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Již nějakou dobu se
snaží distributor elektrické energie v Praze
PREdistribuce, a.s.
(distribuční firma
Pražské energetiky)
o zahájení procesu
změny územního
plánu na hranici Lochkova, Slivence
a Velké Chuchle, kterým by rád změnil
území v přírodním parku z pole na území využitelné pro stavbu elektrárny pro
tzv. Blackout a dále pro logistické zázemí
PRE. Volba tohoto místa je logická, neboť
se nachází v těsném sousedství plynovodu
a nově budované trafostanice a rozvodny,
která se začne letos stavět. Praha ji nutně
potřebuje a nikdo proti ní nic nenamítá.
Co ale Praha nepotřebuje, je takovýto
náhradní zdroj pro případ tzv. Blackoutu,
to je stavu, kdy kompletně zkolabuje státní
rozvodná síť elektrického proudu např.
z důvodu přetížení nadměrnou výrobou
v severoněmeckých větrných elektrárnách.
Doba takového výpadku se počítá v hodinách (např. 10-12 hodin), než celostátní síť
opět naběhne. Ne že by v takovém případě
zásobování nebylo třeba. Je, ale technicky
zcela jiné, než o co se tato změna snaží. Zde
se v podstatě jedná o stavbu tzv. špičkové
elektrárny, která se zapíná jen na několik
hodin denně (jako např. vodní elektrárny
na Vltavě). Uvažovaný maximální výkon
by měl být 100 MW. Palivo plyn. Potřeba je
hlavně v zimě, kdy je spotřeba energie nejvyšší. To celé v Praze, na území přírodního
parku, emise z tohoto výkonu, který tvoří
cca 10 % zimního odběru celé Prahy (!), se
budou rozptylovat v Lochkově, Slivenci,
Velké Chuchli, Radotíně, Modřanech, Praze 4, Praze 2, Praze 1, Stodůlkách, Zličíně,
Praze 5 atd. Prostě po celé Praze, jak zrovna bude foukat vítr. A proč to? To je právě
zvláštní. Stát jasně řekl, že opatření pro
případ Blackoutu bude řešit Česká republika jako stát, ne jednotlivá města. PREdistribuce, a.s. ale stejně údajně plánuje stavbu
tří takovýchto zdrojů na území Prahy. Náklady na jednu prý kolem 5 miliard korun!
Pro 10 -12 hodin Blackoutu budeme investovat 15 miliard korun? Když stát řekl, že se
o to postará? (Plánuje stavbu odpojovacích
trafostanic na hranici s Německem). Takže
Praha se o to nemusí starat. Přesto touha
představitelů PREdistribuce, a.s. změnit
pole na stavební území je velmi silná.
Vehemence, s jakou o to usiluje, zdaleka
neodpovídá jen touze zásobovat Prahu
energií po dobu pár hodin. Zejména když
jedním dechem dodávají, že akcionáři PRE
v Německu to rozhodně nebudou chtít
financovat. Nemusím dodávat, že stávající
vlastník části pozemků je privátní právnická osoba. Podnět na změnu územního plánu řeší Výbor pro územní rozvoj a územní
plán Zastupitelstva hl. m. Prahy pod číslem
730. Řešení je v tomto okamžiku odročeno
k dalšímu zasedání.
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Praha 16 získala bronz ve Zlatém erbu
Městská část Praha 16 se svým
webem Praha16.eu obsadila v letošním ročníku Zlatého erbu bronzovou
příčku. Ocenění převzali ve středu
29. března v Rezidenci primátorky na
Mariánském náměstí zástupci radotínské radnice z rukou pražského radního
Bc. Libora Hadravy.
„Naše webové stránky v současné
podobě již fungují dva roky, za tu
dobu jsme na nich udělali řadu úprav
a změn, doplnili nové elektronické
služby. V lednu letošního roku jsme
spustili cizojazyčnou verzi webu,“
uvedl Ing. Pavel Jirásek, tajemník
Úřadu městské části Praha 16 při
přebírání ceny.
Mezi t z v. vel k ý m i měst sk ý m i
částmi Hlavního města Prahy obsadily první dvě příčky Praha 8 a Praha
10. Zlatý erb je soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby
měst a obcí, kterou vyhlašuje spolek

Český zavináč. Letos se vyhlašoval
již devatenáctý ročník. Cílem soutěže
je mimo jiné podpořit modernizaci
místní a regionální veřejné správy

Dotace za více než milion
Radotínská radnice i letos podpoří
formou dotací (dříve grantů) přínosné
projekty především těch subjektů, které
pracují s místními dětmi a mládeží.
V březnu rozdělená a schválená částka
je 1 014 700 Kč.
Zastupitelstvo městské části Praha 16
na svém zasedání dne 29.3.2017 schválilo přidělení finančních prostředků
na projekty v oblasti volnočasových

aktivit, sportu a kultury, dle platných
Dotačních pravidel. Příspěvky z rozpočtu Městské části Praha 16 mohou
být poskytovány výhradně nestátním
obecně prospěšným organizacím, fyzickým i právnickým osobám a škol-

ním klubům (pouze v případě, jsou-li
právnickými osobami s účetnictvím
vedeným samostatně od účetnictví
školy), působí-li na území Radotína
v oblastech volného času, sportu
a kultury.
Dotační komise v letošním roce
hodnotila 80 žádostí. Jednotlivé žádosti posoudila a vyhodnotila, u každého projektu pak navrhla, zda a v jaké výši bude podpora
poskytnuta. Dotace
nebyla schvá lena
pouze u 13 žádostí,
v 67 případech byla
naopak doporučena.
Částka, která byla
mezi jednotlivé projekty rozdělena, činí
1 014 700 Kč. Cílem
poskytování dotací
z rozpočtu Městské
č á s t i P r a h a 16 j e
podpora celoroční
č i n no s t i s u bje k t ů
a jednorázových volnočasových, sportovních, kulturních
a společenských akcí určených pro
obyvatele této městské části všech
věkových skupin nebo prezentujících
městskou část. Radotínská radnice

prostřednictvím rozvoje informačních služeb.
Další informace naleznete
na www.zlatyerb.cz.

Máte problémy
s kabelovkou?
Firma UPC Česká republika, s.r.o.
(dále jen UPC) se stala dodavatelem
internetu a televizního signálu na
území Radotína. V současné době mají
občané žijící v lokalitách s nevyhovujícím stavem původních kabelů problém
s kvalitou nabízených služeb.
UPC na výměně kabelů sice postupně pracuje, ale jak bylo ověřeno
u mnoha stížností, není firma schopna tento přechodný stav v krátkém
časovém horizontu uspokojivě řešit.

Začal jarní úklid
komunikací
Městská část Praha 16 zahájila
11. dubna jarní úklid komunikací, který
potrvá až do 30. května. Radotín se na
tuto dobu nově rozdělí do 13 oblastí. Od
pondělí 5. června bude následovat pravidelný cyklický, tedy celoroční úklid.
Oproti minulému roku dochází
v Radotíně k úpravám jednotlivých
etap. V týdnech, na něž připadají
státní svátky (Velikonoční pondělí
17. dubna, Svátek práce 1. května
a Den vítězství 8. května) se čistí

ZDARMA

Dobrý den, vážení
spoluobčané
První aprílový víkend jsme měli opět
po čase možnost, v rámci slavnostní akce
k 25. výročí sepsání partnerské smlouvy
mezi Radotínem a Burglengenfeldem,
setkat se v tomto krásném bavorském
městě, ve velice přátelské atmosféře,
s našimi německými přáteli. Setkání bylo
umocněno i o známé zástupce ze saského
města Johanngeorgenstadt, kteří s burglengenfeldskou radnicí podepsali partnerskou smlouvu ve stejném datu jako
tehdejší radotínský starosta Jiří Holub,
tedy v únoru roku 1992.
Dvacet pět let je, tak jak je zvykem
uvádět, časové období jedné generace.
To je poměrně dlouhá doba. Jsme často
svědky, že během jedné generace řada
věcí zaniká, či se zapomíná. Nicméně
vztah mezi Radotínem a Burglengenfledem stále trvá a rád vyjadřuji své osobní
přesvědčení, že za ty roky vzkvétá a je
velice pevným. Proto věřím, že přátelství mezi našimi městy se bude nadále
rozvíjet a pokračovat, a to i díky četným
a pravidelným akcím jako jsou společné
kulturní programy, reciproční poznávací
zájezdy seniorů, základních uměleckých
škol či pracovníků úřadu. Za ta léta bychom však našli mnoho dalších styčných
bodů společného přátelství. Je to péče
obou radnic o občanskou vybavenost,
o kulturně společenský život, o širokou
možnost sportovního vyžití atd. Nejdůležitějším prvkem společného partnerství
je však vzájemné přátelství, respekt a úcta
jedné strany k druhé.
Od samého počátku radotínských návštěv v Burglengenfeldu se vždy setkáváme se srdečností a přátelským přijetím, ať
u čelních představitelů tohoto krásného
města, tak i u členů partnerského spolku.
Z četných návštěv jsme si přivezli spoustu zajímavých podnětů a inspirací, které
jsme mohli využít při řešení podobných
záležitostí v rámci Radotína.
Rád bych osobně poděkoval všem,
kteří se na dlouholeté spolupráci mezi
oběma našimi městy podíleli či podílejí, jmenovitě předsedovi partnerského
spolku Georgu Tretterovi, bývalému
starostovi Heinzi Kargovi a jeho současnému kolegovi omasi Geschemu,
mým předchůdcům Jiřímu Holubovi a již
nežijícímu Františku Vláčilovi. Rovněž
i radotínské Základní umělecké škole
Klementa Slavického, jejíž pedagogové
společně se svými svěřenci tradičně
připravují při všech slavnostních setkání skvělý a reprezentativní kulturní
program, tak jak tomu bylo i v případě
1. dubna 2017.
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Zápisy do
mateřských škol
Zápisy do mateřských škol ve správním
obvodu Prahy 16 budou probíhat začátkem
května. V tabulce najdete všechna obecní
zařízení jednotlivých městských částí.
Mateřská škola Praha - Radotín má zápis 10. května od 9.00 do 12.00 a od 13.00
do 17.00 hodin. K zápisu je třeba přinést
občanský průkaz, rodný list dítěte, doklad
o trvalém pobytu dítěte a u dětí cizí státní
příslušnosti je třeba navíc doložit platný
cestovní doklad nebo Rozhodnutí o pobytu v ČR. Další potřebné formuláře jsou
ke stažení na webových stránkách nebo je
možné je vyplnit na místě v den zápisu.
Den otevřených dveří pro
MŠ Matjuchinova, Ottova a E. Přemyslovny se uskuteční 20. dubna od 15.00
do 17.00 hodin. Kritéria, bližší informace
k průběhu zápisu a dokumenty ke stažení
(žádost, vyjádření lékaře) budou upřesněna po schválení termínů a kritérií zřizovatelem, Městskou částí Praha - Zbraslav. To
platí i pro MŠ Nad Parkem.

PORADNA - INFORMACE

MŠ Praha - Radotín

Datum zápisu, hodina

Poznámka

10.5.2017 od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
17.00 hod.

v MŠ nám. Osvoboditelů 1367,
ve třídě Včelky
www.msradotin.cz, den otevřených
dveří ve všech školkách v den zápisu

MŠ Nad Parkem
Praha - Zbraslav

2.5.2017 od 10.00 do 16.30 hod. výdej žádostí
(možno stáhnout i z web. stránek)
9. a 10.5.2017 od 13.00 do 17.00 hod. vracení
žádostí, potvrzení od lékaře, doklad o bydlišti dítěte

www.msnadparkem.cz

MŠ Matjuchinova
Praha - Zbraslav

2.5.2017 od 10.00 do 16.30 hod. výdej žádostí
(možno stáhnout i z web. stránek)
9. a 10.5.2017 od 13.00 do 17.00 hod. vracení
žádostí, potvrzení od lékaře, doklad o bydlišti dítěte

www.ms-zbraslav.estranky.cz

MŠ Velká Chuchle

10.5.2017 od 13.00 do 17.00 hod. v ředitelně.
Kritéria pro přijetí jsou ke stažení na webových
stránkách spolu s přihláškou

www.ms-chuchle.cz
den otevřených dveří 3.5.2017
od 15.00 do 16.30 hod.

MŠ Praha - Lipence

3.5.2017 od 13.00 do 17.00 hodin v novém
pavilonu školky

www.skolkalipence.cz

MŠ Praha - Lochkov

2.5.2017, odevzdání přihlášek 16.5.2017

www.skolka-lochkov.cz

Kdo s vámi může bydlet
v nájemním bytě?
I když nájemní smlouvu jako nájemce uzavírá jediná osoba, mohou v bytě
bydlet i jiní lidé. Kdo a za jakých podmínek může, kromě nájemce, v nájemním bytě pobývat a jaké povinnosti jsou
s tím spojené? Jaký počet osob žijících
v pronajímaném bytě je ještě únosný?
A co když vám pronajímatel zakáže
vodit si domů návštěvy?
Podle zákona může nájemce žít
v pronajatém bytě s kýmkoli dalším.
Nájemní smlouva však může stanovit, že je to možné až po písemném
souhlasu pronajímatele. Ten ale není
třeba v případě, že s nájemcem má
v bytě žít osoba blízká, tedy třeba
jeho předek, potomek, manžel, druh,
partner či sourozenec.
„Souhlas pronajímatele s bydlením
jiných osob také není potřeba, pokud
se jedná, slovy zákona, o případy
zvláštního zřetele hodné. Pod tím si
můžeme představit například situaci, kdy nájemce do své domácnosti
dočasně příjme nezleti lé dítě své
přítelkyně, která pobývá v nemocnici,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.
Pronajímatel má ale právo požadovat, aby v pronajímaném bytě žil jen
takový počet osob, který je přiměřený
velikosti bytu a umožňuje žít v obvyklých pohodlných a hygienicky
vyhovujících podmínkách. To se posuzuje vždy individuálně, záleží i na
tom, jestli se počet osob v bytě zvýšil
postupně, nebo byl pronajímateli

znám již při sjednávání nájmu.
Vedle osob, které nájemce přijímá
jako členy své domácnosti, může v nájemním bytě žít i podnájemce. Pronajímatel ovšem musí s podnájmem
souhlasit, přičemž takový souhlas
lze dát i dopředu, bez vztahu ke konkrétní osobě, a začlenit jej do nájemní
smlouvy. Souhlas pronajímatele s podnájmem ovšem není potřeba, pokud
nájemce bude s podnájemcem v bytě
trvale žít.
Zvýšení i snížení počtu osob v bytě je nájemce povinen pronajímateli
ohlásit bez zbytečného odkladu. Pokud by tak neučinil do dvou měsíců,
mohlo by to být důvodem k výpovědi
z nájmu bytu.
Návštěvy, tedy osoby, které se v bytě
zdržují jen omezenou dobu, nájemce
pronajímateli h lásit sa mozřejmě
nemusí. Jestliže by pronajímatel nájemci zakazoval, aby si do bytu vodil
návštěvy, bylo by takové ustanovení
smlouvy neplatné. „V praxi může být
obtížné rozlišit, zda se jedná o osobu
žijící s nájemcem v domácnosti, nebo
pouze o návštěvu. Určující může být
nejen délka pobytu, ale i například to,
jestli návštěva užívá jiný byt, nebo má
v bytě nájemce své věci,“ uvádí Zelený.
Pro návštěvy, stejně jako pro osoby žijící s nájemcem v domácnosti
a podnájemce, však platí, že musí
při pobytu v bytě i domě respektovat
pořádek a místní poměry stejně jako
nájemce.

Hledaný se našel pod mostem

Hlídka Městské policie hl. m. Prahy prováděla společně s psovodem městské policie
5. března, dvě hodiny po půlnoci, běžnou hlídkovou činnost v Malé Chuchli v blízkosti Branického mostu na břehu Vltavy. V okamžiku, kdy se přibližovala k pilíři
Branického mostu, služební pes Norton Miss Jakoso avizoval a následně štěkotem
označil spící osobu. Strážníci muže vyzvali k prokázání totožnosti a podání vysvětlení. Následnou lustrací na místě bylo zjištěno, že se jedná o osobu hledanou Policií ČR.
Muže proto strážníci, poté, co se přesvědčili, že u sebe nemá zbraň, předvedli na
Místní oddělení Policie ČR Barrandov. Při předvedení nebylo použito donucovacích
prostředků, muž byl předán v pořádku a bez zranění službu konajícímu policistovi.

Co se stalo s jezdkyní?
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Telefonické oznámení z tísňové linky 156, podle něhož se měl u Radotínské lávky na
břehu řeky Berounky pohybovat osedlaný kůň bez jezdce, prověřovala autohlídka
městské policie 9. března v půl čtvrté odpoledne. Po příjezdu na místo ji kontaktovala oznamovatelka, která uvedla, že volně pobíhajícího koně si již odchytla, ale
neví, kde se nachází jezdkyně. Poskytla hlídce i telefonický kontakt na jezdkyni,
kvůli obavám o její zdraví. Po mnoha neúspěšných pokusech se podařilo dovolat
jezdkyni, která uvedla, že spadla ze svého koně, nachází se na poli někde v okolí
Lipenecké tržnice a nemůže hýbat dolními končetinami. Z důvodu nebezpečí z prodlení – ohrožení života či zdraví osoby – se hlídka rozdělila: jeden ze strážníků byl
po celou dobu v telefonickém kontaktu s poškozenou a druhý pokračoval v jízdě
služebním vozidlem přes ulici Strakonická k Lipenecké tržnici. Poškozená nebyla,
zřejmě z důvodu šoku, schopna přesně popsat místo, kde se nachází. Strážníci ji po
několika minutách pátrání našli ležet uprostřed pole za objektem tržnice. Mladá
žena komunikovala, byla v šoku a opakovaně si stěžovala na nehybnost dolních končetin. Strážníci ji proto poučili, aby se nehýbala a vyčkala na příjezd Zdravotnické
záchranné služby. Zasahující lékař neprodleně poskytl ženě první pomoc – z důvodu
podezření na poškození míchy jezdkyni zafixoval za pomoci vakuové matrace. Na
dotaz, jaká byla příčina pádu z koně, žena uvedla, že bez cizího zavinění, její kůň se
z nezjištěných příčin splašil, shodil ji a utekl. Mladá žena byla následně převezena na
Urgentní příjem do Fakultní nemocnice v Motole.

Asistence při havárii vody
Pražské vodovody a kanalizace nabízejí pojištění nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem.
Pro každého zákazníka pražských
vodovodů a kanalizací s platnou odběratelskou smlouvou na dodávku pitné
vody je k dispozici asistenční služba 24 hodin denně, 365 dnů v týdnu.
Partnerem PVK na tomto projektu
je asistenční služba United Assistance. Služba je pro smluvní zákazníky
PVK zdarma.
K zákazníkovi v případě nouzové situace přijede asistenční služba
a provede odborné práce v rozsahu
dvou hodin. Klient za výjezd vozidla
a provedené nezbytné práce neplatí.
Na jedno odběrné místo může zákaz-

ník PVK zdarma využít tři asistenční
služby ročně. Nezbytnou podmínkou
ale je kontaktovat asistenční službu na
telefonním čísle 212 812 212.
Asistenční služby zahrnují rovněž
refundaci úniku vody. Jde o částečnou
náhradu nákladů na vodné, způsobené únikem vody v důsledku prokazatelně nastalé nouzové situace, a to za
podmínek, že spoluúčast odběratele
na úniku vody dosáhne výše 10 m3,
což je minimální limit pro refundaci,
a maximální limit pro refundaci úniku vody je stanoven na 15 tisíc Kč na
jedno odběrné místo za rok.
Součástí služby není uzavírání a otvírání vodovodních přípojek ani vyhledávání úniků na vnitřním rozvodu.

Identifikace provozovny a zařízení
Z novely č. 83/2016 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů, platné již od 1. července 2016,
vyplynula nová povinnost.
Všichni evidenti a ohlašovatelé
v oblasti odpadového hospodářství
jsou povinni identifikovat provozovny a zařízení v evidenci odpadů údaji
IČP (identifikační číslo provozovny)
a IČZ (identifikační číslo zařízení).
IČP je desetimístné číslo, které přidělují
od 1.7.2010 živnostenské úřady. Každá
provozovna má vlastní identifikační číslo. V případě, že je v jedné provozovně
více podnikajících subjektů, pak každý
subjekt bude mít svoje vlastní IČP.
IČZ přiděluje krajský úřad a skládá se z písmen CZ a pětimístného

pořadového čísla.
Krajský úřad IČZ
přiděluje zařízením určeným ke
s b ě r u , v ý k upu ,
v y u ž ívá n í nebo
odstraňování odpadů (§ 14 odst.1).
Je třeba rozlišovat,
zda se jedná o zařízení na využívání odpadů jako
vstupní suroviny (§ 14 odst. 2) nebo
zařízení na využívání biologicky rozložitelného materiálu (§ 33b odst. 1).
Popr vé budou původci odpadů
a oprávněné osoby povinni uvádět IČP
a IČZ při ročním hlášení o produkci
a nakládání s odpady za rok 2016.

Sbor dobrovolných hasičů Radotín
zal. 1886
POSIL NAŠE ŘADY SDH + JSDH
Je ti 18 let a víc? Chceš se dostat mezi partu lidí ochotných pomáhat
ostatním obyvatelům v nouzi? Přijď mezi nás a staň se členem Sboru
dobrovolných hasičů Radotín. Naučíš se základům hasičiny při pravidelných školeních pořádaných jak na zbrojnici, tak i u profesionálních
hasičů HZS.
Postupně budeš vycvičen na činnosti nutné pro hašení požárů,
evakuaci a záchranu osob, poskytnutí předlékařské pomoci, obsluhu požárních čerpadel, použití radiostanice, práci s nejmodernější
technikou, obsluhu a údržbu požárních vozidel, obsluhu motorových
pil, použití vzduchových dýchacích přístrojů atd.
Pokud máš zájem nebo jakýkoliv dotaz, tak přijď mezi nás ve
středu mezi 17.00 a 18.00 do hasičské zbrojnice na adrese náměstí Osvob o d it e lů 5, P r a h a 16
nebo nás konta ktuj na
info@hasiciradotin.cz.
Rádi uvítáme každého
zájemce o toto náročné poslání, neboť „hasič jde tam,
odkud ostatní utíkají “.

I ty můžeš být tím,
kdo zachrání třeba
lidský život nebo
uchrání majetek
před přírodními živly.

Informace pro projektanty a stavebníky. ELTODO-CITELUM, s.r.o. od
1.1.2017 již nepůsobí v Praze. Vyjadřováním k projektové dokumentaci ve
vztahu k sítím a zařízením veřejného
osvětlení ve vlastnictví hl. m. Prahy
byla od 1. ledna 2017 pověřena společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s.,
Blanická 1008/28, Praha 2. Mapové
podklady zařízení veřejného osvětlení ve vlastnictví hl. m. Prahy vydává
od 1. března 2017 PREdistribuce, a.s.
v oddělení Kmenová data sítě, Svornosti 19a, Praha 5.
Svoz bioodpadu v Radotíně. Technické služby Praha – Radotín (TS)
i letos na jaře zajišťují svoz odpadu
z vytipovaných lokalit městské části.
Svoz probíhá až do 4. května, vždy
v úterý a ve čtvrtek od 13.00 do
17.45 hodin. Na každé z určených
stanovišť jsou postupně po sobě přistaveny dva kontejnery – jeden na
listí a trávu, druhý na větve. Odkládaný bioodpad musí být bez příměsí
a do kontejneru je ho třeba z obalu
(pytle) vysypat. Jednotlivé dny a časy
přistavení kontejnerů jsou rozepsány
na webových stránkách Praha16.eu
(hned na Úvodní straně nahoře).
O pas nežádat v pondělí a středu večer.
V návaznosti na změnu zákona, kdy od
loňského roku může občan České republiky požádat o vydání cestovního dokladu u kteréhokoli obecního
úřadu obce s rozšířenou působností,
dochází v současné době na Oddělení
evidence obyvatel a osobních dokladů
ÚMČ Praha 16 v pondělí a ve středu,
zejména v odpoledních hodinách mezi
16.00 a 18.00 hod., ke značné přetíženosti obsluhujícího pracoviště, kdy
často není kapacitně možné vyřídit
všechny žádosti o vydání cestovního
dokladu. Z tohoto důvodu doporučujeme občanům zvážit možnost využít
pro podání žádosti v těchto dnech
spíše dopolední hodiny nebo další
úřední dny a hodiny (pondělí až pátek
8.00-12.00 a úterý a čtvrtek 12.3014.00 hodin), ve kterých jsou žádosti
odbavovány podstatně rychleji, a tedy
i čekací doba je výrazně kratší. Během
několika dnů bude nově možné si termín rezervovat také dopředu prostřednictvím objednávacího systému, který
bude spuštěn na webových stránkách
Městské části Praha 16 (služba zřízená
speciálně pro občany našeho správního obvodu).
Uzavírka v ul. K Průhonu v Lipencích.
Z důvodu kompletní rekonstrukce
komunikace včetně inženýrských sítí
se cca od poloviny dubna nejméně
do konce července předpokládá úplná
uzavírka v ulici K Průhonu v Lipencích. Zhotovitelem stavby je společnost Geosan Group a.s.
Uzavírka ulice Pod Urnovým hájem.
V rámci kompletní rekonstrukce
komunikací a nového odvodnění se
předpokládá v termínu od 20.4.2017
do 18.5.2017 úplná uzavírka zbraslavské ulice Pod Urnovým hájem
(v úseku: Podéšťova – slepá část). Zároveň dojde v termínu od 10.5.2017
do 24.5.2017 k uzavírce křižovatky
Pod Havlínem x Matjuchinova. Práce
bude realizovat společnost Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o.
Cukroušův mazec. Z důvodu konání veřejného závodu na horských
kolech Zbraslavský MTB marathón
„Cukroušův mazec“ dojde dne 1. května v době od 10 do 17 hodin k uzavírce
ulice Nad Kamínkou (v úseku: Elišky
Přemyslovny – K Ubytovnám) na
Zbraslavi. Zároveň dojde po dobu
konání závodu ke zobousměrnění
ulice K Vlásence v Lipencích. Zbývající trasa závodu je vedena ulicemi
K Ubytovnám, Údolí hvězd, Obsiny,
Ke Štěrkovně, K Výtopně a Elišky Přemyslovny, bez omezení provozu. Pořadatelem akce je z.s. KT Tryskomyš.
Dopravní omezení v ulici K Peluňku.
Z důvodu obnovy vodovodního řadu
bude do 14. května 2017 realizována
částečná uzavírka v ulici K Peluňku
(v úseku: Žabovřeská – U Pumpy).
Doprava zůstane zachována po zbývající části komunikace, provoz bude
kyvadlový, řízený pomocí provizorní
světelné signalizace. Zhotovitelem
stavby je STAMET, s r.o.
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Začal jarní úklid...
ulice vždy jen jednou týdně (nemohlo
by se uskutečnit předčištění, které se
obvykle provádí den předem).
Ze zjevných důvodů se budou ve čtvrtek 11. května čistit ulice okolo sokolovny po Memoriálu Aleše Hřebeského
(koná se od 26. do 29. dubna) a parkoviště na náměstí Osvoboditelů po Dni
s Integrovaným záchranným systémem
pořádaným v sobotu 13. května.
Zákazy zastavení v uklízených ulicích se budou týkat vždy jen úterka
a čtvrtka. O termínech čištění budou
pokaždé informovat jak dopravní
značky rozmístěné týden předem, tak
i bezprostředně před blokovým čištěním rozhlas a lístky vsunuté za stěrače
automobilů v dotčených lokalitách.
V ulicích s dopravním omezením bude
na dodatkových tabulkách pod zákazovou značkou uveden čas čištění od 7.30
do 16.00 hodin – podle postupu úklidu
budou ale značky odstraňovány co nejdříve po ukončení všech prací.
Komunikace a chodníky se uklízejí
kropením, sběrem zimního posypu,
prachu a dalších nečistot zametacím
strojem, pak se ručně dometají. Součástí
úklidu je čištění zanesených kanalizačních vpustí a odstranění náletové zeleně
nejen z komunikací, obrub, ale i chodníků – všude tam, kde není tento typ zeleně vhodný a kam prostě nepatří. Půjde
tedy o celkový strojní úklid doplněný
ručním dočištěním po zimním období.
Úklid provádějí pracovníci Technických
služeb Praha – Radotín a poznáte je
podle nezbytných reflexních vest, které
budou mít na sobě.

Na adrese http://vozidla.praha16.eu
se občané mohou podívat, kde se
provádí strojový úklid, do něhož jsou
v Radotíně zapojeny dva čisticí vozy
Johnson a Kärcher, dvě multikáry
a chodníkový stroj. V mapě je zakreslena stopa všech funkčních strojů,
která zobrazuje, kde bylo čištění provedeno v uplynulých hodinách.
Te c h n ic k á spr áv a komu n i k ac í
hl. m. Prahy provedla jarní blokové
čištění v radotínských ulicích (Vrážská, část Pod Klapicí) již 3. dubna.
S čištěním stovky zbraslavských
ulic a chodníků se začalo ve středu
5. dubna, ukončeno bude 12. května.
Městská část pro tento rok zvolila
variantu dodavatelského čištění, které
bude provádět Prostor, a.s. „Toto řešení
nám při zachování stávajícího rozsahu
umožní zkrátit dobu čištění téměř
o měsíc,“ uvedl Štěpán Vacek, DiS., vedoucí Odboru místního hospodářství
zbraslavské radnice. Navíc je Zbraslav
rozdělena do deseti okruhů, místo
dřívějších dvaceti lokalit, akce probíhá
vždy v době od 7.00 do 16.00 hodin.
I tady žádají řidiče, aby respektovali dopravní značení a v uvedených
termínech neparkovali ani v ulicích,
ani v parkovacích zálivech. Přesný
rozpis čištění podle jednotlivých
okruhů najdete na zbraslavském radničním webu www.mc-zbraslav.cz.
V Lochkově si s úklidem pospíšili
a začali uklízet prakticky s příchodem
jara – už 22. března.
To v Lipencích nejprve ulice zbavili
zimního posypu a strojní úklid domluvili na polovinu dubna. Harmonogram tady nestanovují, protože během
prací neužívají dopravní omezení.

STRANA 3

Harmonogram čištění komunikací v Radotíně s dopravním omezením
11. dubna (úterý), oblast č. XI: Minerální
Strážovská (úsek Strunkovská – Otěšínská), Solná (úsek Strunkovská – Strážovská), Minerální, Strunkovská
13. dubna (čtvrtek), oblast č. XII: Lahovská
Solná (úsek od Strážovské směrem k Sobětické), Sobětická, Otěšínská, K Višňovce, Jarmily Novotné, Kalabisova
20. dubna (čtvrtek), oblast č. VII: náměstí Osvoboditelů
Pod Klapicí (slepá část), parkoviště Vinohrady, pěší zóna Vinohrady, Slinková, Na Betonce, Strážovská (úsek Pod Klapicí –
Ametystová), nám. Osvoboditelů, zásobovací + parkoviště u ulice Na Betonce + parkoviště u pošty a parkoviště EKIS,
Prvomájová (úsek Pod Klapicí – Na Betonce)
25. dubna (úterý), oblast č. I: Rymáň
Na Rymáni, Chrobolská K Berounce, Stadionová, Ke Zděři (úsek Chrobolská – Stadionová)
27. dubna (čtvrtek), oblast č. II: Loučanská
Ke Zděři (úsek Stadionová – Felberova), Felberova, Zítkova, Macháčkova, Loučanská, Nad Berounkou, náměstí sv. Petra a Pavla,
Václava Balého, Ježdíkova, Horymírovo náměstí, K Přívozu, K Lázním
4. května (čtvrtek), oblast č. IX: K Cementárně
V Edenu, Slavičí, Jarkovská, Kejnická, Safírová, U Drážky, Častonická, Ledvická, Pod Velkým hájem, U Učiliště, Vápenná, V Sudech, Hadravská
11. května (čtvrtek), oblast č. VIII: Prvomájová
Ametystová, Achátová, Jaspisová, Vykoukových, Grafitová, U Vápenky, Býšovská, Čedičová, Štěrková, Prvomájová
(úsek Na Betonce – Vrážská), U Sanatoria (úsek Strážovská – Štěrková), Strážovská (úsek Ametystová – Štěrková), Na Říháku
13. května (sobota), oblast č. XIII: Parkoviště na náměstí Osvoboditelů
před OD Berounka
16. května (úterý), oblast č. V: Na Viničkách
Sídliště – parkoviště u ul. Karlická, Sídliště (před domy čp. 1083-1090), Týřovická, parkoviště pro lékaře za zdravotnickým zařízením,
Na Viničkách, U Viniček, Kolová, Dehtínská, Zadovská, Vojetická, Zdická, Javořická, Příbramská, Lošetická, Nýrská
18. května (čtvrtek), oblast č. VI: Otínská
Sídliště páteřní komunikace, Sídliště-parkoviště ZZ, Sídliště – parkoviště u Správy obecních nemovitostí, Na Výšince, U Starého stadionu,
Otínská, Jelenovská, náměstí Osvoboditelů (úsek Na Výšince – Karlická)
23. května (úterý), oblast č. III: Věštínská
Věštínská (úsek Vrážská – Matějovského), Matějovského, Josefa Kočího, Tachovská, Zbynická, Nýřanská
25. května (čtvrtek), oblast č. IV: Výpadová
Věštínská (úsek Matějovského – Výpadová), U Jankovky, Kraslická, V Parníku, Na Benátkách, Výpadová (stará), Šárovo kolo
30. května (úterý), oblast č. X: Strážovská
Strážovská (úsek Štěrková – Strunkovská), U Sanatoria (úsek Štěrková – Živcová), Radkovská, Živcová, Topasová, Pod Lahovskou,
Plánická, Chatová

Plánované blokové čištění s dopravními omezeními ve Zbraslavi

18. dubna – U Včely, Jaromíra Vejvody, Pirnerova, Pelzova, za Zbraslavankou, Karla Michala, Fuchsova, Tadrova
20. dubna – Tunelářů, Vilímkova, K Výtopně, Svépomoci, Sulova, Za Opusem, Na Vrškách, Lipenecká, Ke Kyjovu, U Pumpy
21. dubna – Šůrova, Ottova, K Belvederu, Boženy Hofmeistrové, Ke Dračkám, Pod Spravedlností, U Loděnice, Na Plácku,
Pod Chaloupkami, Pod Kamínkou, Pod Studánkou, Rašilovova, V Hluboké
9. května – Na Drahách, K Vejvoďáku, Kubínova, Šulcova, Staniční, Studniční, Pod Zatáčkou, Pod Vysílačkou, Lesáků, Nad Dálnicí
10. května – Nad Starou pískovnou, Ke Kamínce, K Nové škole, Nad Kamínkou, Nad Parkem, Lomařská, Nezvalova
11. května – Zvonařská, Pod Sirénou, Žofie Podlipské, Na Královně, Zdeňky Nyplové, Gutfreundova, Výtvarnická
12. května – Hostošova, Jansenova, Nebeského, Nechybova, Pod Třešňovkou, K Mlíčníku, Meliorační, Výzkumníků

Ob

Další kroky dřívější Panskou, později Hálkovou ulicí nás neodvedou příliš daleko od minule navštívených staveb, pohybovat se budeme
v těsném okolí bývalého hotelu Cerha.

ča

su

Radotínské vily, vilky, domy a domečky VIII.
j e k ti

v

Tato rodinná vila stojí od hotelu přes
ulici dodnes, vypadá ale docela jinak.
Podle tohoto plánu ji v roce 1907 postavil
mistr zednický a tesařský František
Suchý pro pana Josefa Rybáře

Vilka je na pohlednici z roku 1908
vidět v pravém dolním rohu – naproti
pozemku, na němž teprve vyroste hotel

Roku 1951 požádala traktorová stanice
o povolení adaptace domku na byt. V roce
1955 zde byla zřízena koupelna, záchod,
vyměněny dveře i okna, v roce 1968 byla
zbořena prádelna a začala se budovat přístavba
a nástavba 1. patra, které byly zkolaudovány
roku 1972. V roce 1994 proběhla ještě půdní
vestavba a takto vila vypadá dnes

Vedlejší dům postavený roku 1906 pro pana
Antonína Nesměráka měl sklep, chodbu
s předsíní, spíž, záchod, kuchyň, 2 pokoje,
stáj a kolnu

V roce 1922 byl jeden ze dvou pokojů
přestavěn na krám. To a přistavení
vchodu až k ulici bylo povolenu panu
Janu
Böhmovi,
majiteli
mlýna
č. p. 1

Roku 1907 proběhla při domě, tehdy již pana
Josefa Jirsy, přístavba pekařské pece, chlévů
a kůlny, v roce 1911 byl k peci přistavěn
velký komín. V roce 1927 byla sedlářská
dílna umístěná v domě přestavěna na obytné
místnosti Františky Skleničkové. V srpnu
1934 propukl v domě požár (majitelka Frant.
Skleničková nebyla shledána vinou), společně
s opravami domu byly ve dvoře přistavěny
další obytné místnosti

Roku 2012 proběhla zatím poslední rekonstrukce
domu, takto vypadá dnes

Panu Františku Suchému, mistru zednickému
a tesařskému, byla roku 1905 povolena stavba
patrového činžovního domu v Radotíně, ještě
během stavby žádal stavebník o povolení „zřízení
v levé rysaletě z pravého okna skleněné dvéře
za příčinou zřízení obchodních místností“

Takto vypadal Obchodní dům Petra Čumrdy
roku 1908, v roce 1925 přibyly na fasádě další
dva výklady a ve dvoře skladiště, v něm byla
v roce 1941 zřízena provozovna na řezání
palivového dříví

V roce 1952 zřídil MNV z prodejny bytovou
jednotku, za souhlasu majitelů. Ke zpětné
změně na nebytové prostory došlo až v roce 1991
(fotografie je z roku 1977)

První velká rekonstrukce domu proběhla
v roce 1986, další pak v roce 2003, kdy
vznikla půdní vestavba. Toto je dnešní
podoba budovy
V roce 1906 byla přistavěna kůlna směrem
k Vinohradům, snímek je z roku 1908

Historické snímky poskytli Ing. Irena Farníková
a z letopiseckého archivu Ing. Jaroslav Šindelka,
současnou podobu nafotila a textem doprovodila Kateřina Drmlová
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AKTUALITY - SPOLEČNOST

Dotace za více než milion
se tímto způsobem snaží maximálně
podpořit programy určené dětem
a mládeži.
Vypsání dotačních řízení neziskovým organizacím ze strany radotínské
radnice je tradiční záležitostí, dříve
granty a nově dotace jsou udělovány
každoročně již od roku 2005 (tehdy se
rozdělovalo 300 tisíc Kč).
Úsek školství, mládeže, TV a kultury Kanceláře úřadu ÚMČ Praha 16
nyní vyzývá úspěšné žadatele k podpisu a převzetí dotačních smluv.
Radotínská radnice v dotačním řízení vždy přiděluje peníze určené pro
tuto oblast jednak na pořádání tradičních akcí pro širokou veřejnost, které se
konají každoročně (jako je např. Velké
radotínské rodeo, boxlakrosový Memoriál Aleše Hřebeského, Vítání jara či
Big Beat Fest Párty), dále pak organizacím, které pracují s mládeží.
Právě sportovní kluby a další sdružení se zaměřením na práci s dětmi
jsou z grantů podporovány nejsilněji –
jmenovitě to jsou LTC Radotín – tenisový klub, Radotínský turistický klub,

Máte problémy...
Radotínská radnice by chtěla v této
věci pomoci a na firmě UPC požadovat vysvětlení a nápravu v jasném
časovém harmonogramu.
P roto ž ád á me ob č a ny, k ter ý m

Radotínský sportovní klub, SC Radotín, TJ Sokol Radotín, Junák – svaz
skautů a skautek, Sbor dobrovolných
hasičů, Občanské sdružení Petrklíč
(k duši klíč) a další. Opomíjeny však
nejsou ani organizace pracující se
seniory, jako je třeba Klub aktivních
a nestárnoucích.
Nejvíce finančních prostředků v letošním roce opět obdrží TJ Sokol Radotín, který má také největší členskou
základnu, a to 662 členů (letos částkou 205 000 Kč celkem podpořených
10 projektů).
Podpora je cílena i jednotlivě na
několik mladých talentů – mezi nimi
jsou například Linda Vítová, která patří k české triatlonové špičce, jedenáctiletý nadějný cyklista Ondřej Novotný, nebo třináctiletá reprezentantka
ČR ve sportovním aerobiku a fitness
Natálie Smíšková.
Na stránkách www.praha16.eu v oblasti Finance – Volnočasové aktivity,
sport a kultura naleznete podrobný
přehled jednotlivých žádostí i přidělených částek.
firma UPC přes jejich požadavky na
callcentrum a technické pracovníky nedokázala zabezpečit kvalitní
internet a TV signál, aby v termínu
do 30.4.2017 zaslali popis problému
na e-mail: technika@praha16.eu. Na
základě těchto podnětů bude jednáno
s kompetentními zástupci a vedením
společnosti UPC.

MČ Praha 16 srdečně zve radotínské seniory a seniorky na

předprodej zájezdů JARO 2017

v úterý 18. dubna od 8.00 do 10.00 hodin
Termíny a programy zájezdů:
středa 3. 5. 2017 – ZOO Chleby a romantický zámek Loučeň
středa 17. 5. 2017 – Františkovy Lázně a přírodní rezervace SOOS
středa 31. 5. 2017 – Domažlice a muzeum řemesel Koloveč
středa 14. 6. 2017 – Kuks a Železniční muzeum výtopna Jaroměř
Pro radotínské seniorky a seniory platí zvýhodněná cena 200 Kč/osoba
Pravidla pro předprodej:
1) Jedna osoba může koupit na každý zájezd maximálně 2 místenky
2) Jedna osoba může do pořadníku zapsat maximálně dvě osoby (tzn.
sebe a někoho dalšího)
3) Není možné si místo na zájezdu rezervovat před předprodejem
telefonicky či e-mailem
Info: CK2, Pavel Nový, telefon 224 313 161

Jak se velikonočně tvořilo
Už 13. Velikonoční dílny se v radotínské
základní škole konaly v sobotu 25. března.
Krásné jarní počasí lákalo z města
ven, ale věrní návštěvníci dílen věděli, že

už je pro ně vše přichystáno: ve čtyřech
třídách čekalo dvanáct stanovišť s jarními výrobky a také tradiční kuchyňka,
kde to vonělo lineckými zajíčky.
A co se tvořilo tentokrát? Do misek
ozdobených ubrouskovou technikou se
zasévalo osení, hned vedle se vyráběl
beránek na ozdobení a maloval sádrový
zápich – motýlek. Také se tu rodili hned
dvojí zajíci: jeden z květníku, druhý
jako zápich, barevní ptáčci z vlny nebo
veselá červená beruška. Nezapomnělo se
ani na vajíčka – ta se malovala, zdobila
kytičkami a korálky, další květiny se
šily z červeného filcu a vedle barevných
ozdob na špendlíku se vyráběl i jarní
květinový kruh s kuřátky.
Dopoledne doplnila i dvě vtipná divadelní představení „Strašidelná loď“
v podání žáků dramatického krouž-

ku, takže to, jako vždy, velmi rychle
uteklo a v jednu po poledni odcházeli
poslední tvůrci obtěžkaní díly z letošního jarního tvoření.
Po d ě k ov á n í
patří všem, kdo
to vše přichystali, zorganizovali,
vedli a malým
návštěv ní ků m
při tvoření pomáhali, a také
městské části za
grantovou podporu, bez které
by se tak velká
a kce nemoh la
uskutečnit.

LIDOVÁ PAŠIJOVÁ HRA

29. dubna 2017
v 14.30 hodin
ZÁMECKÝ PARK
před kostelem
sv. Jakuba Staršího
PRAHA 5
ZBRASLAV
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Radotín zase přivítal jaro
Nolem, Beer Sanatorium nebo
B.Lues – to jsou tři kapely, které se představily v sobotu 18. března na „Sanatorce“. Do seznamu tradičních akcí v Radotíně totiž už deset let patří Vítání jara.
Zahájení se ujal organizátor akce
Petr Neuman, který předal slovo Miroslavu Knotkovi, zástupci radotínské
samospráv y. Společně pak ženám
a dívkám rozdali květiny.
Hudební část akce odstartovala
mladá kapela Nolem a zkušené hudebníky překvapila svižnými melodickými skladbami. (Omrknout je můžete
21. dubna v Koruně na Rádl Festu.)
Po nich nastoupilo radotínské Beer
Sanatorium, které přímo v téhle kulturní hospůdce vzniklo při nahrávání
CD „Voice of Sanatorium“.
Okolo osmé večer ovládla „pódium“ skupina B.Lues Pavla Hronka.
Za mikrofonem se střídali kytaristé

Pavel Hronek, Petr Váňa, zpěvák Bohouš Josef a Michaela Klimková. „Hit
za hitem, muzikantské umění v praxi

a diváci ve varu,“ tak shrnul B.Luesové vystoupení Petr Neuman, hlavní
organizátor akce, zpěvák, kytarista,
textař, producent a frontman hudební

Co jsme komu udělali?
První Kino-vinárna zakončí jarní sezónu v kulturním středisku U Koruny!
Ve čtvrtek 25. května od 19.00 hodin
se uskuteční ve velkém sále Koruny
první (multi)kulturní večer při víně,
kávě a filmu.
Promítat se bude skvělá francouzská komedie „Co jsme komu udělali?“ režiséra a scenáristy Philippa de
Chauverona:
Notář Claude Verneuil a jeho žena
Marie vychovali čtyři dcery tak, jak
se od katolických rodičů na maloměstě očekává. Jenže během tří let se
do rodiny přiženili z jejich hlediska
„jiní“ Francouzi: Isabelle se provdala
za muslima Rachida, Odile za žida
Davida a Ségolène za Číňana Chaa.
Na čtvrtého ženicha se čeká s velkou
nadějí. I když se Claude tváří jako tolerantní republikán a i když jsou manželství dcer šťastná, rodinné setkání

jsou plná nedorozumění, xenofobních
narážek, náboženských rozmíšek,
malicherných naschválů a žabomyších
sporů. Snímek s humorem a s nadhledem konfrontuje současnou globalizaci a svobodomyslnost
mladší generace s francouzsk ý m sta romi lstvím a přetrvávajícím
maloměšťáctvím.
„A my, všichni rodiče
s ideály i bez nich si k tomuto skvělému, veselému
multikulturnímu filmu
budeme moci připíjet
dobrým vínem z různých
koutů světa, nebo si
dáme kafe od žida,“ zve
Dana Radová, vedoucí
kulturního střediska.
Promítat se bude
zcela novým a kvalit-

Jak se lyžovalo na Plešivci
Letos odjelo na Mariánskou do
Krušných hor lyžovat dvaačtyřicet
dětí. Vrátily se všechny. Celé a velmi
spokojené. Sněhu (alespoň na sjezdovce) a zábavy bylo dost, jídlo chutnalo,
a to nejen díly dnům stráveným na
čerstvém vzduchu a snad na každého
se dostal nějaký ten diplom.
Jarní prázdniny ve znamení lyží
pořádá tradičně Městská část Praha
16 ve spolupráci se Základní školou
Praha – Radotín. Podesáté se jelo
do chaty Lesanka, která pro děti
i instruktory představuje příjemnou
základnu, odkud se vyráží za sněhem.
L etos se mu selo dojí ž dět do
lyžařského areálu Plešivec u Abertam
k a ž dý den, v z h ledem k ter m í nu
prázdnin se ani nedalo očekávat, že by
tu byly závěje hned na prahu.
O dp ol e d n í z á b av a ve n k u s e
odehrávala v bližším či vzdálenějším
okol í chat y a d í k y př ipravených
soutěžím se mohli všichni o těchto

místech mnohé dozvědět (třeba, že
Plešivec má stejnou nadmořskou výšku jako Boží Dar, nejvýše položené

Jarní čaj s Živou hubou
V první jarní den byl velký sál Kulturního střediska v domě U Koruny plný do
posledního místečka. Městská část Praha
16 tu totiž pořádala letošní první Čaj
o třetí pro radotínské seniory a seniorky.
U stolů s občerstvením se sešli známí a přátelé, aby si popovídali a poslechli hudební vystoupení.
Nejprve si však všichni mohli vyzkoušet svoje znalosti v kvízu zaměřeném na historickou událost – atentát
na Heydricha. Pro úspěšné řešitele
připravila Alena Ferrová z Klubu aktivních a nestárnoucích ve spolupráci
s Místní knihovnou Radotín pět knížek. Všechny se rozdaly!
Oficiální zahájení společenského
odpoledne bylo opět na radotínském
starostovi Mgr. Karlu Hanzlíkovi,
který všechny přivítal a také ujistil, že
kromě čajů a Babího léta i letos radnice
chystá tradiční dotované zájezdy (viz

„předprodej zájezdů JARO 2017“).
O hudbu se pak postaral Martin

formace Beer Sanatorium.
Perličkou letošního ročníku byla
nově zrozená cena „Lev Pivního Sanatoria“ za celoživotní přízeň kultuře,
hudbě, Pivnímu sanatoriu a Radotínu.
Za rok 2017 ji uděloval místostarosta
Miroslav K notek
následně: Janu
Tříškovi, zpěvákovi (kapely exUnion,
Tam, Pumpa), který
se před 10 lety zúčastnil nahrávání CD
Voice of Sanatorium,
rockerovi Miroslavu
Hajšma nov i (ex Arena, Beer Band,
Cadillac, MH Band),
kterého můžete slyšet na CD Starý +
Yararee a backvocalem i na CD Radotínská hudební scéna
2012. Posledním oceněným byl Vráťa
Kadeřábek, šéfredaktor Večerníku
Praha.

ním projektorem (díky Městské části
Praha 16). Kulturistky chtějí vyzkoušet, zda o tuto novou formu Kino-vinárny bude zájem. Pokud zájem bude,
plánují na podzim uspořádat nonstop
týden Kino-vinárny s cestovatelskou
a outdoorovou tématikou v rámci Festivalu outdoorových filmů.

město ČR). Ve čtvrtek děti zúročily
získa né doved nost i ly ža řské–
v závodech ve slalomu.
A zhodnocení? Jednu chybu to
mělo – týden utekl hrozně rychle
a zase přišla škola…

Krulich z kapely Živá huba společně
s kytaristou Mládkem. Posluchače rozezpívali nestárnoucími písničkami Jiřího Suchého, skupiny Hop Trop nebo
z repertoáru Waldemara Matušky.
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Střední škola dostihového sportu a jezdectví
v Praze – Velké Chuchli

přijme 2 osoby na pozici uklízečky
Požadujeme spolehlivost, pečlivost, bezúhonnost, dobrou psychickou
odolnost,stručný životopis
»
»
»
»

pracovní doba Po - Pá:
úklid na domově mládeže od 7.00 do 15.30 hod.
úklid v budově školy od 14.00 do 20.00 hod. (zkrácený úvazek)
nástup od 1. 8. 2017

Nabídky s přiloženým životopisem zasílejte na mail: info@dostihovaskola.cz
Informace na tel. čísle 775 474 782 p. Jiříčková
Adresa: U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5 – Velká Chuchle

NABÍZÍME PRÁCI
Kuchařky – kuchaře
Požadujeme:
» vyučení v oboru
» strukturovaný životopis

Nabízíme:
» práci na plný úvazek
» směnný provoz + So, Ne (1× za 3 týdny)
» 5 týdnů dovolené
» nástup možný od 21. 8. 2017

Nabídky s přiloženým životopisem zasílejte na mail: kuchyne@dostihovaskola.cz

Školní jídelna Střední školy dostihového sportu a jezdectví
Praha – Velká Chuchle
Informace na tel. čísle 775 474 782 p. Breburdová
Adresa: U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5 – Velká Chuchle

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

přijme na pozici

POKLADNÍ - PRODAVAČ(KA)
- jednosměnný provoz pondělí - pátek

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
- administrativní práce,
zadávání příjmů do skladového systému

SKLADNÍK

- jednosměnný provoz pondělí - pátek

VÝKUP OBALŮ ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

- vhodné i pro důchodce – 6 hodin denně
- všechny pozice mají 1x za 3 týdny
sobotní směnu 6:30 - 13:00
Tel.: 777 66 1111, 608 777 977 po 14. hodině
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Zubní ordinace
v Praze Zbraslavi
přijme do svého týmu
zdravotní sestru
zubní instrumentářku
������������������������������
na plný úvazek
������������������
Bližší informace na tel:
777 545 555
�������������������������������
nebo na email:
��������������������� 1 16.08.16 jeriova@mojezubarka.com
dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf
11:28

Zemní práce minibagrem
Jan Kubát
U Sanatoria 39, Praha 5
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tel.: 728 11 70 90
www.bagrovani.info
email:
bagrovani.info@seznam.cz

CMY

K

Mateřská škola
K Samoobsluze 211
155 31 Praha 5 - Lipence

přijme učitelku
Požadujeme: SPgŠ
obor Předškolní pedagogika
Zájemci zasílejte svůj
životopis na:
ivana.600@seznam.cz.
Nástup možný od 1. 4. 2017,

nebo od 28. 8. 2017
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Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)
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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
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základní

Exkluzivně v nabídce makléře
z Radotína Jana Fleischnera

30.01.17 9:49
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MUDr. Jana Vaňková
ordinace výživového poradenství
Nová poliklinika Zbraslav
Elišky Přemyslovny 1325, Praha 5 Zbraslav
www.vyzivavezdraviinemoci.cz tel: 602 242 153
4 Chtěli byste dlouhodobě upravit svou váhu?
4 Trápí vás zdravotní komplikace jako např. poruchy
trávení, zácpa, průjem, plynatost, vysoký krevní tlak,
vysoká hladina cholesterolu, diabetes mellitus, dna...?
4 Nabízím služby, pomocí kterých své zdraví
podpoříte a upevníte
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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.

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER
obklady a dlažby • instalatérské práce
elektroinstalace • sádrokartony
likvidace odpadů • grafické návrhy
Vodnář s.r.o. - REKO24
MICHAL KAUCKÝ
tel.: 603 456 772

Vyrábíme levně a kvalitně:
-

Bytové jádro za 5 dnů

e-mail: mkaucky@gmail.com
Strážovská 24, P5 Radotín

WWW.REKO24.CZ

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

zkušenosti od roku 1997
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ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE
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kontakt:
777 266 238
kucma@atlas.cz
www.kucma.cz
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provozovna Radotín:
Vinohrady 62
objednávky
po tel.
dohodě
7,30 - 12 a 12,30
- 14
h
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ŽALUZIE, ROLETY, MARKÝZY, SÍTĚ PROTI HMYZU,
ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA, GARNYŽE,
ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE A TYČE NA MÍRU
mobil: 602 294 754,
www.zaluzie-bendik.cz

Pro Váš interiér:
- Horizontwální žaluzie všech typů
- Vertikální žaluzie (šikmé, oblouky)
- Dřevěné vertikální i horizontál. žaluzie
- Látkové žaluzie - plisse (různé atypické tvary)
- Látkové rolety
- Originální zastiňovací doplňky VELUX
- Badachýny - velkoplošné zastínění
- Garnyže a záclonové tyče na míru
- Ozdobné doplňky oken

Pro Váš exteriér:
- Markýzy
- Sítě proti hmyzu
- Venkovní žaluzie
- Venkovní rolety
- Rolovací garážová vrata

Doprava v okolí 10 km ZDARMA

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis
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-

instalatérské a topenářské práce
zednické a obkladačské práce
kompletní přestavby bytů a koupelen
rekonstrukce RD
interiérové dveře Sapeli
kompletní dodávky vybavení koupelen
prodej instalatérského a topenářského
materiálu

HASICÍ PŘÍSTROJE, PLNĚNÍ CO2
ŠKOLENÍ
POŽÁRNÍ DOKUMENTACE
HYDRANTOVÉ SYSTÉMY
PREVENTIVNÍ KONTROLY
POŽÁRNÍ VÝZBROJ
PROTIPOŽÁRNÍ TĚSNÍCÍ HMOTY
U Starého stadionu 1
153 00 Praha 5 Radotín
tel.: 257 911 387

tel./fax: 257 741 069
mobil: 602 224 419
e-mail: hasic.servis@drofa.cz
www.drofa.cz
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MICHAL VAVŘIČKA

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

mobil: 604 404 907

Instalace,
dodávky, opravy.
Zajištění HD příjmu
Skylink, CS Link.
ING. HORSKÝ
TEL.: 602 435 328 NON - STOP
WWW.ANTENY-HORSKY.CZ
ANTENY.HORSKY@ SEZNAM.CZ
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DROGERIE ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
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Brýle dioptrické a sluneční, žárovky
Toaletní vody, parfém. vody, vody po holení
Barvy, laky syntetické, laky vodou řed.
Barvy Hammerité, Alkyton, Hostagrund
Xyladecor, Bondex, Dulux, Karbolka, spreje
Lazurol, Sáčky do vysavače,
Výprodej vánočního zboží

NABÍZÍ SLEVY 20 – 25 % NA VYBRANÉ ZBOŽÍ
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Po – Pá 9.00 – 17.00
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VETERINÁRNÍ ORDINACE RADOTÍN
Adresa:
Náměstí Osvoboditelů 69
Praha 5 - Radotín
Ordinační hodiny:
Po, Čt, Pá: 9.00 - 19.00 hodin
Út, St: 9.00 - 17.00 hodin
Sobota: zavřeno

Vážení čtenáři,
Rádi bychom Vás pozvali na návštěvu naší
zrenovované restaurace Gourmet, která podává moderní
českou gastronomii v příjemném nekuřáckém prostředí.
Čerstvé suroviny a sezónní nabídka jsou
samozřejmostí. Polední a týdenní menu, speciality
šéfkuchaře a rodinné akce. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Pro rezervaci volejte: 777 572 879,
více na našich stránkách www.restaurantgourmet.cz
nebo facebooku: www.facebook.com/resturaceGourmet

Malování, štukování, lakování
a stěrkování stěn i stropů
+ návštěva zdarma!

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz
KOUPÍM POZEMEK V RADOTÍNĚ

*Přijďte během dubna a května do naší restaurace s tímto
inzerátem a získáte od nás k jídlu desert a kávu zdarma.

18028 UPC Radotin Noviny Prahy 16 260x190 v4.indd 1

Koupím stavební parcelu v Radotíně ke stavbě
malého RD. Velikost parcely od 400 - 1000m2
Nejlépe inženýrské sítě na hranici pozemku.
Platba v hotovosti! Veškeré právní náležitosti
spojené s převodem zajistím. Nejsem překupník
a ani realitka, hledám pozemek pro rodinu.
Cena max do 3.500.000 Kč. Předem děkuji za nabídku.
Můžete mi psát na: e-mail: m.parc@seznam.cz,
či volat na mob. 702 232 323. Děkuji!

So 9.00 – 12.00

Kontakt recepce,
obchod:
+420 731 272 969
www.vetradotin.cz

Veterinární obchod:
Po - Pá: 9.00 - 19.00 hodin
Sobota: zavřeno
MVDr. Irina Lobová
MVDr. Anna Fabianová

Nabízíme:
»
»
»
»
»
»
»
»

vakcinace, čipování, pasy, odčervení
hematolog. a biochemické vyšetření krve na počkání
vyšetření krve během několika minut
vyšetření moči a trusu
dermatologické vyšetření
kastrace a menší chirurgické zákroky
ultrazvukové odstranění zubního kamene
prodej veterinárních diet

03.04.17 16:41
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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
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VETERINÁRNÍ ORDINACE

www.terapieapohyb.cz

Telefon: +420 602 233 545
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• Máte bolesti kloubů, zad,
páteře nebo potíže s pohybem?
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• Zažijte účinnou terapii nové generace darující úlevu,
sílu a zdraví.
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• Terapie funkčních akutních i dlouhodobých bolestí kloubů,
páteře, zad a prevence vadného držení těla.
Adresa: Terapie a pohyb, Štefánikova 229/5, 150 00, Praha 5,
Telefonické domluvení návštěvy předem

MVDr. Jana SRPOVÁ
Vinohrady 62
Praha 5 – Radotín
Tel.: 257 911 140
Mob.: 723 953 573
www.veterinaradotin.estranky.cz
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20.00
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Proti vlastní krvi GB
110 Kč
Tři generace nechvalně známé rodiny Cutlerů tráví svůj čas pytláctvím,
zlodějnami a potyčkami. Chad by se rád vydal na novou životní dráhu,
ale zjišťuje, že osud nemusí ležet v jeho rukou – Michael Fassbender
Mžitky Polsko
100 Kč
Mistrovský portrét zachycující vášnivý boj nezávislého umělce se
stalinskými doktrínami, boj na život a na smrt...
Špunti na vodě ČR
120 Kč
Desetičlenná expedice vyplouvá na dvoudenní plavbu vstříc
dobrodružství a bláznivým zážitkům – Hynek Čermák, Anna Polívková
Zkouška dospělosti Belgie/Rumunsko
90 Kč
Pověst váženého lékaře se začne hroutit, když se ve snaze zajistit dceři
lepší budoucnost zaplete do řetězce služeb a protislužeb
Safari Rakousko
90 Kč
Lovecký ranč v Namibii a několik turistů, kteří si přijeli zpříjemnit
dovolenou střelbou na trofejní zvěř. Ale kdo je tu vlastně kořist?
Ochránci Rusko
110 Kč
Ruská odpověď na americké filmy o superhrdinech, akční triková jízda
s nezaměnitelnou a neokoukanou atmosférou ruských filmů
Mimi šéf 3D USA
150/130* Kč
Mimi šéf je ve skutečnosti velký boss na speciální misi za záchranou
rodičovské lásky. A musí na svou stranu získat i svého staršího bráchu!
Rychle a zběsile 8 USA
130 Kč
Gangsterka ve sporťácích se vrací zpátky již osmým dílem a v záři
reflektorů bude tentokrát primárně Vin Diesel
Špunti na vodě ČR
120 Kč
Ztracené město Z USA
120 Kč
V roce 1925 se britský badatel Percy Fawcett vydal do amazonské
džungle pátrat po bájné ztracené civilizaci. A záhadně zmizel
Ochránci Rusko
110 Kč
Ústava Chorvatsko
90 Kč
Vysokoškolský učitel Vjeko, jeho otec a zdravotní sestra Maja.
Nečekaně a proti své vůli se sejdou a jsou na sobě navzájem závislí
Ztracené město Z USA
120 Kč
Safari Rakousko
90 Kč
Zahradnictví: Rodinný přítel ČR
120 Kč
Melodrama odehrávající se ve 40. letech za německé okupace časově
předchází snímku Pelíšky – Ondřej Sokol, Aňa Geislerová
Zkouška dospělosti Belgie/Rumunsko
90 Kč
Mimi šéf 3D USA
150/130* Kč
Nocturama Francie/SRN
90 Kč
Ráno v Paříži. Několik mladých lidí z různých prostředí. Nezávisle na
sobě začínají podivný balet v labyrintu metra a ulicích hlavního města
e Circle USA
110 Kč
Vědět je dobré. Vědět všechno, je ještě lepší. V high-tech společnosti
e Circle neexistuje problém, který by nebylo možné vyřešit
Zahradnictví: Rodinný přítel ČR
120 Kč
Zahradnictví: Rodinný přítel ČR
120 Kč
Sámská krev Švédsko
90 Kč
Čtrnáctiletá Elle Marja je Sámka, která se věnuje chovu sobů. Kvůli
rasismu třicátých let sní o novém životě, kde bude někým jiným
Nocturama Francie/SRN
90 Kč
e Circle USA
110 Kč
Neznámá dívka Belgie
90 Kč
Ambiciózní mladá lékařka po ordinačních hodinách nezareaguje na
zvonek. Ráno se dozví, že dívku, které neotevřela, nalezli mrtvou
Strážci galaxie, Vol. 2 USA
130/110* Kč
Dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až na samé hranice
kosmu, pokračuje. Z nepřátel jsou spojenci a přicházejí i další postavy…
Mimi šéf 3D USA
150/130* Kč
Lady Macbeth GB
100 Kč
Adaptace dramatu ruského spisovatele Nikolaje Leskova. Navzdory
manželství z rozumu si svéhlavá mladá žena volí svůj vlastní osud
Strážci galaxie, Vol. 2 3D USA
150/130* Kč
Zahradnictví: rodinný přítel ČR
120 Kč
Zahradnictví: rodinný přítel ČR
120 Kč
Naprostí cizinci Itálie
90 Kč
Brilantní komedie o přátelství, lásce a zradě, která staví čtyři přátelské
páry do konfrontace a odhalí, že si jsou „dokonale cizí“
Lady Macbeth GB
100 Kč
Bába z ledu ČR
90 Kč
Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi, přináší
naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku
Ministerstvo lásky Chorvatsko
100 Kč
Biolog Krešo je v koncích. Blíží se krize středních let, ztratil práci a
navíc strádá v manželství. Naštěstí ho stále ještě obdivuje jeho syn
Strážci galaxie, Vol. 2 3D USA
150/130* Kč
Putování tučňáků 2: Volání oceánu Francie
90 Kč
Příběh malého tučňáka, připravujícího se na svou první cestu k moři,
nás zavádí do ledového království vzdálené Antarktidy
Masaryk ČR
100 Kč
Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího
československého ministra zahraničí, Jana Masaryka – Karel Roden
Leonardo da Vinci: Génius v Miláně Itálie (viz str. 10)
250/200* Kč
Král Artuš: Legenda o meči GB/Austrálie/USA
130 Kč
Když je ještě v Arthurově dětství zavražděn jeho otec, zmocní se koruny
Arthurův strýc a Arthur vůbec netuší, kdo ve skutečnosti je
Personal shopper Francie/SRN
110 Kč
Mladá Američanka Maureen, osobní nákupčí oblečení pro celebritu,
tráví volný čas v podivném domě. Opravdu umí komunikovat s mrtvými?
Neznámá dívka Belgie
90 Kč
Na mléčné dráze USA/GB
90 Kč
Příběh zakázané lásky mlékaře, který přes válečnou linii vozí mléko
vojákům, a živočišné italské krásky – Monica Bellucci Emir Kusturica
Přes kosti mrtvých Polsko/SRN
100 Kč
V malé osadě na česko-polském pohraničí se v rychlém sledu stane několik
záhadných vražd lidí i divokých zvířat…
Naprostí cizinci Itálie
90 Kč
Vetřelec: Covenant USA
130 Kč
Vesmírná loď Covenant směřuje k planetě na druhé straně galaxie;
ta se zdá být neobjeveným rájem, ale skrývá nepředstavitelné nebezpečí
Příšerky pod hladinou 3D Španělsko
150/130* Kč
V nejhlubší propasti oceánu žijí kamarádi chobotnice Deep, mořský ďas
Evo a kreveta Alice. Když je jejich domov zničen, vydají se hledat nový
Klient Írán/Francie (viz str. 10)
110 Kč
Zahradnictví: Rodinný přítel ČR
110 Kč
Vetřelec: Covenant USA
130 Kč

Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
19. 4.

10.00

17. 5.

10.00

KULTURA - SPOLEČNOST

Jak básníci čekají na zázrak ČR
Štěpán, Kendy a Karas se vrací! Je jim 50 a cítí, že by si měli splnit své
touhy a přání – Pavel Kříž, David Matásek, Lukáš Vaculík
Všechno nebo nic ČR
Romantická vztahová komedie: Linda, Vanda a gay Edo hledají toho
pravého – Táňa Pauhofová, Klára Issová, Michał Żebrowski

60 Kč
60 Kč

Dětská představení
22. 4.
29. 4.

15.30
16.00

6. 5.

15.30

13. 5.

16.00

20. 5.

16.00

Mimi šéf USA
130/110* Kč
Hádej, hádej s kocourkem 4 GB
50 Kč
Kocourek Jess a jeho kamarádi kobylka Willow, zaječice Mimi, ovečka
Baa, myška Billie, žábák Horác a štěňata Joey a Jinx objevují svět
Povídání o pejskovi a kočičce ČR
60 Kč
Jak pejsek s kočičkou myli podlahu, O panence, která tence plakala, Jak si
pejsek roztrhl kaťata, Jak si dělali dort, Jak psali psaní
Příběhy cvrčka a štěňátka ČR
60 Kč
Původně krtkův přítel se stal hrdinou krátkých kreslených příběhů
Rosa & Dara a jejich dobrodružství
70 Kč
Sedmiletá dvojčata Rosa a Dara zažívají dobrodružství s rošťáckým
psem Laikem, babičkou vynálezkyní a dědou, co dokáže vše opravit

130/110* u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

Kino Radotín, Na Výšince 875/4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.kinoradotin.cz

20. dubna
Pěvecký koncert
žáků Základní umělecké školy Klementa
Slavického v kostele ČBCE Na Betonce 14
od 18.00 hodin
21. dubna
Rádl-Fest
festival mladé rockové hudby
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 100 Kč
22. dubna
Bezpečné jaro
dopravně-bezpečnostní odpoledne
dětské dopravní hřiště v areálech radotínské
ZŠ a Biotopu Radotín
13.30-17.00 hodin
více viz str. 4
22. – 23. dubna
POPAD – Pražská oblastní přehlídka
tentokrát divadla pro děti
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny
více na www.praha16.eu
23. dubna
Jarní zelené koule
turnaj v pétanque
boulodrom K Lázním od 10.00 hodin
25. dubna
Žákovský koncert
Základní umělecké školy
Klementa Slavického
velký sál U Koruny od 18.00 hodin
26. – 30. dubna
Memoriál Aleše Hřebeského v boxlakrosu
mezinárodní turnaj v boxlakrosu
areál TJ Sokol Radotín
Vykoukových 622, Praha-Radotín
více na www.ahmemorial.cz
rozlosování viz str. 11
11. května
Listování farní kronikou
k připomínce 100. výročí
od zřízení samostatné
římskokatolické farnosti Radotín
Klubová scéna Milana Peroutky
od 18.00 hodin
13. května
Radotínský den s IZS
Záchranáři v akci
zábavně-naučné dopoledne
s integrovaným záchranným systémem
parkoviště před OC Berounka na nám.
Osvoboditelů 9.00-13.00 hodin
více viz str. 4
13. května
Otevírání biotopu
oficiální otevření sezóny
na radotínském Biotopu
připravila Radotínská o.p.s. ve spolupráci
s Městskou částí Praha 16
16. května
Absolventský koncert
žáků Základní umělecké školy
Klementa Slavického
velký sál U Koruny od 18.00 hodin
25. května
1. Kinovinárna:
Co jsme komu udělali?
francouzská komedie o rodičích, dětech
a předsudcích, dobré víno a káva
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 80 Kč

více na www.praha16.eu

od 11. dubna
otevřen nový Pexoklub
do nově zrekonstruovaného prostoru
v přízemí Patia v Žitavského ulici 496
mohou mezi 12. a 18. hodinou
přijít školáci či dospívající studenti
a zdarma zde strávit čas
je zde i poradenství pro rodiny, které se
ocitly v náročné životní situaci a potřebují
se v ní zorientovat s pomocí odborníka
18. dubna
Společně navrhujeme logo
našeho nového klubu
21. dubna
Den Youtube
25. dubna
Společně navrhujeme logo
našeho nového klubu
27. dubna
Turnaj ve fotbálku
návštěva z DK Romodrom Praha
28. dubna
Výroba dřevěných propisek
více na www.pexeso.org
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Joel Dicker – Kniha o Baltimorských
Byli bohatí, úspěšní, krásní, laskaví –
a zdánlivě naprosto a neochvějně šťastní.
Přes objevování zasutých rodinných
tajemství hlavní hrdina zkoumá důvody,
které přes období dostatku a harmonie
nakonec vedly k jejich pádu.
nakladatelství Argo
David Michie –
Pes jejího veličenstva a jeho mise
Štěně corgiho, které mělo být kvůli
převislému uchu utracen a zachránila ho
britská královna, dává nahlédnout do života
dvora ze své psí perspektivy.
nakladatelství Synergie
J. B. Morrison – Jedinečná dovolená
Franka Derricka, 82 let
Přestože oslavil už 82. narozeniny, je stále
plný elánu. Jeho dcera v Los Angeles
prožívá špatné období, a tak Frank neváhá
a opouští rodnou Anglii. Co na tom, že ještě
nikdy neletěl letadlem… Lehce úsměvné,
optimistické i sladkobolné. Takové je stáří
v podání J. B. Morrisona
nakladatelství Moba
Lucie Nachtigallová –
Deník fejsbukové matky
Knížka plná statusů. Obyčejných,
ale přesto neuvěřitelných, vtipných,
nepředvídatelných minipříběhů matky tří
dětí, věčně pracujícího manžela, psa, želvy,
šneků a několika koček…
nakladatelství Dobrovský
Jasper Rees – Božská Florence aneb
Primadona klouzavé stupnice:
inspirativní skutečný příběh americké
operní divy, která neuměla zpívat
Florence Foster Jenkins, „proslulá“
americká sopranistka, tolik toužila stát se
operní pěvkyní, že to nakonec dokázala
i přesto, že neměla ani kapku hudebního
sluchu a zpívala falešně. Navzdory tomu
na závěr své kariéry vyprodala slavnou
Carnegie Hall, sklidila tam obrovské ovace
a krátce nato zemřela šťastná a spokojená.
nakladatelství Ikar
Miroslav Bárta – Příběh civilizace:
vzestup a pád stavitelů pyramid
Mezinárodně uznávaný egyptolog
a archeolog Miroslav Bárta se ve své nové
knize zabývá mechanismy, které měly
a mají zásadní vliv na vývoj komplexních
civilizací. Naše minulost rozhodně není
mrtvá. Naopak, můžeme v ní najít zdroj
inspirace, ale i poučení o nás samotných
a o světě, který nás obklopuje.
nakladatelství Academia
Miroslava Burianová –
Móda v ulicích protektorátu
Ani v době všeobecného nedostatku
a přídělového systému se ženy nevzdaly
touhy po elegantním slušivém oděvu.
nakladatelství Grada
PRO DĚTI:
Zuzana Pospíšilová –
Knihovnické pohádky
S touto vtipně ilustrovanou knížkou
poznáte knihovnu tak, jak ji neznáte.
Seznámíte se se skřítky knihovníčky,
vysvobodíte zakletou knihovnici, budete
svědky toho, jak se z čarodějnice stane
vášnivá čtenářka…
nakladatelství Grada Publishing
Daniela Krolupperová, Miloš Kratochvíl –
Draka je lepší pozdravit aneb O etiketě
Příběhy s poselstvím. Ke každému je
připojen rádce pro rodiče, jak mají ratolesti
dobrému chování učit, i tipy na to, jak
vlastně takové dobré chování vypadá
(například u stolu).
nakladatelství Mladá fronta
Daniela Fischerová – Pohoršovna
Tak jako zlobivé děti chodí do polepšovny,
existuje i pohoršovna pro malá strašidýlka,
která mají příliš měkké srdce a nechtějí
nikoho strašit.
nakladatelství Mladá fronta
Emma Mossová – Vlogerky:
LucyLocket – z outsiderky
hvězdou YouTube!
Přestěhovat se do nového domu, školy
i státu, a ještě se k tomu hned první den
školy naprosto znemožnit? Jó, tak přesně
to se stalo Lucy. A jako by to nestačilo, tak
jedna spolužačka to celé natočila a dala
na internet! Nejradši by se propadla. Její
kamarádka jí ale navrhne,
ať natáčí vlastní videa…
nakladatelství Fragment
více na www.knihovna-radotin.cz

15. dubna
Kašpárkova strašidla
veselá marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
20. dubna
Flender a spol.
koncert kytaristy, muzikálového zpěváka
a autora folkových písní
vstupné dobrovolné
rezervace míst na tel. 605 340 695
Kavárna u Stromečku od 19.00 hodin
20. dubna
Sen noci svatojánské
Shakespearovu komedii v režii
O. Vlčka, hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
22. dubna
Zbraslavské jarmarky
více na www.zbraslavskejarmarky.cz
Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin
22. dubna
Rusalka
loutková hra s použitím libreta
známé Dvořákovy opery
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
22. dubna
Rusalka
loutková hra s použitím libreta
známé Dvořákovy opery
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
23. dubna
Deset let na jedné lodi
výroční koncert zbraslavského
ženského komorního sboru
Frangula Chorus se sbormistryní
Zuzanou Krušinovou
sál restaurace U Přístavu
od 16.00 hodin
24. dubna
Sen noci svatojánské
Shakespearovu komedie v režii
Oldřicha Vlčka, hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
26. dubna
Koncert žáků ZUŠ
obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin
27. dubna
Workshop
5. ročník mezigeneračního poznávání
pořádá REST, z. s. v ZŠ Vladislava Vančury,
Hauptova 591 od 8.15 hodin
odborná přednáška
MUDr. Radkina Honzáka CSc.
ve 14.00 hodin
27. dubna
Čtyři páry jedno eso
DERNIÉRA!
situační komedii v autorské režii
Oldřicha Vlčka, hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
28. dubna
Čarodějnická stezka
tradiční akce pro celou rodinu
stezku se zábavnými „čarodějnickými“
úkoly pro děti pořádá Pexeso
více informací a rezervace
na tel.: 721 518 248, www.pexeso.org
v Borovičkách od 15.30 hodin
29. dubna
Lidové pašijové hry
prostranství před kostelem sv. Jakuba
od 14.30 hodin
více viz str. 4
3. května
Rudolf II.
přednáška PhDr. Jaroslavy Novákové
více na www.mc-zbraslav.cz/knihovna
Městský dům od 18.00 hodin
6. května
Zbraslavské jarmarky
více na www.zbraslavskejarmarky.cz
Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin
čtvrtek 11. května
Konec Švandy
aneb Hvězda padá z Mostu
pohádkový příběh pro dospělé hraje
divadelní společnost Křoví
nutná rezervace!
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
více k programu na
www.mc-zbraslav.cz
rezervace vstupenek do divadla
J. Kašky na www.divadlozbraslav.cz
změna programu vyhrazena
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KLIENT

Mladý manželský pár Emad a Rana
právě zkouší hru Arthura Millera

Smrt obchodního cestujícího, když
jsou vlivem okolností nuceni hledat
nové bydlení. Nastěhují se do nového

P  

bytu, ale netuší, že skrývá děsivé tajemství, které v něm zanechala předchozí nájemkyně-prostitutka, a že
jejich vztah bude podroben zásadní
zkoušce.
Asghar Farhádí se narodil v roce
1972. Je nejuznávanějším žijícím
íránským režisérem a jeho filmografie zahrnuje mezinárodně oceněná
mistrovská díla, jako jsou filmy
O Elly a Rozchod Nadera a Simin
(Oscar v kategorii Nejlepší zahraniční film). Klient je jeho nejnovějším
filmem, který si v roce 2016 odnesl
z filmového festivalu v Cannes cenu
za nejlepší scénář a nejlepší mužský
herecký výkon. Od uvedení v Cannes
sbírá chválu na prestižních filmových
festivalech po celém světě. Největším
ocenění bylo udělení Oscara za nejlepší zahraniční film v roce 2017.

Britské gangsterky jsou už několik
dekád asi nejslavnějším britským filmovým artiklem, který nachází vděčné diváky nejen v Evropě, ale po celém
světě. Skvělí herci, drsné prostředí
a velmi, velmi specifická galérka, kterou jinde nenajdete. Proti vlastní krvi
je další přírůstek do tohoto žánru, ale
nečekejte od něj stylovou střílečku á la
Guy Ritchie. Režisér Adam Smith tu
jde pod kůži venkovského klanu Cutlerových, povedené rodinky, kterou byste určitě
nechtěli mít za sousedy.
Rodinka žije za městem
v rozpadajících se karavanech a živí se drobnými
krádežemi, kvůli kterým
je v neustálém konfliktu
s policií.
Te n h l e n o m á d s k ý
způsob života provozují
Cut lerové u ž ně kol i k
dekád a patriarcha Colby
(Brendan Gleeson) tu vládne pevnou
rukou, což už trochu leze krkem jeho
synovi Chadovi (Michael Fassbender),
který by svou manželku spolu se synem
a dcerou nejraději odstěhoval co nejdál
od táty, který považuje za nejlepší školu
života vězení a nedá dopustit na zajíce
grilovaného na ohni ze skládky plastů.
Jenže krev je hustší než voda a Chad
navíc zjišťuje, že kromě rodinných pout
je těžké zpřetrhat i předsudky okolních
obyvatel, kteří s Cutlerem - ať už chce
sekat latinu nebo ne - nehodlají mít nic
společného.
Adam Smith lehkou rukou maluje
bezvýchodnost situace, aniž by z příběhu dělat thriller nebo povrchní sondu do života britské spodiny. V uvěřitelnosti rodinky Cutlerových mu zcela
jistě pomáhají i herci - Brendan Gleeson je jako zarputilý a zákeřný otec
vyloženě politováníhodnou postavou
a Fassbenderovi divák fandí, protože
jeho přešlapy vnímá jako neodvratnou
součást zanedbané výchovy. Zatímco
táta Cutler je zaseknutý ve svém vlast-

Kino Radotín uvede oscarový film
v pátek 19. května 2017 ve 20.00 hodin.

L D V:
G  M
Při příležitosti konání nejdůležitější
kulturní události roku EXPO 2015
v Miláně se uskutečnila i unikátní
výstava “Leonardo 1452 - 1519”, na
které byla k vidění nejzajímavější díla
Leonarda da Vinciho. Expozice byla
výsledkem šestileté práce odborníků,
kterou si teď můžete díky využití

Úroveň: lehká

moderních filmařských technologií
vychutnat i ve svém kině.
Výstava přestavuje nejznámější díla
Leonarda da Vinciho, detailně si tak
budete moct v kině prohlédnout nejen
jeho obrazy, ale také rukopisy, přírodopisné nákresy, utopické projekty,
anatomické kresby a mytické výjevy.
Na závěr dokumentu se vydáte na
cestu po samotném Miláně, městě,
které Leonarda
inspirovalo a utvářelo jako malíře,
vědce, i n ž ený ra ,
spisovatele i arch itek t a . To v š e
v nejlepší obrazové
i zvukové kvalitě, díky které si
vychutnáte každý
detail a budete mít
pocit, ja ko byste
byli přímo v Miláně a v centru dění.

Kino Radotín zve diváky na
fascinující výstavu v sobotu
13. května 2017 v 17.30 hodin.
Vstupné 250 Kč (ZTP, senioři
a studenti 200 Kč)

Úroveň: těžká

Po tìké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. Poslyte,
nevidìli jsme se u nìkde? Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!
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ním světě, syn z něj nemůže ani při
vší vůli uniknout. Divák sleduje směřování tří generací a tuší, že ačkoliv
snímek vyvrcholí doslova klukovskou
scénou, v níž je konflikt se zákonem
degradován na dovádění a pošťuchování, je posledních pár minut nakročením k opakování stále stejných
chyb. I nejmladší Cutler totiž zřejmě
doroste pro kriminál a nevymaní se
ze začarovaného kruhu rozpadajících
se karavanů. Temné poselství, které

režisér zabalil do melancholického
filmu o rodinných vazbách.
Podobné experimenty vídáme spíš
na festivalech, ale málokdy jsou tak
dobře obsazené a snaží se diváka vtáhnout do svého světa pomocí srozumitelných epizodek. Tohle není sociální
drama, v němž hrdinové končí na dně.
Režírující Smith do svého portrétu života na okraji společnosti přimíchává
hodně lásky a porozumění a nesnaží
se dějovou šachovnici rozdělit na černé a bílé figurky. I proto působí Proti
vlastní krvi syrově, a přesto je přístupný těm, které naláká na velká herecká
jména a nikoliv na samotnou zápletku. Uprostřed bandy potulných Irů
totiž číhá univerzální rodinné drama,
jehož základy lze přenést do jakékoliv
komunity kdekoliv na světě. Nezkouší
ohromit nebo se lacině pitvořit, jen
vás pozvolna scénu za scénou postrkuje vstříc toleranci a porozumění. Už
kvůli tomuhle broukovi, kterého vám
film nasadí do hlavy, se návštěva kina
vyplatí.

Kvalitní elektrokolo Kalkhoff Tasman
od 250 Kč/den

� Kalkhoff TASMAN 28“ 8R HS 14,5Ah
s� maximální výbavou ve velikostech S a M:
Kolo je k dispozici ve dvou velikostech příznivé na krátké i delší vyzkoušení. Také
si elektrokolo můžete půjčit například na
S a� M a má výškově stavitelný představec
pro snadnou adaptaci dle postavy jezd- dovolenou na kolech nebo třeba pro rodinného příslušníka, který přijede na návštěce.�Při jízdě za snížené viditelnosti jistě
vu a chce si prohlédnout okolí. Na půl dne
uvítáte přední i zadní světlo, a protože
činí 300Kč (po-pá, so jen 9-13hod, jinak
má� na baterii nezávislé dynamo v náboji
víkend), na celý den 500Kč (po-pá) a kažSHIMANO, svítí, i když je vybitá baterie.
sedlovka v kombinaci s kva- dý další den 400Kč. Doporučujeme využít
Odpružená
�
akci Víkend za 1000Kč (pá-po) -4 dny
litním sedlem vyhladí případné drobné
�
nebo akci na týden za 3000Kč (pá-po) na trase. Hydraulické ráové
nerovnosti

brzdy fy MAGURA HS11 v kombinaci
s dvouplášťovými ráy zajišťují bezpečné
zastavení za jakéhokoliv počasí v průběhu
sezony. Elektromotor se snadno zapíná
z řídítek tlačítkovým ovladačem a stav
zobrazuje kompaktní displej LCD. Na
přehledném displeji jsou základní důležité údaje, jako je režim jízdy - vypnuto,
eco, sport, power. Dále aktuální rychlost,
denní a celkový počítač km a samozřejmě
stav akumulátoru. Pro chůzi do kopce
použijte režim asist, kdy motor sám kolo
rozjede do rychlosti 6 km/h a nemusíte
elektrokolo třeba s nákupem tlačit před
sebou jako běžné kolo. Zadní náboj je bezúdržbový pro všechny věkové kategorie,
při transportu je snížené riziko poškození nebo rozladění převodů. Zadní náboj
s 8 rychlostmi SHIMANO NEXUS má
také Motor sensor shi technologii, která
odpojí motor na 0,2s při změně každé
rychlosti. Jen díky této technologii máte
snadný přechod mezi jednotlivými stupni
řazení. Motor IMPULSE 2.0 je naladěn
na optimální asistenci příšlapu. Je vybaven čidlem síly příšlapu na pedál a podle
zvoleného režimu automaticky pomáhá.
Nosič je přizpůsobený na tento typ kola,
s nosností 25kg pohodlně přepravíte vše,
co na výlet potřebujete. Implantovaný
zámek zadního kola TRELOCK RS450
v kombinaci s běžným zámkem na kola
je základní podmínkou pojištění proti
odcizení a s takto zabezpečeným kolem
předcházíte odcizení. Pláště SCHWALBE
CITIZEN LIGHT 42-622 jsou určeny
pro jízdu na pozemních komunikacích
a zpevněných cestách. Půjčovné je cenově
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11 dní vč. 2 víkendů.
Pro koho je kolo vhodné? Např. pokud
nechci vozit svoje kolo do servisu, starat se
o akumulátory, brzdy, pláště, řetěz, nechci
mít starosti se záručními/pozáručními
opravami kola, nemám kolo kde uskladnit
na zimu. Také je velmi dobrou přípravou
před koupí vlastního elektrokola, kdy si
vyzkoušíte jízdu na kole s elektrickým pohonem a usnadní vám to rozhodnutí.
Podmínky zapůjčení: Zálohu ve výši
3500Kč plus půjčovné můžete převést
bankovním převodem nebo složit hotově
při převzetí. Při předložení 2 dokladů
totožnosti s fotografií vyplníme smlouvu na sjednané období, při nedodržení
sjednaného termínu vrácení se půjčovné
navyšuje pouze o ceníkovou sazbu na
den. Při poškození, ztrátě nebo znečištění
se záloha krátí. Pronajímatel si vyhrazuje
právo neuzavřít smlouvu o zapůjčení
kola, v tom případě bude vráceno 100%
neprodleně.

Jak objednat?
Rezervaci můžete provést osobně v naší
provozovně nebo na adrese:
https ://www.elektrokolo.cz /pujcovnaelektrokol-praha nebo http://www.ebikeholiday.com/cyclestar vyplňte dotazník.
Šťastnou cestu!

Veškeré další informace najdete na
našich www. stránkách nebo
se zastavte osobně v naší provozovně
v Radotíně, konečná bus 244,
poblíž zdravotního střediska.
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Badmintonisté obhájili mistrovský titul
Vinořská hala při ZŠ Prachovická
a domácí pořádající klub Sokol Meteor
Praha - Radotín hostily o víkendu 1. až
2. dubna nejvyšší soutěž družstev, iBod
a Tesing Finále Play-Off extraligy.
Toto finále bylo vyvrcholením po
základní části Extraligy. Díky vzájemným soubojům mezi 8 nejlepšími
t ý my, které probí ha ly v pr ůběhu
sezony 2016/2017, byla jasně daná
čtveřice těch nejlepších, mezi kterými
se rozhodovalo o letošním Mistru ČR
v soutěži družstev.
V prvním utkání porazil tým Sokol
Meteor Praha - Radotín soupeře z SK
Badminton Český Krumlov 5:2. Stejný
soupeř jako loni, ale zcela jiný průběh
utkání. Domácí tým se na toto vítězství

velmi nadřel. Po úvodních zápasech
prohrával poněkud překvapivě už 2:0.
Rozhodujícím zápasem, který zlomil
ráz celého utkání, bylo střetnutí páru
Bitman/Drančák s párem Janáček/
Beran. Loňští mistři ČR v pánské čtyřhře si poradili ve třech setech s aktuálními mistry ČR a pomohli tak zvrátit
celkový průběh celého utkání pro do-

mácí tým. Po dalších bodech od Milana
Ludíka a zahraniční posily Michala
Rogalského, Dominiky Koukalové
a páru Ludík/Rogalski se domácí mohli
radovat z postupu do nedělního finále.
Ve druhém utkání se střetly týmy
BK 73 Deltacar Benátky nad Jizerou
a Badminton FSpS MU Brno. Čekal
se velmi napínavý, místy až vyhrocený
zápas, ve kterém byli mírnými favority
hráči z týmu Benátek. Opak byl ale
pravdou! Alespoň co se týká zisku
bodů. Za velmi výrazné podpory fanoušků Benátek si jejich hráči uzmuli
pouhé dva body! Brno se tak mohlo
radovat z vítězství 5:2 a z postupu do
nedělního finále.
V nedělním dopoledním utkání
mezi týmy Benátek
a Krumlova připadl
úvodní bod ze smíšené čtyřhry páru z jihu
Č e c h . N á s l e d ov a l a
2. pánská čtyřhra, která vyrovnala stav utkání na 1:1. Bod za dámskou dvouhru si připsal
tým Benátek, další bod
za 1. pánskou čtyřhru
naopak tým Krumlova.
Stav byl vyrovnaný 2:2.
St řet nutí mužsk ých
singlov ých jedniček
vyznělo jednoznačně
pro Benátky. Rozhodujícími zápasy se
staly dámská čtyřhra a následné utkání
nejlepších juniorů současného českého
badmintonu. V obou střetnutích zvítězili hráči z Benátek, kteří tak porazili
tým Krumlova poměrem 5:2 a mohli se
radovat ze zisku bronzové medaile.
V samotném finále se střetly týmy
Sokol Meteor Praha - Radotín a FSpS

MU Brno. Brněnský hráč Adam Cwalina se zranil a kvůli potížím s achillovkou do zápasu nemohl zasáhnout.
Brnu, které bylo oslabené o skvělého
světového deblistu, hned v prvním
utkání zasadil tvrdý úder pár Drančák/
Bášová, kteří poměrně hladce porazili
Šelonga se Světničkovou 1:0.
V dalším utkání si pár Rogalski/
Ludík poradil s další výraznou posilou
Brna Scottem Evansem, který do čtyřhry nastoupil s Adamem Mendrekem.
V tomto zápase překvapivě zvítězil
tým domácích a výrazně zvýšil šance
na obhajobu titulu.
Sokol Meteor Praha - Radotín vedl
již 2:0. Dominika Koukalová ve dvouhře žen nedala sebemenší šanci Srncové
a pražské družstvo se hnalo za titulem
mílovými kroky. 1. pánský deblový pár
a několikanásobní mistři ČR Drančák
s Bitmanem přidali 4. bod, když porazili Kohoutka s Mazúrem. V následujícím zápase, kterým byla čtyřhra žen,
získalo Brno alespoň jeden čestný bod.
Stav utkání byl 4:1 a k dalšímu zápasu
se chystali Michal Rogalski – hráč evropské úrovně a Adam Mendrek – česká singlová dvojka. Po úvodním setu,
který získal brněnský hráč, se schylovalo k dramatické koncovce setu
druhého. Tu si naopak pohlídal domácí
Rogalski a musel tak rozhodnout set
třetí. V něm byl opět úspěšnější Michal
Rogalski a stejně jako loni přidal domácímu týmu rozhodující pátý bod, který
znamenal celkové vítězství.
Sokol Meteor Praha - Radotín tak
zvítězil poměrem 5:1, obhájil loňský
titul a může se tak i pro další sezonu
pyšnit označením Mistr Extraligy
pro sezonu 2016/2017.

LCC Girlz obhájily Česko-německý pohár
O prvním dubnovém víkendu se
konal tradiční Česko-německý pohár,
kterého se účastní první tři týmy z české
a z německé ligy. Naposledy se turnaj
odehrál v Radotíně, letos připadlo pořadatelství německé straně, konkrétně
Hannoveru. Cílem LCC Girlz tam bylo
obhájit loňské první místo.
V sobotu Girlz odehrály utkání ve skupině: s Mnichovem vyhrály 11:3, s Kolínem brankářka Kateřina Dvořáková
udržela čisté konto a Girlz zvítězily 17:0.
V nedělním semifinále dívky nastoupily proti českému celku SK Lacrosse
Jižní Město, který hladce porazily 13:3.
Nakonec ani finále proti domácímu
Hannoveru nebylo žádné drama. Po
disciplinovaném výkonu, především
v obraně, se po výhře 10:3 pohár vrací
zpět do Radotína.
Girlz hrály velmi soustředěně a projevila se jejich příprava, jak na klubových trénincích, tak v rámci reprezentace. Kontrolovaly hru a nad soupeřem
měly navrch jak co do fyzičky, tak co
do herních dovedností. Velkou výhodou radotínského týmu je vyrovnanost
hráček, jeho základní sestava v podstatě nemá slabé místo, hráčky jsou uni-

verzální a bez problémů dokážou hrát
na různých postech na hřišti. Velkou
oporou byla i brankářka Kateřina Dvořáková, která za celý turnaj inkasovala
ve čtyřech zápasech jen devět gólů.
Girlz tentokrát hrály, kvůli zdravotním
a pracov ní m
překážkám některých hráček,
v H a n nove r u
v zúžené sestavě, ale oslabení,
na rozdíl od
týmů soupeřů,
nebylo patrné.
O vítězství se
v této sestavě
postaraly: Kateřina Dvořáková, Sára Schlitzová, Ivana Malíková,
Jolana Krmenčíková, Kristýna Janoušová, Markéta Vrabcová, Kateřina
Hlavsová, Michaela Srchová, Daniela
Nováková, Anna Lottmann, Tereza
Laláková, Markéta Malinovská, Tereza Karnetová, Lena Kuglitsch.
Jako třetí český tým se turnaje

účastnily i radotínské juniorky – Harpyje. Ačkoliv skončily v turnaji šesté,
nasbíraly cenné zkušenosti z mezinárodního seniorského turnaje. Na to, že
se tým skládal z hráček od 13 do 16 let,

houževnatých bojovníků a bojovnic,
kteří si to rozdali ve druhém podniku letošního mistrovství Radotína
v boulo/koulo.
Tentokráte bylo jednoduché hledat
favorita, tedy favoritku. Mistryně ČR
a loňská vítězka Marta Völfelová hned
od začátku prokazovala, že to s obhajobou
myslí naprosto vážně.
Plný bodový zisk po
čtyřech kolech (turnaj
se hrál tzv. švýcarským
systémem, každé utkání pak na dva vítězné
„sety“) tak znamenal
nejen celkové vítězství,
ale i cenu pro nejlepší
dámu turnaje.
V boji o další místa
př íjem ně přek v api l

Turnaje badmintonového dorostu
Souběžně s úspěšným finále Extraligy
proběhl na devíti radotínských kurtech
1. celostátní turnaj GPB U13 za účasti
téměř stovky mladých badmintonistů
z celé republiky.
Hráči domácího oddílu si z turnaje odnesli jednu zlatou, jednu stříbrnou a dvě
bronzové medaile. Svoje první vítězství
na turnaji podobného typu vybojoval Tomáš Bláha, který tak konečně ukázal, že
je badmintonově na
vzestupu a potvrdil
naděje, které se do
něj vkládají. Ve finále
naprosto hladce přehrál soupeře z Českého Krumlova a po
zásluze zvítězil.
Všechny ostatní
medaile získaly dívčí
čtyřhry. Stříbro vybojovala Bára Bursová spolu s Natálií
Soukupovou z Rychnova. Třetí příčku
a bronzové medaile pak získala děvčata
z vinořské větve oddílu. Překvapením
bylo určitě třetí místo Pavlíny Cittové
a Terezy Myšičkové, které porazily první nasazený pár a za svojí obrovskou bojovnost a houževnatost si určitě zaslouží
medaili i pochvalu. Druhý bronz dobyla
Lucka Vyšehradská s partnerkou z Proseka, Karolínou Nachtmannovou.

Zároveň s tímto turnajem se konal
v Aši GPC U17, kam se vydali Ema
Staňková, Dan Furst a Tomáš Patera –
hráči kategorie U15. A ani oni neodjeli domů s prázdnou. V Danovi
se zřejmě probudil párový hráč, když
zvítězil v mixu společně se svoji partnerkou na letošní rok Natálií Štěříkovou z Nejdku, a s Tomášem Paterou
vybojoval bronz v deblu. Třetí místo

obsadila i Ema Staňková ve dvouhře
a smíšené čtyřhře a Tomáš Patera ve
dvouhře.
Několik dalších čtvrtfinálových
účastí na obou turnajích potvrdilo,
že se oddíl nemusí o budoucnost badmintonu obávat, pokud budou hráči
i nadále poctivě pracovat na svém
badmintonovém růstu.

„Magická“ 111. dostihová sezóna zahájena!
Na centrálním českém závodišti
v Praze - Velké Chuchli byla zahájena
„magická“ 111. dostihová sezóna.
Rozdělena je tradičně do dvou
bloků, její jarní část nabídne ještě sedm
termínů s řadou významných dostihů.
Budou jimi především klasické dostihy
Jarní cena klisen (7. května), Velká
jarní cena (14. května) a samozřejmě
České derby, kterým 25. června první
polovina roku vrcholí.
Připraveny však budou také další

originální akce, např. 4. června
dostihový „Ladies Day“ a poprvé se
dostihy poběží také v pátek (9. června)
v poledne; tento dostihový den se
uskuteční ve spolupráci s francouzskou
sázkovou kanceláří PMU.

Termíny dostihových dní:
23. duben
7., 14. a 21. květen
4., 9. (pátek) a 25. červen

Více informací najdete na adrese
www.velka-chuchle.cz

Finále futsalové ligy

byl jejich výkon velmi dobrý, hlavně
v obraně, a zaslouží si pochvalu.
Konečné pořadí: 1. LCC Girlz,
2. DHC Hannover, 3. HLC Rot-Weiss
München, 4. SK Lacrosse Jižní Město,
5. KKHT Schwarz-Weiß Cologne Indians Lacrosse, 6. LCC Harpyje.

5. mistrovství v boulo/koulo: Marta V. opět vítězí!
Počasí v neděli 19. března tentokráte
kuličkám, této typické jarní zábavě,
právě nepřálo! Pravda, kalendářně byl
ještě poslední zimní měsíc…
Nicméně ani drobný déšť, který
ustával jen chvílemi, ani řádně podmáčený terén neodradily čtrnáct
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loni nenápadný Martin Švach, který
výsledně dělil 2. a 3. místo s rutinovaným Jiřím Smělým. Svůj vysoký
standard potvrdila Jana Mišková,
která se umístila s Janem Lorišem na
4. a 5. místě.
S potěšením konstatujme, že ani
vrtkavé chladné počasí nenarušilo pohodovou náladu všech zúčastněných!
O Radotínskou skleněnku, turnaj
v (hliněných) kuličkách, výsledky:
1. M. Völfelová, 4 body, skóre 8:1, 2.-3.
J. Smělý, M. Švach, 3 b., 6:2, 4./5. J. Loriš,
J. Mišková, 3 b., 6:3, 6.-8. J. Georgiou,
M. Michalík, S. Ryvola, 3 b., 5:4, atd.
A důležité upozornění na závěr:
Termín turnaje v pétanque Jarní
zelené koule byl změněn! Namísto
původně vypsaného 16. dubna se
turnaj uskuteční 23. dubna, což je
rovněž neděle!

42. Final Four celostátní ligy v sálovém
fotbalu - futsalu AMF proběhlo ve dnech
4. - 5. března v radotínské sportovní hale.
Do hlavního města přijela čtveřice
týmů, která si zajistila postup ve čtvrtfinálových soubojích. Z nich postoupila východočeská Polička, moravský
Zlín, domácí Sparta Praha a pořádající
Chemcomex Praha.
Prvenství z loňského Final Four
v Otrokovicích obhajoval celek ze
Zlína, který zde udolal Poličku až na
penalty. V sobotu byly na programu
semifinálové duely, které přinesly kvalitní podívanou a také bohatou brankovou úrodu. V úvodu nejdříve Chemcomex v malém pražském derby poměrně
hladce přehrál Spartu a s přehledem
postoupil do nedělního finále.

Výsledky:

Ve druhém semifinále po dech
beroucí bitvě zdolali ve „zlatém poločase“ futsalisté Poličky Zlín gólem
Netolického vteřinu před koncem.
V nedělním souboji o bronz dokázal
obhájce prvenství ze Zlína otočit zápas s pražskou Spartou. Ve finále pak
podlehli hráči Poličky po vyrovnaném
boji Pražanům, o výhře Chemcomexu
rozhodl jedinou trefou čtyři minuty
před koncem Jan Šafář. Chemcomex
tak získal svůj jedenáctý titul mistra
ČR a společně s Poličkou bude českou
sálovku reprezentovat v příštím roce
v Lize mistrů. Akci, kterou finančně
podpořil i Magistrát hlavního města
Prahy, provázela velmi bouřlivá kulisa
v radotínské sportovní hale.

semifinále: Chemcomex Praha – Sparta Praha 5:0 (Sop 2, Havrda, Holeček,
Kuchárik) a 6:2 (Havrda 2, Rott, Šafář, Vobořil, Šnídl – Vošta, Minha)
SMR Plus Zlín – VPS Novabrik Polička 4:6 (Kostka, Kovář, Talaš, Ulman –
Navrátil 3, J. Mužík, Stejskal, Netolický) a 7:3 (Kovář 3, Haloda 2, Chvíla,
Ulman – Poul, Jílek, Navrátil). „Zlatý poločas“ 2:3 (Haloda 2 – Navrátil, Kovář,
Netolický)
utkání o 3. místo: SMR Plus Zlín – Sparta Praha 3:1 (Talaš 2, Julina – Tomek)
finále: Chemcomex Praha – VPS Novabrik Polička 1:0 (Šafář)
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SPORT - POZVÁNKY

24. ročník Memoriálu Aleše Hřebeského byl vylosován
Za účasti televizních kamer byl ve
čtvrtek 30. března v přímém přenosu
rozlosován AHM 2017.
Budoucí lakrosové hvězdy z týmu
LCC Ants rozhodly o základních skupinách letošního ročníku memoriálu. Domácí tým LCC má ve skupině soupeře
ze Skotska a Slovenska, kteří by neměli
českého mistra příliš ohrozit. Klíčová

utkání budou opět ve čtvrtfinále.
Nejzajímavější bude vývoj ve skupinách C a G, které naplnily velmi silné
a vyrovnané týmy.
Novinkou letošního ročníku bude
páteční program. Tradiční lakrosová
show vyvrcholí semifinálovými zápasy. Finále pak bude tradičně začínat
ve 20.00 hodin v sobotu 29. dubna.

Rozlosované skupiny:
A: Nova Scotia Privateers (CAN),
TJ Malešice (CZE), Helan
Går Lacrosse (SWE)
B: LC Custodes (CZE), Nationals
(SVK), Glasgow Clydesiders (SCO)
C: Megamen (USA), Goldstar Tel Aviv
(ISR), Bundeswehr Lacrosse (GER)
D: SK Lacrosse Jižní Město (CZE),
Istanbul Sultans (TUR),
Polish Eagles (POL)
E: Green Gaels (CAN), London
Knights (ENG), Adler Lacrosse (EUR)
F: Alberta Warriors (CAN), Vienna
Monarchs (AUT), Chocolax (SUI)
G: Turku Titans (FIN), Pioneers
(CAN), Riggers (IRL)
Více na www.ahmemorial.cz

Vezměte kolo, koloběžku či odrážedlo a přijďte na Bezpečné jaro
Městská část Praha 16 opět pořádá
ve spolupráci s Policií České republiky
již tradiční akci „Bezpečné jaro 2017“.
Velké zábavné odpoledne by i tentokrát mělo vtipnou, hravou a hlavně
nenásilnou formou připomenout ma-

lým, mladým, ale i těm starším účastníkům silničního provozu základní
bezpečnostní pravidla.
Stejně jako v minulých ročnících se
můžete těšit na BESIP team a jejich
stanoviště, na odbornou radu firmy
Ski a Bike cent r u m R a d ot í n ,
policejní psovody Policie České
republiky s jejich
čtyřnohými zásahovými parťáky
i na koně strážní ků Městské
policie hlavního
města Prahy.
Během celého
odpoledne si
na jednotlivých
soutěžních stanovištích budete
moci vyzkoušet

jízdu na dopravním hřišti řízeném
semafory a jízdu zručnosti pod „přísným“ okem strážníků Městské policie
hl. m. Prahy. V areálu Biotopu Radotín proběhne opět ukázka záchrany
tonoucího se člověka v režii Hasičského záchranného sboru hlavního
města Prahy.
A pro ty nejmenší, ale nejen pro
ně, bude připravena pohádka Klaunů z Balónkova. Připraveny budou
i různé soutěže, zajímavé hry a kvízy, samozřejmě s drobnou odměnou
a průběžným losováním účastnických kartiček o hodnotné ceny.
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Dopoledne se záchranáři v akci
„Radotínský den s IZS – Záchranáři v akci“ se koná dne 13. května
od 9.00 do 13.00 hodin na parkovišti
před obchodním centrem Berounka na
náměstí Osvoboditelů, Praha-Radotín.
Městská část Praha 16 tuto preventivní akci připravuje ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hlavního
města Prahy, s Policií České republiky,
Vojenskou policií Armády České republiky, Městskou policií hlavního města
Prahy, Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra, Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Radotín a dalšími.
Opět zde tedy bude k vidění rozličná
zásahová a záchranná technika, se kterou
integrovaný záchranný systém (nejen)
dennodenně zachraňuje lidské životy.
POZOR! V souvislosti s pořádanou akcí upozorňujeme na uzavření
parkoviště před obchodním domem
Berounka v tento den, a to v době od
6.30 do 13.00 hodin.

Badminton Europe ocenila
Mojmíra Hnilicu
V rámci galavečera, kterým 1. dubna vyvrcholil 50. výroční kongres Badminton
Europe, byly předány ceny nejlepším hráčům i funkcionářům členských svazů. Česká
republika se dočkala dvou významných ocenění. To první, v kategorii Technical officials, zamířilo do Radotína – cenu dostal Mojmír Hnilica, vrchní rozhodčí olympijského turnaje v Riu (a trenér mládežnického oddílu TJ Sokol Radotín).

Bezpečné jaro – v sobotu 22. dubna
od 13.30 hodin do 17.00 hodin na
Dětském dopravním hřišti v areálu
Základní školy Praha - Radotín
v ulici Loučanská a v areálu
Biotopu Radotín v ulici K Lázním
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