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Slovo starosty
S cyklisty se
„roztrhl pytel“. A to
nejen díky konečně dokončenému
přemostěn í V ltavy. Určitě toto
všichni uv ítali, protože jsme na to čekali již
několik let. Trasy směr Karlštejn se
teď sice Zbraslavi vyhnou, ale nově
budovaná cyklotrasa podél Vltavy
směrem na Vrané to určitě nahradí.
To, že se roztrhl pytel, usuzuji
z množství cyklistických závodů,
které se na Zbraslavi v průběhu dubna a května konají. Vše
začalo v dubnu mistrovstvím
republiky v dětské cyklistice
Bike Clinic Cup. Jsem rád, že
pořadatelé umístili první závod
desetidílného celorepublikového seriálu zrovna k nám. Na
něj navázal 1. května závod se
zajímavým názvem Cukroušův
mazec. Šlo již o 3. ročník závodu
přes Brdy, kde si můžete užít trať
i 70 km. Takže pravověrní bikeři
si mohli užít dosytosti členité
náročné trasy. Opět nechyběl
doprovodný závod pro děti. V neposlední řadě 10. května se konal
již 32. ročník Zbraslavské osmy.
Opět akce pro širokou veřejnost,
ale zejména pro děti. Zajímavé
kolečko v Borovičkách umožnilo
sportovně se vyžít všem věkovým
kategoriím.
Nakonec tak trochu specifická
cyklistika. 7. června bude pořádat Veteran Bicycle Club tradiční
podnik konaný nepřetržitě od
roku 1984. „Jízda s vrchu Jíloviště-Zbraslav“, XXXI. ročník.
Od 9.00 do 19.00 hodin pestrý
program s reji, živou hudbou
a soutěžemi na Zbraslavském náměstí. Po poledni krátký Sprint
do vrchu a vlastní Jízda s kopce.
Odpoledne pokračování programu s živou hudbou.
Jsem opravdu rád, že se u nás
koná tolik akcí. Je to potvrzením
toho, že jsme národ cyklistů
a snad i naše MČ trochu svoji
podporou pomohla najít užitečnou náplň pro volný čas.
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Věž pro Radotín
V partnerském městě Městské části
Praha 16, bavorském Burglengenfeldu, stojí Radotínská věž. Nebyla nově
postavena, jedná se o renovovanou
památku – jednu ze čtyř zachovaných věží hradebního opevnění. Tři
z nich byly propůjčeny partnerským
městům – francouzskému Pithiviers,
Johanngeorgenstadtu z bývalé NDR
a českému Radotínu, aby se zde místním
mohla představit.
K slav nost n í mu předá n í d r uhé opravené věže, té pro Radotín, a současně i k otevření stálé
expozice představující místním
jejich č e s k é p a r t n e r s k é m ě s t o ,
d o š l o v sobotu 12. dubna 2014.
Za Prahu 16 věž převzali starosta
Mgr. Karel Hanzlík, jeho zástupce Mgr. Miroslav Knotek, radní pro kulturu Ing. Petr Binhack
a tajemník ÚMČ Praha 16 Ing. Pavel Jirásek, nechyběli ani tvůrci

výstavy z řad letopisecké komise
a učitelé ZUŠ, kteří pro burglengenfeldské přichystali na večer koncert.
Místní starosta
Heinz Karg,
kter ý toto jaro ukončuje
po 24 letech
(4 vol e bn íc h
obdobích) své

Nejlepší web má radotínská knihovna
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval již patnáctý ročník (poosmé pod záštitou Asociace krajů České republiky) Bibliowebu,
soutěže o nejlepší webové stránky knihovny. Letošním vítězem se ve své kategorii
stala Místní knihovna Radotín.
Tato soutěž měla inspiraci v soutěži Zlatý erb, kde se vyhodnocují
we b ové s t r á n k y a e le k t ron ic k é

Praha 16 Ing. Pavel Jirásek a autorka
webu Ing. Irena Farníková.
Pětičlenná odborná porota hodnotila weby veřejných knihoven ve
dnech 17.2.2014 až 9.3.2014. Žádným
až deseti body byla hodnocena kvalita
obsahu stránek, jejich design, možnosti komunikace stránek s uživatelem
(formuláře na psaní do knihovny, na
objednávání novinek, on-line předre-

pů s ob en í ve f u n k ci, se bohužel
zúčastnit nemohl, zastoupil ho tedy
jeho první zástupce Theo Lorenz
a předseda par tnerského spol ku
Radotín – Burglengenfeld Georg Tretter. Ti, spolu s dalšími, předali „klíče“
odopevnění přátelům z Radot í n a . Vě ž pr o
Radotín tak
byla otevřena – i s výstavou
uvnitř.
Dvě patra
Radotínské věže
zaplni li letopisci především
vel kofor mátovými fotografiemi – to proto, že
stejné prostory
budou současně
sloužit pro výu k u u mělecké
školy. Nechybí

2. e-Aukce pro
občany a podnikatele
Více než 3,6 milionu korun a průměrně 27,85 % z cen elektřiny a plynu
ušetřilo 299 domácností v 1. elektronické aukci v Radotíně. Nyní je tu nabídka
pro ty, kteří první aukci realizovanou
v letních měsících loňského roku nestihli nebo nevěřili v její větší úspěch.
První elektronickou aukci pro občany a podnikatele v regionu Prahy 16
uspořádala radotínská radnice ve spolupráci se společností eCENTRE v loňském roce. Vzhledem k jejímu

Sledování jarního
úklidu on-line

služby obcí a měst, vyhlášení vítězů
obou soutěží proběhlo 7. dubna na
celostátní konferenci ISSS v Hradci
Králové. Ocenění za Radotín převzali tajemník Úřadu městské části

gistrace, rezervace a prodlužování
dokumentů), použití technologií Web
2.0 (OPAC 2.0, RSS, blog, facebook,
wiki, sdílení obrazových dat apod.),

Radotínská radnice se snaží nadále
zpřístupňovat data o své činnosti i práci zřizovaných organizací. Poslední novinkou je sledování vozidel při jarním
úklidu komunikací on-line na veřejně
přístupné webové adrese.
Již od října 2012 po dvě zimní sezony mohli občané Prahy 16 (i kdokoli
z veřejnosti mimo region) sledovat
práci tří vozidel zapojených do zimního úklidu komunikací kdykoli během
dne. Nově je možné na webové adrese

ZDARMA

První květnový den jsme si připomněli
10. výročí od okamžiku, kdy se Česká
republika stala novým členským státem
Evropské unie, ekonomického a politického společenství v současnosti čítajícího
již 28 evropských zemí. 1. května 2004 se
po více jak osmiletém snažení podařilo
docílit splnění zahraničněpolitické priority
ČR – smluvní utužení vztahů s Evropským
společenstvím, které se postupně rozšiřovalo směrem k užší obchodní a politické
spolupráci. Mnozí si možná právě v době
uvedeného výročí klademe otázku a snažíme se hodnotit, co nám členství v Evropské
unii za deset let přineslo, co jsme získali či
ztratili a jakou proměnou eurozóna prošla.
Dnes, v kontextu událostí v Ukrajině, si více
jak jindy uvědomujeme díky členství v unii
větší jistotu bezpečí před vnějšími nepřáteli.
Ještě bytostně více si toto pravděpodobně
uvědomují občané pobaltských republik
Estonska, Litvy a Lotyšska, které byly rovněž přijaty před deseti lety a ve kterých by
mohla nastat stejná situace jako ve východní části Ukrajiny vyvolaná separatistickými
snahami ruské menšiny.
V rámci našeho běžného života se členství v Evropské unii především naplnilo
v podobě svobodného cestování, možnosti
studia a práce. Okamžitě jsme si zvykli
překračovat hranice bez nutnosti výjezdní
doložky, devizového příslibu nebo i často
ponižující osobní prohlídky na hranicích.
Svobodný přejezd hranic je skutečně něčím
neocenitelným. Zástupci municipalit, ale
i další nejrůznější veřejnoprávní a soukromé
subjekty, měli a dále mají možnost čerpat
finanční prostředky v rámci Operačních
programů z fondů Politiky soudržnosti
členských zemí EU. Po první etapě, která
probíhala od roku 2007, je v letošním roce
zahájena etapa druhá, jež bude ukončena
v roce 2020. Programy a prostředky v nich
pomáhají snižovat nerovnosti mezi regiony
a v upadajících průmyslových oblastech
a výrazně zlepšují kvalitu života. Nejvíce
peněz tak plyne do zlepšení infrastruktury
(budování čističek odpadních vod, instalace
obnovitelných zdrojů energie, výstavby silnic
a železnic, odstraňování ekologických zátěží,
protipovodňová opatření či podpora začínajícím podnikatelům) nebo na zvyšování zaměstnanosti a počtu pracovních příležitostí.
Za deset let prošla EU výraznou proměnou a má řadu problémů především
z hlediska zadlužování některých členských
států, přesto se stále jedná o smysluplný
a strategický projekt, jenž je potřeba zdokonalovat ve smyslu odstraňování zbytečné
byrokracie, zvýšení konkurenceschopnosti
a flexibility, a to při zachování významných
pravomocí jednotlivých členských států.
Pohodové květnové dny za redakční radu
přeje

Informace k volbám do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu byly
vyhlášeny prezidentem České republiky dne
22. února 2014 rozhodnutím publikovaným
ve Sbírce zákonů pod č. 24/2014 Sb., která
byla rozeslána dne 19. února 2014. Volby do
Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů.
Poslanci Evropského parlamentu jsou
voleni na dobu 5 let. Mandát poslance
vzniká podle evropského volebního zákona
zahájením první schůze Evropského parlamentu v novém pětiletém funkčním období
Evropského parlamentu.

Te r m í n v o l e b b y l s t a n o v e n n a
23. a 24. května 2014. V první den voleb,
v pátek, začíná hlasování ve 14 hodin a končí ve 22 hodin. V sobotu pak hlasování začíná v 8 hodin a končí ve 14 hodin. Hlasování
probíhá ve volebních místnostech na území
České republiky a ve volebních místnostech
zřízených při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí,
s výjimkou konzulárních úřadů vedených
honorárními konzulárními úředníky. Pro
volby do Evropského parlamentu tvoří území České republiky jeden volební obvod.
Pro občana, který si nepřinese vlastní
hlasovací lístky, které mu budou doručeny
do schránky, budou k dispozici hlasovací
lístky v příslušné volební místnosti každého
volebního okrsku příslušejícímu danému občanovi. Zároveň ale žádáme občany, aby si své
hlasovací lístky pokud možno vzali s sebou.

Zásady pro hlasování

Volič
Voličem je státní občan České republiky,
který alespoň druhý den voleb, tj. 24. května
dosáhl věku nejméně 18 let, anebo občan jiného členského státu EU, který je přihlášen k trvalému anebo přechodnému pobytu na území
ČR po dobu nejméně 45 dnů před konáním
voleb, tj. nejméně od 9. dubna 2014.
Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech
voličů. Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu
je zápis státního občana České republiky,
který má právo volit (dále jen „volič“), do
seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu. Tento seznam vede obecní
úřad, městský úřad, úřad městyse, magistrát statutárního města, které není územně
členěno, úřad městské části nebo městského
obvodu (dále jen „obecní úřad“) pro každé
volby do Evropského parlamentu postupem
daným zákonem. Nejpozději 40 dnů přede
dnem voleb (13. dubna 2014) zanese obecní
úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu
voličů. Tímto způsobem je každý občan
České republiky, který má právo volit ve
volbách do Evropského parlamentu a má na
území České republiky trvalý pobyt, zapsán
automaticky do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu. O povinnostech
voličů jiných členských států Evropské unie
nebo voličů cizinců hlášených k trvalému
pobytu na území ČR jsme vás informovali
v dubnovém vydání Novin Prahy 16.
Voličské průkazy (§ 30)
Volič, který se nebude zdržovat v době

voleb do Evropského parlamentu konaných
ve dnech 23. a 24. května 2014 ve volebním
okrsku v místě svého trvalého pobytu, může
hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv
stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku
v zahraničí. O voličský průkaz bylo možno
požádat do 8. května.
Podle ustanovení § 36 odst. 3 a 6 zákona
o volbách do Evropského parlamentu při samotném aktu hlasování prokáže volič, který
hlasuje na voličský průkaz, po příchodu do
volební místnosti svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním,

Číslo

Praha - Lipence

39001

Základní škola

Černošická 168

724 189 008

Praha - Lochkov

40001

Zasedací místnost
ÚMČ Praha - Lochkov

Za Ovčínem 1

257 811 836
724 030 551

Praha 16

16001

Dům pečovatelské služby

K Cementárně 1522/1c

702 279 091

Praha 16

16002

Kulturní středisko Radotín

náměstí Osvoboditelů 44/15

702 279 092

Praha 16

16003

Sportovní hala

U Starého stadionu 1585/9

702 280 845

Praha 16

16004

ZŠ Radotín, přístavba u jídelny

Loučanská 1112/3

702 279 040

Praha 16

16005

Channel Crossings

Vrážská 238/8

702 279 041

Praha 16

16006

Restaurace Pivní sanatorium

Štěrková 549/15

702 279 042

Praha 16

16007

Sokolovna TJ Sokol Radotín

Vykoukových 622/2

702 279 043

Praha 16

16008

Kulturní středisko Radotín

náměstí Osvoboditelů 44/15

702 279 093

Praha - Velká Chuchle

54001

ZŠ Charlotty Masarykové,
učebna 2.A (přízemí nové přístavby)

Starochuchelská 240

602 200 832

Praha - Velká Chuchle

54002

ZŠ Charlotty Masarykové,
učebna 2.B (přízemí nové přístavby)

Starochuchelská 240

774 648 952

Praha - Velká Chuchle

54003

Učebna v 1. patře SAFINY

V Lázních 1

774 123 099

Praha - Zbraslav

56001

Základní škola Vladislava Vančury

Hauptova 591

734 159 649

Praha - Zbraslav

56002

Hasičská zbrojnice

Žitavského 571

734 159 650

Praha - Zbraslav

56003

Základní škola Vladislava Vančury

Nad Parkem 1180

734 159 651

Praha - Zbraslav

56004

Výzkumný ústav meliorací
a ochrany půdy

Žabovřeská 250

734 159 652

Praha - Zbraslav

56005

Výzkumný ústav meliorací
a ochrany půdy

Žabovřeská 250

734 159 653

Praha - Zbraslav

56006

Základní škola Vladislava Vančury

Nad Parkem 1180

734 159 654

Praha - Zbraslav

56007

Základní škola Vladislava Vančury

Nad Parkem 1180

734 159 655

Praha - Zbraslav

56008

Základní škola Vladislava Vančury

Nad Parkem 1180

734 159 656

Praha - Zbraslav

56009

Základní škola Vladislava Vančury

Nad Parkem 1180

734 159 657

Objekt čp. 125

Lahovičky,
Strakonická 125

734 159 658

Praha - Zbraslav

56010

Místo

diplomatickým 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 voličů (§ 36 odst. 6 zákona o volbách do Evropského parlamentu).
Po splnění povinností občana ČR nebo
po učinění záznamu ve výpisu ze zvláštního
seznamu voličů obdrží od okrskové volební
komise sadu hlasovacích lístků a prázdnou
úřední obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky,
nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky jsou starostou městské části
distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede
dnem voleb, tj. 20. května 2014. V případě, že
dojde k jejich 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.

Více informací o soutěži naleznete na
straně 4 a na www.chc.cz.

Na konci března předala vítězům soutěže
u příležitosti výstavy fotografií na Staroměstské radnici cenné výhry.
Vítězové jednotlivých kategorií získali od
Channel Crossings věcné ceny jako jazykové
pomůcky a učebnice, stejně jako slevy na
jazykové zkoušky City & Guilds. Absolutní
vítězkou se stala Zuzana Hedbávná, která
odbornou porotu oslovila svou prací „Navždy spojeni“. Jazyková škola Channel Crossings vítězce věnovala jazykovou zkoušku
v hodnotě 3800 Kč. „Život naší školy není
jen o jazycích, ale i o umění. Jsme rádi, že
můžeme podpořit mladé talenty,“ uvedla
Eva Havránková, marketingová manažerka
Channel Crossings.
Jazyková agentura Channel Crossings
se zabývá poskytováním jazykové výuky
pro firmy i veřejnost. Je zakládajícím členem ACERT (Asociace certifikovaných
jazykových škol) a v roce 2012 se stala
členem AJŠA (Asociace jazykových škol
a agentur ČR).

Adresa

Telefon
do volební
místnosti

Městská část

Soutěž v digitální fotografii
Jazyková škola Channel Crossings podpořila 2. ročník soutěže v digitální fotografii
PHOTOCONTEST, jež je součástí rozsáhlého
vzdělávacího projektu PHOTOBASE určeného studentům středních škol a žákům druhého stupně základních škol. Organizátorem
soutěže je radotínské Gymnázium Oty Pavla.

Volební místnost
Ve volební místnosti budou na viditelném
místě vyvěšeny hlasovací lístky označené
nápisem „vzor“, prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud
byla doručena do 48 hodin před zahájením
voleb, a to v českém jazyce a pracovních jazycích Evropské unie a informace o základních zásadách hlasování do Evropského parlamentu na území České republiky ve všech
jazycích členských států Evropské unie.
Zásady hlasování
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. Po záznamu ve výpisu ze

hlasovacích 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 volební komisi, o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková
volební komise vyšle k voliči své dva členy
s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování
postupují členové volební komise tak, aby
byla zachována tajnost hlasování.
Pro tyto účely je níže uveden kompletní
přehled telefonních čísel do všech okrskových volebních komisí za celý správní

stálého seznamu voličů nebo zvláštního
seznamu voličů obdrží 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 hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební
komise. Volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Spolu s hlasovacími lístky obdrží
volič informace o způsobu hlasování.
S voličem, který nemůže sám upravit
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 komise, a hlasovací lístek
za něho upravit a vložit do úřední obálky.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu

obvod Prahy 16.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací
lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky,
které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas
voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.
Volič, který se bude v době voleb do
Poslanecké sněmovny v roce 2014 zdržovat
v zahraničí, má dvě možnosti: Voličům zdržujícím se v zahraničí dlouhodobě podají
žu
informace na příslušných zastupitelských
úřadech. V případě krátkodobého pobytu
v zahraničí je vhodné volit při volbách do
Evropského parlamentu v zahraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který
voliči vydá úřad městské části v místě jeho
trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu
voličů je zapsán.
Žádáme všechny voliče, aby sledovali
průběžně zveřejňované informace na
webových stránkách městských částí.

Odpovědi na spotřebitelské otázky
Vztahy mezi spotřebitelem a prodávajícím
či poskytovatelem služeb upravuje zejména
občanský zákoník. Neznalost našich práv
nás může při řešení spotřebitelských problémů opravdu „přijít draho“. Znáte odpovědi
na následující otázky?
Potřebuji nutně pro uplatnění reklamace
fakturu či účtenku?
Nikoli. Při uplatňování reklamace stačí
prokázat, že jste u prodejce věc zakoupili.
To lze doložit třeba výpisem z bankovního
účtu, záručním listem, staršími reklamačními protokoly, originálním obalem,
specifičností zboží (pokud jej nikdo jiný
neprodává), v krajním případě i svědeckou
výpovědí.
Prodejce mi řekl, že není možná reklamace zboží, protože bylo v době nákupu ve
slevě. Má pravdu?
Toto tvrzení je neoprávněné. I zlevněné
zboží můžete reklamovat po dobu 24 měsíců. Výjimku tvoří sleva, která byla poskytnuta pro vadu výrobku – pro takovou vadu pak
zboží reklamovat nelze, na všechny ostatní

vady daného zboží záruka ovšem platí.
Koupil jsem si notebook na IČ, přesto
mám stejná práva jako spotřebitel. Mám
pravdu?
Pokud uvedete ve smlouvě identifikační
číslo, můžete tím dávat druhé straně smlouvy
najevo, že do právního vztahu vstupujete jako
podnikatel. Z toho plynou určité rozdíly ve vašich právech. Například nemáte
pro uplatnění reklamace lhůtu 24 měsíců a není stanovena lhůta 30 dnů pro
vyřízení reklamace. Tvrdíte-li, že jste
nevystupovali jako podnikatel, musíte
to v případě sporu prokázat.
Od každé smlouvy mohu odstoupit.
Je tomu tak?
Odstoupit od smlouvy je možné
pouze v případech, kdy to umožňuje
zákon nebo se na tom dohodnete
s prodávajícím. Odstoupit od kupní smlouvy můžete například, pokud prodejce třikrát
uzná vaši reklamaci ohledně stejné závady
zboží. Nebo pokud není možné věc opravit
či vyměnit. Odstoupit od kupní smlouvy do

Odvoz odpadních
vod podražil
V roce 2012 se podařilo radotínskému úřadu vyjednat výhodnější
podmínky pro odvoz odpadních vod
z těch bytových objektů v Radotíně,
kde ještě není dokončena splašková kanalizace. Začátkem letošního
roku však došlo k neohlášenému
skokovému navýšení ceny ze strany
dodavatelské společnosti, a proto
proběhla další jednání vedoucí nakonec k úpravě podmínek.
Základní problém nastal v roce
2012, kdy vývoz žump skokově podražil poprvé. Autodopravci tímto reagovali na uzavření výpustního místa
v nedalekých Lahovicích a nutnost
odvážet odpadní vody až do Ruzyně
nebo Kunratic. Vícenáklady na ujeté
kilometry, dálniční poplatky a čas
strávený cestou promítli do svých
cen: z 90 Kč za kubický metr se sazba
vyšplhala až ke 180 korunám, tedy
přesně na dvojnásobek. Jeden vývoz
12kubíkové žumpy tak lidem podražil
o celých tisíc korun!
Aby každý občan nemusel vyjednávat o podmínkách individuálně,
vložila se do věci radotínská radnice,
která se snažila ochránit lidi již tak
poškozené nedokončenou kanalizací.
Po řadě jednání iniciovaných úřadem
Prahy 16 s vlastníkem i správcem pražské kanalizační sítě začaly od září 2012
odpadní vody odvážet také Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (resp. pobočka
firmy Česká voda – Czech water, a.s.),
a to za 1050 Kč vč. DPH za 8 kubíků.
Cena tedy klesla na 131 Kč/m3 při využití
plné kapacity fekálního vozu.
Bohužel od ledna 2014 bez předchozí ho oh lá šen í a z důvod něn í
cena skokově narostla na 1350 Kč,
tj. 169 Kč/m3. Proto byla opětovně
svolána jednání s výše uvedenými
společnostmi, díky nimž se podařilo
učinit oboustranný závazek: cena
za odvoz se s okamžitou platností
sníží na 1200 Kč (vč. DPH, pokles
při vyčerpaných 8 m 3 na 150 Kč za
jednotku), ale jen do konce roku 2015.
V tomto termínu by totiž měla být
již kompletně dokončena výstavba
inženýrských sítí v těch oblastech
Viniček a ulice Otínská, které jsou
zahrnuty ve schváleném rozpočtu
zakázky investované hlavním městem Prahou.
Na druhou stranu MČ Praha 16 se
zavázala vyvinout maximální úsilí
k orgánům hl. m. Prahy k úplnému
dobudování splaškové kanalizace
v nejvíce dotčených (postižených)
lokalitách. Jde samozřejmě jen o formální požadavek, neboť takový trvalý
tlak je realitou posledního desetiletí.
A dobrá zpráva nakonec: vyjednaná
zvýhodněná cena platí nově nejen pro
území samotného Radotína, ale pro
celý správní obvod a všechny občany
z něj! Výsledky jednání nejvíce přivítají asi na Zbraslavi a v Lipencích,
a to zejména v chatových oblastech,
kde je mnohde kanalizace snem budoucnosti.
14 dnů máte právo také v případě nákupu
přes internet či po telefonu, tj. u smluv
uzavíraných formou komunikace na dálku
(s určitými výjimkami, například pokud je
zboží upraveno na přání zákazníka).
Provozovatel e-shopu tvrdí, že nemohu
odstoupit od smlouvy do 14 dnů, když
jsem si zboží vyzvedl osobně. Je to
pravda?
Není. Pokud smlouva byla uzavřena přes
internet, na právu na odstoupení nic
nemění způsob převzetí zboží.
Spotřebitelská poradna dTestu vyřídila od začátku roku téměř sedm a půl
tisíce dotazů. „Spotřebitelé chtějí nejčastěji řešit problémy s reklamací, jakostí či
nedodáním zboží a týkající se nekalých
obchodních praktik. Zajímá je také
odstupování od smluv uzavřených prostředky komunikace na dálku či mimo
prostory obvyklé k podnikání. Nejvíce
řešíme stížnosti týkající se spotřebního
zboží, finančních služeb, mobilních operátorů
či služeb spojených s bydlením,“ uvedl Lukáš
Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Věž pro Radotín
zde ovšem ani samostatná expozice geologie.
Výstava s mottem Radotín – místo
a lidé si slovy starosty Hanzlíka „neklade za cíl představit Radotín, jeho
bezprostřední okolí, práci a zábavu
jeho obyvatel v plné šíři. Je to jen
jakási esence toho, co je pro Radotín
charakteristické, čím jeho obyvatelé
žijí, čím se baví a – to hlavně – má
vzbudit v každém návštěvníkovi této
historické věže přání a touhu jet toto
místo, které je městskou částí Prahy,
co nejdříve navštívit.“
Před večerním koncertem uspořádaným na radnici přišla chvíle pro
velké díky Heinzi Kargovi za 22 let
nejen oficiální, ale opravdu přátelské
spolupráce, která trvá již od podpisu smlouvy a navázána byla ještě
o dva roky dříve. Součástí díků byl
i dar, který za starostu převzal eo
Lorenz. Nemalým dárkem bylo ovšem
i samo vystoupení učitelů hudebního
oddělení ZUŠ Klementa Slavického
v čele se zástupkyní ředitele Zuzanou Procházkovou. Nechyběl ani Jan
Matěj Rak, který v Radotíně vyučuje
klasickou kytaru.
Snad bude stejně jako koncert
ceněna i expozice – pak je šance, že
se splní ambice jejích tvůrců a bude
podnětem k návštěvě v Čechách.

Nejlepší web...
aktuálnost stránek, kvalita písemné
koncepce webu.
Důležitým kritériem, které významně
ovlivnilo celkové pořadí, byla přístupnost
stránek pro handicapované uživatele.
Knihovny byly rozděleny do tří kategorií podle počtu obyvatel obce, kde
působí, a v kategorii knihoven obcí
do 14 tisíc obyvatel zvítězily webové
stránky radotínské knihovny.
„Z ocenění máme velkou radost
a motivuje nás k dalšímu vylepšování
webu, každý rok na něm najdete něco
nového,“ říká autorka webu Ing. Farníková. „Letos dostaly naše webovky
zbrusu nový vzhled laděný do světlé
šedomodré, přibyla fotogalerie akcí
konaných v knihovně, aktuálně na
něm najdete nov ý Knihovní řád
platný od 1. dubna. Samozřejmostí je
přístup na on-line katalog, ve kterém
si čtenáři mohou rezervovat knihy či
prodlužovat stávající výpůjčky.“
K novinkám v tomto roce bude patřit nový webový katalog Carmen, který rozšiřuje škálu modulů knihovního
systému Clavius a očekává se od něj
především podstatné zvýšení rychlosti hledání i zobrazovaní výsledků,
umožňuje trvalé uložení oblíbených
dokumentů na účtu čtenáře, možnost
rozdělení oblíbených dokumentů pomocí štítků a mnoho dalšího.
Více o knihovně i soutěži Biblioweb
najdete na www.knihovna-radotin.cz

2. e-Aukce pro
občany a podnikatele
skvělému výsledku se vedení Městské
části Praha 16 rozhodlo umožnit dosažení
významných úspor na platbách za elektřinu a plyn také ostatním domácnostem
a fi rmám, které se prvního kola nezúčastnily. Proto oslovilo společnost eCENTRE,
a.s., organizátora první velmi úspěšné
e-Aukce, a realizaci 2. kola s ní dohodlo
na období konce května a měsíc červen
letošního roku.
„Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti, podnikatelé, bytová sdružení,
prostě každý, kdo odebírá elektřinu
nebo plyn z Radotína i okolí, a to zcela
zdarma. Pořádající fi rma je pak sdruží
a stanoví přesné podmínky, které musejí
dodavatelé v případě vítězství v e-aukci
dodržet. Pak osloví všechny osvědčené
dodavatele energií na trhu, aby o ´balík´
odběratelů soutěžili v on-line elektronické aukci,“ vysvětluje princip aukce
starosta Mgr. Karel Hanzlík.
Radotínská radnice opět poskytne
pro přípravu aukce (informace, náběr
smluvních podkladů) vlastní prostory
v Kulturním středisku U Koruny v Radotíně. Sběr podkladů tam proběhne
od 28. května do 26. června (vždy ve
středu od 13 do 18 hodin a ve čtvrtek
od 9 do 14 hodin). Samotná aukce se připravuje na konec července 2014.
„Vím, že mnozí dodavatelé již od začátku letošního roku výrazně snížili ceny
energií. Myslím si, že k tomu také přispěly
elektronické aukce včetně té naší, radotínské. Pokud by ve 2. kole bylo dosaženo
dalších úspor ve výši 15-20 %, považoval

bych to za velký úspěch, který by mohl
mnoha domácnostem i fi rmám zajistit
velmi příjemné snížení současných nákladů,“ dodává starosta Hanzlík.
Společnost eCENTRE zajistí sběr podkladů od účastníků aukce, její kompletní
přípravu, oslovení dodavatelů, samotnou
rea l izaci, podpisy sm luv s v ítězný m
dodavatelem a následné kroky spojené
s přechodem k tomuto dodavateli. Zajistí
tím všem účastníkům kompletní administrativní servis.

Podrobné informace najdete
v letáku na straně 8 tohoto vydání
Novin Prahy 16.

Sledování jarního
úklidu on-line
http://vozidla.praha16.eu sledovat on-line
oba nové čisticí vozy pořízené radnicí na
konci loňského roku i dvojici multikár,
které při úklidu pomáhají.
Služba je nyní mimořádně atraktivní,
neboť probíhá intenzívní jarní úklid,
takže lze vše celý pracovní týden sledovat
odkudkoli. Navíc MČ Praha 16 rozšířila
„pouhé“ sledování aktuální pozice vozidel v interaktivní mapě o záznam historie
jízd; takže každý, kdo nemá čas dívat se na
web celý den, může v klidu později vidět
data až za 12 hodin zpětně.
Grafické vykreslení stopy celých tras
strojů napomáhá navíc tomu, že při větším přiblížení je dobře vidět i třeba ulice,
kde jsou vedle vozovky uklízeny i oba
chodníky (pak tudy procházejí tři a více
linií vedle sebe).

Sledujte úklid on-line na
http://vozidla.praha16.eu

Volné místo. Úřad městské části Praha 16
vyhlásil výběrové řízení na obsazení pracovní
pozice referent/ka Odboru živnostenského,
Úsek kontroly, s nástupem od 1. července 2014
a termínem pro podání přihlášky nejpozději
do 9. června 2014 do 12.00 hodin. Bližší informace jsou k dispozici na Praha16.eu v sekci
Úřad – Volná místa, na úřední desce i na informačních tabulích v Radotíně.
Omezené úřední hodiny. Úřad práce
České republiky, Krajská pobočka pro
hlavní město Prahu, Kontaktní pracoviště
Praha 5, které najdete v Radotíně na náměstí
Osvoboditelů 732/7, má již od ledna omezenou úřední dobu, a to pouze v pondělí a ve
středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin
(telefon 950 178 690-3, 950 178 695, 950 178 683,
e-mail: podatelna@aa.mpsv.cz). Právě tento
úřad mj. vyplácí i dávky státní sociální podpory pro občany správního obvodu Prahy 16.
Úřad práce ČR není součástí Úřadu městské
části Praha 16.
Uzavírka Jelenovské a Otínské. V rámci
probíhající pokládky sítí technického vybavení bude až do 20. července realizována úplná uzavírka v radotínské ulici Jelenovská v úseku: Otínská – po čp. 1331/9 včetně
přilehlé křižovatky. Zhotovitelem stavby je
společnost Čermák a Hrachovec a.s.
Záchranáři omezí parkování. V rámci konání akce „Radotínský den s IZS aneb Záchranáři v akci“ dojde v sobotu 17. května
v době od 6.30 do 14.00 hodin k úplné uzavírce parkoviště před OD Berounka na
náměstí Osvoboditelů v Radotíně. Pořadatelem akce je Městská část Praha 16.
Následně bude Technickými službami
Praha – Radotín na celé ploše proveden
intenzívní jarní úklid.
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Sport v Radotíně - Memoriál A. Hřebeského
j e k ti

Boxlakrosový Memoriál Aleše Hřebeského pořádá lakrosový klub Custodes Radotín, oddíl TJ Sokol Radotín, na
památku svého hráče. Ten 30. listopadu 1993 podlehl těžkému zranění způsobenému opilým řidičem, který vjel
na autobusovou zastávku v Praze na Zlíchově. V březnu následujícího roku se konal první ročník turnaje.

v

Vítězné družstvo
(místní) historicky
prvního ročníku
memoriálu s původní
trofejí, která je
nyní uchovávána
v radotínské
sokolovně – byla jí
Alešova lakroska

Ještě jednou rok 2001 – radost hráčů LCC Radotín po
vítězném finálovém zápase

Vyhlášení vítězů v roce 2006. zleva ředitel turnaje Jan
Barák, manažer Ondřej Mika, starosta Sokola Radotín
Miroslav Knotek, starostka Městské části Praha 16 Hana
Žižková a její zástupce Karel Hanzlík

V roce 1996 se ještě stále bojovalo na blátě
Úprava terénu
pod provizorními
tribunami v roce
2001, kdy hřiště
dostalo nový
povrch. Šlo
o první turnaj
s mezinárodní účastí

Noční zápas v roce 2002. diváci již neseděli na lešení,
ale na zapůjčených tribunách

Večerní sobotní exhibice All Stars Game na 15. ročníku,
který poprvé přenášela Česká televize (letošní ročník
naleznete na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/
10165817694-boxlakros/214471291222001-memorial-alesehrebeskeho)

Následný
krok –
instalace
zapůjčeného
lešení coby
tribuny

Slavnostní zahájení jubilejního 20. ročníku (více
informací k němu viz stranu 11) – aréna má nové
mantinely a skla

Společná fotografie finalistů roku 2003: LC Jižní Město
a vítězní Rebels z USA
Text: Kateřina Drmlová, foto: Ondřej Mika, Radek Procházka a Josef Štěpán

Byly dílny
V sobotu 12. dubna se na Základní škole
Praha - Radotín pořádaly již 10. Velikonoční dílny.
Jubilejní ročník hodně zavazoval, a tak
všichni, kdo jej připravovali, doufali, že se
i tentokrát podaří vytvořit příjemnou atmosféru hezkého tvoření.
Připraveny a vyzdobeny byly všechny třídy v přízemí budovy druhého stupně.
Co vše se tu tvořilo? Nesmělo chybět

velikonoční pečení – v kuchyňce se pekla vejce a zajíčci z lineckého těsta. Hned
naproti se líhla roztomilá kuřátka i zajíčci

a krásní barevní motýli. O třídu dál to zase
byli veselí kraslicoví skřítci a pestrobarevná vejce a z dalších dveří odcházeli malí
tvůrci s malovanými sádrovými zvířaty či
roztomilými přáníčky.
Z rychleschnoucí hmoty se vykrajovala
vejce, zajíci i dinosauři, technikou embossingu – vytlačováním vzorů, vznikala
zlacená i stříbřená zvířátka, do papírových
klícek se zavěšovali ptáčci...
Ale i uprostřed bohaté nabídky dílen si
každý mohl chvilku odpočinout u šálku čaje
nebo kávy. Tvořivé dopoledne velmi rychle uteklo
a k sobotnímu obědu se
odcházelo s plnou krabicí
či košíčkem výrobků. Ačkoliv jako každý rok jich
ve škole zůstalo spousta
zapomenutých, snad nikdo nebyl příliš smutný.
Ve dvě hodiny po
poledni již byla škola
opět sobotně ztichlá
a uklizená. Vše dobře
dopadlo – díky všem, kdo
se na dílnách podíleli, jak
při přípravě, tak i po celé
sobotní dopoledne. (A také díky grantové podpoře Městské části
Prahy 16 a Magistrátu hl. m. Prahy, bez
které by se dílny uskutečnit nemohly.)

Stříbrné pásmo pro Moniku
Studentka prvního ročníku radotínského
Gymnázia Oty Pavla, Monika Pavlačková,
dosáhla počátkem dubna velkého úspěchu
v celopražské soutěži popzpěvu.
V premiérovém ročníku soutěžní přehlídky populárního zpěvu v pražských
základních uměleckých školách, která se
konala 10. dubna, obsadila druhé místo ve
věkové kategorii 14 až 16 let. Hodnotilo

se „pásmy“ (zlatým, stříbrným, bronzovým), Monika je tedy držitelkou toho
stříbrného.
Znovu a o něco výrazněji tak prokázala
nejen talent, ale především schopnost
a chuť s ním pracovat. Odborná porota
hodnotila u každého ze zpěváků skrze
jedinou píseň jeho pěveckou techniku,
osobitost a stylovost interpretace i hudební vyspělost. Po prvním místě na Zbraslavíku 2012 a druhém na Zbraslavíku 2013,
tedy soutěžích v rámci Prahy 5, prokázala
studentka zpěvu ZUŠ Zbraslav a klavíru
na ZUŠ Radotín, že má dostatek zkušeností i sebevědomí na další posun.
Domácímu publiku to lehce předvedla
už v prosinci, kdy zpívala s formací Radotínské mládí na Ďábelské diskotéce v Koruně. Daleko širší záběr ovšem bude mít
singl Animals of  is World, který vyšel
na oficiální stránce německého vydavatelství BassXpress a YouTube 1. května a ve
stejný den zazněl i v Kissparádě. Společně
s DJ Paf feat a raperem Seshep ho Monika
nahrála v Unbeatable records.

Klubová scéna Milana Peroutky

Na klubové scéně v Kulturním středisku Radotín se v úterý 15. dubna sešli zástupci
Městské části Praha 16, rodina předčasně zesnulého radotíňáka Milana Peroutky, jeho
přátelé i kapela Olympic, aby ji slavnostně pojmenovali po tomto výborném muzikantovi
a hlavně fajn kamarádovi.
Bude to totiž již téměř rok, kdy Milan Peroutka (19. 1. 1964 - 4. 5. 2013) nečekaně opustil
rodinu, kamarády i kapelu Olympic.
Slavnostní přejmenování klubové
scény zahájil starosta a iniciátor celé
akce Mgr. Karel Hanzlík a za pomoci
členů kapely Olympic byl odhalen
nový název: Klubová scéna Milana
Peroutky. Ke slavnostnímu přejmenování i vzpomínání na skvělého člověka zahrála kapela Olympic i Milanovi
dva nadaní synové, Honza a Milan.
Když byla před dvěma lety v dubnu 2012 nová klubová scéna slavnostně otevřená, zahráli si v klubu
Milan Peroutka, Milan Broum, Jan
Kalousek, Štěpán Rak a další. Přemýšlelo se tehdy i o názvu nového
klubu – a nikoho nenapadlo, že za
dva roky klub ponese Milanovo
jméno a Milan „Ferda“ Peroutka již
bude hrát na nebeské scéně.

Jaká byla premiéra Gaudia?
Shakespeare v Koruně v podání Divadelního spolku Gaudium zářil, mrazil, bavil – a překvapil!
Chronicky známý spletitý komický rej (či sen) zběsilé touhy po lásce a milování, plný
mileneckých párů v různých vztazích, kouzelných lesních skřítků i nadšených roztomilých
ochotníků, co secvičují klasiku, rámovaný jedinou letní nocí není jednoduché předvést na
žádném pódiu. Tady se to povedlo.
Na prknech Koruny naplno řádila dvacítka domácích, doplněná několika hosty. Hostujícím
byl pro tentokrát také režisér – profesionální dramaturg, dramatik, výtvarník a režisér Mirek
Pokorný. Ten se svého úkolu nastudovat klasiku s ochotníky zhostil skutečně profesionálně!
A tak jsme mohli v Koruně vidět výborné, vtipné a velmi současné klasické představení
v úžasném temporytmu, s vyváženými skvělými hereckými výkony, nápaditou choreografií
a krásnými kostýmy a výpravou.
Režisér, dramaturg a odborný
lektor postupových soutěží amatérských divadel Jaroslav Kodeš
po představení řekl: „Úctyhodné
dílo, zcela jiné herectví u souboru, který znám, zábavné a s myšlenkou!“ Divadlo Gaudium roste
a pracuje na sobě, to je jisté!
Kdo neviděli, jsou zváni na
reprízu, která se koná 2. června
v 19.00 hodin.

KAAN navštívil Soběslav

Radotínský Klub aktivních a nestárnoucích podnikl v pondělí 31. března
svůj první větší výlet – do jihočeské
Soběslavi.
Počet účastníků trochu ovlivnil víkendový přechod na letní čas, s nímž
se při původním plánování termínu
výletu nepočítalo. Některým zájemcům tato skutečnost unikla a nestihli
proto odjezd vlaku.
Ti, jimž společný odjezd vyšel, se
nejprve rozhodli ochutnat výborné
pečivo místní soběslavské pekárny
PETA. Posilněni se vypravili poznávat
Společenské centrum Soběslavska,
revitalizovaný park i kostel sv. Marka.
Cestou ke gotickému hradu si prohlédli město, z náměstí zhodnotili výšku
věže a své fyzické možnosti.
Po prohlídce městské knihovny
v nově zrekonstruovaném severním
křídle městského gotického hradu ze
14. století následovala prohlídka kostela

sv. Víta, gotické perly jižních Čech.
Ti nejzdatnější, a byli to téměř
všichni ze skupiny, se pak vydali zdolat symbol zdejšího kraje – 68 metrů
vysokou věž na náměstí při chrámu
sv. Petra a Pavla. Z jejího ochozu
věže se rozhlédli do všech světových
stran a pokochali se
pohledem na soutok
řeky Lužnice s Černovickým potokem.
Čerstvě vyfoukaní se
už těšili se do místní,
v celém kraji známé
a vyhlášené, Italské
cukrárny. A všichni
svorně potvrdili její
jedinečnou pověst.
Po bohatých zážitcích se výletníci pohledem z vlaku rozloučili
s městem i štíhlou,
elegantní věží a hned

se dohodli na další návštěvě města
v době Rožmberských slavností, tedy
třetí sobotu v září. To proto, že v Soběslavi mohou ještě mnohé obdivovat
– a navíc si přitom zopakovat kulinářské zážitky z cukrárny i restaurací!
Další zájemci o společný výlet budou
samozřejmě i při této cestě vítáni.

POZOR: Kaan zve na výlet do Prachatic

Po úspěšném výletu do Soběslavi připravuje a zve Klub aktivních a nestárnoucích zájemce na dvoudenní výlet do krásného šumavského města Prachatic a okolí. Termín konání výletu byl zvolen na 26. a 27. října.
S ohledem na maximální kapacitu rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech, která je 13 osob, je nutné se
přihlásit do čtvrtka 29. května na telefonním čísle 737 839 042. Pro členy KAAN bude ubytování zdarma.

Noc kostelů
Opět je tu pozvánka pro všechny,
kdo by rádi (třeba poprvé) vstoupili do
budovy, kterou denně míjejí. Letošní
Noc kostelů otevře v pátek 23. května
brány svatostánků v Chuchli, Radotíně
i Zbraslavi.
V Městské části Praha – Velká
Chuchle bude probíhat program
v kostele sv. Jana Nepomuckého
(v Chuchelském háji)
od 17.50 do 23.00 hodin.
Kostel Narození Panny
Marie v Malé Chuchli
bude zpřístupněn od
18.00 do 22.00 hodin.
Zbraslavský kostel sv.
Jakuba Staršího (v areálu zámku) má připraven
program od 17.00 do
23.00 hodin.
V Radotíně v kostele
sv. Petra a Pavla u řeky

pozvou otevřené dveře dovnitř, kde
bude vždy někdo, kdo o kostele něco
rád poví. Od 18.00 hodin proběhne
Mše svatá s následnou adorací, od
19.00 hodin vystoupí ženský komorní
pěvecký soubor Frangula Chorus ze
Zbraslavi s duchovním repertoárem.
Pod vedením Zuzany Krušinové a ve
spolupráci se Stanislavem Poslušným provede například Missu brevis
Zdeňka Lukáše nebo Ave Maris Stella od Edwarda Griega. Mezi osmou

a jedenáctou večerní budou probíhat
prohlídky kostela s komentářem.
V kostele farního sboru České církve evangelické v ulici Na Betonce č. 14
je od 18.00 hodin připraven Koncert
učitelů ZUŠ Klementa Slavického
a ve stejnou dobu tu bude otevřená
i výtvarná dílna pro děti „Výroba
prstových loutek“ pod vedením Evy
Zykánové, po celý večer bude přístupná i výstava fotografi í Pavla Blaženína
„Mimořádné momenty moderní české
historie“. Mezi 19.00 a 20.30 je připraveno setkání s nejúspěšnější českou
olympioničkou, Věrou Čáslavskou.
Sedminásobná olympijská vítězka,
čtyřnásobná mistryně světa, jedenáctinásobná mistryně Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku Československa přijala pozvání na Noc kostelů
právě do Radotína. Poté zde ještě bude
od 20.30 hodin následovat koncert
hudební skupiny PRANIC z Turnova
pod vedením Ondřeje Halamy, kostel
bude otevřen do desáté večerní.

Mladí fotografové na Staroměstské radnici
Nejenže se na Staroměstské radnici
předávala ocenění v soutěži Photocontest, od 25. března do 4. dubna zde byly
v křížové chodbě také vystaveny všechny vítězné fotografie.
Nejhezčí okamžiky slavnostního
dne nastaly docela určitě právě ve
chvíli, kdy se účastníci setkání ocitli
mezi vystavenými díly. Slavnostní
vernisáž představila totiž nejen vítězné záběry, ale i jejich tvůrce, žáky
a studenty základních i středních
škol ze všech koutů České republiky.
Všichni finalisté s radostí prohlíželi
své vytištěné snímky, překvapeni jejich velkými formáty (zdařilý digitální
tisk celkem 60 fotografií zajistila společnost Elvira).
To byla tečka za soutěží v digitální
fotografii, která je ovšem jen jednou
částí vzdělávacího projektu Photobase. Jeho druhý ročník představila
RNDr. Jana Hrkalová, ředitelka Gymnázia Oty Pavla. O radostné a odpo-

vědné práci odborné poroty soutěže,
která hodnotila 1021 snímků ve dvou
kolech, zase promluvili fotograf a dokumentarista Ivan Látal a pedagožka
Mgr. Zdeňka Veselá – obzvláště druhé
kolo hodnocení, při němž se
13. února všichni
členové porot y
sešli na Gymnáziu
Oty Pavla a anonymně hodnotili
a vybírali fi nální
fotografie, prý pro
ně bylo radostným
zážitkem.
Absolutní vítězkou soutěže se nakonec stala Zuzana Hedbávná ze Střední
odborné školy zdravotnické v Ústí
nad Labem, která převzala tiskárnu
a tablet společnosti Your System
a dárkovou tašku jazykové agentury
Channel Crossings s poukazem na
zkoušku z anglického jazyka. Pedagog

Velocipedy zas pojedou s vrchu
Blíží se červen a s ním tradiční,
již XXXI. ročník Jízdy historických
velocipédů s vrchu Jíloviště – Zbraslav. Vše je naplánováno na sobotu
7. června.
Opět diváky čeká přepestrý program a zajímavá podívaná, kromě
samotného závodu kupříkladu dopolední Jízda elegance na Zbraslavském
náměstí, „reje“ neboli unikátní skupinová umělecká jízda členů a členek
klubu v dobových oděvech tamtéž,
či ukázka velocipedů a bicyklů ze
sbírek členů VBC z let 60. až 80. −

vítězné 10. základní školy v Plzni převzal poukaz na nákup zboží v hodnotě
5 000 Kč od společnosti Elvira a roční
předplatné časopisu FotoVideo.
Slavnostní atmosféru předávání cen

umocnil hudební doprovod studentů
Gymnázia Oty Pavla pod vedením
Mgr. Pavlíny Krupové a moderace
v podání studenta maturitního ročníku Ondřeje Papeže.
Více informací najdete na
www.photobase.cz
„Socialistické retro“. Odpoledne se
mohou těšit na sprint do kopce a samotnou Jízdu s vrchu. V restauraci
Bowling U Stromečku bude zajištěno občerstvení, živá hudba a též
tam proběhne vyhlášení výsledků
závodů.
Na druhý den se chystá jako každý
rok poklidný cyklistický výlet údolím Berounky ku Karlštejnu a zpět.
Podrobnější program na stránkách
klubu www.bicycleclub.zbraslav.info,
na informačním serveru
www.zbraslav.info a v červnových
Zbraslavských novinách.
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INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,
opravy, rekonstrukce, nové montáže.
Václav Císařovský
Ke Zděři 244/23
153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868

MICHAL VAVŘIČKA

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

mobil: 604 404 907
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výrobců
Náměstí osvoboditelů 69, 153 00 Praha 16 - Radotín, tel.: 257 810 521
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VIDEOSTUDIO
PÁTEK
PŘEPISY
● rodinného videa všech formátů
na DVD
● starých filmů 8 mm, 9,5 mm, 16 mm
na DVD a HDD
SKENOVÁNÍ
● diapozitivů, negativů a fotografií
SLUŽBY
● kamera, foto, střih
603 277 383, 257 811 063 / Radotín

základní

opakovaná
inzerce

2.- předposl.
strana
3x a více
opakovaná
inzerce

1/64

50 x 27

320.00

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
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Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)

272.00

9,504.00
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Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory

klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, populární zpěv,
rychlokurz klavíru pro dospělé
Ø učíme se hrát pro vlastní potěšení
Ø můžeme docházet k Vám domů
Ø koncertujeme 3x ročně
Ø první 2 hodiny výuky nezávazné
Ø hrajeme písničky, které si vybíráte
Ø žádné stupnice, žádné etudy
HRAJEME NAPŘ.: SKÁKAL PES, NENÍ NUTNO, MACH A ŠEBESTOVÁ, CESTA,
SEVERNÍ VÍTR, MY HEART WILL GO ON, PRACHOVSKÉ SKÁLY, DÍVÁM SE DÍVÁM.
MÍSTA VÝUKY: Radotín, Velká Chuchle, Zbraslav, Lipence, Černošice, Lety,
Všenory, Dobřichovice, Řevnice, Jesenice, Rudná a další obce v okolí Prahy.
INFORMACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ: e-mail: info@pavelhokr.cz, tel.: 608 745 262

www.studiopatek.cz

w w w . p a v e l h o k r. c z

J+J
NÁJEMNÍKOVI
s.r.o.
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REZERVACE: 251 642 126

www.lunarestaurant.cz
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www.lunaexpres.cz

Střední škola dostihového sportu a jezdectví v Praze - Velké Chuchli
přijme
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řidiče - údržbáře

Kvalifikační předpoklady:
>
řidičské oprávnění skupin B +E a T
>
osvědčení odborné způsobilosti pro přepravu živých zvířat
(lze proškolit dodatečně)
>
praxe v oboru
>
zručnost při výkonu náročných údržbářských prací strojního charakteru,
při pracích truhlářských, malířských, sklenářských, natěračských,
zednických, zámečnických a instalatérských
>
během dostihové sezóny přesčasová práce v sobotu a neděli

Nástup: 17. 6. 2014 nebo dle dohody

Další informace na:
tel.: 257 941 094, 731 502 873
nabídky zasílejte na mail ekonom@sou-chuchle.cz
nebo na adresu: Střední škola dostihového sportu a jezdectví
U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5 – Velká Chuchle

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

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
-

Údržba zeleně

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

www.zahrady-zelen.cz
Eduard Pacák mobil: 605 789 346
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Náklad 10 000 výtisků.
Výtisk a distribuce ZDARMA.
Tisk Grafotechna print s.r.o.,
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
Další číslo vyjde 16.6.2014.
Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 4.6.2014. Distribuce do všech poštovních schránek ve správním obvodu
zajištěna prostřednictvím České pošty s.p.
Za obsahovou a věcnou správnost odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí.

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

AUTODOPRAVA-KONTEJNERY
LIKVIDACE STAVEBNÍHO ODPADU,
DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

Skylink, CS Link.
Link.

Objednávky Po - Pá:
606 50 80 15
6,30 – 15,00
257 91 17 32
6,30 – 15,00
www.garbine.cz
e-mail: garbine@volny.cz

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

!!! Vyklízení - Stěhování !!!

Vyklízení bytů,
sklepů, pozůstalostí.

•

Odvoz starého
nábytku k likvidaci.

•
•
Odvoz nepotřebných

Stěhování všeho druhu.
věcí k likvidaci.

Telefon: 773 484 056

Zednické a obkladové práce

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

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

tel:

777 171 206
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PROVOZNÍ DOBA: 1.3. - 30.9.
Po - Pá 9 - 18 (Čt do 19)
POLEDNÍ PAUZA DLE MOŽNOSTI 30 MIN.

So 9.30 - 12.30 (možno až 13.30)

Made in Germany

PRAHA 5 - RADOTÍN, (STARÉ) SÍDLIŠTĚ 1082
POBLÍŽ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA, KONEČNÁ BUS 244

www.elektrokolo.cz tel.: 602 856 404

Vyrábíme levně a kvalitně:
�����

KOLOBĚŽKY
TŘÍKOLKY
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DĚTSKÁ 12” - 24”
ODRÁŽEDLA
HORSKÁ 26”, 27,5” 29”
TREKKINGOVÁ
CITY I S TORPEDEM

OBLEČENÍ
DOPLŇKY BBB
MOTORIZACE KOL
A TŘÍKOLEK
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(OD R. 2001)
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ELEKTROKOLA
JÍZDNÍ KOLA

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE
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RÁJ PRO CYKLISTY

Petr Kučera

-

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

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

604 207 771
224 214 617

TRUHLÁŘSTVÍ

Plovoucí podlahy, skříně na míru,
ploty, pergoly, chatky,
drobné truhlářské práce

husaktruhlar@seznam.cz
tel. 720 571 501

Koupím byt 2+1 až 3+1
Lokality: Radotín,
Černošice, Zbraslav
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774 922 134
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s terasou nebo balkonem

Váš inzerát uvidí

25 000
párů očí
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TELEVIZNÍ
ANTÉNY

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

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz

N

l . Kè = 2
7,85%

13 - 18 hod.
9 - 14 hod.
Ing. Jan Gebauer

+420 724 878 800
jan.gebauer@partnerecentre.cz

DO AUKCE SE MOHOU PØIHLÁSIT DOMÁCNOSTI
A PODNIKATELÉ Z RADOTÍNA I Z OKOLÍ

28.5./4.6./11.6./18.6./25.6.
29.5./5.6./12.6./19.6./26.6.

Organizátor elektronické aukce:
eCENTRE, a.s., Jankovcova 1595/17, 170 00 Praha 7

Støeda
Ètvrtek

Kontakt v pøípadì dotazù:

Sbìrné dny v kul. domì U Koruny v Radotínì - námìstí Osvoboditelù 44/15

eCENTRE pak postupnì pøedá podepsané smlouvy vítìznému dodavateli, který na základì zplnomocnìní
(souèást smlouvy s vítìzným dodavatelem) zajistí výpovìï u stávajícího dodavatele. Vítìzný dodavatel
poté zahajuje dodávku elektøiny/zemního plynu.

28.5.2014
Zahájení sbìru Vašich podkladù a uzavírání smluv na radnici
26.6.2014
Ukonèení sbìru podkladù a uzavírání smluv v KD U Koruny
4.7.2014
Definitivní ukonèení doplòování podkladù a pøíprava aukce
28.-31.7.2014 Aukce na dodavatele elektøiny a plynu
po 2-3 týdnech budou pøipraveny k podpisu nové smlouvy s vítìzným dodavatelem

3,64 mi

AŠE VÝS
V kulturním støedisku U Koruny podepíšete smlouvu
LEDKY
s organizátorem aukce - eCENTRE a pøedáte tyto podklady:
ÚSPORA V 1. E-AUKCI:
CELKEM
1. kopie stávající smlouvy na elektøinu/plyn
:
vèetnì všech dodatkù a obchodních podmínek
Elektøin
2. kopie vyúètování elektøiny/plynu (souhrnná fakturace
a - 2,64
+ detailní rozpis vyúètování za posledních 12 mìsícù)
mil. Kè
prùmìr
ná úspo
3. kopie SIPO - pokud z nìj jsou hrazeny zálohy na energie
ra 30 %
Organizátor sesbírá podklady od všech zájemcù
P ly n - 1
mil. Kè
Organizátor sdruží poptávku do e-Aukèní sínì
prùmìr
ná úspo
Organizátor osloví široké portfolio dodavatelù
ra 22%
a vyzve je k úèasti v e-Aukci
V internetové aukci soutìží dodavatelé nejnižší cenu - zajištìna férová soutìž
Organizátor služby porovná dosavadní ceny s cenou vzešlou z e-Aukce
Je-li cena z e-Aukce nižší , než cena stávající, eCENTRE, zajistí podpis smlouvy mezi
Vámi a vítìzným dodavatelem. Je tak zajištìn 100% administrativní servis.
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27,85%

Prùmìrná úspora:

3,64 milionù Kè

Výsledky 1. e-aukce
Celková úspora:

CHCETE UŠETØIT
NA ELEKTØINÌ A PLYNU?
POJÏTE DO AUKCE!

(zúèastnit se mohou i obèané jiných mìstských èástí)
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Mrňouskové Francie 3D
110 Kč
Godzilla USA/Japonsko
110 Kč
Nejznámější monstrum na světě se ve filmu postaví proti zlým nestvůrám
ohrožujícím samou existenci lidstva – Aaron Taylor-Johnson
Amazing Spider-Man 2 USA 3D
155/135 Kč
Jedině Spider-Man je schopen ochránit ostatní Newyorčany před
padouchy, kteří město ohrožují – Andrew Garfield, Emma Stone
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel Švédsko
120 Kč
Šílený životní příběh svéhlavého muže, který se sice nikdy nezajímal
o politiku, ale vždy byl zapleten do historických událostí 20. století
Godzilla USA/Japonsko 3D
140 Kč
Pojedeme k moři ČR
100 Kč
Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem. Ve chvíli, kdy dostane
k narozeninám kameru, rozhodne se natočit první film – o své rodině
Tři dny na zabití USA/Francie
100 Kč
Kevin Costner v napínavém akčním thrilleru jako umírající agent tajné
služby: výměnou za lék, který mu zachrání život, plní poslední úkol
Nymfomanka II. část Dánsko
80 Kč
Olga ČR
80 Kč
Civilní portrét osobité ženy, veřejnosti známé jako manželka
Václava Havla a zakladatelka nadace Výbor dobré vůle
Godzilla USA/ Japonsko 3D
140 Kč
Bonny a klid 2 ČR
110 Kč
Ulice v centru Prahy patřily jim, vydělávali hodně peněz a divoce je
utráceli. Co ale dělá partička někdejších veksláků dnes?
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel Švédsko
120 Kč
Hurá do pravěku USA/Korea
100 Kč
Dobrodružství staré 65 milionů let. Splňte si svůj sen! Připoutejte se,
animovaný stroj času vyráží na cestu!
Godzilla USA/ Japonsko 3D
140 Kč
X-MEN: Budoucí minulost USA 3D
120 Kč
Zmutovaným hrdinům hrozí definitivní zánik. Jejich rasa byla vždy na
pokraji vyhynutí, ale teď je ta hrozba ještě reálnější než kdy jindy –
Hugh Jackman, Michael Fassbender, Ian McKellen, James McAvoy
Bonny a klid 2 ČR
110 Kč
Hurá do pravěku USA/Korea
100 Kč
Divergence USA
110 Kč
Ve světě budoucnosti jsou lidé rozděleni na pět frakcí podle svých
vlastností. Každá vyznává jiné hodnoty – ale když se nezařadíte...
Amazing Spider-Man 2 USA 3D
130 Kč
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel Švédsko
120 Kč
X-MEN: Budoucí minulost USA 3D
120 Kč
Sousedi USA
110 Kč
Bláznivá komedie o mladém páru, který je po narození dítěte nucen
snášet v sousedství partu příšerných fracků – Zac Efron, Seth Rogen
Khumba JAR 3D
140/110* Kč
Odvážný, polopruhovaný zebří kluk se vrhá do nebezpečného, ale
zároveň zábavného dobrodružství, aby našel chybějící proužky
Divergence USA
110 Kč
Sousedi USA
110 Kč
X-MEN: Budoucí minulost USA
120 Kč
Khumba JAR 3D
140/110* Kč
Trabantem až na konec světa ČR
80 Kč
21 124 kilometrů napříč Jižní Amerikou až na konec světa se dvěma
trabanty, polským fiátkem a Jawou 250 z roku 1957
Sputnik Německo/Belgie/ČR
90 Kč
Závod s časem a zákeřným místním policistou Mauderem začíná...
režie: Marcus Dietrich
Stoletý stařík, který vylezl z okna zmizel Švédsko
120 Kč
Zakázané uvolnění ČR
110 Kč
O únosu nevěsty, který se dost nepovedl, o důležitém hokejovém
utkání a koktejlu, který si holky nalejou, až když je ten správný čas
Běž, chlapče, běž Německo//Francie/Polsko
90 Kč
Skutečný příběh Yorama Fridmana, natočený podle stejnojmenného
knižního bestselleru Uriho Orleva – Jeanette Hain, Rainer Bock
Khumba JAR 3D
140/110* Kč
Na hraně zítřka USA 3D
130 Kč
Mimozemská rasa připomínající včelí kolonii, vytrvale útočí
na Zemi a zanechává za sebou miliony lidských obětí – Tom Cruise
Zakázané uvolnění ČR
110 Kč
Hvězdy nám nepřály USA
120 Kč
Dva svérázní teenageři, které spojuje záliba v černém humoru, opovržení
konvencemi a láska, která s nimi pořádně zamává – Shailene Woodley
Sputnik Německo/Belgie/ČR
90 Kč
Lo Holandsko
90 Kč
Láska. Lži. Libido. Malé zlé překvapení dokáže změnit celý život
Na hraně zítřka USA
100 Kč
Běž, chlapče, běž Německo//Francie/Polsko
90 Kč
Zakázané uvolnění ČR
110 Kč
Hvězdy nám nepřály USA
120 Kč
Zloba – Královna černé magie USA 3D
155/135* Kč
Dosud nezpracovaný příběh legendární zlé královny z klasického
snímku společnosti Disney Šípková Růženka – Angelina Jolie
Všechny cesty vedou do hrobu USA
120 Kč
Ve všech hlavních rolích filmu účinkuje Seth MacFarlane, tvůrce
oblíbené komedie Méďa – Charlize eron, Amanda Seyfried
Zloba – Královna černé magie USA
120/100* Kč
Grace of Monaco Francie/USA/Belgie/Itálie
110 Kč
Filmová biografie pojednávající o životě hollywoodské legendy
a monacké kněžny Grace Kelly – Nicole Kidman, Tim Roth

Babybio:
18. 6.

10.00

10 pravidel jak sbalit holku ČR

60 Kč

Dětské filmy:
17. 5.
24. 5.
31. 5.

16.00
16.00
16.00

Hurá do pravěku USA/Korea
Khumba JAR
Pošťák Pat 6 GB

100 Kč
110/80* Kč
60 Kč

DĚTSKÝ DEN
1. 6.

9.30
11.00
14.00
16.00

Hádej, hádej s kocourkem GB (viz str. 10)
Mrňuskové Francie
(viz str. 10)
Lego příběh USA 3D (viz str. 10)
Bella a Sebastián Francie
(viz str. 10)

30 Kč
40 Kč
50 Kč
60 Kč

140/110* Kč - u takto označeného vstupného lze slevu pro děti mladší 15 let uplatnit
jen v pokladně kina!

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

16. – 17. května
Výstava modelů letadel
ze sbírky Ing. Vlastimila Ehrmana
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny 15.00-18.00 hodin
17. května
Radotínský den s IZS
zábavné odpoledne pro celou rodinu
s integrovaným záchranným systémem
náměstí Osvoboditelů
9.00-13.00 hodin
17. května
O velblouďátku – DS Gaudium
Originální bleší cirkus Giorgia Fame
dvě malé pohádky
pro nejmenší diváky
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 15.00 hodin
19. května
Šípková Růženka Víti Marčíka
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 9.00 hodin
21. května
Absolventský koncert
koncert žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin
23. května
Noc kostelů
kostel Sv. Petra a Pavla
a kostel ČCE Na Betonce
(více viz str. 4)
RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ:
24. května
Velké radotínské rodeo
o senátorský pohár
areál Říčních lázní Radotín
více viz str. 11
28. května
Absolventský koncert
koncert žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin
31. května
Královský průvod
náměstí Sv. Petra a Pavla
13.45-24.00 hodin
(více viz str. 12)
2. června
W. Shakespeare: Sen noci svatojánské
Repríza divadelního představení
Divadelního spolku Gaudium
v režii M. Pokorného z divadla AHA
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
7. června
Velký dětský den
zábavné odpoledne pro děti
Říční lázně Radotín od 13.30 hodin
8. června
Na minigolf minimísto
pocta měsíci červnu
při turnaji v minigolfu
hřiště minigolfu Radotín v Prvomájové
ulici od 14.30 hodin
(více viz str. 12)
9. června
Čaj o třetí
setkání radotínských seniorů
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 15.00 hodin
11. června
Koncert nejmladších žáků
koncert žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin
16. června
Skate tour
Radotínský happening vol. V.
areál skateparku
více na www.praha16.eu

Katri Lipsonová – Zmrzlinář
Děj nového románu fi nské
autorky se z velké části odehrává
v Československu, v době
od čtyřicátých let do počátku let
devadesátých. Je zajímavým vnějším
pohledem na naše nedávné dějiny,
kulturní odkaz a společnost jako
takovou. Kniha získala Cenu EU
za literaturu 2013.
nakladatelství Argo
Francoise Saganová – Ztracený profil
Příběh ženy, která musí volit mezi
láskou a pohodlným životem.
Francoise Saganová, autorka více jak
50 knih, byla pro celou jednu generaci
Francouzů symbolem křehké, veselé
a bystré ženy, která dávala druhým
lekce v nezávislosti v chování,
v oblékání, ve vyjadřování a v psaní.
Stala se prototypem rebelky, kterou
ovlivnil jazz a existencialismus. Byla
velmi rozporuplnou osobností,
a to se i velice často odráželo v její tvorbě.
nakladatelství Motto
Jan Guillou – Stavitelé mostů
Autor úspěšných špionážních
thrillerů a tzv. Křižácké trilogie,
se pustil do velkolepého projektu:
v sérii deseti románů se chystá
zachytit celé 20. století. Cyklus,
nese příznačný název Velké století.
V češtině nyní vyšel první díl, ve
kterém se seznamujeme s trojicí
bratrů: Lauritz, Oskar a Sverre
přicházejí na svět koncem 19. století
v rybářské vesnici na norském
pobřeží. I přes obtížnou situaci
rodiny je jim umožněno chodit do
školy, a protože se brzy projeví jejich
výjimečný technický talent, odjíždějí
studovat do Drážďan…
nakladatelství Host
Vladimír Votýpka –
Křižovatky české aristokracie
Osudy potomků šesti českých
šlechtických rodů, kteří se od roku
1989 opět aktivně účastní života české
společnosti nebo se sem pravidelně
vracejí. Těžkosti spojené s návratem
z nucené vnitřní nebo zahraniční
emigrace líčí příběhy Franzisky
Diany Sternbergové, Pavlíny
Bořek-Dohalské,
Mathildy Nosticové, potomků rodů
Kolowratů-Krakowských, Podstatský
ch-Lichtenštejnů z Velkého Meziříčí,
Valdštejnů na Třebíči a příběh
ing. Jaroslava Cuhry, disidenta
a porevolučního poslance,
který stál u počátku restitucí
šlechtického majetku.
nakladatelství Paseka
PRO DĚTI
Tomáš Makaj – Pověsti Středních Brd
Každý kraj má své pověsti a stejně tak
i tajemné Střední Brdy. V první části
knihy se dozvíte, proč je v Dobřívě
dobře a ve Strašicích strašně. Najdete
zde nejen pověsti známé, ale i dosud
nezveřejněné příběhy, pocházející
z různých sbírek. To vše svými
ilustracemi doplnil ilustrátor Vhrsti.
nakladatelství Baron
Petra Nagyová Džerengová –
Klára a bubáci
Kláře ještě nebylo šest, ale po
prázdninách půjde do školy.
To ovšem není jediná velká změna,
která ji čeká. Její nevlastní mamince
se totiž má narodit miminko.
Klára se na sourozence moc těší,
má to ovšem jeden háček. Jmenuje se
bubáci. Klára je vidí každý večer pod
svojí postelí, sotva zavře oči. Jenomže
až se miminko narodí, nebude moct
spát s rodiči v ložnici…
nakladatelství Mladá fronta
Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3
Praha-Zbraslav
tel.: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@mc-zbraslav.cz

7.-29. května
Eliška Jakubíčková – OBZOR
výstava obrazů
výstavní síň Městského domu
ve výpůjční době knihovny
19. května
Koncert žáků ZUŠ
obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin
21. května
Koncert sborů
švédský mládežnický pěvecký sbor
Täby a dětský pěvecký sbor
Radost Praha
Husův sbor od 18.00 hodin
25. května
Dětské rybářské závody
dopoledne na Malé řece, Zbraslav
29. května
Koncert žáků ZUŠ
Husův sbor Zbraslav od 18.30 hodin
31. května
Dětský den
hry a soutěže, pohádka, skákací
atrakce, ukázky práce hasičů,
záchranné služby ASČR, Městské
policie, čtyřkolky, výstava
Harley-Davidson a další překvapení
areál ZŠ Nad Parkem od 14.00 hodin
5. června
Rozmarné léto
dramatizace knihy V. Vančury
hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
7. června
Jíloviště-Zbraslav
jízda historických velocipedů
dopoledne program
na Zbraslavském náměstí
od 13.50 hodin vlastní Jízda s vrchu
více informací viz str. 4
Změna programu vyhrazena!
informace, rezervace: kulturní
oddělení ÚMČ Praha-Zbraslav
U Malé řeky 3, telefon: 257 111 801
e-mail: kultura@mc-zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura

17. května
Táta je machr!
aneb Táto, dědo, strejdo, pojď se
mnou závodit
hod polenem, lukostřelba, kanoe…
startovné 60 Kč/muž a děti
Areál Loděnice 15.00-17.00 hodin
19. května
Zdravé zoubky
nácvik správné techniky čištění zubů
se studentkami zubního lékařství
Univerzity Karlovy – pro rodiče a děti
v rámci projektu „VŠ Rodinná“
vstup volný, od 10.00 hodin
21. května
Jak zdravě nosit děti – šátkování
praktická výuka nošení dětí od
narození do 2 let v šátcích i bez
nich – úchopy i úvazy, vše od těch
základních až po složitější, děti
a šátky vítány, i pro budoucí rodiče
vstupné 40 Kč
11.00-12.00 hodin
21. května
Nebezpečná éčka v potravinách
přednáška Ing. Víta Syrového, autora
řady knih s problematikou aditiv
v potravinách – praktické rady,
jak z větší části omezit příjem
škodlivých látek a správně volit potraviny
v rámci “VŠ rodinná”, vstupné 80 Kč
hlídání 50Kč/dítě, rezervace nutná
17.00-18.30 hodin
31. května
Keramické hrníčkování
keramická dílna pro děti a rodiče –
omalují si na kruhu točený hrnek
či misku, k dispozici budou různé
glazury cena jednoho výrobku
150-200 Kč, rezervace nutná
10.00-12.00 hodin
více na www.pexeso.org

Pro starší (9-12 let) v 16.00 hodin
BELLA A SEBASTIÁN – vstupné 60 Kč
Příběh chlapce a jeho psa, který milují
už čtyři generace, poprvé přichází na
velké plátno jako dobrodružná podívaná v nádherných kulisách savojských
Alp. Sebastián žije v horách u svého

V kině RADOTÍN se bude pořádat ke „svátku“ našich
nejmenších v neděli 1. června 2014 Dětský den.
Udělejte dětem radost a zařiďte jim
nezapomenutelný den dětí. Pro děti
je zábava a krácení dlouhého volného
času velmi důležité. O to důležitější je
vybrat pro ně vhodnou akci. Ať jsou to
opravdu malé děti nebo o trochu větší
výrostci, kluci nebo holky, pro každé
z nich máme na dětský den připraveno nějaké promítání.

Pro nejmenší (2-4 roky) v 9.30 hodin
HÁDEJ, HÁDEJ S KOCOURKEM
– vstupné 30 Kč
Kocourek Jess a jeho kamarádi kobylka Willow, zaječice Mimi, ovečka
Baa, myška Billie, žábák Horác a štěňata Joey a Jinx objevují svět a zjišťují,

marádí se s černým mravenečkem
Mandiblem a pomůže mu zachránit

adoptivního dědečka a jednoho dne se
tajně spřátelí s divokou fenkou Bellou,
velkým horským psem. Uprostřed polodivoké přírody na alpských svazích
spolu zažívají nejedno dobrodružství.

mraveniště před invazí červených
bojovníků v čele s hrozivým Butorou.
Vydejte se na cestu plnou dobrodružství, přátelství a fantazie, do světa
těch nejdrobnějších Mrňousků.

Samozřejmě, že se věkovým doporučením nikdo řídit nemusí a může si
vybrat, na jaký fi lm půjde.
Po představení si mohou děti v hale
kina namalovat zážitky z fi lmů.

Pro větší (7-8 let) ve 14.00 hodin
LEGO PŘÍBĚH ve 3D – vstupné 50 Kč
Příběh 3D fi lmu, natočeného pomocí
počítačové animace podle původní-

Pro děti bude nachystáno speciální promítání se sníženým vstupným (platí i pro
dospělý doprovod). Navíc každý dětský
návštěvník dostane od pracovníků kina
jako dárek omalovánky z filmu RIO 2.
Pokud bude mít někdo zájem, je možno si
prohlédnout i promítací kabinu.

že hledání odpovědí může být skvělá
zábava. Naučný animovaný seriál učí
malé děti hravou formou poznávat
nové věci a situace.
Pro děti (5-6 let) v 11.00 hodin
MRŇOUSKOVÉ – vstupné 40 Kč
Na malebném lesním paloučku se
jednoho dne rozhoří nepřátelství
mezi koloniemi černých a červených mravenců. Příčinou sporu
jsou zbytky jídla z pikniku, které
tam zanechal mladý pár. Najednou se uprostřed znepřátelených
stran objeví odvážná beruška. Ska-

Úroveň: lehká
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ho scénáře, sleduje osudy Emmeta,
obyčejné, pravidel dbalé a dokonale
průměrné mini-figurky LEGO, která
je omylem považována za nejvýjimečnější osobu, která jediná může zachránit svět. Je odveden do společenstva
cizinců, kteří se vydali na velkolepou
výpravu proti zlému tyranovi. Emmet
je na takovou cestu až k popukání
zoufale nepřipraven.
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nebo doneste vyluštěné sudoku na
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00
Praha-Radotín. Na obálku napište
heslo SUDOKU, kontaktní adresu
nebo telefonní číslo a přiložte lehčí
i těžší variantu sudoku s vyplněným
jménem, adresou a tel. spojením.
Do slosování budou zařazeni pouze
úspěšní luštitelé. Výherci si svoji výhru
mohou převzít na adrese redakce.
Správná řešení zasílejte do redakce
nejpozději do 30.5.2014.

Léto bude k dětem opravdu štědré. Školákům dopřálo 9 týdnů volna, což znamená
44 dnů dovolené, a aby toho nebylo málo, oba
svátky vycházejí na víkend. Když se k tomu
přičtou ještě ostatní prázdniny a ředitelská
volna, každý by potřeboval 3 měsíce dovolené
v roce (nebo alespoň prarodiče v důchodu).
Většina rodičů ale taková privilegia
nemá. Jim jazyková škola Channel Crossings přináší řešení - Příměstské tábory
s angličtinou v Radotíně.
Příměstské tábory jsou určeny všem
dětem, které nemohou nebo nechtějí jet na
klasický tábor, kde by byly odloučeny od ro-

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

Sponzorem na letošním Dětském
dnu bude firma TOSVA s.r.o., která
v kině provozuje nápojové automaty.
Pro nejmenší návštěvníky věnuje
zdarma POPCORN nebo cukrovinky.

2

1. DÍL
Ètvereèné
TAJENKY
nerosty

ve svém okolí. I když se nikdy aktivně
nezajímal o politiku, byl nechtěně hlavním
aktérem mnoha důležitých událostí dlouhého a tragického 20. století. Náhodně se
podílel na vynálezu atomové bomby, stal
se dobrým přítelem několika amerických
prezidentů a mezi další „kolemjdoucí“ na
jeho životní pouti se zařadili i diktátoři
jako Stalin, Mao Ce-tung nebo Kim Ir-sen.
Zkrátka něco mezi Cimrmanem a Forrestem Gumpem, okořeněný švédskou
absurdní školou humoru.
Stoletý stařík je přesně z rodu oněch
odzbrojujících snímků, u kterých, pokud
přistoupíte na jejich hru, si pak pouze
užíváte překotnou adrenalinovou jízdu jako v lunaparku na horské dráze, ať
je Vám deset nebo devadesát. Protože věk
je pouze číslo v občance.
P. S. Jakkoliv je film pod režijní taktovkou Felixe Herngrena výtečný a představitel
hlavní role Robert Gustaffson naprosto neodolatelný, nemusí Vám být líto, že film skončil. Až se vydáte rozesmátí z kina, zastavte se
v knihkupectví pro stejnojmennou předlohu
Jonase Jonassona. Vaše další dobrodružství
může začít, režírované tentokrát pouze Vaší
bohatou fantazií.

Letošní letní prázdniny mají 9 týdnů –
řešením jsou příměstské tábory

věková kategorie

Úroveň: těžká

Pomùcka:
Nola,
ulema

Češi mají svého génia Cimrmana, Angličané popletu Mr. Beana, Švédové zase stoletého
staříka. Absurdní, skandinávsky černý humor, hravost a přesvědčení, že životní elán je
důležitější než formální hranice a společenské
překážky: to všechno Vám předvede švédská
komedie Stoletý stařík, která měla nedávno
premiéru na festivalu Febiofest.
Allan Karlsson se blíží k metě sta let.
Žije v domově důchodců, kde tráví svůj
zbývající čas a kde pro něj chystají velkou
narozeninovou oslavu. Jenže stařík navzdory pokročilému věku a chátrající tělesné
schránce ještě nechce zůstat v bačkorách
v pohodlném křesílku. A tak se rozhodne
po anglicku zmizet. Vyleze z okna a vydává
se na úžasný, šílený a nepředvídatelný výlet.
Brzy mu na cestě dělá společnost kufr plný
peněz, vzápětí má v patách gang zločinců,
tu klopýtne o nahodilou mrtvolu a v partě
sympatického staříka se objeví i poněkud
neskladná a lehce nápadná slonice. Po
stopách staříka se vydává i policejní sbor
s neschopným a poněkud zmateným komisařem. Nechybí ani tajné služby.
Je ale načase prozradit, že Allan není
jen tak obyčejný stoletý stařík, co už má
dost štrikujících a švitořících důchodkyň

dičů a zůstávaly na
něm přes noc. Jednotlivé turnusy v Channel Crossings nabízejí od pondělí do pátku
aktivní program ve spojení s angličtinou.
Obojí je přitom přizpůsobeno věku dětí.
Pro velký zájem letos jazyková škola
zdvojnásobila počet turnusů a nově nabízí
i skupinu pro děti od 6 do 8 let. Detailní
informace k jednotlivým táborům jsou na
webových stránkách uvedených v tabulce.

Rozpis termínů příměstských táborů s jazykovou školou

Po tìké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. Poslyte,
nevidìli jsme se u nìkde? Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!
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STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
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příměstský tábor pro děti 9–12 let
www.chc.cz/tabor9-12
příměstský tábor pro děti 13–15 let
www.chc.cz/tabor13-15

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

cena
2 990 korun
2 990 korun
2 800 korun

Nákup na splátky? I zde platí pravidlo
6
„dvakrát měř, jednou řež“

2Nakupování na splátky patří v Čechách mezi velice oblíbené způsoby
nakupování, a tak se není čemu divit,
že dnes lze na splátky pořídit prakticky
7 5 Možnost zaplatit zboží nebo
cokoliv.
službu pomocí splátek se hodí nejen
v případech, kdy znenadání vypoví
službu 9některý z domácích spotřebičů
a nákup nového se nám zrovna finančně
nehodí, ale i v případech, kdy si zkrátka
chceme udělat něčím radost a nechceme
zatížit 7
rodinný rozpočet jednorázovou
investicí. Vzhledem k tomu, že splátkových
9 programů je na trhu celá řada,
vyplatí se před výběrem a podepsáním
úvěrové smlouvy pořádně se porozhlédnout a zvážit více nabídek. Ušetřit tak
můžeme nemalé peníze. Především je
u jednotlivých nabídek dobré sledovat
tzv. RPSN (roční procentní sazba ná6 1což je číslo, které udává podíl
kladů),
z dlužné částky v procentech, jež za2 3
platíte v souvislosti se samotným úvěrem
8 a 4dalšími výdaji spojenými s jeho
čerpáním (jedná se o veškeré náklady,
které
7 jsou
5 s půjčkou spojeny). Nejoblíbe1
4
5
3
9

6
9
8
7
2

nějším splátkovým produktem jsou tzv.
Splátky bez navýšení, kdy je celá částka
za výrobek nebo službu rozpočítána do
několika měsíčních splátek (většinou do
6 až 10) a nakupující uhradí v těchto
splátkách jen skutečnou cenu výrobku.
Ve finále tak nepřeplatí ani korunu
navíc. Jedním z prodejců, kteří Splátky
bez navýšení poskytují pravidelně, je
i internetový prodejce GIVE.cz zaměřený na sportovní a zahradní vybavení.
Zástupce tohoto portálu nám přiblížil,
jak tento způsob nakupování hodnotí
samotní zákazníci. „Když jsme Splátky
bez navýšení spouštěli, očekávali jsme,
že naši zákazníci budou možnosti rozložení platby do 10 splátek bez nutnosti
platit cokoliv navíc hodně využívat.
Samotné nás ale překvapilo, jak velký
zájem o tento způsob platby zákazníci
projevují. Nejčastěji Splátky bez navýšení poskytujeme na nákup horských kol,
zahradních sekaček, sestav zahradního
nábytku a grilů, výjimkou však není ani
poskytnutí splátek na nákup kolečkových bruslí nebo nafukovacího člunu.“

Memoriál Aleše Hřebeského ovládli Irokézové
Kahnawake Rapids
Kahnawake Rapids vybojovali při své
premiérové účasti na turnaji titul. Tým
nabitý hvězdami profesionální NLL
a mnoha hráči irokézské reprezentace
porazil v napínavém finále kanadské
Green Gaels 5:2.
V zápase se vyznamenali oba brankáři, první gól padl až na konci první
periody, kdy skóroval Seth Blue Hill,
na další zásah si museli diváci počkat
až do třetí třetiny. Za Green Gaels

vyrovnal Graham Bergsma. Zápas
byl urputný a napínavý. Kahnawake
Rapids se díky trefám Nortona, Blue
Hilla a Vyse dostali do vedení, které
zkorigoval Goddard. Gaels se pokoušeli
zvrátit výsledek hrou bez brankáře, ale

inkasovali do prázdné branky. V zápase
o třetí místo porazili domácí LC Custodes americké Megamen 5:2. Co do kvality týmů měl letos turnaj mimořádnou
úroveň. Emotivním momentem turnaje
byla akce pořádajícího LCC „Každý gól
má cenu“ na podporu chlapce postiženého dětskou mozkovou obrnou Janka
Ferance z Radotína. Vybrané finanční
prostředky ve výši 16 450 Kč předal
ředitel turnaje Jan Barák a starosta

TJ Sokol Radotín Mirek Knotek, za
účasti kapitánů LCC Radotín a Megamenu Boston, nadačnímu fondu Algo,
který ve spolupráci s Městskou částí
Praha 16, pořádá sbírku na nákup nového vozíku pro Janka.

Konečné pořadí: 1. Kahnawake Rapids
(IRO), 2. Green Gaels (CAN), 3. LC
Custodes (CZE), 4. Megamen (USA),
5. Pioneers (CAN), 6. Vienna Monarchs (AUT), 7. SK Lacrosse Jižní Město
(CZE), 8. Turku Titans (FIN), 9. Nova
Scotia Privateers (CAN), 10. Goldstar
Tel Aviv (ISR), 11. LimeGreen Riggers
(IRL), 12. London Knights (ENG),
13. Bats Bratislava (SVK), 14. Bundeswehr Lacrosse (GER), 15. TJ Malešice (CZE), 16. Deutschland Adler
(GER), 17. Glasgow Clydesiders (SCO),
18. Polish Eagles (POL), 19. LCC
Wolves (CZE), 20. Team EuroLaxCo
(FRA). Nejlepší útočník: Kedoh Hill
(Kahnawake Rapids), nejlepší obránce: Brad MacArthur (Green Gaels),
nejlepší brankář: Mike ompson
(Kahnawake Rapids). All Stars Team:
Scott Komer (Megamen), Ian Crawford (Kahnawake Rapids), Emil Moravec (LC Custodes), Julian Maliszewski
(Megamen), Dylan Goddard (Green
Gaels), Bryan Bendig (Megamen).
Nejlepší střelec: Ryan Keith (Pioneers)
14 golů. Cena pro nejužitečnějšího
hráče, vítěze kanadského bodování: Dominik Pešek (LC Custodes)
22 bodů.
Více informací na www.ahmemorial.cz,
nebo na www.lcc-radotin.cz

Badmintonové mládí potřetí ovládlo
radotínskou sportovní halu
Již třetí ročník žákovského turnaje
dětí od sedmi do čtrnácti let se konal
o víkendu v radotínské hale. Zorganizovali ho hráči badmintonového oddílu
Sokol Radotín za podpory svých rodičů.
Do Radotína se, podobně jako vloni, sjelo asi 250 dětí z celé republiky
a hosté z Polska od začátečníků až
po zkušené. Klání zahájil Miroslav
Knotek, radotínský místostarosta
a starosta TJ Sokol Radotín. Radotínský badminton reprezentovalo
více než 30 hráčů. Přijeli i ti, kteří
s tímto sportem začali teprve nedávno – děti nejmladší kategorie U7.
Bylo potěšující, že v průběhu zápasů
se hráči lepšili a i ti nezkušení chtěli
vyhrát každou výměnu. Mládí ze
Sokola Radotín si z turnaje odvezlo
několik medailí. Hráči potvrdili, že
pokud se systematicky připravují,
výsledky se dostaví. Prvenství z loňska v kategorii U9 obhájil Petr Hnilica. Tato skupina skončila naprostým
úspěchem domácích barev, kdy i na
druhé a třetí pozici skončili radotínští hráči – Tomáš Bláha a debutant

Adam Král. Zejména od Adama to
byl úžasný výkon, jelikož se badmintonu věnuje 6 měsíců a porazil daleko

vou. Mile překvapil i Tomáš Panocha vítězstvím v nejstarší kategorii
chlapců U14, když si ve fi nále poradil

zkušenější hráče. Další vítězství pro
radotínské barvy získala Ema Staňková. Vyhrála kategorii U11 a po roce
trénování se stává jednou z nadějí
oddílu. Podařilo se ji konečně porazit
dosud dominantní hráčku v pražské
a středočeské oblasti, Adélu Shořo-

s Janem Holečkem a vyhrál po velmi
dobrém a bojovném výkonu. Bronz si
odváží Katka Mikelová v U13 a Honza Volček v U11.

Už počtvrté se uskutečnila Rallye Praha Revival
O prvním dubnovém víkendu proběhl
již 4. ročník společensko-sportovní akce
Rallye Praha Revival (RPR), který se jel
jako memoriál Dalibora Janka, známého
závodníka a motoristického publicisty.
Šlo o skvělou příležitostí k setkání
legend a osobností historie motoristického sportu a pestrou přehlídku
závodních a sportovních automobilů
vyrobených do roku 1987. Akci vymyslel a připravuje promotér automobilových závodů Eda Patera.
Jelo se na trati dlouhé 550 km s několika zvláštními úseky na uzavřených
tratích, kde si mohli bývalí závodníci
bez obav zavzpomínat na svá závodnická léta a předvést se před početnými
diváky. Diváci si ze sobotního programu

asi nejvíce užili show section v Chabařovicích, kde na ploché dráze zdejšího Motoclubu F si mohli dvakrát prohlédnout
celé startovní pole v rozevlátém smyku.
Na letišti v Úžíně byla vytyčena další
show section a z bezpečnostních důvodů byl pro diváky nepřístupný zvláštní
úsek na rekultivaci v Radovesicích.
I když nedělní program už tak náročný nebyl, jen ještě jednou show section
v Radovesicích a na letišti v Panenském
Týnci na totožné trati jako v pátek, jen
za denního světla a před zraky mnoha
diváků. To bylo spolu s časovou kontrolou na náměstí v Lounech, která zpestřila místním nedělní dopoledne, vše, co
v neděli čekalo posádky před dojezdem
do cíle v Radotíně. Poháry dostaly vždy

první tři posádky ve třídách, které jsou
vypsány podle objemů motorů automobilů a dále se dělí na sériové vozy a vozy
s úpravami. V sériových třídách si
nejlépe vedli v jedenáctsetpadesátkách
O. Gernát – L. Svoboda. Třídu do 1600
ccm opanovali V. Suk jun. a K. Kopicová
na Suzuki Cultus. Ve dvoulitrech i absolutně nejlepší byli M. Sítník - O. Švábek
na VW Golf. Třídu vozů o objemu do
1150 ccm s úpravami vyhrál T. Kotek s
D. Kovačem na Fiatu 128 coupe. Upravené šestnáctistovky vyhráli M. Kašpar - J. Bílek na Mini Cooperu s absolutně nejnižším počtem bodů ze show
section, ve třídě ne, ale absolutně je o vítězství připravil bodový příděl z radarových kontrol. Upraveným dvoulitrům
dominoval D. Patera s M. Šmídem na
Peugeotu 309 GTI. V nejsilnější třídě zvítězili otec a syn Achsové na Porsche 911.
Motto revivalů
Akce pro všechny, kdož se nakazili oktanovým bacilem, infekcí, které se nejúčinněji čelí pevným upoutáním v anatomickém
sedadle s rukama na kůží obšitém na
volantu a nohama stepujícíma na odvrtaných pedálech nejlépe v automobilu, kde
poslední výkřik elektroniky představuje
cyklovač stěračů.

Radotínské rodeo je za dveřmi
i s novinkou
Radotínská divácká obec má před
sebou – po parádním boxlakrosovém Memoriálu Aleše Hřebeského – další skvělou
sportovní událost: mistrovství České republiky v rodeu, jehož prvním dílem je Velké
radotínské rodeo o Senátorský pohár.
Přátelé této napínavé podívané jsou
srdečně zváni do areálu v radotínských
Říčních lázních v sobotu 24. května, kde
rodový „mazec“ začne letos o hodinu dříve, tedy už v 10 hodin. To je ale novinka
pouze technického rázu. Pořadatelé z TarpanClanu však připravili výbornou věc:

oproti letům minulým jednu disciplínu
navíc a tou bude premiéra Team Sorting
aneb Přehánění dobytčat. Jde o soutěž
atraktivní a plnou napínavých momentů,
kdy tříčlenná parta přehání jednotlivé
kusy z jedné části arény na druhou, ovšem

ve stanoveném pořadí. A o dramatické
situace nebude, milí čtenáři, nouze!
Diváci samozřejmě nepřijdou o standardní záležitosti, jako Team Penning
(Třídění dobytčat), Ranch Roping (Rančerské lasování), dvě rychlostní disciplíny
Pole Bending (Slalom kolem tyčí), strhující Barrel Race (Barelový dostih) a další.
Vrcholem programu pak bude zhruba
v 17 hod. královská disciplína Steer Wrestling (Pokládání telete). Vítěz této soutěže si odnese nejen mimořádnou peněžitou
prémii, ale i Vítězný štít starosty Karla
Hanzlíka, který převzal
nad rodeem již tradičně
záštitu. Zbývá jen doplnit,
že diváci opět zvolí Miss
Rodeo 2014 (tentokráte
z řad sličných jezdkyň)
a že bude o ně – také již
tradičně – postaráno, pokud jde o jídlo, pití a další
atrakce. Pořadatelé nezapomenou ani na nejmenší
diváky a divačky, kteří se
budou moci povozit v sedle huculů nebo v bryčce.
A od 19 hodin nebude pochopitelně chybět Country bál. Tentokráte
bude hrát kapela JaDrZel pod vedením
kapelníka Radka Valáška.
Na závěr přátelské doporučení: na sobotu 24. května si, vážení čtenáři, žádný jiný
program neplánujte !

Basketbalisté RSK vyhráli svou soutěž
a postoupili do I. třídy
Radotínští basketbalisté se po dvou letech
vrací do první třídy, poté co v druhé polovině
letošní sezóny nedokázali najít přemožitele
a zvítězili ve všech jedenácti utkáních. Bilance 18 výher a čtyř porážek vynesla radotínskému A-týmu titul mistra druhé třídy.
Po letech se tak podařilo docílit znatelného úspěchu a vybojovat kvalitní soutěž,
jíž první třída po loňské restrukturalizaci
všech pražských soutěží zajisté je. Za zmínku stojí i styl,
kterým se podařilo zvítězit.
Ve dv a adv a c e t i z ápa s e c h
obdrželi svěřenci Adama Peřinky průměrně 53,2 bodů za
zápas, když dvakrát dokonce
překonali rekord historie klubu v počtu obdržených bodů
v jednom zápase. „Agresivní
nátlaková obrana tvoří základ našeho herního projevu
a v trénincích je jí věnováno
nejvíc času. Speciálně v jarní
části soutěže jsme byli díky
n í naprosto dom i na nt n í
a soupeře poráželi průměrně o 25 bodů,“
uvádí Peřinka. Ve vyrovnané sestavě letos
vyčnívali zejména rozehrávač Alex Ulyanin (průměrně 20 bodů na utkání) a atletičtí křídelníci Aleks Bazyulkin (15,6)
a Adam Prejzek (11,2). Dalším obrovským
úspěchem je návštěvnost v hale. Cestu na
domácí zápasy si letos našlo průměrně
50 diváků na zápas a na poslední utkání
přišlo s hráči oslavit titul 107 návštěvníků. „Ze 110 klubů hrajících v pražských

soutěžích jsme v tomhle naprostá rarita.
V Radotíně se během dvou let podařilo
vytvořit neskutečný unikát. Máme jasně
největší návštěvnost ze všech pražských
klubů. Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem, kdo nás letos přišli podpořit, personálu haly za servis pro fanoušky a našim
Ultras, kteří předvedli v posledním utkání výkon z říše snů a hráči tak zažili večer,

na který asi nikdy nezapomenou,“ říká
Adam Peřinka.
V příští sezóně, která startuje začátkem
října, tak Radotín uvidí podstatně kvalitnější zápasy proti výrazně silnějším soupeřům.
„Máme znovu jen ty nejvyšší ambice. Cokoliv jiného než první místo a tedy postup
do pražského přeboru, bude zklamáním,“
dodal trenér Adam Peřinka.
Více na www.facebook.com/BKRadotin

Gymnastky Gymnázia Oty Pavla třetí
v republikovém finále
Gymnastky GOP se zúčastnily v polovině dubna Republikového poháru Asociace školních sportovních klubů ČR ve
sportovní gymnastice družstev základních
a středních škol.
Závod se konal v pěkně vybavené gymnastické tělocvičně v Prostějově. Dívky se

zúčastnily tohoto závodu poprvé, nicméně
se konkurence nezalekly a předvedly velmi
hezké výkony. V konečném hodnocení doplatily trochu na to, že se snažily předvést

co nejobtížnější sestavy, zatímco některá
družstva sázela pouze na jistotu provedení.
Z této taktiky si radotínští vzali ponaučení
a v příštím roce se jistě umístí ještě lépe.
Děvčata v kategorii základní školy získala
bronzovou medaili (z dvanácti soutěžících
družstev). Tým startoval v následujícím
s l o ž e n í : Te r e z k a
Procházková, Alžběta Bendíková a Barbora Halounková. Terezka navíc obsadila
celkově šesté místo ze
42 startujících. Dívky
v kategorii střední školy obsadily šesté místo
a startovaly ve složení: Barbora Sedláková,
Markéta Halounková
a Kateřina K rá lová.
Vš e c h ny z ávo d n ic e
jsou aktivními členkami gymnastického
odd í lu Sokola Radot í n . Gr at u lujeme
děvčatům k pěkným výkonům a děkujeme
vedení gymnázia i profesorům tělesné výchovy za podporu této akce.

Prázdniny na golfu

Tak jako každý rok, i o letošních prázdninách mohou děti ve věku od 5 do 15 let strávit příjemný
týden v příměstském kempu v golfovém klubu v Lahovicích.
Sportovní program zahrnuje nejen minimálně 3 hodiny golfu denně, ale i další vyžití, jako míčové hry či jízda
na koni. Po celý den jsou děti pod odborným dohledem, samozřejmě je pro ně zajištěna vyvážená strava
(dopolední a odpolední svačina a teplý oběd) a pitný režim. V případě nepříznivého počasí máme k dispozici
kryté odpaliště a zázemí golfového klubu, kde jsou pro děti připraveny zajímavé hry. V ceně týdenního kurzu
je zapůjčení veškerého golfového vybavení. Pobyt je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak i pro děti, které
mají již golfovou průpravu. Začátek programu je v 9h, děti lze vyzvednout do 18h či po individuální domluvě.
Cena kempu je 3 900 Kč/ 5 dní. Minimální počet dětí ve skupině je 5. Připraveny jsou pro Vás tyto termíny: 7.-11.7,
14.-18.7., 28.7-1.8. a 18.-22.8.2014. V případě zájmu je možné zařadit i další termíny.

Den dětí na golfu
Současně bychom Vás i Vaše děti rádi pozvali na oslavu Dne dětí na golfu, které proběhne 1.6.2014 od 9 do 19h.
Pro děti je připraven pestrý program – vystoupení kouzelníka či klauna, malování na obličej, modelování balonků
a různé soutěže o ceny. Rodiče si mohou odpočinout v příjemném prostředí Golf Café či využít zdarma skupinovou
hodinu golfu s trenérem. Nabídka Golf Café bude rozšířena o čerstvé limonády, alko i nealko koktejly a grilované
speciality. Těšíme se na Vás.

Více o připravovaných akcí naleznete na našich webových stránkách www.golf-lahovice.cz

Hravé hry pokračují i letos
„Boulo-koulo“ se rozjelo opět na plné
obrátky. Kuželkování a nyní už i Zelené
jarní koule patří minulosti, a tak je tu z nich
reportáž. Naopak na turnaj v minigolfu
v neděli 8. června se teprve zapisuje…
„Březnové kácení kuželek“ se odehrálo
v neděli 23. března coby první letošní turnaj
pětidílného seriálu Mistrovství Radotína
v boulo/koulo disciplínách.
V turnaji na 2x20 hodů do plných potvrdil
v konkurenci dalších třiadvaceti účastníků
svoji třídu Radek Pauk, který srazil skvělých 226 kuželek. Jeho syna Honzíka, loni
druhého, odsunul tentokrát na 3. místo Jan
Korynta krásným výsledkem 212 kolíků.
Zmíněný Honzík srazil 190 kousků, na
4. místě se pak umístila nejlepší dáma

Kratochvíl, který skončil s 80 zásahy na 22. místě.
Další akcí byly „Jarní zelené koule“ – první letošní otevřený pétanque-ový turnaj
v Radotíně. Na novém boulovišti v areálu
plážového volejbalu RSK se 20. dubna sešlo
třicet zájemců o tuto hru, což byl ideální
počet: švýcarským systémem se utkalo 10
tříčlenných týmů.
Vlastní hra přinesla mnohé dramatické momenty, ty největší byly ve finále, kde se utkaly favorizované týmy:
Mladí & Nezkrotní vedeni mladým a nezkrotným Mirkem Řehořem, a Kohouti,
ve kterém Jirku a Boženku Kohoutových
doplnil Milan Mach. Tým M&N již vedl 7:0
a zdálo se, že není co řešit. Pak však Kohouti
zabrali a po boji o každý bod zvítězili 13:10.

turnaje Jana Haužvicová, jež narubala 173
bodů. Radek Kratochvíl byl „o fous“ pátý
(172 b.), šestý pak Matyáš Leiský (156 b.)
atd. Při počtu 24 účastníků bral vítěz Radek
za první místo 24 bodů, druhý Jan Korynta
23 atd. Zbývá ještě podotknout, že cenu pro
nejmenšího účastníka turnaje získal Adámek

Mladí a Nezkrotní pak na druhém místě litovali promarněného náskoku… Třetí místo
obsadil stále se lepšící Klas Zbraslav v čele
s kapitánem V. Dvořákem, který odsunul
na čtvrté místo rodinný tým Radka Pauka
Ohnivé koule.

Na řadě je druhý turnaj Mistrovství Radotína v boulo/koulo disciplínách „Na minigolf
minimísto – pocta měsíci červnu v minigolfu“ v neděli 8. června od 14.30 hodin.
Zájemci se s ohledem na omezenou kapacitu sportoviště musí přihlásit předem, a to
na e-mailové adrese: Iveta.Krejci@praha16.eu nebo na telefonu 234 128 102. Zúčastnit se
může maximálně 40 zájemců o hru.

Městská část Praha 16 zve své občany a hosty na

KRÁLOVSKÝ PRŮVOD
v sobotu 31. 5. 2014

PROGRAM
před radotínskou radnicí na nám. Sv. Petra a Pavla:
14.00

UVÍTÁNÍ – starosta Karel Hanzlík

14.15 - 14.30

Antiquarius – dobová hudba
ROTYKA – vystoupení šermířů

14.30 PŘÍJEZD CÍSAŘE S DRUŽINOU
(vystavení klenotů, rychtářův uvítací proslov
a předání klíče od města, císařské obnovení městských práv,
hold císaři – divadelní spolek Gaudium)
15.00 ODJEZD KRÁLOVSKÉ DRUŽINY

A ZCELA NOVĚ bude součástí programu

Festival malých pivovarů a dobrého jídla

» Pivní speciály z osmi pivovarů

15.00 - 15.45

Antiquarius – dobová hudba

» Účastnická ankéta o nejchutnější pivo!
» Vylosovaní výherci získají pivní balíčky!

16.00 - 17.00

Petra Janů

Stánky s kulinářskými specialitami!

17.00 - 17.30

ROTYKA – vystoupení šermířů

17.30 - 18.30

Ota Balage Band

A JEŠTĚ JEDNA NOVINKA – od 14.00 do 18.00 hodin
bude otevřen

18.30 - 19.00

ROTYKA – vystoupení šermířů

Stan pro děti a rodiče s:

19.00 - 20.30

Red Hot Chilli peppers revival

» Královskou tvůrčí dílnou s Petrklíčem o. s.

21.00 - 23.00

Queenie

» Pohádkou o Zlatovlásce divadla Co tě to napadlo

POZOR: Kdo příjde přivítat císaře s družinou v dobovém kostýmu, obdrží 2 piva zdarma!

