. Tehdy 
vstupuje na scénu Barbuho matka Cornelia, 
rozhodnutá zasáhnout a pomoci svému sy-

novi vyhnout se vězení. Corneliina kampaň 
za záchranu svého apatického syna nezná 
hranic. Věří, že úplatky jsou tou správnou 
cestou, jak přesvědčit svědky, aby nesvědčili 

v neprospěch jejího syna. Dokonce i rodiče v neprospěch jejího syna. Dokonce i rodiče 
mrtvého dítěte se upokojí, když dostanou 
nějakou tu peněžní hotovost.

POZICE DÍTĚTE

nějakou tu peněžní hotovost.
RADOTÍNSKÝ FILMOVÝ KLUB uvádí 
fi lm v úterý 5. 11. 2013 v 19.00 hodin

Suite  fl amenca 
Tance, jimiž Antonio Gades zahájil 

kolem roku 1963 sólovou kariéru, 
z nichž o pět let později vznikla Suite 
Flamenca, osm choreografi í tradičního 
f lamenca. Suita byla provedena 
jako druhý díl Španělské suity, 
která byla v obměnách zařazována 
v následujících letech. Suite Flamenca 
j e  ř a d o u  č í s e l ,  d o v o l u j í c í c h 
obdivovat estetiku fl amenca se sóly, 
duety a skupinovými tanci. Nabízí 
se jedinečná šance sledovat cestu 
fl amenca jako spojení avantgardy 
s klasickým uměním.

10. prosince 2007 
stanula na pódiu stanula na pódiu 
londýnské O2 arény londýnské O2 arény 
skupina Led Zeppe-skupina Led Zeppe-
lin, aby vzdala hold lin, aby vzdala hold 
zakladateli společ-zakladateli společ-
nosti Atlantic Records nosti Atlantic Records 
a blízkému příteli ka-a blízkému příteli ka-
pely, Ahmetu Ertegu-pely, Ahmetu Ertegu-
novi. Následoval více novi. Následoval více 
než dvouhodinový než dvouhodinový 
mistrovský koncert, mistrovský koncert, 
který se okamžitě stal který se okamžitě stal 
součástí legendy Led součástí legendy Led 
Zeppelin. Zakladatele Zeppelin. Zakladatele 
skupiny, Johna Paula skupiny, Johna Paula 

Jonesa, Jimmyho Page a Roberta Planta 
doplnil syn někdejšího bubeníka skupiny 
Johna Bonhama, Jason Bonham, a spo-
lečně předvedli celkem šestnáct skladeb 
ze svého slavného repertoáru, včetně hitů 
jako je „Whole Lotta Love“, „Rock And 
Roll“, „Kashmir“ a „Stairway to Heaven“. 
Poprvé v historii se nyní divákům z více 
než 40 zemí světa nabízí možnost zažít 
tento památný okamžik z předních řad, a to 
v pompézním velkém rozlišení a ve vynika-
jící zvukové kvalitě.

LED ZEPPELIN - CELEBRATION DAY

Nenechte si ujít show na velkém plátně 
v kině Radotín v pátek 25. 10. 2013
od 20.00 hod.

Fanoušci legendární americké kapely se 
mohou těšit na pořádný nášup! 

Kdo by neznal americkou thrash-meta-
lovou skupinu Metallica, která se nesmaza-
telně zapsala do srdcí hudebních fanoušků 
nejedním hitem. Kapela má oddané poslu-
chače po celém světě a její jméno i dnes 
představuje velice ceněnou značku. Pravda, 
už zřejmě nejde o tak progresivní uskupení 
jako v 80. letech, leč pořád to dokáže čtveři-
ce hudebníků ďábelsky roztočit. Legendární 
americká kapela Metallica přináší na plátna 
kin zcela nový fi lmový zážitek. Film s ná-
zvem, odkazujícím na stejnojmennou píseň 
z Black Album, sleduje noční anabázi jedno-
ho z členů realizačního týmu, mladíka Tripa 
(Dane DeHaan), který na živém koncertě 

skupiny musí splnit nebezpečnou tajnou 
misi, která mu převrátí život naruby. Kuli-
sami jeho příběhu je jeden z nejlepších kon-
certů Metallicy ve vyprodané aréně. Tento 
jedinečný projekt v sobě spojuje fi lmový 
příběh a velkolepé živé záběry z koncertu 
jedné z nejpopu-
lárnějších a nej-
v l i v n ě j š í c h 
rockových kapel 
v historii. Filmo-
vému divákovi 
přináší neopako-
vatelný a vzru-
šující 3D zážitek, 
který díky oslňu-
jící pyrotechnice, 
propracovaným 
jev ištním scé-
nám a obrazem 

snímaným najednou 24 kamerami, nemá 
na plátně obdoby.

METALLICA:
THROUGH THE NEVER 3D na plátně obdoby.

Nenechte si ujít tento neopakovatelný 
a vzrušující 3D zážitek ve čtvrtek 31. 10. 
nebo v sobotu 2. 11. 2013 vždy
od 20.00 hodin v kině Radotín

by se je musel složitě drilovat, vestice, která se Vám mnohonásobně 

k popularizaci fl amenca na celém světě. 
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V belgickém Gentu se o víkendu 7.-8. 9.  
konal evropský pohár mistrů – Ken Gal-
luccio Cup. V silné konkurenci dvanácti 
mužských a osmi ženských týmů, vítězů 
národních lig, se oba radotínské celky 
prosadily na nejvyšší příčky.  

Muži zahájili svou cestu turnajem 
jednoznačným vítězstvím na irskými 

UCD 10:0. Hattrickem se blýskl Emil 
Moravec, Radek Skála s Petrem Pou-
pětem předvedli ukázkový gól po tri-
ku se schovaným míčem. Druhý zápas 
byl o poznání těžší. Proti velmi dobře 
fyzicky připravenému týmu Oslo 
Legends se Custodes prosadili až ve 
druhé půlce. Ke konečnému vítězství 

7:4 přispěl pěti zásahy Radek Skála. Ve 
čtvrtfi nále se radotínští postavili ně-
meckému mistru ze Stuttgartu a úvod 
zápasu jim vůbec nevyšel. Po první 
čtvrtině prohrávali 0:2 a hra se jim ne-
dařila. K velkému obratu zavelel kapi-
tán Petr Poupě, který během dvanácti 
minut třemi brankami otočil skóre 

ve prospěch svého týmu. Custodes 
získali sebevědomí, začali kontrolovat 
hru, v druhé půli zápasu již na hřišti 
dominovali a nakonec zvítězili jedno-
značně 10:3. V semifi nále turnaje se 
hráči LCC střetli s anglickým týmem 
LC Spencer a tento zápas se jim bohu-
žel příliš nevydařil. V úvodu utkání 

obdrželi několik laciných branek, útok 
se neprosazoval proti důsledné obraně 
soupeře a Custodes celý zápas tahali za 
kratší konec. Osm minut před koncem 
již prohrávali 2:6. V závěru tým ještě 
zabojoval, Jirka Loskot, Matěj Barák 
a Radek Skála snížili na rozdíl pouhé 
jedné branky, ale v závěru po další 
chybě opět inkasovali a do fi nále se 
neprobojovali. Zápas o třetí místo 
mezi českými mistry a vítězem ligy 
severní Anglie, Stockportem, byl je-
den z nejlepších na turnaji. Dařilo se 
především Jirkovi Loskotovi, autorovi 
čtyř branek, a skvěle hrála celá obra-
na v čele s oběma brankáři, Jakubem 
Marešem a Tomášem Říhou, kteří se 
po celý turnaj pravidelně střídali. Ještě 
11 minut před koncem zápasu vedli 
Custodes 8:4 a zdálo, že si připíší cen-
ný skalp. Závěr zápasu ale nezvládli 
a několika zbytečnými chybami pus-
tili zápas do prodloužení. V něm držel 
tým skvělými zákroky Tomáš Říha. Na 
konci druhé minuty však Custodes la-
cině ztratili míč v útoku a Stockportu 
se podařilo zápas rozhodnout pěkným 
gólem jejich nejlepšího střelce Toma 
Gosnaye. Celkově můžeme hodnotit 
vystoupení LCC jako úspěšné, ale při 
trošce štěstí a lepším zvládnutí někte-
rých klíčových okamžiků mohl tým 
dosáhnout i na vyšší příčky. Vítězem 
mužského turnaje se stal nakoncec an-
glický Spencer, když si ve fi nále poradil 
poměrně snadno se švédskými Farsta 
Cobras 13:3. Ženy LCC se ve skupině 
postupně utkaly s týmy Amsterdam 
Lions (13:2), Wirral Oxton (6:11) 
a Wettingen Wild (22:0). Vybojovaly 
tak ve své skupině druhé místo a v se-
mifi nále narazily na svého velkého 
rivala – německý Hannover. V drama-
tickém utkání dokázaly Češky zvítězit 
8:7, a probojovaly se tak až do fi nále 
celého evropského poháru. V něm 
však nestačily na suverénní anglický 
tým z Oxtonu (6:16) a v konečném 
účtování obsadily velmi cenné druhé 
místo. Navíc byla radotínská Adéla 
Blahovcová vyhlášena nejužitečnější 
hráčkou turnaje. Belgičtí pořadatelé 
připravili skvělý turnaj a je potěšující, 
že v silné konkurenci oba radotínské 
týmy uspěly.

Muži ani ženy LCC Radotín se 
mezi evropskou elitou neztratili

Radotínský biker Richard Gasperotti 
vyrazil se skupinkou jezdců do kanad-
ské divočiny v Britské Kolumbii. Pro 
autentičnost a nasátí atmosféry otis-
kujeme originální popis v originálním 
jazyce bikerů.

16.7. jsme dosedli na letiště ve Van-
couveru, kde na nás čekal Zed. Naštěstí 
nám dorazili i všechny cajky a tak nás 
čekalo už jen smontování kol, pivo, 
véča a spánek. Hned ráno jsme vyra-
zili směr Burnaby Mountain na vrchol 
SFU. Kopec je protkaný traily, přesně 
pro naše rozježdění a určitě nikdo z nás 
nezapomene na trail Cardiac, který je 
do takového kopce, že máš pocit, že ti 
exne pumpa. Kde se asi vzal ten název? 

Z tohoto kopce si odnesl vzpomínku 
Ivoš, který netrefi l lávku, vyhodil si 
kličku a zaplatil v nemocnici za 2 fotky 
a konzultaci s doktorem 1900 babek. 
Návrat na hotel jsme pojali bikersky 
a z Burnaby jsme to vzali na kolech přes 
Downtown známou ulicí Hastings, kde 
je jasný odraz společnosti, která si ujíž-
dí na úplně něčem jiném. Tak jako my 
se těšíme na kolo, oni se těší na něco do 
žíly. Doporučujeme při návštěvě Van-
couveru, letos už se hašišáci pomalu 
nevešli ani na chodník. Další dny pro-
běhly klasickým enduro/allmountain 
stylem. Oklepali jsme Lower Seymour 
přes Deep Cove, další rozvíjející se 
destinace Squamish a traily okolo Alice 
Lake, známých 50 zatáček Rob‘s Cor-

ners a Slider Cool, kde necháš veškerý 
špunty zadní gumy. Tím jsme se pře-
houpli do mekky světového bikingu,
Whistleru. Jasná volba byl hodně 
známí trail Train Wreck, který vede 
okolo rozházených vagonů vlaku po 
lese, který nám poskytl i klid na vý-
uku stylu brždění a přenášení váhy 
na kanadských prudkých skalách. 
Zpáteční trail Shit happens byl nejvíc, 
nejdál a nejhloub. Po těchto náročných 
dnech jsme začali být ztrhaní jako 
místní borůvky, tak jsme si dali day 
off . Hyperaktivní odnož naší skupiny 
se místo odpočinku u bazénu rozhodla 
oklepat Whistlerský bikepark, který 
po více jak měsíčním období sucha 

připomínal českou motokrosovou trať. 
Takže na vyndání piana, ideální. Naše 
volba padla spíše na méně ježděné trai-
ly jako třeba Angry Pirate, který má od 
nás za 1. Následující den přišel na řadu 
dortík v podobě cesty do Pembertonu 
, kde na nás čekali kluci z Blackcomb 
helicopters a vyhodili nás na vrcholek 
Barber’s Mountain. Začátek trailu je 
více o freeridingu, dostaň se dolů jak 
umíš. Odvážnější z nás hodili kola na 
hrb a jako hrdinové z freeridových fi l-
mů šplhali po prudký stěně aby si moh-
li dát ještě přídavek v podobě dlouhé 
lajny pomalu tajícího sněhu. Cestou 
prý nějaký medvěd....polovina ho zas 
neviděla. Napojujeme se na singletrail 
po kterém dojíždíme k jezeru Tenquille 

a odtud dalších 1000 výškových metrů 
perfektního singlu, kde dokážeš uvařit 
brzdy. Jako první biker se dostal do 
cíle Ivoš, který to běžel s batůžkem 
a vykloubenou klíční kostí, 17 kilome-
trů z kopce, ten zas uvařil hnáty. Teď 
už nás čekala jen třešnička na dortu, 3 
denní trip divočinou.  Hydroplán nás 
nasál na Tyaxu a musel se 3x otočit 
aby nás všechny s kompletní výbavou 
dokázal dopravit na start našeho nej-
většího adventure výletu, Lorna Lake. 
Co nejdříve jsme postavili tábor, od-
nesli jídlo daleko od našich hlav, aby 
jsme se neprobudili vedle pěkného 
medvědího kožíšku. Část party si dala 
bike a zbytek se snažil ulovit večeři. 
Ryby malý.....takže buřty. Ráno balič-
ka a celodenní trip směrem na Spruce 
Lake, opravdová divočina, kam se do-
staneš jen na kole, pěšky nebo na koni. 
Helikoptéra i hydroplán je ti k prdu, 
protože se nedovoláš. Prostě není sig-
nál.  V podvečer dorážíme k našemu 
dnešnímu cíli, kde probíhá zase další 
pokus o chycení večeře, ryby neberou, 
to dřív chytíme rýmu nebo vlka. Jelikož 
minulá noc nám ukázala, že umí udělat 
pěknou námrazu na spacáku, nene-
cháváme nic náhodě a taháme spoustu 
dřeva z lesa na celonoční čaďák. Ráno 
se probouzíme vedle doutnající klády, 
rychle pobalit, něco teplého za žebro, 
chytnout rudla a vyrážíme směr Tyax. 
Cestou přes velký pas nás málem sežra-
la turbo hovada, komáři a malý mušky. 
Statečně jsme se ubránili a dorazili 
na Tyax, kde na nás čekal český řízek 
s bramborovým salátem od místního 
českého indiána Zdeňka a jeho ženy 
Blanky. Náš velký obdiv patří zejména 
Ivošovi, který 3 denní trip v divočině 
odběhl indiánským stylem s vykloube-
nou klíční kostí. Na Chilcotins se neza-
pomíná a kdo tam jednou byl, chce se 
vrátit. Ručník končí, mýdlo končí a náš 
kemp končí taky a věřím, že se zase 
s naší partou rozehranou zase prožene-
me divočinou. 

Radotínská kola v Britské Kolumbii

Je mnoho organizací, které mají svoji his-
torii. Ta o radotínském Sokolu se píše již 125 
let. I po takové době jde o moderní organiza-
ci s více jak  šesti sty členy.

Sokol byl prvním tělocvičným spolkem 
v Radotíně. K Tyršovým ideálům, k vlas-
teneckému heslu „Co Čech, to Sokol“, se 
přihlásili i zdejší obyvatelé a na ustavující 
valné hromadě byl 28. října 1888 založen 
Sokol Radotínský.  O sportovním, kul-
turním a vlasteneckém přínosu Sokola 
pro obec nikdy nebylo a ani dnes není 
pochyb. Sokolové se 
významně zapojili do 
společenského a kul-
turního života obce 
a svým působením tak 
vychovávali k vlastenec-
tví a národní hrdosti. 
Pozoruhodné je, že or-
ganizace měla od svého 
založení až do roku 
1948 pouze tři starosty, 
Václava Drchotu (39 let), 
MUDr. Bohumila Vo-
denku (10 let) a Fran-
tiška Maška (11 let).  
V roce 1932 na po-
zemku mezi vilkami 
(d ne šn í m i  u l ic em i 
Grafitová a Vykoukových) vyrostla nová 
budova sokolovny s velkým sálem, restau-
rací i venkovním hřištěm. Dodnes je tento 
objekt jednou z výrazných staveb Radotína 
a o jeho kvalitách svědčí to, že se v něm 
dosud cvičí. Činnost Sokola byla několikrát 
přerušena. V roce 1941 za protektorátu 
a po politických změnách v roce 1948. Po 
válce byla obnovena hned v květnu 1945, 
ale ukončení organizace s úmyslem progra-
mově zničit ideu Sokola trvalo přes čtyřicet 
let (1948 až 1989). V období let 1950–1954 
politické orgány určily pro tělovýchovnou 
organizaci názvy Sokol Kovocement, Sokol 
Kovo, Spartak Aero, Spartak Stavoloko. 
Až se posléze ustálil název Dobrovolná 
sportovní organizace Spartak Radotín. 
Usilovnou prací se po roce 1989 podařilo 
obnovit tradici Sokola. Prvním starostou 
po více než 40 ztracených letech se stal 
Ing. Vladislav Šimáček. V roce 2001 byl 
zvolen starostou Mgr. Miroslav Knotek, 
v té době jeden z nejmladších sokolských 

starostů v republice (33 let). Na pozici 
jednatele byl zvolen Ondřej Mika. Areál So-
kola Radotín prošel rozsáhlou modernizací. 
V roce 2001 bylo otevřeno první boxlakro-
sové hřiště s umělým povrchem v Evropě. 
V následujících letech bylo vybudováno 
umělé osvětlení, tribuny, přístupové cesty 
nebo oplocení areálu, došlo k plynofi kaci 
budovy sokolovny a restaurace, přibyly 
nové sprchy, vzduchotechnika. Kompletně 
zrekonstruovaná restaurace byla otevřena 
v listopadu 2004 za účasti bývalé starostky 

městské části Hany Žižkové. Z větších 
investic pak stojí za zmínku ještě výměna 
umělé trávy na hřišti (2008), oken a dveří 
(2009), parket na hlavním sále nebo střešní 
krytiny na balkonech (2010). Poslední 
velká rekonstrukce je připravena na konec 
října letošního roku, kdy budou kompletně 
vyměněny mantinely, doplněny ochranná 
skla a ochranné sítě na venkovním lakro-
sovém hřišti. Činnost v jednotě byla obno-
vena v oddílech všestrannosti, badminto-
nu, kulturistice a lakrosu. Později vznikly 
ještě oddíly stolního tenisu, gymnastiky, 
nohejbalu a malé kopané (ta přešla v roce 
2007 pod SC Radotín). Modernizovaná 
a udržovaná sokolovna a její areál patří 
k nejlépe vybaveným nejen v Praze, ale 
v celé České republice.

Sokol Radotín si dovoluje pozvat pří-
znivce a členy na akademii k 125. výročí 
dne 21.10. od 17.00 hod. do radotínské 
sokolovny.

Radotínský Sokol oslavuje
28. října 125. let od svého vzniku

Jarní deštivý a zmrzlý cyklistický závod 
Zbraslavská osma je zapomenut, ale počasí 
jakoby chtělo v sobotu 21. září odčinit nepří-
zeň minulého ročníku.  

Navzdory nepřející předpovědi a hrozi-
vým černým mrakům nad obzorem byly 

přímo ideální podmínky pro závodění. 
Však se také v Borovičkách sešlo na sto 
borců a minimálně stejný počet fanoušků. 
I díky této hojné účasti mohli být vyhláše-

ni dva jubilanti, celkově třítisící účastník 
v historii Osmy a dvoutisící závodící dítě. 
„Těší nás, že se daří organizovat spor-
tovní akci, kde nejsou na prvním místě 
vrcholové výkony, ale jejímž smyslem je 
možnost zkusit si opravdové závodění 

úplně pro každého, 
bez ohledu na výkon-
nost či vybavení,“ po-
chvaloval si účast dětí 
spoluzakladatel závodu 
a nyní starosta Zbra-
slavi Aleš Háněl. 

Soutěžní okruh je 
pro amatérské i zá-
vodní tréninkové jízdy 
stále připraven, když 
32 .  ro č n í k  s t a r t u je 
na jaře příštího roku. 
A le komu z ávoděn í 
se startovním číslem 
uč a rova lo ,  mů ž e  s i 
z k u s i t  o b l í b e n ý 

Zbraslavský běh v neděli 1. prosince.

Zbraslavskou osmu projelo
už 3000 cyklistů

Kvůli deštivému počastí se totiž nepoda-
řilo v původním termínu dobudovat nové 
bouloviště v areálu plážového volejbalu 
RSK. Z těchto důvodů bylo loučení přeloženo 
z  22. září na neděli 20. října .

Navíc počasí této jihofrancouzské hře 
skutečně nepřálo – nedejte se, 
milí čtenáři mýlit současným 
slunečným, i když poměrně 
chladným babím létem. 
Ovšem, na druhou stranu, 
doufejme, že v tu neděli 20. 
10. bude alespoň takhle. 

Ti zvídaví z vás se mohou 
zajít podívat na uvedené 
místo, jak stavba pokračuje. 
A pokud by se snad někdo 
nemohl dopátrat, kde to je, 
tak se mohou zeptat např. 
p. Zdeňka Krupila ml., čemu 
se říká Elbrus. A Zdeněk, 

který už několik let provozuje místní stánek 
s občerstvením, je bezpečně navede. Takže se 
těším společně s dalšími milovníky pétanque 
na neděli 20. října! Doba zahájení (presentace 
od 13.30 hodin) a další náležitosti zůstávají 
v platnosti. 

Pétanque-ové loučení s létem přeloženo…

Více na: www.simpleride.cz 

Více na: www.hsh.cz/beh



   Ve čtvrtek 3. října se na klubové scéně 
U Koruny mohli divačky a diváci na 
vlastní uši i oči přesvědčit, že známý no-
vinář, spisovatel a redaktor Josef Klíma 
umí nejen odhalovat různé kauzy…
 Klíma, autor stovek televizních 
reportáží, desítek knih a filmových 
scénářů, který je právem považován 
za zakladatele české investigativní 
žurnalistiky, umí také skvěle hrát na 
klávesy a zpívat!
   Trio Na vlastní uši band ve složení 

Josef Klíma, Andy Seidl, hudebník, 
zpěvák, herec a skladatel, a Pavel Půta, 
hudebník, zpěvák, herec a skladatel, na-
dchlo všechny přítomné nejen skvělými 
texty, výbornou hudbou, ale i vtipnými 
komentáři v podání všech tří pánů.
    A že se na závěr bude i tančit a domů 
se nebude nikomu chtít ani po zavírací 
době, to asi nečekal nikdo. Ti, co to 
nestihli, se můžou na kapelu těšit zase 
na jaře 2014 na Klubové scéně. 

Patrně hlavně Radotíňáky by mohla 
zaujmout výstava nazvaná „Historie 
pražských cementáren“, která je až do 
6. listopadu otevřena v komunitním 
centru Prádelna na Smíchově.

Proč právě pro radotínské? Jed-
noduchá odpověď: Výstava předsta-
vuje unikátní dobové dokumenty, 
zobrazující vznik, rozvoj a případně 
zánik (jako např. Podolské cemen-
tárny) cementáren v Praze. A nechybí 

Jaký byl „Na vlastní uši band“
na vlastní oči i uši?

Mimořádně zajímavá výstava

Členové Dělnické tělocvičné jednoty 
ve Velké Chuchli po dvouleté přestávce 
uspořádali v neděli 22. září Tradiční 
chuchelské posvícení.

Tentokrát se celá akce 
nes la  v  komor ně j š í m 
stylu. Pro rodiny s dětmi 
byla př ipravena velká 
orientační hra za věžemi 
v okolí Chuchle. Úkolem 
bylo projít třináctikilo-
metrovou trasu a prohléd-
nout si věže v regionu. Šlo 
o věže kostelů v Malé 
a Velké Chuchli, kapličku 
na náměstí Chuchelských 
bojovníků, kostel Všech 
svatých ve Slivenci a věž 
zámečku v Lochkově.

S důkazy o své návštěvě 
pak účastníci hry spě-
chali zpět do areálu DTJ 
Velká Chuchle, kde se 
zatím konalo sousedské 
posezení s občerstvením 
a pravými posvícenský-
mi koláčky z řevnické 
pekárny pana Pecky. 
Na z ávěr  odpoled ne 

Posvícení ve sportovním stylu

  Kladenské divadlo V.A.D. tentokrát 
nebude vrtat do zubů, ale bude (se) vr-
tat v prostředí jedné fi ktivní soukromé 
televizní stanice. 
  Jejich Krvavý román sleduje příběh 
jednoho perného dne redakčního štábu 
zpravodajské redakce s jeho laxními mode-
rátory, znavenými, lehce exhibicionistickými 
redaktory, jedním těžce frajerským redakto-
rem či citlivě depresivním kameramanem 
a střihačem. Do jednotlivých reportáží pak 
vstupují některé z příběhů inspirovaných 
Váchalovým literárním dílem.
    Inscenovat Váchalův Krvavý román, skvě-
lé dílo české literatury i výtvarného umění, 
na divadle je velká výzva. Surrealistická 
rozkošatělost pokleslého čtiva, braku 19. sto-
letí, inspirovala například režiséra Jaroslava 
Brabce ke zfi lmování tohoto „hororu“. 
   V podání skvělého divadla V.A.D. není ale 
Krvavý román brakem, i když brak je jeho 
ústředním tématem. Kdo již v Koruně kladen-
ský soubor a jejich Rozpaky zubaře Svatopluka 
Nováka, nebo Féérii o Kladně viděl, jistě si ne-
nechá ujít ani tento výjimečný zážitek. 

Krvavý román v Koruně!

Výstava, na které se každoročně 
představují výtvarní umělci, především 
malíři, sdružení v Kruhu radotínských 
výtvarníků, se tradičně uskuteční ve 
velkém sále Kulturního střediska Rado-
tín v domě U Koruny v týdnu od 10. do 
16. listopadu.

Slavnostní vernisáž je naplánována 
na sobotu 9. listopadu od 17.00 hodin. 

Po celý týden pak je možné nejen 
porovnávat umělecký vývoj jednot-
livých autorů, případně seznámit 
se s novými členy „Kruhu“, ale také 
některá z vystavených děl zakoupit, ať 
už jako dárek či srdeční záležitost pro 
sebe sama.

Výstava je totiž prodejní a určitě 
bude opět z čeho vybírat.

Takže pro ty, kdo budou mít zájem: 
veškerá díla je možné si zde prohléd-
nout (a některá i zakoupit) v týdnu od 

Salón Kruhu radotínských výtvarníků

Hořkou komedii a roadmovie fran-
couzských autorů P. Palmadea a Ch. 
Duthurona v podání Divadelního 
souboru Křoví dává Kulturní středis-
ko Radotín v domě U Koruny na své 
klubové scéně 13. listopadu od 19.00 

Na útěku

Podání Křoví v režii Dany Radové 
je již ověnčeno oceněním za režii i oba 
herecké výkony. A o čem že to je? Na 
krajnici u silnice čekají dvě ne zcela 
tradiční stopařky: asi čtyřicetiletá 
Margot, která utekla z domova v den 
18. narozenin své dcery, a pětasedm-
desátiletá Claude, která utekla z domo-
va důchodců. Margot je lehce upjatá, 
životem ztahaná matka dospívajících 
dětí, Claude je svěží stařenka, čerstvá 
vdova s originálními nápady. A velká 
dobrodružná cesta může začít…

neděle 10. do soboty 16. listopadu 
vždy mezi desátou hodinou dopolední 
a šestou večerní.

nechá ujít ani tento výjimečný zážitek. 

Krvavý román – Kulturní středisko 
Radotín v domě U Koruny ve čtvrtek 
31. října v 19.30 hodin

pochopitelně báječná dokumentace 
o cementárně v Radotíně. Výstava se  
totiž zrodila péčí ředitele radotínské 
cementárny Ing. Ladislava Damaška 
a jeho spolupracovníků. 

Pro toho, kdo by měl zájem výstavu 
zhlédnout: přesná adresa je Holečkova 
38, Praha 5. Spojení je např. od Anděla 
– jednu stanici tramvajemi 4, 9, 10, 16 
do zastávky Bertramka. A pak je to 
kousek do kopce!

došlo i na oblíbenou soutěž v pro-
kousávání posvícenského koláče, při 
které se všechny děti opravdu vyřádily. ����������������������
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Almáši Robert (Slovensko) 
Hadincová Marta 

Hadinec Miro
Hampl Petr Alois 

Hampl Petr ml.
Hamplová Ivana 

Hanušová Veronika 
Hemza Zdeněk 

Jakubíčková Eliška 
Johanus Petr 

Kalabza Jindřich
Kořánová Eva 

Krásná Dagmar
Krátký Aleš 

Kubecová Jana
Mahelka Karel 

Mahelková Dagmar
Majcherová Jana

Prokop Zdeněk 
Pošarová Markéta
Šafránková Jana

Štědra Jaroslav 
Tomík František

Vacková Lucie 
Warausová Ludmila 

Žáková Eva
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Warausová Ludmila 
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Fotoklub pro tvořivé

Kulturní středisko Radotín v domě U Koruny 
rozjíždí nový tvůrčí projekt – Fotoklub Radotín 

pro tvořivé žákyně a žáky druhého stupně.
Bude se scházet jednou za dva týdny v pátek nebo 

sobotu (vždy po dohodě) na dvě hodiny 
právě v domě U Koruny a kurz jim nabídne možnost 

dozvědět se něco o fotografi i
a fotoaparátu, o vnímání světa přes hledáček (či 

displej).
Bude se tu učit nejen zátiší, krajinu, portrét, makro, 

ale i reportáže třeba na zajímavých 
kulturních pořadech v kulturním středisku.

A už teď se všichni mohou těšit na společnou 
výstavu svých fotografi í!

Přihlášky – co nejdříve u Lektorky Alžběty Pilařové na
                      e-mailu: a301p@seznam.cz


