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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčanéDokončení sítí na západě Radotína na dohled

Dlouhé roky čekají místní občané na 
poslední velkou etapu budování tech-
nické vybavenosti v oblasti radotín-
ských Viniček. Od dokončení poslední 
výstavby ve větší části Otínské ulice už 
přitom uplynuly dlouhé 3 roky.

„Mám dobrou zprávu, ledy se ko-
nečně pohnuly, ale úsilí nás to stálo ne-
představitelné,“ říká na úvod starosta 
Městské části Praha 16 Mgr. Karel 
Hanzlík. „Vzhledem k několika re-
organizacím, přeskupením odborů 
a neustálému přesouvání agend na 
pražském Magistrátu se sdružená 
investiční výstavba kanalizace, vo-
dovodu a plynovodu před několika 
lety v celém hlavním městě úplně 
zastavila. Bohužel v době, kdy stovky 
našich občanů marně čekají na konec 
nedůstojného vyvážení splašků, které 
patří do minulého století,“ zdůrazňuje 
starosta rozzlobeně.

Úsilí vedení městské části se nyní 
konečně zúročuje. Bylo ale nutné 
standardní procesy po-
změnit, zakázku nebude 
realizovat přímo Ma-
gistrát hlavního města 
Prahy (některý z jeho 
odborů, resp. pověřený 
mandatář, jak tomu bylo 
zvykem dříve), ale Praž-
ská vodohospodářská 
společnost (PVS), kte-
rou stoprocentně vlastní 
hlavní město Praha. Tak 
o tom rozhodla Rada 
hlavního města Prahy 
(RHMP) dne 26. června 
2018. Dílo realizované PVS na základě 
tzv. in-house výjimky by mělo stát 
zhruba 87,5 milionu korun bez DPH 
(očekávané náklady, které se v rámci 
zadávacího řízení mohou změnit).

Díky tomu budou inženýrské sítě 
dokončeny ve zbývající části Otínské 

ulice, ve Zderazské ulici (mezi Karlic-
kou a Otínskou), v Lošetické ulici 
a v lokalitě U Zderazské. Ve všech 
úsecích bude vybudována splašková 

Nové jméno, nová tribuna
Sportovní areál SC Olympia Radotín 

se v letošním roce dočká velkých změn. 
Místo původní technické budovy a tri-
buny pocházející z konce 60. let minulé-
ho století bude vystavěno zázemí nové. 
Přestavbou se tak výrazně zlepší pod-
mínky pro všechny zde působící sporty. 

„Původní objekt již nevyhovuje sou-
časným potřebám, nesplňuje základní 

parametry kvalitních sportovních 
areálů, natož moderní standardy, 
které by našemu stadionu slušely,“ 
uvádí Jan Kořínek z SC Olympia 
Radotín. Jeho slova potvrzují již ho-
tové projekty, které byly na Stadionu 
Josefa Rady provedeny. Šlo například 
o výměnu škvárového povrchu na 
atletickém oválu za nový tartan (spo-

lečná investice SC Radotín a Městské 
části Praha 16 z prostředků získaných 
od akciové společnosti Českomoravský 
cement), umělá tráva třetí generace 
místo škvárového hřiště nebo víceúče-
lové minihřiště s umělým osvětlením. 

Demolice objektu nacházejícího se 
v ulici Ke Zděři čp. 1111 je již téměř 
hotova. Vedení SC i nadále žádá rado-

tínské občany o shovívavost s pracemi 
souvisejícími se stavbou. 

Nově by mělo jít o výstavbu třípod-
lažní budovy, v níž budou nové šatny, 
kabiny, sociální a administrativní 
zázemí, sklady a tribuna pro pět set 
diváků. Hotovo by mělo být do konce 
letošního roku. V plánu je i tělocvična, 

Povodeň? Hasiči 
jsou připraveni
V červnu 2018 uplynulo smutné výro-

čí pěti let od posledních velkých povod-
ní, které zasáhly region Prahy 16. Od té 
doby sužuje střední Evropu spíše sucho, 
ale velká voda se může kdykoli vrátit. 
Na to myslí hasiči i radotínská radnice, 
proto je pořizováno nové vybavení. 

A dovybavováni jsou nejen dobro-
volní hasiči, kteří spadají přímo pod
MČ Praha 16, ale též jsou podporo-
váni „státní“ profesionálové. V pá-
tek 22. června byl po roční přípravě 

Linka 248 vyjede 
již v září

Nová autobusová linka do hromad-
nou dopravou dosud zcela neobslouže-
né oblasti radotínských Viniček vyjede 
již v září! A díky lince 248 se pro místní 
vyřeší i současný nevyhovující provoz 
autobusu 244 ze Smíchovského nádraží 
mimo špičku (zejména ve večerních 
hodinách).

A je to tu! Pokud poslední prověření 
připravenosti, které se koná právě v den, 
kdy vychází toto číslo NP16 (15. srpna), 
dopadne dobře, Viničky budou mít 
nové spojení již od začátku září.

Vážení spolu-
občané, výstavba 
bazénu, další stav-
by v areálu školy, 
výstavba nové tri-
buny fotbalovém 
stadionu a kom-
plikace s parková-

ním přinesly spoustu otázek a i soudů 
co by se mělo a nemělo. Rád bych touto 
formou zopakoval některé skutečnosti 
a fakta. Biotop a celou jeho výstavbu 
financovalo hl. m. Praha. Radotín se tak 
zbavil nebezpečného území a ekologické 
zátěže v podobě skládky a nefunkční 
čističky odpadních vod. Naopak získal 
zpět přírodu a prostor pro rekreaci. 
Bohužel není možné upřednostnit naše 
občany před ostatními občany Prahy. 
Jsme součástí jednoho města a všichni 
využíváme jeho výhody i nevýhody. 
Výhodou je, že máme biotop v Radotíně, 
nevýhodou jsou problémy s parkováním. 
Nevýhodou je i to, že si nemůžeme sami 
udělat místní rezidenční parkovací sys-
tém. Modré zóny by v naší části přinesly 
rezidentům více negativ než pozitiv, což 
dokládají výsledky z jiných městských 
částí, kde jsou již zavedeny. Letošní 
sezona je komplikovanější z důvodu 
výstavby bazénu. K tomu ještě tropické 
dny přinesly agresivnější chování a ne-
respektování dopravních pravidel a sluš-
nosti některými návštěvníky biotopu. 
Městská část reagovala rozšířenou mož-
ností parkování v ulici Ke Zděři, úpra-
vou parkování v Loučanské, informační 
kampaní o možnostech parkování, 
instalací žlutých zákazových čar, sníže-
ním kapacity biotopu… Městská policie 
jen v období červen-červenec vydala 
v ulici K Lázním na 300 pokut, celkem 
s ulicemi Loučanská, Macháčková a Ke 
Zděři dostalo elektronickou pokutu 435 
řidičů, dalších cca. 60 bylo pokutováno 
na místě ihned. Výchovný efekt elektro-
nických pokut je minimální a postižení 
řidiči budou řešit prohřešek s několika 
týdenním zpožděním. Radotín byl vedle 
Prahy 5 zařazen mezi městské části, kde 
se tento způsob pokutování zkouší, bez 
možnosti předchozí konzultace s naší 
radnicí. S výstavbou nové tribuny se ob-
jevily hlasy o její větší kapacitě. Původní 
tribuna byla zkolaudována na 600 míst, 
nová bude mít kapacitu 500 míst, tedy 
méně. Víme, že po dokončení staveb se 
situace stabilizuje a dořeší se i doprava. 
Touto cestou chceme požádat o strpění 
s komplikacemi, které stavby přinášejí. 

Klidné prožití letních dnů

Dobrý den, vážení spoluobčané,
letní číslo novin vyjde, doufám, již ve 
chvíli, kdy už je letošní sevření veder 
rozptýlené do letního počasí, jaké 
známe a považujeme za normální. 
Patrně však můžeme očekávat, že se 
napřesrok podobné počasí ve větším 
či menším rozsahu vrátí. Je čas si 
na tu myšlenku zvyknout a začít se 
připravovat. Odborníci zabývající 
se rozvojem městských aglomerací 
dlouhodobě pracují na modelech 
opatření, která by pomáhala město 
v horkých dnech zchladit. Nyní jde 
o to, abychom na úrovni města a jeho 
jednotlivých částí jejich práci doká-
zali převzít a zapracovávat spolu se 
soukromými investory do chystaných 
projektů. Pořádají se nejrůznější kon-
ference a fóra – teď jde o to, aby se 
jejich závěry také začaly prosazovat 
do praxe. Ale i když vše půjde dob-
ře, najdou se potřebné zdroje financí 
a zainteresované organizace se spojí, 
potrvá poměrně dlouho, než se pro-
jeví změna. A trochu se obávám, aby 
se zase plošně neprosazovalo něco, 
co v malém funguje, ale ve velkém 
rozměru to může nečekaně negativně 
ovlivnit životní prostředí. Diverzita 
je totiž potřebná ve všech oblastech 
života. Což si snad konečně všichni 
začínáme uvědomovat. I když hodně 
pomalu. Jinak by asi nebylo možné, 
aby podstatně vyšší podpora šla 
v zemědělství na obří podniky, které 
používají krajinu jen jako výrobní 
prostředek a surovinu ke zpracování. 
Důsledkem zefektivnění zemědělské 
velkovýroby je krajina bez remízků 
s půdou udusanou obřími stroji, s vy-
sušenými mokřady a zkanalizovaný-
mi  toky. Snad se nám podaří začít to-
hle všechno postupně měnit dřív, než 
se naše země promění v pustu. Ano, 
jde o práci hlavně pro zákonodárce. 
Ale neznamená to, že jeden každý 
z nás by neměl také začít přemýšlet 
o svém způsobu života. Protože za 
námi, obyvateli vyspělých zemí, ne-
zůstává ani tak uhlíková stopa, jako 
spíš dálnice. Nadspotřeba, jak zboží, 
tak energií či vody, je už pro nás tak 
běžná, že ji ani nezaznamenáváme. 
A když je nám horko, nakoupíme si 
klimatizace, které okolní prostředí 
dále oteplují. Je tohle cesta? Asi ne. 
Nechci někomu dalšímu radit, nebo 
dokonce nakazovat, jak má žít, to už 
snad máme za sebou. Ale asi bychom 
už také měli za sebou nechat přístup: 
po mně potopa. Nebo poušť.
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Revitalizace skládky Velká Chuchle. Stará 
skládka v jámových lomech mezi Sliven-
cem a Velkou Chuchlí by měla projít sanací 
a následnou rekultivací; Hl. m. Praha poda-
lo žádost o finanční podporu Operačního 
programu Životní prostředí 2014–2020. 
V první fázi by mělo dojít k zajištění od-
vodnění silnice, která vede okolo kopce, 
částečně sanaci kotevní zdi, aby se skládka 
dále neposouvala, a výměně povrchu as-
faltové komunikace pod okrajem skládky. 
První fáze by měla skončit v roce 2020. 
V druhé fázi bude provedeno jílové zatěs-
nění tělesa skládky a bude dokončen sys-
tém odvodnění žulovými žlaby. Současně 
bude probíhat dosadba stromů i dřevin. 
Poslední fáze projektu počítá s realizací 
odpočinkových míst, hracích prvků, altánů, 
pěších cest a osetím travou. Vše by mělo 
být hotovo do konce roku 2022.
Přerušení dodávek tepelné energie. Podle 
informace společnosti Veolia Energie ČR se 
původně plánovaná odstávka tepla a teplé 
vody na stanici Radotín z přelomu července 
a srpna přesouvá na termín 20. až 27. srpna 
(týká se všech objektů napojených na dálko-
vý rozvod). Důvodem je pravidelná údržba 
zařízení. S případnými dotazy se obracejte 
na Zákaznické centrum společnosti Veolia 
Energie ČR na bezplatné lince 800 800 860 
nebo e-mailem na info@veoliaenergie.cz.
Cyklistická časovka v Lipencích. Dne 
18. srpna cca od 11 do 12 hodin se bude 
v ulici Jílovišťská v Lipencích konat cyklistic-
ká časovka do kopce. Závod bude probíhat za 
provozu, bez dopravních omezení. Pořadate-
lem akce je cyklistický klub CKKV Praha.
Omezení parkování ve Vrážské. Dne 
19. srpna bude v radotínské ulici Vrážská 
(v úseku: Matějovského – vjezd do Billy) 
probíhat natáčení nového českého filmu, 
v rámci kterého bude v dotčeném úseku 
dočasně zrušeno parkování. O dopravním 
omezení budou řidiči informováni doprav-
ními značkami, rozmístěnými týden pře-
dem. Pořadatel akce: FILM MAKERS s.r.o.
Uzavírka cyklistické stezky A 1. Z důvodu 
konání sportovní akce „Czech BIGMAN 
TRIATLON FESTIVAL – PRAHA“, dojde 
dne 25. srpna od 7 do 19 hodin k úplné 
uzavírce cyklistické stezky A 1 v úseku: Do-
stihová – cyklostezka A 12. Objízdná trasa 
je vedena ulicemi Dostihová, Mezichuchel-
ská, Paroplavební, Podjezd, Zbraslavská 
a NN 4136 (cyklostezka A 12). Pořadatelem 
akce je R TEAM. 

Lotr si hrát se značkami
6. dubna v 18.40 hod. autohlídka MP prověřovala telefonické oznámení, že v ulici 
Výpadová dochází k nerespektování dopravních značek. Po příjezdu na místo 
hlídka zjistila, že na komunikaci bylo zaparkováno větší množství motorových 
vozidel. Strážníci při kontrole dopravního značení následně zjistili, že několik 
značek bylo viditelně poškozeno. A to takovým způsobem, že z pohledu řidičů 
nebylo možné dopravní značení bez podrobného prohlížení značky z blízka 
přesně identifikovat. S ohledem na výše uvedené skutečnosti nebyly žádné 
přestupky na místě zjištěny. Vzhledem ke způsobu, jakým byly tyto značky 
poškozeny, bylo zřejmé, že byly poškozeny úmyslně. Strážníci celou situaci na 
místě řádně zadokumentovali a následně předali místně a věcně příslušnému 
správnímu orgánu k dořešení.
Místo parkoviště skládka baterií
Písemné oznámení ve věci údajného neoprávněného nakládání s nebezpečným 
odpadem prověřovala 12. dubna krátce před polednem autohlídka strážníků 
z Prahy 16. Oznamovatel uvedl, že došlo k nesprávnému nakládání s použitými 
bateriemi, které byly ve velkém množství poházeny po zemi v okolí kontejnerů 
na náměstí Osvoboditelů v obslužné komunikaci za OC Berounka. Hlídka po 
příjezdu na místo zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě a na zemi v okolí 
kontejnerů se skutečně nachází několik desítek poházených použitých baterií 
různých druhů a značek. Strážníci po provedeném šetření na místě celou 
záležitost řádně zadokumentovali a následně předali místně a věcně příslušnému 
správnímu orgánu k dořešení z důvodu nerespektování zákona o odpadech 
a možného neoprávněného nakládání s nebezpečným odpadem.
Souboj s trafikou
Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy prověřovala 8. června v 6.40 hod. 
telefonické oznámení, že v ulici Věštínská se nachází skupina osob, která je 
hlučná, požívá alkoholické nápoje v místě, kde je to zakázáno, a poškodila 
trafiku na křižovatce ulic Vrážská a Věštínská. Autohlídka po příjezdu na 
místo zpozorovala skupinu sedmi postávajících osob, která se aktuálně ničeho 
nedopouštěla. Pouze jedna z osob (muž) držela v ruce láhev s alkoholickým 
nápojem (pivo). Muž byl následně vyzván k prokázání totožnosti a podání 
vysvětlení. Poté strážníky na místě kontaktoval oznamovatel, který uvedl, že 
skupina osob byla před příjezdem autohlídky velmi agresivní a že poškodila 
místní novinový stánek. Strážníci následně kontaktovali obsluhu stánku, která 
shodně s oznamovatelem potvrdila, že tato skupina osob stánek poškodila. 
Na místě se podařilo zjistit ještě další dva svědky celé události. Vzhledem ke 
zjištěným skutečnostem strážníci pojali důvodné podezření spáchání trestného 
činu a na místo přivolali autohlídku Policie ČR z místního oddělení Radotín, 
která si celou záležitost převzala k dořešení. 
Rvačka v Tornádu
Telefonické oznámení z tísňové linky 156 prověřovala 14. července ve 22.40 hod. 
autohlídka Městské policie hl. m. Prahy v restauraci Tornádo pod Kazínem, kde 
se měly poprat dvě osoby. Na místě dva muži skutečně uvedli, že mezi nimi došlo 
k fyzické potyčce. Jeden z nich následně sdělil, že byl napaden a chce na útočníka 
podat trestní oznámení. Hlídka proto přivolala Policii ČR. Celou záležitost si 
na místě převzal policista z autohlídky Policie ČR, oddělení hlídkové služby 
II – Smíchov. Na místě se podařilo zjistit svědka, který částečně viděl začátek 
roztržky. Následně byla u obou mužů provedena orientační dechová zkouška ke 
zjištění alkoholu v dechu s pozitivním výsledkem 2,13 promile a 2,26 promile. 
Jednoho z mužů po ošetření na místě převezla Zdravotnická záchranná služba 
hl. m. Prahy k dalšímu ošetření do nemocnice v Motole.

Volby do obecních zastupitelstev a Senátu
Volby do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev městských částí 

Praha 16, Praha - Zbraslav, Praha - Velká Chuchle, Praha - Lipence, Praha -  Lochkov a volby 
do Zastupitelstva hlavního města Prahy se uskuteční začátkem října 2018.

Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb., 
která byla rozeslána 31. května 2018, byly vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí 
a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a za-
stupitelstev jeho městských částí, a to včetně zastupitelstev městských částí ve správním obvodu Praha 16. Volby se budou 
konat v pátek 5. října 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod. V případě 2. kola 
volby do Senátu Parlamentu České republiky se tato uskuteční v pátek 12. října 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 
13. října 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Do Zastupitelstva hlavního města Prahy se bude volit 65 členů. Do zastupitelských sborů v Praze 16 (Radotíně) a v Li-
pencích bude zvoleno shodně po 15 členech zastupitelstva, na Zbraslavi budou volit 17 zástupců, ve Velké Chuchli 13 
a v Lochkově 9 zastupitelů. 

Jak to bude při komunálních volbách? 
Právo volit má v těchto komunálních volbách vedle státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb 

dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb v Městské části Praha 16 přihlášen k trvalému pobytu, také státní občan 
členského státu Evropské unie, který splňuje rovněž obě tyto podmínky a současně požádá o zápis do dodatku stálého 
seznamu voličů vedeného každým úřadem.

Voličské průkazy se při těchto volbách nevydávají. Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 16 
mohly do 31. července 2018 podávat registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, 
a jejich koalice, dále pak nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo poli-
tických hnutí a nezávislých kandidátů (dále jen „volební strany“). 

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina bude zaregistrována, může delegovat nejpozději do 5. září 2018 do 
16.00 hodin jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku. Nebude-li tak-
to dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise, jmenuje členy na neobsazená místa starosta. 
Na území Městské části Praha 16 je vytvořeno 8 volebních okrsků (16001 až 16008). 

Průběh senátních voleb v Praze 16
Senátní obvod č. 17 – Praha 12 podle zákona č. 247/1995 Sb. zahrnuje území městských částí Praha 12, Praha 16, Praha - Li-

pence, Praha - Lochkov, Praha - Velká Chuchle, Praha - Zbraslav, Praha - Kunratice, Praha - Šeberov, Praha - Újezd, Praha - 
Libuš, Praha - Petrovice a část území městské části Praha 4, tvořenou katastrálními územími Hodkovičky a Lhotka.

Podmínky výkonu volebního práva a organizaci voleb upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Hlasování probíhá pouze ve 
volebních místnostech na území České republiky.

Voličem je pouze státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně18 let. Ve druhém kole 
může volit i občan České republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím 
do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. To znamená, 
že volič, který je hlášen k trvalému pobytu v některé z městských částí správního obvodu Praha 16, může na voličský průkaz 
hlasovat pouze v některé městské části spadající do volebního obvodu č. 17 (seznam viz výše). O vydání voličského průkazu 
bylo možno a lze podat žádost osobně nebo písemným podáním již ode dne vyhlášení voleb prezidentem republiky.

Žádáme občany, aby sledovali úřední desky a webové stránky příslušných úřadů, kde budou zveřejňovány další infor-
mace. Kompletní údaje k volbám přinese zářijové číslo Novin Prahy 16.

Změny ve vydávání občanských 
průkazů a pasů

První červenec 2018 přinesl poměrně 
výrazné změny ve vydávání občanských 
průkazů a cestovních dokladů.

Všem občanům, kteří si budou žá-
dat o nový občanský průkaz, již bude 
vydán pouze občanský průkaz se stro-
jově čitelnými údaji a s kontaktním 
elektronickým čipem, přičemž se ruší 
vybírání správního poplatku 500 Kč za 
vydání občanského průkazu s čipem. 
Každý občan se může sám rozhodnout, 
zda si čip při převzetí dokladu (nebo 
i později) aktivuje. Aktivace vyžaduje 
zadání identifikačního osobního kódu 
a deblokačního osobního kódu (4 – 10 
číslic). Aktivovaný čip umožní využí-
vání občanského průkazu při vzdálené 
autentizaci držitele a k přístupu k jeho 
identifikačním údajům.

Dosavadní občanské průkazy bez 
čipu zůstávají i nadále v platnosti. 

Lhůta pro vydání občanského průka-
zu zůstává 30 dnů, bude však umožněno 
vydávat občanské průkazy za správní 
poplatek v kratších lhůtách, a to v pra-
covních dnech do 24 hodin nebo do 
5 pracovních dnů. Občanské průkazy 
v kratších lhůtách nyní vydávají nejen 
obecní úřady obcí s rozšířenou působ-
ností a v hl. m. Praze úřady městských 
částí Prahy 1 až 22, ale také Ministerstvo 
vnitra. Převzít občanský průkaz vydá-
vaný v pracovních dnech do 24 hodin 
lze pouze u Ministerstva vnitra na ad-
rese Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - 
stanice „Pražského povstání“). 

Občan může při podání žádosti 
o vydání občanského průkazu zadat 
své telefonní číslo nebo e-mail a na 
uvedený kontakt mu bude zaslána in-
formace o možnosti převzetí dokladu. 

O vydání občanského průkazu 
v pracovních dnech do 24 hodin lze 
požádat u kteréhokoliv obce s rozší-
řenou působností a v Praze u úřadů 
městských částí Praha 1 až 22 nebo 
u Ministerstva vnitra. Převzít lze tento 
doklad pouze u Ministerstva vnitra.

O vydání občanského průkazu do 
5 pracovních dnů lze požádat u které-
hokoliv obce s rozšířenou působností 
a v Praze u úřadů městských částí 
Praha 1 až 22 nebo u Ministerstva 
vnitra. Převzít lze tento doklad u obce 
s rozšířenou působností v místě podá-
ní žádosti nebo u Ministerstva vnitra.

O vydání občanského průkazu do 
30 dnů lze požádat u kteréhokoliv 
obce s rozšířenou působností a v Praze 
u úřadů městských částí Praha 1 až 22. 
O vydání tohoto dokladu nelze žádat 
u Ministerstva vnitra. Převzetí dokladu 
je možné u obce s rozšířenou působ-
ností a v Praze u úřadů městských částí 
Praha 1 až 22 v místě podání žádosti 
nebo u obce s rozšířenou působností, 
kterou občan uvede do žádosti, za 
správní poplatek 100 Kč. Tento doklad 
nelze přebírat u Ministerstva vnitra.
Správní poplatky za vydání občanské-
ho průkazu pro občana mladšího 15 let
- ve lhůtě do 30 dnů – 50 Kč,
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních 
dnech – 500 Kč.
Správní poplatky za vydání občan-
ského průkazu pro občana staršího 
15 let ve zkrácené lhůtě
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,

- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních 
dnech – 1000 Kč.

Pokud bude občan přebírat občan-
ský průkaz v místě, kde podal žádost, 
platí se celý správní poplatek při po-
dání žádosti. Pokud požádá o vydání 
občanského průkazu u obce s rozšíře-
nou působností a převezme občanský 
průkaz u Ministerstva vnitra, vybírá 
se část správního poplatku u obce 
s rozšířenou působností a část správ-
ního poplatku u Ministerstva vnitra.

Občanské průkazy bez strojově čitel-
ných údajů s dobou platnosti 1 měsíc 
budou vydávány pouze z důvodu voleb. 

Od 1. července 2018 dochází ke 
změnám i ve vydávání cestovních 
pasů občanům, kteří potřebují urych-
leně vycestovat do zahraničí. Občané 
můžou požádat o vydání cestovního 
pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to 
v pracovních dnech do 24 hodin, nebo 
do 5 pracovních dnů.

O vydání cestovního pasu ve zkrá-
cených lhůtách lze požádat u které-
hokoliv obce s rozšířenou působností, 
v Praze u úřadu městské části Praha 1 
až 22 a u Ministerstva vnitra.

Při podání žádosti o vydání cestovní-
ho pasu může žadatel zadat své telefonní 
číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt 
mu bude zaslána informace o možnosti 
převzetí vyhotoveného dokladu.

Převzít cestovní pas vydaný v pra-
covních dnech do 24 hodin lze pou-
ze u Ministerstva vnitra na adrese 
Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - 
stanice „Pražského povstání“).

Cestovní pas vydaný do 5 pra-
covních dnů může občan převzít na 
Ministerstvu vnitra nebo na ORP či 
úřadu městské části Praha 1 až 22, 
u kterého podal žádost o jeho vydání.

V běžné 30 denní lhůtě stojí i nadále 
pořízení cestovního pasu pro dospělé-
ho 600 Kč a pro dítě 100 Kč. Cestovní 
pas do 24 hodin pro občana staršího 
15 let stojí 6000 Kč a pro dítě 2000 Kč 
a cestovní pas do 5 pracovních dnů 
stojí pro občana staršího 15 let 3000 Kč 
a pro dítě 1000 Kč. 

Občan zaplatí celý správní poplatek 
při podání žádosti, pokud cestovní pas 
převezme u úřadu, kde žádost podal. 
Pokud podal žádost u obce s rozšířenou 
působností či u úřadu městské části Pra-
ha 1 až 22 a převezme cestovní pas na 
Ministerstvu vnitra, zaplatí první část 
správního poplatku při podání žádosti 
a druhou při převzetí cestovního pasu.

S datem 1. července 2018 je též 
spojena novela zákona o silničním 
provozu, která přináší změnu ve 
vydávání řidičských průkazů. Od 
uvedeného termínu mohou žadatelé 
podávat žádosti o vydání řidičského 
průkazu u kteréhokoliv ORP, tedy 
nikoliv nutně tam, kde mají trvalé 
bydliště. V Praze však bude i nadále 
vydávat řidičské průkazy pouze Ma-
gistrát hl.m. Prahy, a to na adrese 
Business Centrum Vyšehrad, Na Pan-
kráci 1685/17, 19, Praha 4, neboť tato 
správní činnost nebyla Statutem měst-
ským částem svěřena. Lze též využít 
pracoviště Městského úřadu Černošice, 
Podskalská 19, Praha 2, kde řidičské 
průkazy rovněž vydávají. 

Na radnici Prahy 16 zaplatíte kartou
S počátkem července zahájila Měst-

ská část Praha 16 zkušební provoz 
platebních terminálů na čtyřech svých 
pracovištích. Pokud se osvědčí, koncem 
roku by mělo být možné platit kartami 
na všech odborech a odděleních úřadu. 

Zaplatit pas „blesk“ v hotovosti? Přes-
tože je to částka 3 či 4 tisíce korun na 
místě a klient nemá čas dojít si do ban-
komatu? Do konce června to byla na ra-
dotínské radnici komplikace, od pondělí 
2. července vše funguje ke spokojenosti 
obou stran. Právě na pracovišti Odděle-
ní evidence obyvatel a osobních dokla-
dů, kde se vyřizují občanské průkazy 
a cestovní doklady (pasy), se občané 
v minulosti často dotazovali na možnost 
uhradit platbu bezhotovostně platební či 
debetní kartou.

„Možnost zaplatit u nás kartou 
nyní spouštíme nejen na pracovišti 
osobních dokladů (2 terminály), ale 
též v centrální pokladně, kde je mož-
né uhradit správní i místní poplatky 

ze všech agend, jiné pohledávky či 
nájemné. Všechny tři přepážky jsou 
v pobočné budově úřadu na náměstí 
Osvoboditelů 21/2a, na hlavní budově 
v ulici Václava Balého 23/3 je terminál 
k dispozici na pracovišti matriky, kte-
ré též ověřuje podpisy a listiny a po-
skytuje výpisy z Czech POINTU,“ říká 
Ing. Pavel Jirásek, tajemník úřadu.

„Zejména na pracovišti osobních 
dokladů jsme za poslední roky udělali 
velký skok pro naše klienty,“ doplňuje 
radotínský starosta Mgr. Karel Hanz-
lík. „Máme nový on-line rezervační 
systém, funkční pořadový systém, 
kultivovanější prostory pro čekání 
na odbavení s vodou zdarma. Další 
změny zvyšující komfort se chystají 
v budově plánované nové radnice.“

Pokud se vše osvědčí i po technické 
stránce v ostrém provozu, již koncem 
letošního roku by měly být možné plat-
by kartou na všech pracovištích úřadu, 
kde se dnes přijímá hotovost.
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na níž by měla přijít řada v další eta-
pě v následujících letech. „Tímto 
krokem posuneme sport v Radotíně 
zase trochu jiným směrem. Co se týká 
fotbalu, bude stadión splňovat katego-
rii UEFA 1 a FAČR 2, tedy možnost 
pořádat mezistátní utkání mládežnic-
kých reprezentací ve fotbale,“ dodává 
Karel Klíma, předseda SC Olympia 
Radotín. Finanční prostředky po-
cházejí z dotací Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy a Hlavního 
města Prahy. 

V areálu je nyní k dispozici několik 
stavebních buněk, které budou sloužit 
po dobu výstavby jako provizorní šat-
ny, sociální zařízení i kancelář. Chod 
sportovišť bude zachován, a to po ce-
lou dobu stavby. 

Jak nám potvrdil Jan Kořínek, 
SC Radotín z.s. se od července přejme-
noval na SC Olympia Radotín z. s. Pod 
jeho hlavičkou budou i nadále působit 
všechna mládežnická družstva fotbalu 
a ostatních sportů (atletika, kuželky, 
plavání atd.). Dospělé „A“ družstvo 
fotbalu bude hrát od nového ročníku 
2018/2019 třetí nejvyšší soutěž ČFL, „B“ 
mužstvo I/A třídu a „céčko“ I/B třídu. 

SC Olympia Radotín sdružuje ně-
kolik sportovních oddílů, jde o atle-
tiku, fotbal, kuželky, ale nově i oddíl 
plavání. Členskou základu tvoří podle 
Klímy přibližně 400 sportovců a jejich 
řady se stále rozšiřují. 

Nové jméno, ...

slavnostně uveden do provozu nový 
motorový člun, který bude sloužit vý-
hradně na stanici č. 8 v Radotíně.

Jedná se o motorový člun Mercu-
ry 460 Ocean Runner s motorem 
Evinrude E-tec E50DPGL v celkové 
hodnotě 420 000 Kč. Tento typ člunu 
je určen pro záchranu osob z mělkých 
proudících vod, které se v naší lokalitě 
vyskytují především při povodních 
hrozících na soutoku dvou velkých řek 
Vltavy a Berounky.

Městská část Praha 16 na jeho 
pořízení přispěla částkou 60 tisíc ko-
run, vzhledem k nedostatku státních 
financí byli nutní i další dárci, napří-
klad Českomoravský cement, vlastník 
místní cementárny.

„Přestože městská část každý rok 
dotuje, s nemalou podporou hlavní-
ho města, v řádu statisíců korun své 
dobrovolné hasiče, rozhodli jsme se 
již po několikáté poskytnout finance 

Bude tak úspěšně uzavřena letitá snaha 
Městské části Praha 16 o zlepšení do-
pravní obslužnosti nejzápadněji ležící 
oblasti Radotína, kde dosud spojení 
městskými autobusy končí na východě 
u křižovatky ulic Karlická a Na Vinič-
kách a na severu zastávkou na Zde-
razské ulici. Uvedená místa jsou ale 
občanům dosti vzdálená a k dosažení 
zastávek bylo doteď nutné překonat až 
80metrové převýšení.

Z možných navrhovaných tras a opa-
kovaného prověřování v terénu vyšla 
jako vítězná tato: menší autobus (midi-
bus) bude vyjíždět z Nádraží Radotín, 
bude respektovat trasu linky 244 až do 
zastávky Na Viničkách. Zde některé 
spoje pojedou zpět po trase linky 244 
a vybrané spoje odbočí do ulice Na Vi-
ničkách, dále vpravo do Kolové a budou 
se ulicí Na Viničkách vracet zpět dolů. 
Odbočí vpravo do Vojetické a Zdickou 
ulicí, která bude muset být ve spodním 
úseku zjednosměrněna, vyjedou na 
Karlickou ulici a vrátí se průjezdem 
Sídliště Radotín na trasu 244 až do ko-
nečné zastávky Nádraží Radotín.

V oblasti Viniček vznikne celkem 
6 nových zastávek, někde bude nutné 
budovat zcela nové nástupiště (za-
stávka „Dehtínská“), ve většině pří-
padů se využije stávajících chodníků 
(maximálně se nástupiště rozšíří). 
Dopředu avizovanou nepříjemností 
bude omezení parkování v některých 
úsecích ulic, z místního šetření ale 

vyplynulo, že nebude nutná „drastická 
varianta“ – tedy zjednosměrnění celé 
trasy midibusu či „vyparkování“ všech 
aut v těchto úsecích v obou směrech.

Pražský ROPID také čeká na nový 
spoj, protože díky němu bude moci 
vyřešit letité stesky radotínské radnice 
i občanů na jednotné časy odjezdů vla-
ků linky S7 a autobusu 244 ze Smícho-
va do Radotína, zejména ve večerních, 
pozdních večerních a víkendových 
časech – pokud cestujícímu ujede spoj, 
na další musí čekat až desítky minut 
a následně pak vlak a autobus odjíždí 
pouze pár minut po sobě (což má 
podle ROPIDu smysl právě kvůli na-
vazujícímu přestupu vlak/autobus na 
radotínském nádraží směrem „Sídliště 
Radotín“ a nově i na „Viničky“). Díky 
lince 248 by se i toto mělo změnit. 

Po finálním schválení najdete ak-
tuální informace ke spuštění linky 
248 na webu a facebookovém profilu 
MČ Praha 16.

Linka 248 vyjede... na potřebné vybavení i Hasičskému 
záchrannému sboru hlavního města 
Prahy,“ uvádí radotínský starosta 
Mgr. Karel Hanzlík, který se slav-
nostního předání zúčastnil společně 
s 1. místostarostou Mgr. Mirosla-
vem Knotkem. Nechyběl zde ani ředi-
tel pražských hasičů, brigádní generál 
Roman Hlinovský.

„Do současnosti naše stanice dis-
ponovala naprosto nevyhovujícím 
typem člunu PrinceCra s motorem 
Johnson 50Hp z roku 1994, na který 
již nejsou v prodeji náhradní díly. 
Hasičská stanice č. 8 úzce spolu-
pracuje s Městskou částí Praha 16, 
mimo jiné i při povodňových sta-
vech,“ zdůrazňuje důvody žádosti 
o finanční příspěvek velitel stanice 
npor. Bc. Oldřich Kinduch. 

S přispěním sponzorů se veliteli 
hasičů podařilo získat na nákup tech-
niky částku ve výši 360 000 Kč a na 
dofinancování Hasičskému záchran-
nému sboru hl. m. Prahy loni v létě 
chyběla částka ve výši 60 000 Kč, jíž 
po projednání v radě i zastupitelstvu 
přispěla radnice.

Povodeň? Hasiči 
jsou připraveni

i dešťová kanalizace a místní nemo-
vitosti budou napojeny na vodovod 
a plynovod. Po dokončení stavby sítí 
bude rekonstruován povrch vozovek.

„V Radotíně dojde ke zlepšení 
kvality bydlení pro 350 nemovitostí, 

Dokončení sítí na západě...
což představuje zhruba 1350 osob,“ 
řekla radní hl. m. Prahy RNDr. Jana 
Plamínková po jednání RHMP. „Po-
stupně tak plníme cíl, aby v nejbližší 
době už nebyly v Praze žádné oblasti 
bez pitné vody a bez kanalizace.“

Radotínské vily, vilky, domy a domečky XVII.
Tentokrát jsme v Prvomájové došly k pásmu bytových domů:

V roce 1921 
navrhl architekt 

Jaroslav 
Herink pro 

Kamilu a Otta 
Friedmannovi 

přízemní 
rodinný dům. 

Tento plán 
však nebyl 

realizován, na místě vyrostla patrová budova, jejíž užívání bylo 
schváleno 29. února 1922

Dům č. p. 272 neměl 
úplně šťastnou 

historii, majitelům ho 
nejprve vzali nacisté 
– kvůli národnosti, 

poté stejně postupoval 
i komunistický režim, 

kvůli velikosti objektu. 
Dcera manželů 

Friedmannových, která 
jediná přežila odvlečení 

do koncentračního 
tábora, se svých práv domohla až v roce 1991. Fotografie je ze 70. let, 

tedy z doby, kdy zde pouze mohla obývat jeden nájemní byt. Díky 
nedůslednému zestátnění jí sice zůstala i malá část pozemku, kde 
vystavěla garáž, ta však byla kvůli přístavbám prodejny potravin 

prakticky nepoužitelná
V roce 2001 došlo k přestavbě bývalé samoobsluhy 
na kanceláře, toto je současná podoba domu

Naproti přes ulici stojí nový bytový dům č. p. 1577 –
na místě staré dřevostavby z 30. let 20. století

Podle původního plánu z roku 2007 chtěla firma
Gürtler s.r.o. postavit pro své zaměstnance 18 bytů

Dva byty v podkroví 
nakonec nebyly 
realizovány, takto 
vypadá stavba deset let 
po dokončení

K výstavbě domu č. p. 265 „s byty 
pro úředníky“ firma Ferrovia získala 
stavební povolení 29. října r. 1921, 
povolení k obývání bylo uděleno 
31. srpna 1922

Půdní vestavba a nová fasáda dům 
příliš nezměnily

Domy s čísly popisnými 1181 a 1182 se na papíře zrodily 
v roce 1969, po urgencích radotínského odboru výstavby, 
který si např. v roce 1971 všiml, že „uplynul celý rok, 
na staveništi však se vůbec nepracuje“ a Okresnímu 
výstavbovému družstvu sdělil že „v případě, že stavbu 
neuskutečníte, muselo by být stav. místo určeno pro jiného 
stavebníka,“ proběhla nakonec v roce 1974 kolaudace 
staveb. S několika podmínkami, jako třeba „dokončit 
žumpu“

12 bytových jednotek 
ve zděných objektech 

s arkýři z ocelové 
konstrukce osazenými 

obvodovými panely 
z Kovony bylo určeno 

pro zaměstnance 
STS Hostivice
a JZD Radotín

Bytovky prošly v roce 
2009 rekonstrukcí, 

která zahrnovala 
zateplení a novou 

střechu

Další změny v MHD
Zcela novou autobusovou linkou 
bude přímý „krátký“ spoj mezi 
Nádražím Radotín a Sídlištěm 
Zbraslav – číslo 247, ve špičce bude 
jezdit každých 20 minut. Díky tomu 
se „osamostatní“ linka 246, která 
už bude jezdit pouze dlouhou trasu 
Zbraslavské náměstí – Nádraží 
Radotín – Řeporyjské náměstí – 
Sídliště Stodůlky. Díky linkám 244 
a 248 budou mít lidé nastupující na 
Sídlišti Radotín exkluzivní interval 
ve špičce 7,5 minuty, aby se dostali 
do centra Radotína a pak dále do 
středu Prahy.
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Velká změna v Koruně i přípravy pro podzim

Radotínský Happening vol. 9

Chcete si namalovat obraz?

Radotínští cestují, přidejte se

S elektrokoly pro seniory v terénu

Maturitní vysvědčení v záři slunce

Letní čaj koncem jara

Je za námi první pololetí a také 
oblíbené radotínské akce, například 
Otevírání Biotopu, Velký dětský den, 
Královský průvod nebo Neckyáda a ta-
ké na dvacet představení v Koruně. 

Viděli jsme skvělá divadla (Rá-
mus Plzeň, DS Gaudium, Kladenské 
V.A.D., Kočovné divadlo AD Hoc), 

užili si koncerty (Načeva a Michal 
Pavlíček, Chantal Poullain a Štěpán 
Markovič, Roman Dragoun), cestopi-
sy a akce, které pobavily naše věrné 
divačky i diváky.

Je skvělé, že se k nám soubory, herci, 
kapely, ale i publikum rádi vracejí, a to 

nejen naši věrní z Radotína, ale i z celé 
Prahy a z nejrůznějších koutů nejen 
středočeského kraje. Zaznamenali 
jsme diváky z Příbrami, Kladna, Jihla-
vy, Brna, Ostravy, ale i ze Slovenska – 
a to nás zavazuje. Dáváme si záležet 
při výběru akcí a chceme, aby se u nás 
všichni cítili dobře. Jsme ale opravdu 

malé kulturní středis-
ko, jehož zázemí i kapa-
cita nás nutí dělat různé 
ústupky na úkor pohod-
lí našich vystupujících 
i publika. Na druhou 
stranu se díky podpoře 
naší radnice stále krok 
za krokem zlepšuje ono 
minizázemí i serv is 
divákům. Dalším krůč-
kem k jejich uspokojení 
bude nový on line před-
prodej vstupenek, který 
se otevře 12. září na 

www.ukorunyradotin.cz.
Předprodej v Koruně každou středu 

od 16.00 do 18.00 hodin zůstává, ale 
kdo to nestíhá, může si v klidu z do-
mova vybrat představení a zakoupit 
sedadla, či stůl, navíc levněji. I ob-
vykle vyprodaná představení, jako je 

například koncert Oldy Kaisera a Dáši 
Vokaté, Kočovné divadlo Ad Hoc, Kla-
denské V.A.D. nebo Teatr Víti Marčíka 
můžete v klidu již od 12. září nakupo-
vat on line! 

Prázdninové měsíce jsou v Koruně 
vždy ve znamení příprav programů 
na podzimní městské akce jako je Babí 
léto, Burčákobraní nebo Havelské 
posvícení a těšíme se třeba na Janka 
Ledeckého, Olgu Lounovou, Naďu 
Urbánkovou, Evu Pilarovou, Ivana 
Hlase, Queenie se skvělým Fredy 
Merkurym – Michalem Kluchem, 
pobaví nás Těžký Pokondr, místní 
spolky, divadla, žongléři a další….. 
Kulturistky také jezdí po festivalech 
a kulturních akcích po celé republice, 
inspirují se, jak se kultura dělá jinde. 
Hledají zajímavé tipy pro rok 2019 v Ko-
runě a zjišťují, že tolik podporovaných 
akcí a příležitostí k setkávání se, kolik 
máme zde, v Radotíně, nemají snad ni-
kde. Létu zdar a kultuře zvláště!

Již od 12. září zakoupíte vstupenky 
každou středu od 16.00 do 18.00 
v Koruně a také nově přes online
systém na adrese 
www.ukorunyradotin.cz

Kulturní podzim 2018 v Koruně
4. 10. Eva Pilarová, trojnásobná Zlatá slavice – vzpomínky, historky a písnič-
ky legendární zpěvačky
10.10. Přednáška Pjér la Šéze: Manipulační triky v komunikaci – setkání 
s psychoterapeutem, divadelníkem, muzikantem a spisovatelem
19.10. Víta Marčík: Robinson – originální loutkář a vypravěč bojuje s bouří, 
domorodci, hladem i samotou na motivy románu D. Defoa
21.10. Divadelní spolek Křoví, Jan Werich: Královna Koloběžka 1. – známá 
pohádka ve svérázném, nejen hudebním pojetí dětí a rodičů z Křoví
22.10. DS Gaudium, J. Kolár: Tchyně v domě – měla to být poklidná a lehce 
upjatá komedie z anglického venkova
31.10. V.A.D. Kladno, K. Čapek: Válka s mloky – odvážná komedie na kata-
strofální téma
7.11. Koncert známého dua Oldáš: Oldřich Kaiser a Dáša Vokatá
18.11. Víta Marčík: Labyrint světa – poselství J. A. Komenského zabalené do 
úžasné, vyčerpávající performance
21.11. Divadlo v Řeznické, Bill C. Davis: Odvolání – příběh o pravdě, moci, 
ideálech i pokrytectví, ve které exceluje v hl. roli i v režii Miroslav Táborský
23.11. 19.00 hod. Zahájení Mezinárodního Filmového Festivalu Outdoo-
rových filmů – zahájí cestovatelé Miloslav Stingl a Jiří Kráčalík. Celý víkend 
s outdoorem v Radotínském kině i Koruně
30.11. Koncert: Xavier Baumaxa – nejvýraznější český písničkář nového 
tisíciletí – osobitý folk, sarkastické texty se stále větším geografickým a mezi-
generačním přesahem
7.12. Kočovné divadlo Ad Hoc: Ill Congleatore – Zmrazovač – kultovní, 
komediální, operní a mafiánské drama, plné napětí i morálních dilemat
8.12. Kočovné divadlo AD Hoc: Nové TV, kabaretoidní představení – 
ze zákulisí jedné nízkonákladové televizní stanice
13.12. Divadlo Soliteater: Dostaví se Oskar Wilde – divadelní hra o vzestupu 
a pádu slavného britského dramatika

Vstupenky nejen na tyto pořady zakoupíte od 12. září nově přes online systém 
na adrese www.ukorunyradotin.cz

Ano, letní Čaj o třetí se konal ještě za 
kalendářního jara. Do úterý 5. června 
by to ale nikdo neřekl, slunce sálalo jak 
uprostřed prázdnin a všichni, kdo pra-
videlné setkání radotínských seniorů 
a seniorek připravovali, se obávali, že 
v takovém parnu se do Koruny nikdo 
nevypraví. Opak byl pravdou.

Velký sál Kulturního střediska 
Radotín je naštěstí dost velký, takže 
pojmul i další židle – u mnoha stolů 
se tentokrát usadilo až šest hostů. Pro 
ty, kdo přípravě každého Čaje věnují 
veškerou péči a energii, to bylo vlastně 
veliké poděkování. Znamená to, že ti, 
kterým jsou čtvrtletní dýchánky urče-
ny, si je už opravdu oblíbili.

Kromě občerstvení (kávy, čaje, 

čerstvých koláčů a spousty ovoce) 
je tu vždy čeká setkání s radotín-
ským starostou Karlem Hanzl í-
kem a jeho zástupcem Miroslavem 

Knotkem, s hudbou či divadlem – 
a hlavně se známými.

Poté, co starosta seznámil hosty 
s aktuálním děním i s tím, co se chys-
tá, a pozval všechny na podzimní akce 
nejen po starší (ale hlavně pro ně), 
přišla chvíle na hudbu.

Díky jedné z návštěvnic 
čajů, paní Miladě Macho-
vé, tentokrát přijal pozvání 
klavírní virtuóz Prof. MgA. 
Mgr. Josef Jíša, CSc. se svou 
vnučkou, sopranistkou An-
dreou Jíšovou. 

Ačkoliv pan profesor 
brzy oslaví 95 narozeniny, 
dokázal pěvkyni i celý sál 
provést celou plejádou po-
pulárních i klasických me-
lodií a zanechal v každém 
hluboký zážitek. 

Místo u řeky už hostilo svatby, tisko-
vou konferenci - a premiérově i velkou 
událost pro maturanty Gymnázia Oty 
Pavla. Ti si zde přebírali maturitní 
vysvědčení. Více o celé akci se dočtete 
v textu profesorky Krupové:

Poslední květnový den 31. 5. 2018 byl 
pro naše gymnázium slavnostní udá-
lostí. Maturanti totiž převzali z ru-

kou svých třídních (Ing. Petr Vetiška, 
CSc. – 6.S a Mgr. Tomáš Dostál – 4.A) 
potvrzení o vykonání zkoušky z dospě-
losti. Nově se tato ceremonie konala na 
romantickém místě u řeky Berounky. 
Sluníčko nám opravdu přálo a hřálo 
(možná až moc). Programem profe-
sionálně provázela Karolína Umová 
(4.S) a o hudební zpestření se zaslou-

žil talentovaný Ondřej Valter – při 
nástupu studentů zahrál  Gaudeamus 
a v průběhu zazněla melancholická 
skladba Reflection od Mathewa Wil-
dera (jedno oko nezůstalo suché…) 
a trefná, aktuální, velmi akční píseň 
Zero to hero od Alana Menkela.

K absolventům promluvil starosta 
Radotína (a zároveň otec jednoho 
z absolventů) Mgr. Karel Hanzlík 
a také RNDr. Jana Hrkalová, ředitelka 
Gymnázia Oty Pavla. Za výjimečné 
studijní nasazení i výsledky byli od-
měněni Lukáš Radda (6.S) a Jana Jiříč-
ková (4.A). A trocha té statistiky: v 6.S 
prospělo s vyznamenáním 14 studen-
tů a studentek (z toho 3 se samými 
jedničkami), ve 4.A pak 3 studentky 
(jedna se samými jedničkami).

Tímto rituálním aktem jsme zase 
o jeden zajímavý ročník studentstva 
chudší… Všem absolventům přejeme, 
aby byli spokojeni s výběrem studijních 
oborů, vedli zajímavý život a plnili ve 
svém profesním životě nejen peněžen-
ky, ale i sny.

Ke konci školního roku se tradičně 
uskutečnil již 9. ročník kulturní akce Ra-
dotínský Happening, který probíhal v od-
poledních hodinách úterý 26. června.

Cílem akce bylo umožnit mladým 
lidem zapojit se do sportovních aktivit 
a motivovat je k aktivnímu trávení 
volného času.

Program byl letos nabitý od začátku 
do konce. Zájemci se mohli účastnit 
tradičního turnaje ve stolním fotbálku 
či předvést své triky ve skateboar-
dových závodech o hodnotné ceny. 
Zapojit se mohli také do vlastní tvorby 
potisku triček nebo si vyzkoušet vý-
tvarnou techniku sprayartu, a vytvo-
řit si tak nápadité obrazy.

Velký úspěch měl stánek s úpravou 

skateboardů a koloběžek. Proběhla 
také exhibice 3 zkušených skatebo-
ardistů, kteří trpělivě předávali své 

dovednosti mladším jezdcům ve škole 
skatu. Akci skvěle doplnilo hudební 
vystoupení dvojice Fogosh a Febio, 
přičemž celou akci zakončila svým 
vystoupením mladá a talentovaná ra-
perka SharkaSs. 

Bylo to příjemné předprázdninové 
odpoledne pro děti, rodiče či praro-
diče a všichni si ho skvěle užili. Díky 
všem, kteří pomáhali s přípravou – 
lektorům, jezdcům a návštěvníkům.  
Takže – zase za rok.

Celou akci pořádal nízkoprahový 
klub Radotín zřizovaný obecně pro-
spěšnou společností Proxima Sociale. 
Radotínský Happening vol. 9 se mohl 
uskutečnit díky finančnímu příspěvku 
Městské části Prahy 16 a Magistrátu 
hlavního města Prahy.

Na úterý 28. srpna zve KAAN od 
10.00 hodin do Místní knihovny Rado-
tín všechny odvážlivce, kteří si budou 
chtít zahrát s barvami. 

Výtvarný seminář pod vedením lek-
torky je uspořádán na přání příznivců 
KAAN zařadit mezi činnosti také vý-
tvarné pokusy. Volná tvorba na téma 
hra s barvami je disciplína, při které 
nemůže nikdo nic zkazit, a přitom si 
odnese vlastnoručně namalovaný ob-
raz – akvarel – domů na památku.

Materiál k vlastní tvorbě zajistí 
KAAN, zájemci si vezmou z domova 
pouze odvahu a chuť tvořit.

Za horka i za deště je v knihovně 
příjemně, tak neváhejte a přijďte! Od-
měnou bude uvolnění tvůrčí energie 
a překvapení z vlastních možností.

 Na všechny se těší KAAN.

Jako každý rok chystá i tento pod-
zim Městská část Praha 16 pro svoje 
seniorky a seniory dotované zájezdy 
po vlastech českých a – tentokrát i na 
jižní Moravu. 

Letos opět vyrazí na radnicí dotova-
ný výlet také rodiny s dětmi. Pojedou 
do plzeňské Techmanie, která pobaví 

Ve středu 27. května se konala po-
slední ze čtyř dopoledních vyjížděk na 
elektrokolech, kterou zájemcům z řad 
seniorů umožnilo prodejní Centrum Ski 
a Bike Radotín. 

Kromě organizace vyjížděk 
pod vedením sportovního prů-
vodce, který se po seznámení 
s účastníky domluvil na trase 
a jejích cílech, je i vytvoření 
meeting pointu SBCR – Senior 
Meeting Point v prodejně Ski 
a Bike Centra v Radotíně.

Trasy vyjížďky byly maximál-
ně do 10 km, vedly blízkým oko-
lím Radotína, v okolí cyklostezky 
Praha Podolí – Praha Zbraslav 
a se sportovním průvodcem 
v pelotonu se cítili všichni účast-
níci na trase bezpečně. 

Pro trvalou podporu jízdy na 
kolech je ve Ski a Bike Centru 
Radotín, v Topasové ul. 1/ 882 
malý koutek s elektrokoly – 
SBCR Senior Meeting Point, kde 
jsou v průběhu roku k vypůjčení 
2 elektrokola. Zaškolený proda-
vač tu může zájemcům předsta-
vit jízdu na elektrokolech, jejich 

Beseda se známou ekonomkou doc. Ing. Ilonou Švihlíkovou, PH.D. se bude konat 
v pondělí 10. září od 18.30 hodin v Místní knihovně Radotín. Součástí besedy bude 
i prodej publikací paní docentky. Besedu pořádá KAAN ve spolupráci s Místní knihov-
nou Radotín.

Známá ekonomka v Radotíně

možnosti a výhody vzhledem k věku 
a zdravotním omezením.

Příští rok se bude společná akce 
s vyjížďkou do okolí opakovat.

a zaujme nejen děti každého věku, ale 
i rodiče a prarodiče. Více informací na 
str. 7 v přehledu „Kultura Radotín“.

Předprodej zájezdů se koná v Ko-
runě v pondělí 10. září od 8.00 do 
10.00 hodin. Objednat zájezd si mů-
žete také na zajezdy@ck2.cz, info Pavel 
Nový 224 313 161.
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 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

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

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

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

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00
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Věra Peroutková
tel.: 257 225 946

PDF, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP
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ŘEZ DŘEVIN,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

certifi kát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

Tel: 728 217 957

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
plný úvazek, částečný úvazek

- jedná se o jednosměnný provoz pondělí-pátek

přijme na pozici:

Tel.: 777 66 1111, 608 777 977 
po 14. hodině

SKLADNÍK
- všechny pozice mají 1x za 3 týdny

službu v sobotu dopoledne 

ŘIDIČ DODÁVKY
skupina B

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz

Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba

technologie pro příjem
televizního a satelitního 

signálu.

TELEVIZNÍ
ANTÉNY
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Malířské práce, štukování 
stěn i stropů, stěrkování,

lakýrnické práce

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

Obchodní, občanské 
a rodinné právo

Převody nemovitostí
Sepisování smluv

Zakládání společností
Řešení sporů

Vymáhání pohledávek

tel: 737 473 278
raskovasim@gmail.com

advokátka 
JUDr. Simona Rašková

DEMONTÉR VYŘAZENÉHO ELEKTRO ZAŘÍZENÍ
pro překladiště elektromateriálu v Letech

hledáme nové kolegy !

• Benefitní program ve výši 1000 Kč/měsíc
• Firemní akce
• Stravenky v hodnotě 80 Kč/den
• Po třech letech zaměstnání 5 dní
      dovolené navíc
• Multisportkarta
• Pitný režim na pracovišti
• Náborový příspěvek při doporučení
      nového zaměstnance
• Po roce spolupráce smlouva na dobu 

neurčitou
• Odměny při význačných pracovních,
      ale i osobních jubileích

Očekáváme zručnost, fyzickou zdatnost
a ochotu pracovat na 2 směny.

Více informací
na tel.: 724 066 752

Vedle zajímavé měsíční finanční odměny, nestereotypní práce a přátelské party kolegů nabízíme:

„Kultura velmi prospívá zdraví, 
když ji náležitě užíváme“

DIVADLA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
KONCERTY, FESTIVALY,

TANEČNÍ VEČERY, BESEDY,
ŘÍZENÉ DEGUSTACE VÍN

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
od 12. září 2018

online systém:
www.ukorunyradotin.cz

pokladna KS: středa od 16 do 18 hodin  
informace na tel.: 257 911 746, 725 606 259

KS U Koruny • Praha 16 – Radotín • nám. Osvoboditelů 44/15 • telefon 257 911 746
www.ukorunyradotin.cz • fcbk Kulturní středisko U Koruny

Změny vyhrazeny.

PRODÁM GARÁŽ
Radotín, Ledvická ul.
Kontakt: 602 830 068

ZUBNÍ ORDINACE
V RADOTÍNĚ 

Více informací na tel.: 737 727 973

přijme od září
zdravotní sestru na výpomoc
ve st, čt, pá od 14 do 17 hod.
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Náklad 10 000 výtisků. 
Výtisk a distribuce ZDARMA. 

Tisk Grafotechna plus s.r.o., 
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.

 Další číslo vyjde 17.8.2018.
Uzávěrka pro inzerci: do 4.9.2018.

Distribuce do všech poštovních schrá-
nek ve správním obvodu zajištěna pro-

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

a fotografie se nevracejí. 

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506
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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

mobil: 602 294 754,
www.zaluzie-bendik.cz

Doprava v okolí 10  km ZDARMA

ŽALUZIE, ROLETY, MARKÝZY, SÍTĚ PROTI HMYZU,
ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA, GARNYŽE, 
ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE A TYČE NA MÍRU

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

7,30 - 12 a 12,30 - 14 h

-  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

kontakt:
777 266 238
kucma@atlas.cz
www.kucma.cz

provozovna Radotín:
Vinohrady 62
objednávky po tel. dohodě

Zemní práce minibagrem
Jan Kubát

U Sanatoria 39, Praha 5

tel.: 728 11 70 90
www.bagrovani.info

email:
bagrovani.info@seznam.cz

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

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

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

zkušenosti od roku 1997

WWW.REKO24.CZ

Bytové jádro za 5 dnů

VETERINÁRNÍ ORDINACE RADOTÍN 
Adresa:
Náměstí Osvoboditelů 69
Praha 5 - Radotín

Kontakt recepce,
obchod:

+420 731 272 969
www.vetradotin.cz

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
»  rentgenové vyšetření

MVDr. Irina Lobová
MVDr. Linda Gregušová

PRODLOUŽENÉ
ORDINAČNÍ HODINY

OTEVÍRACÍ DOBA 
PONDĚLÍ – PÁTEK 9 - 19 hod. 
SOBOTA – NEDĚLE zavřeno
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Kino Radotín, Na Výšince 875/4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.kinoradotin.cz

14. 8. 17.30 Jsem božská   komedie USA 120 Kč
  Každá holka je tak krásná, jak se sama cítí být. Záleží na přístupu
 20.00 Hotel Artemis   thriller GB 100 Kč
  Po hospitalizaci zločineckého bosse Oriana Franklina se z dříve
  bezpečného místa pro zločince stává to nejnebezpečnější
15. 8. 17.30 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená   3D   anim. USA 130 Kč
  Se svou rodinkou strašidel si má Drákula zaslouženě oddechnout 
                                    od práce v hotelu na výletním parníku…
 20.00 Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni   komedie USA  120 Kč
  Aja je fakír z malé indické vesničky. Místo zvláštních fakírských
  schopností disponuje vybroušenými triky a talentem podvodníčka
16. 8. 17.30 Špión, který mi dal kopačky   komedie USA 110 Kč 
  Audrey (Mila Kunis) a Morgan (Kate McKinnon) jsou nejlepší
  přítelkyně, které se nevědomky zapletou do mezinárodního spiknutí
 20.00 Equalizer 2   akční USA 120 Kč
  Denzel Washington se vrací jako bývalý člen speciální jednotky Robert
  McCall, který bojuje za práva pro ty, kdož už ztratili veškerou naději
17. 8. 17.30 Úžasňákovi 2   animovaný USA 130/110* Kč
  Když se objeví nový padouch, který se chystá uskutečnit ďábelsky
  geniální plán, tak se rodina musí dát zase dohromady a spojit síly
 20.00 Whitney   dokument GB 100 Kč
  Jedná se o oficiální dokument požehnaný matkou Whitney Houston
  a její rodinou. Ta poskytla exkluzivní rozhovory a archivní záběry
18. 8. 17.30 Chata na prodej   komedie ČR 110 Kč
  Komedie o tom, co všechno se může stát, když se o víkendu sejde
  svérázná rodina na rozlučce s chatou – Ivana Chýlková, Jana Synková
 20.00 Mission: Impossible – Fallout   3D   akční USA 150 Kč
  Tom Cruise se vrací jako agent MI6 Ethan Hunt – ve skvělé kondici!
21. 8. 17.30 Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni   komedie USA 120 Kč
 20.00 Jan Palach   drama ČR 110 Kč
  Příběh posledních měsíců Palachova života ukazuje cestu, na níž se z
  citlivého, přemýšlivého studenta filozofie stala „pochodeň číslo 1“
22. 8. 17.30 Whitney   dokument GB 100 Kč
 20.00 Utya, 22. července   drama Norsko 90 Kč
  Norský snímek Utya, 22. července zachycuje masakr na letním táboře
  na ostrůvku u Osla v létě 2011
23. 8. 17.30 Mamma Mia! Here We Go Again   muzikál USA 120 Kč
  Nakažlivě lenošivá nálada pohádkového ostrova Kalokairi se vrací:
  ABBA a herci, kteří si s chutí zopakovali velkolepý řecký mejdan
 20.00 Blackklansman   krimi USA 120 Kč
  Neuvěřitelný příběh historicky prvního černošského policisty v Coloradu,
                                    který se rozhodl vetřít do Ku-klux-klanu
24. 8. 17.30 Avengers: Infinity War   3D   USA 130Kč
  Velkolepé finále akční komiksové dekády, Avengers a další  
  superhrdinové musí riskovat úplně vše a zničit mocného anose
 20.00 Mission: Impossible – Fallout   akční USA 120 Kč
25. 8. 17.30 Příběh koček   animovaný Čína 120 Kč
  Říká se, že kočky mají devět životů. Ale malý kocourek by se navíc
  strašně rád podíval do pověstného ráje koček
 20.00 Equalizer 2   akční USA 120 Kč
28. 8. 17.30 Kryštůfek Robin   rodinný USA 120 Kč
  Příběh o chlapci, který prožíval nesčetná dobrodružství ve Stokorcovém
  lese, ale který i dospěl a zapomněl, kam vlastně v životě jde
 20.00 Ohrožené druhy   drama Francie 90 Kč
  Joséphine a Tomas mají krátce po svatbě, ale za zdánlivým štěstím
  odkrývají Joséphininy rodiče temnější realitu
29. 8. 17.30 Jan Palach   drama, ČR 110 Kč
 20.00 Skorosestry komedie, Francie 110 Kč
  Každá šla svou cestou – až do dne, kdy po smrti jejich biologického 
  otce, kterého nikdy nepoznaly, společně zdědily překrásný byt v Paříži
30. 8. 17.30 Chata na prodej   komedie ČR 110 Kč
 20.00 Upgrade   akční Austrálie 120 Kč
  Drsné akční sci-fi o chlapovi, který se nechal nepatrně vylepšit,
  aby mohl znovu stát na vlastních nohou. Aby se mohl pomstít
31. 8. 17.30 Příběh koček   animovaný Čína 120 Kč
 20.00 MEG: Monstrum z hlubin   3D   akční USA 130 Kč
  Hlubinná ponorka byla napadena obrovským tvorem, který byl dosud
  považován za vyhynulý – Jason Statham, Ruby Rose, Robert Taylor
1. 9. 15.30 Úžasňákovi 2   3D   animovaný USA 130/120* Kč
 17.30 Špión, který mi dal kopačky  komedie USA 110 Kč
 20.00 Důvěrný nepřítel   thriller ČR 120 Kč
  Manželský pár se nastěhuje do funkčního prototypu UI domu. To, co
  se ze začátku jevilo jako pohádka, se však pomalu mění v noční můru
4. 9. 17.30 Úsměvy smutných mužů   komedie ČR 120 Kč
  Svou tragikomedii „o chlastu, vůli a vesmíru“ vypráví spisovatel, který
  k práci i k mluvení s jinými lidmi potřebuje skleničku a později láhev  
20.00                      Escobar   drama Španělsko/Bulharsko 100 Kč
  Escobar, brutální zločinec, bezohledný vrah, narkobaron podání  
  výborného Javiera Bardema, jemuž sekunduje Penelope Cruz
5. 9. 17.30 Jan Palach   drama ČR 110 Kč
 20.00 Muž, který zabil Dona Quijota dobr. Španělsko – Filmklub 110/80**Kč
  Reklamní agent Toby cestuje v čase. Z Londýna 21. století se přenáší
  do La Mancha  17. století. Scénář a režie: Terry Gilliam
6. 9. 17.30 Dámský klub  komedie USA 110 Kč
  Když se čtveřice dlouholetých kamarádek ponoří do lechtivého
  románu, může to mít velmi dobrodružné následky – Diane Keaton
 20.00 Miss Hanoi   krimi ČR 100 Kč
  Do Varnsdorfu přijíždí kapitán Kříž (David Novotný) vyšetřit vraždu
  a brzy se ukazuje, že stopy směřují do místní vietnamské komunity  
7. 9. 17.30 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená   anim. USA 100 Kč
 20.00 Mission: Impossible – Fallout   akční,  USA 140 Kč
8. 9. 15.30 Kubík hrdina   animovaný Island/Belgie 130/110* Kč
  Příběh malého kulíka zlatého, který má problémy naučit se létat a migrovat
                                    se svou rodinou do teplých krajin
 17.30 Mamma Mia! Here We Go Again   muzikál USA 120 K 
20.00                      Chata na prodej   komedie ČR 120 Kč
11. 9. 17.30 Skorosestry  komedie Francie  110 Kč
 20.00 Všechno bude   komedie ČR 110 Kč
  Typický outsider se svým kamarádem podniknou cestu za svobodou.
  Ukradnou auto a svými průšvihy ohromí i mladou stopařku
12. 9. 17.30 Důvěrný nepřítel  thriller ČR 120 Kč 
 20.00 McQueen dokument, GB – Filmový klub 110/80* Kč
  Moderní, leč poněkud gotická pohádka o obyčejném chlapci
  z dělnického Londýna, který se stal hvězdou módního návrhářství
13. 9. 17.30 Špión, který mi dal kopačky  komedie USA 110 Kč
 20.00 Predátor: evoluce   sci-fi, USA 130 Kč
  Po pádu lodi se predátor probouzí a začíná hledat chybějící části
  vybavení. Boj na život a smrt vyvrcholí na městském předměstí
14. 9. 17.30 Úžasňákovi 2   3D   animovaný USA 130 Kč
 20.00 Ten pravý, ta pravá   komedie USA 120 Kč
  Omylem se dva věčně nepříjemní a nabručení samotáři dají
  dohromady. Zjistí, že mají hodně společného a začnou se nenávidět
15. 9. 15.30 Malá čarodějnice   animovaný SRN 110 Kč
  Německá pohádka o malé čarodějnici 
 17.30 Alfa   3D   akční USA 140 Kč
  Velkolepé dobrodružství skupiny mladých lovců, odehrávající se
  během poslední doby ledové v Evropě před 20 tisíci lety
 20.00 Upgrade   akční Austrálie 120 Kč

150/130* – na představení s takto označeným vstupným - sleva (dle typu představení) pro děti, studenty, 
seniory, ZTP. Slevu lze uplatnit u vstupenek zakoupených pouze na pokladně kina
110/80** – levnější vstupné pro členy Filmového klubu
100/40*** – speciální cena v rámci jednorázové akce

26. srpna
#10 SBCRide – Road

společná vyjížďka na horských a silničních kolech 
za plného silničního provozu na vlastní nebezpečí

zahájená malou cyklistickou snídaní
sraz v 9.30 hod. na terase obchodu

Ski a Bike Centrum Radotín, Topasová 1/882
další informace na www.sbcride.cz

a na www.facebook.com/kola.radotin

28. srpna 
KAAN: Hry s barvami

 Místní knihovna Radotín od 10.00 hod.

9. září
Pétanquové loučení s létem

+ vrh koulí 2018
turnaj v pétanque s vloženou soutěží ve vrhu 
koulí je součástí 6. mistrovství Radotína 2018 

v boulo/koulo disciplínách
boulodrom na El Brusu v areálu Beach arény 
Radotín a na přilehlém atletickém stadionu

více facebook.com/ OPÉRA - Oddíl pétanque Radotín

9. září
Navařte sousedovi: Home Food Fest

amatérský festival domácího jídla
areál Beach Arény Radotín

12.00-15.00 hodin

9. září
#11 SBCRide – MTB + Road

společná vyjížďka na horských a silničních kolech 
za plného silničního provozu na vlastní nebezpečí

zahájená malou cyklistickou snídaní
sraz ve 14.00 hod. na terase obchodu

Ski a Bike Centrum Radotín, Topasová 1/882
další informace na www.sbcride.cz

a na www.facebook.com/kola.radotin

10. září
KAAN:  beseda s ekonomkou doc.,ing. Ilonou 

Švihlíkovou, Ph.D.
Místní knihovna Radotín od 18.30 hod. 

10. září 
Předprodej podzimních zájezdů

pro radotínské seniory
 i rodiny s dětmi

zájezdy pořádané Městskou částí Praha 16 
společně s CK2:

26. 9. Plasy a Mariánská Týnice
historie města v údolí řeky Střely

na severním Plzeňsku byla po staletí svázána 
s cisterciáckým klášterem, další zastávkou bude 

budova bývalého pivovaru, který získal během své
obnovy podobu z doby před více než sto lety, 

součástí je rovněž Příběh viziořáře: Jan Kaplický – 
představení díla tohoto uznávaného architekta, 

posledním zastavením bude poutní místo 
v Mariánské Týnici, dílo Jana Blažeje Santiniho

cena pro radotínské seniory 200 Kč,
ostatní: 720 Kč/osoba

10. 10. Jižní Morava – archeologie a víno – 
archeologický park v Pavlově na paleolitickém 

sídlišti,  expozice Víno napříč staletími 
v mikulovském zámku a degustace
cena pro radotínské seniory 200 Kč,

ostatní 1.010 Kč/osoba
7.11. Olomouc – historie a gastronomie

moderní expozice v Lošticích, která provede 
dlouhou historií výroby

Olomouckých tvarůžků (s možností nákupu) 
a Olomouc – druhá největší památková rezervace 

s kláštery a chrámy, muzei a rozhlehlými parky.
cena pro radotínské seniory 200 Kč,

ostatní 860 Kč/os.
6. 10. Techmania, věda hrou

pro rodiny s dětmi
moderní science centrum v Plzni seznamuje 
děti prostřednictvím interaktivních exponátů 

s přírodou
a jejími kouzly skrze vlastní prožitky

a každodenní vědecko-technickou show, 3D 
Planetáriaum zase seznamuje s astronomickými 

objekty kolem nás 
cena pro radotínské: 250 Kč dospělá osoba, 150 Kč 

dítě, ostatní 550 Kč/osoba
Info CK2, Pavel Nový 224 313 161 zajezdy@ck2.cz

Kulturní středisko Radotín
8.00-10.00 hodin

12. září
Začátek předprodeje v Koruně 

od 16.00 do 18.00 hodin a také online na adrese 
www.ukorunyradotin.cz

15. září
RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ:

Radotínské Burčákobraní
jubilejní 10. ročník kulturně společenského 
podniku pod taktovkou Městské části Praha 16

a Českého archivu vín
areál Biotopu Radotín

od 14.00 hodin
více na str. 10

18. září
Podzimní Čaj o třetí
s Naďou Urbánkovou

pravidelné setkání při čaji a kultuře
pro radotínské seniorky a seniory 

whostem a průvodcem pořadu bude tentokrát 
legendární zpěvačka a herečka Naďa Urbánková

velký sál Kulturního střediska Radotín
od 15.00 hodin

více na www.praha16.eu

P. D. Jamesová – Holčička, která milovala 
hřbitovy, a jiné povídky 

Přestože se obvykle v detektivce dozvíme 
osud jak oběti, tak vraha, co ta hrstka 
mazaných zabijáků, kterým se podaří 

naplánovat a provést dokonalý zločin? Co 
ti, kteří se nedostanou před soud, ačkoli byli 

odhaleni? A co ti, kteří se stanou svědky 
vraždy nebo odhalí zločince, ale rozhodnou 

se ponechat si tu informaci pro sebe? 
nakladatelství Motto

Veronika Ageiwa – Deník
japonské manželky

Když se Veronika poprvé seznámila 
se spolužákem z Japonska, neměla ani 

tušení, že se do něj zamiluje a za několik 
let s ním odletí do Tokia, kde mu porodí 
syna a začne žít jako skutečná Japonka. 
Čeká ji celá řada výzev: koupat se nahá 

v lázních s tchyní, tradiční japonský 
pohřeb dědečka, kluzké knedlíčky „moči“ 

a práce v japonském obchodě. Zvládne být 
opravdovou japonskou manželkou?

nakladatelství Motto

Pavel Kolář, Renata Červenková –
Labyrint pohybu

 „Hýbeme se buď málo, nebo špatně 
a pohyb se vytrácí nejen ze života, 
ale i z medicíny,“tvrdí renomovaný 
fyzioterapeut, který se v důmyslném 

soustrojí lidského těla a mysli  snaží najít 
skutečné příčiny, které ho porouchaly, 
a správnou léčbou navrátit pacientům 

ztracené zdraví. 
nakladatelství Vyšehrad

Tuvia Tenenbom – Čau uprchlíci
Mimořádně vtipná i alarmující zpráva 

o migrantech. Izraelsko-americký novinář, 
spisovatel a dramatik procestoval Německo 

křížem krážem, mluvil se stovkami lidí,
od obyčejných lidí po spisovatele, od členů 
radikálních hnutí Pegida a strany AfD po 

vládní politiky, od zelených sluníčkářů 
po krajně pravicové vyvrhele, od LGBT 
aktivistů po kapitány automobilového 

průmyslu. A samozřejmě se vypravil mezi 
uprchlíky samotné, aby zjistil, jak se jim

v té nové zemi zaslíbené žije.
nakladatelství Zeď

Jitka Vodňanská – Voda, která hoří
Vzpomínková kniha významné české 

psychoterapeutky v řadě kapitol 
a na desítkách unikátních fotografií 

přibližuje čtenářům celý její život plný 
mimořádných událostí a nevšedních 

setkání: nezapomenutelnou ukrajinskou 
babičku a vzácné venkovské dětství 

v jižních Čechách. Studia a atmosféru 60. let 
v Praze. Originální svět protialkoholní 
léčby v Praze u Apolináře. Seznamuje 

s jedinečností československé psychoterapie 
v předrevoluční době. Ukazuje vlastní 

duchovní cestu a každoroční osamocené 
poutě do asijských klášterů.

nakladatelství Torst

PRO DĚTI:
Ivana Peroutková  –

Valentýnka a narozeniny
Devítiletá Valentýnka je trochu snílek, 

trochu průzkumnice a s kamarády se pouští 
do nejrůznějších dobrodružství...

nakladatelství Albatros

Neil Gaiman – Odd a mraziví obři
Odd má v životě pěknou smůlu. Při nájezdu 
Vikingů přišel o otce, s novým otčímem to 
nemá vůbec jednoduché a zdá se, že krutá 
zima snad nikdy neskončí. Odd se proto 

rozhodne z norské vesnice odejít a vydá se 
do lesa. Když na cestě potká medvěda, lišku 

a orlici, konečně se na něj usměje štěstí. 
Noví kamarádi totiž nejsou jen obyčejná 

zvířata, ale uvěznění severští bohové. 
Dokáže ale získat Tórovo kladivo, přeprat 

obry a osvobodit bohy?
nakladatelství Albatros

Jessica Townsendová – Nikdyuš: zkoušky, 
jež podstoupila Morrigan Crowová

Morrigan je prokletá. Všichni ji obviňují, 
že má na svědomí každou místní 

pohromu. A je odsouzena zemřít v den 
svých jedenáctých narozenin. Pak ale 

potká Jupitera Northa, který ji dostane do 
tajemného světa Nikdyuš. Aby tu Morrigan 

mohla zůstat v bezpečí před hrozivou 
kletbou, musí najít způsob, jak úspěšně 
absolvovat zkoušky. Objeví svůj talent?

nakladatelství Albatros

 více na www.knihovna-radotin.cz

16. srpna
Baby driver
britský film

Letní kino Kamínka od 21.00 hodin

18. srpna
Zbraslavské jarmarky

farmářský trh
Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin

více na www.zbraslavskejarmarky.cz

20. srpna – 20. září
Události roku 1968, jak je vyfotografoval 

Pavel Vácha
výstava autentických fotografií 

zachycujících rok 1968
galerie Městského domu

20. srpna
Filmová noc

projekce speciálně vybraných filmů, 
připomínka atmosféry srpna 1968 

prostranství před Městským domem
od 21.00 hodin

21. srpna
Kytarové nokturno

koncert k připomínce roku 1968
Královský sál zámku Zbraslav
od 19.00 hodin, vstup zdarma

23. srpna
Vložte kočku + Kaplan Bros

koncert od 19.00 hodin
pásmo krátkých filmů Free Cinema Films 

od 22.00 hodin
Letní kino Kamínka

30. srpna
Dvě nevěsty a jedna svatba

komedie ČR 2018
Letní kino Kamínka od 21.00 hodin

1. září
Zbraslavské jarmarky

farmářský trh
Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin

více na www.zbraslavskejarmarky.cz

2. září 
Rozmarná plovárna

vzpomínka na časy, které ve své knize 
Rozmarné léto popsal V. Vančura 

happening v prvorepublikové atmosféře 
s koupáním ve Vltavě
(za každého počasí)

3. září
Kašpárek v rohlíku

koncert k prvnímu školnímu dni pro děti, 
rodiče, učitele, prarodiče, všechny,

kdo potřebují šťastně vykročit do nového 
školního roku

na oválu ve Slunečním městě
od 18.00 hodin

7. září
Cesta pohádkovým lesem

tradiční akce pro rodiny s dětmi s kvízy, 
úkoly, tvořivými dílnami a programem 

v Borovičkách, start v 15.00 hod.
podrobnosti na www.pexeso.org

tel.: 721 518 248

8. září
Zbraslav – Jíloviště

51. ročník jízdy historických
vozidel do vrchu

Zbraslavské náměstí – dopoledne výstava 
vozidel, start jízdy okolo

13.00 hodin

8. a 9. září
Bonsaje na Zbraslavi

výstava bonsají v Městské zahradě

11. – 16. září
Slavnosti Elišky Přemyslovny

tradiční Dny městské části
s bohatým programem

15. září
Zbraslavské jarmarky

farmářský trh
Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin

více na www.zbraslavskejarmarky.cz

16. září
Sportovní den – osmiboj

sportovní klání pro všechny věkové 
skupiny, s registrací i bez, zajímavé 
disciplíny, doprovodný program

na hřišti u školy 10.00-16.00 hodin

Změna programu vyhrazena. 
podrobnosti na www.mc-zbraslav.cz
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Pomùcka:
Nola,
ulema Hornina 1. DÍL

TAJENKY
Ètvereèné

nerosty
Va�e
osoba

Jasná
hvìzda

Jedna
i druhá

SPZ okr.
Sokolov

Jméno
hereèky

Kaèírkové

Nìkdej�í
nájezdník

Tkalcovský
stroj Pøiná�et

Koupací
nádoby

Ohrazený
les

Spodek
nádoby

Bývalá
vládní

politická
strana

Obì
Dietlova
televizní
hrdinka

Latinská
spojka
Orvat

Vyrytá
tisková
deska

Osobní
zájmeno
Objednat
k výrobì

Hasnice

Souhlas
Býv. �véd.
hudební
skupina

Úspìch
Samec
ovce

Pokladna

Likérník
Pardu-
bická

rafinerie

2. DÍL
TAJENKY Nápor

Spojka
podøadící
úèelová

Malicherný
puntièkáø
Kloudná

Chemická
znaèka
rubidia

Pøísný
kritik

Bavlnìná
tkanina

Hazardní
karetní hra

Popìvek
Chemický

prvek

Noèní
dravý pták

Sarmat
Výzva

Úder
�iroèinou

Mìsto
v Itálii

Uzenina
Spojka
(toliko)
Koupì

Usazený
nános

neèistoty

Primáti

Kvìtenství
petrklíèe

Citoslovce
bolesti

�emlovka

Islámský
vykladaè
vìrouky
a práva

Citoslovce
pobídky

Stavební
dílec

Po tì�ké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. �Posly�te,
nevidìli jsme se u� nìkde? �Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!�

Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

jméno...............................................  adresa.................................................................................
tel. spojení........................................            .................................................................................

V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu 
nebo telefonní číslo a přiložte lehčí 
i těžší variantu sudoku s vyplněným 
jménem, adresou a tel. spojením. 
Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé. Výherci si svoji výhru 
mohou převzít na adrese redakce. 
Správná řešení zasílejte do redakce 
nejpozději do 31.8.2018

Řešení z minulého čísla

Alena Nosková
Výpadová 9

Radotín

Ladislav Špaček
Zderazská 1293

Radotín
Marcela Jelínková
Spotřebitelská 234
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Přijďte si užít pohodový večer 
s kamarádkami do Kina Radotín. 
Čeká vás projekce nové české kome-
die Po čem muži touží a kosmetický 
doprovodný program obohacený 
o tombolu se spoustou dárečků. 
V nové kinokavárně si navíc bude-
te moct dát něco dobrého na zub 
a vyšperkovat tak skvělou dámskou 
jízdu. Přijďte si do kina pro jednou 
odpočinout, protože si to prostě 
a jednoduše zasloužíte.  

Dámská jízda v Kině Radotín začne 
v sobotu 22. září v 18.30 hodin, dora-
zit ale můžete klidně později. Projekce 

filmů bude začínat ve 20 hodin. Před-
tím vám ale budou k dispozici dámy 
z kosmetického studia JLM. Můžete se 
u nich nechat zdarma nalíčit, na cokoli 
se zeptat nebo si nechat poradit.  

Speciálně tato dámská jízda bude 
zaměřená na poradenství a ukázku 
výrazného líčení rtů. „Právě ve fil-
mu Po čem muži touží mají herečky 
často výraznou rtěnku. Spousta žen 
se nápadného líčení rtů bojí, nebo 
si s ním neví rady. Přitom stačí pár 
jednoduchých triků a můžete vy-
padat naprosto neodolatelně,” říká 
Jana Lavrenčíková Myšková ze stu-
dia JLM.  

Kromě kosmetického koutku vás 

na Dámské jízdě v Kině Radotín čeká 
i tombola a losování zajímavých cen.  
Po čem muži touží 

Charismatický cynik Karel Král 
(Jiří Langmajer), trochu šovinista 
a sarkastický sympaťák, na kterého 
ženy letí, je šéfredaktorem časo-
pisu Playboy. Jednoho dne jeho 
nezávazný způsob života utrží hned 
několik ran. Dostane výpověď kvůli 
průšvihům a poklesu prodejnosti 
časopisu, bývalá manželka a dcera 
(Andrea Hoffmannová a Sara Sande-
va) ho opět naštvou, neznámá žena 
mu nabourá auto a na jeho místo 
je dosazena pohledná mladá šéfre-

daktorka Leona (Táňa Pauhofová). 
Karel vyřeší problémy po chlap-
sku – společně s nejlepším kamará-
dem Čestmírem (Matěj Hádek) se 
opije a v dobrodružné noci si přeje, 
aby se stal ženou, protože „ženský 
to mají v životě mnohem jednoduš-
ší a on je na tom kvůli nim bídně.“  
Ráno Karel zjistí, že následkem 
noční alkoholické „jízdy“ a zásahem 
vědmy Zoltany (Pavla Tomicová) se 
stal ženou (Anna Polívková). Ovšem 
pouze fyzicky. Karel se jako Karla 
musí vyrovnat nejen s novým vzhle-
dem, ale hlavně se naučit fungovat 
v ženském těle a zjistit, zda to mají 
ženy opravdu snazší? 

Nejen pro seniory začíná promítat 
Kino Radotín. Příjemnou atmosféru 
filmů v odpoledním čase se rozhodlo 
nejen seniorům připravit od září Kino 
Radotín. Projekce Nejen pro seniory se 
budou konat jednou za měsíc ve středu 
od 14 hodin a vstupné na ně bude 60 
Kč. Zváni jsou srdečně nejen senioři, 

ale všichni, kteří mají chuť a čas do 
kina dorazit.  „Kino nejen pro seniory 
bude nabízet filmy oddechové, poho-
dové, ale zároveň zajímavé a aktuální,” 
popisuje vedoucí kina Adéla Berano-
vá. Diváci se můžou těšit na osobní 
přivítání a krátký úvod před každou 
projekcí. „Na první projekci chystáme 
pro všechny diváky malé překvapení, 

každý od nás dostane dárek na uvíta-
nou, víc ale teď neprozradím,” usmívá 
se vedoucí kina. 

První projekce Kina nejen pro se-
niory se chystá na středu 19. září od 
14 hodin. 

D 

N  

Více informací a aktuální programu 
najdete na www.kinoradotin.cz

Baby Bio pokračuje v Kině Rado-
tín od září. Dopolední projekce pro 
maminky se po létě opět vracejí do 
Kina Radotín. Už v září se tak mů-
žou maminky, ale i tatínkové těšit 
na filmy, které je budou bavit v at-
mosféře, která baví jejich děti. První 
projekce Baby Bio je naplánovaná na 

středu 19. září od 10 hodin v Kině 
Radotín.

O hlídání capartů se budou opět sta-
rat úžasné asistentky z mateřské školy 
Petrklíč a Kino Radotín pečlivě vybírá 
filmy, které stihnete bez problémů sle-
dovat, a zároveň po očku pomrkávat 
po svých dětech. Na projekcích Baby 
Bio necháváme v sále trochu rozsvíce-

B 

Podrobnosti najdete na 
www.kinoradotin.cz

Kino Radotín připravilo pro diváky 
celou sezonu kulturních nedělních 
představení. Diváci se mohou těšit na 

špičkové tituly z nejslavnějších světo-
vých kulturních stánků. V nabídce se 
střídají divadelní představení z Na-
tional eatre, balety z Royal Opera 

House v Londýně a opery z Metropo-
litní opery v New Yorku. Mezi nimi 
tituly jako Bohéma, Louskáček nebo 
Kočka na rozpálené plechové střeše. 
Za zmínku stojí i Frankenstein s Bene-
dictem Cumberbatchem v hlavní roli 

nebo Nápoj lásky 
se slavnou Annou 
Netrebko.  

„Tituly jsme vy-
bírali velmi pečlivě 
tak, aby si na své 
přišli nejen pravi-
delní návštěvníci 
t ě chto  projekc í , 
ale abychom měli 
zároveň možnost 
zaujmout i zatím 
n e p ř e s v ě d č e n é 
d iváky. Proto se 
v ucelené nabídce 
objevují i špičková 
d iv ade l n í  pře d-

stavení jako třeba Podivný případ se 
psem,” vysvětluje vedoucí Kina Rado-
tín Adéla Beranová.  

Kulturní sezona v Kině Radotín 

Š ,  
    K 

R 

Více informací a předprodej 
vstupenek najdete na 
www.kinoradotin.cz

no, aby děti viděly na hračky, ale tak, 
aby to příliš nerušilo film. 

Novinkou pro letošní sezónu je malá 
kinokavárna, která otevře v polovině 
srpna. Všichni jsou tak srdečně zváni 
dorazit s předstihem a dát si u nás 
třeba výbornou kávu a něco na zub. 
Pro děti budou v předsálí nachystané 
omalovánky a pastelky, nudit se tedy 
rozhodně nebudou. 

nabídne celkem osm představení, 
vždy v neděli od 16 hodin. Pro diváky 
je připravená i abonentní vstupen-
ka na celý balíček, se kterou vyjde 
jedno přestavení na 175 Kč, a všichni 
abonenti navíc dostanou dárek. Abo-
nenti mají samozřejmě předem jistá 
svoje oblíbená místa. „Abonentka je 
přenosná, můžou si ji třeba koupit 
společně kolegové v práci, kamarádi 
nebo širší rodina a rozdělit si předsta-
vení za zvýhodněnou cenu,” upozor-
ňuje vedoucí.  

V Kině Radotín otevřou od září 
také malé občerstvení, diváci se tedy 
můžou těšit nejen na příjemnou slav-
nostní atmosféru, ale i něco dobrého 
na zub. „Personál v kině bude oble-
čený slavnostněji, od diváků to ale 
nevyžadujeme. Společenské oblečení 
ale samozřejmě pomáhá vybudovat 
atmosféru, takže ho uvítáme,” dodává 
vedoucí kina.  
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Sokol Meteor Praha - Radotín si 
k 60 letům svého trvání nadělil 2. místo 
v projektu TOP 20. Stojí za tím široká 
základna, konkrétní člověk, již zmíněná 
tradice, nebo naopak inovativní změny? 
Na to vše a ještě víc odpovídá předseda 
klubu Ondřej Lubas.
Ondro, v hodnocení TOP 20 se klub 
Sokol Meteor Praha-Radotín umístil 
na druhém místě. Jaká byla první 
myšlenka, která tě napadla po obdr-
žení této informace? Očekával jsi to?

Bezprostředně po ukončení sezony 
2017/2018 jsem si vypsal naše oddílo-
vé priority pro další sezonu. Jedním 
z důležitých bodů bylo vylepšení práce 
s mládeží. Stále máme velké rezervy. 
O to větší překvapení pro mne bylo, 
když jsme jako oddíl v hodnocení prá-
ce s mládeží skončili na 2. místě. 
V tabulce hodnocených hráčů je 
z Meteoru započítáno 31 hráčů. Je 
to více než dvojnásobek oproti jiným 
klubům. Jak je to možné? 

Odpověd je jednoduchá. Máme 
2 základny. Jednu v Radotíně, kde vý-

bornou práci odvádí Mojmír Hnilica, 
Halka Bitmanová a Alena Mikelová, 
a druhou ve Vinoři, kde trénují Michal 
Turoň, Pavel Drančák a Eva Titěrová. 
Především v Radotíně máme velkou 
základnu malých hráčů a nadšených 
rodičů, kteří klubu pomáhají.
Kde vidíš mezery a chyby, které bys 
rád změnil, případně napravil? Co 
bys udělal v minulosti jinak?

Rozhodně potřebujeme více dětí, 
v íce tréninkových prostor a lepší 

zapojení našich partnerů do chodu 
oddílu. Velmi málo se mi daří zapojení 
našich ligových hráčů do tréninků 
malých dětí.  
Chystáte nějaké inovativní změny, 
nebo budete pokračovat v již tradič-
ním fungování? 

Minulý rok jsme vybrali několik 
šikovných hráčů, kterým jsme nabídli 
více tréninkových jednotek s Micha-
lem Turoněm a Kubou Bitmanem. Pro 
tuto sezonu vytvoříme několik malých 
atomizovaných skupinek hráčů. Ti 
budou mít nad rámec svých tréninků 

ještě další 1-2 tréninky, silně individu-
álně zacílené na rozvoj silných stránek 
jednotlivých hráčů a postupné odstra-
ňování jejich slabin. K tomu využije-
me nejen naši trenérskou základnu, 
ale chtěl bych dle časových možností 
zapojit více i Kubu Bitmana, Michala 
Hubáčka, z badmintonové akademie 
Michala Turoně a Adama Hobzika.  

Další změnou bude lepší nábor dětí na 
základních školách a jejich zapojení do 
našeho nového projektu Škola badmin-
tonu. Ti nejlepší budou postupně zapo-
jováni do našich tréninkových struktur. 
Jaké jsou cíle celého klubu pro 
nadcházející sezonu? Prioritou zů-
stává extraliga, nebo máš vytyčené 
jiné cíle?

Dříve to byl jednoznačně náš extrali-
gový tým a boj o titul. Pro tuto sezonu 
byl umožněn neomezený start cizinců 
v české lize. Naše ambice jsou i nadále 
ty nejvyšší, tj. boj o extraligový titul, 
ale nechceme jít cestou drahých zahra-
ničních posil, a naopak chceme vytvo-
řit podmínky mladým talentovaným 
českým hráčům. Sám jsem zvědav, jak 
náš mladý tým tuto výzvu proti ostat-
ním nabitým týmům zvládne. 

Samozřejmě budu rád za co nejlepší 
výsledek našeho A týmu, ale naší dru-
hou prioritou bude vytvoření malých 
tréninkových skupin a jejich vzájem-
ná návaznost, co při velikosti našeho 
oddílu a vzdálenosti obou základen 
nebude úplně jednoduché.
A otázka na závěr, tipnul bys, kdo 
z hodnocených hráčů oddílu je nej-
větším sběratelem bodů? 

Je to Kačka Mikelová a rád bych 
ji tímto poděkoval za ukázkovou re-
prezentaci oddílu. Ostatně velký dík 
patří i ostatním hráčům, trenérům 
a rodičům, kteří svojí aktivitou po-
máhají udržet tradici oddílu, ve které 
můžeme nadále pokračovat.

Článek Kateřiny Hejdrychové byl 
redakčně zkrácen, plnou verzi najdete 
na czechbadminton.cz

Rozhovor s Ondřejem Lubasem k 2. místu v TOP 20

Sokol Meteor Praha-Radotín 
přijímá děti ve věku 6-9 let. Bližší 
informace M. Hnilica – 603 261 981, 
A. Mikelová – 602 281 533. Tréninky 
probíhají od 4. září v hale v úterý 
a čtvrtek od 15.30 do 17.00 hodin.

Poslední červencovou neděli se v Ra-
dotíně konal 1. ročník běžeckého závo-
du s názvem RunX.

Název tohoto běhu vznikl spíše 
náhodou, protože původní délka trasy 
měla být 10 km, proto „X“ v názvu 
i na medailích. Logo už bylo hotové, 
medaile téměř před dokončením a tak, 

když došlo vzhledem k havarijnímu 
stavu lávky v Radotíně k prodloužení 
trasy o dalších pět kilometrů, X v ná-
zvu zůstalo. Navíc díky počasí se z bě-
hu stal závod skoro eXtrémní. 

Trasa v délce 15  km, která víceméně 
kopírovala tok řeky Berounky, začínala 
a končila v prostoru mezi BeachArenou 
a Biotopem Radotín, kde se na start při 
teplotě překračující 30 stupňů postavilo 
celkem 120 běžců, respektive 100 běžců 
v několika kategoriích. 

chal Vokrouhlík s časem 57:23, který 
Františku Tomanovi, druhému v pořa-
dí, utekl o více než 6 minut. Na třetím 
místě v kategorii Muži se umístil am-
basador běhu JACOB, kterého můžete 
znát z pořadu Zpátky na vrchol nebo 
jako zpěváka z kapely Skyline.

V kategorii Ženy doběhla na prv-
ním místě Andrea Frantová s časem 
1:09:41 před Gabrielou Hejtíkovou na 
druhém místě a Monikou Seidlovou 
na místě třetím.

Kategorii Muži 40+ vyhrál rado-
tínský běžec Jiří Sladký v čase 1:09:19 
před Miroslavem Černým (2.) a Mi-
chalem Hanákem (3.).

Nejrychlejší ženou v kategorii 
Ženy 40+ se stala Martina Bradáčová 
z klubu MK Kladno s časem 1:06:14, 
která utekla Monice Limberkové na 
místě druhém a Martě Netušilové na 
místě třetím.

Smíšenou štafetu vyhrála dvojice 
ve složení Martina Mičková a Petr 
Koblenc v čase 1:05:48, mužská štafeta 
doběhla v čase 0:59:22 ve složení Jíra 
Lukáš a Baranivskyj Dmytro. Posled-
ní kategorií byla ženská štafeta, kde 
se jako nejrychlejší běžkyně ukázaly 
Andrea Rusičová a Blanka Bašová 
s časem 1:30:11. 

Kromě počasí se podařilo závod 
zvládnout bez větších komplikaci s po-
měrně pozitivním ohlasem od samot-
ných účastníků, a tak se brzy můžete 
těšit nějaký další běžecký závod, třeba 
někde v terénu. 

Velké díky patří nejen všem zúčast-
něným běžcům, ale také dobrovolní-
kům, bez kterých by se závod nemohl 
uskutečnit, i Městské části Praha 16 za 
finanční a materiální podporu i výpo-
moc dobrovolných hasičů. 

Celou dobu dotvářel atmosféru 
běhu v prostoru BeachAreny (kde se 
běžci mohli nechat namasírovat nebo 
se zchladit v malém provizorním ba-
zénku) DJ Laky Luke spolu s moderá-
torem Štěpánem Krpatou. 

Kdo se necítil na celou délku tra-
sy, mohl si vybrat možnost štafety, 

2x7,5 km, což se nakonec ukázalo jako 
dobrá volba. Předávka štafety probíhala 
v prostoru za velkotržnicí Lipence pod 
areálem golfového hřiště, kde byla při-
pravena i 1 ze 3 občerstvovacích stanic 
pro běžce. Kromě toho měly být na tra-
ti i dvě party dobrovolných hasičů, aby 
zchladily běžce, ale těsně před startem 
závodu byla jedna parta povolána k po-
žáru v Komořanech, a tak zůstalo jen 
u jednoho zchlazení na 12 km. 

Nejrychlejším závodníkem byl Mi-

Běžecký závod na 15 km RunX poprvé

Skvělé vysvědčení pro radotínský 
softball: Kristýna Matiášková, která 
tu začínala a hrála až do 19 let, byla 
nominována do reprezentačního týmu 
ČR do 22 let.

Týna začala hrát soball v Radotíně 
v 15 letech. Do 19 let hrála za RSK nej-
vyšší republikovou juniorskou ligu. Již 
v té době v týmu vynikala svým odpo-

vědným přístupem, talentem a pílí.
Pro z ískání zkušenost í  zača la 

v 19 letech hostovat v prvoligovém týmu 
Žraloci Ledenice, s kterými loni tuto 
nejvyšší soutěž vyhrála a stala se stabil-
ně hrající hráčkou v základní sestavě.

Na základě výsledků v nejvyšší soutě-
ži byla letos vybrána jako nadhazovačka 
do reprezentace žen do 22 let.  S ní hrála 

na evropském šampio-
nátu, kde se tým umístil 
na 6 místě. Je to první 
radotínská hráčka v his-
torii, která nastoupila za 
repre žen. 

Přestože začala se so-
balem v poměrně pozd-
ním věku, vypracovala 
se svojí pílí a talentem 
na úspěšnou reprezen-
tantku.  Přesto stále patří 
do radotínského kádru 
a občas v rámci přípravy 
ji můžete vidět hrát zde 
v Radotíně za oddíl žen B 
či za juniorský tým – kde 
již také rostou další re-
prezentantky.

Týna Matiášková hraje za ČR

Radotínští rozdrtili své kolegy
Tým Prahy 16 uspěl na jedničku v letoš-

ním klání pracovníků městských částí, kte-
ré pořádala Praha 20 (Horní Počernice).

Soutěž úřednické zdatnosti je jedi-
ným velkým soupeřením sportovních 
týmů všech městských částí Praha 
1-22 a Magistrátu hlavního města Pra-
hy. Probíhá každoročně a radotínská 
reprezentace se ho účastní od roku 
2013 – tehdy byla akce spojena s od-

straňováním povodňových škod a tý-
my, které tehdy do Radotína dorazily, 
finančně přispěly do povodňového 
fondu určeného občanům postiženým 
živelnou katastrofou.

O dva roky později soutěž opět přivítal 
Radotín a představil zbrusu nový (a všemi 
účastníky vysoce ohodnocený) biotop.

Letos se 21. června pozornost přesu-

nula na opačný konec Prahy, do Hor-
ních Počernic, které jsou dnes Měst-
skou částí Praha 20. Na bojovníky 
čekala řada netradičních sportovních 
i náročných úřednických disciplín, na 
něž se nebylo možné dopředu praktic-
ky připravit (přestože tým ze šestnáct-
ky měl letos přípravu po pracovní době 
vzornou). Strategie a taktika se ladila 
až na místě a „za pochodu“. V těžké 

konkurenci a po heroických výkonech 
v některých disciplínách tým Prahy 16 
poprvé v historii ovládl tuto soutěž! 
Z rukou starostky Hany Moravcové 
a tajemníka Mgr. Vítězslava Kaliby, 
MPA tak přebírala vítězná sedmička 
účastníků pohár pro vítěze! 

Příští ročník bude hostit Praha 14 (tedy 
lokalita Černého Mostu).

V Derby nečekaně triumfovala 
Blessed Kiss

Vítězství v 98. CPI PG Českém 
derby překvapivě vybojovala hnědka 
Blessed Kiss.

V závodě na 2400 m zvítězila pod 
vedením žokeje Wla-
dimira Panova v čase 
2:33,52 a stala se po 
tř ináct i letech prv-
ní vítěznou k lisnou 
v nejprestižnějším kla-
sickém dostihu sezony. 
Zároveň je po dlou-
hých jednadvaceti le-
tech prvním vítězným 
koněm trénovaným 
př í mo na chuchel-
ském závodišti, kde ji 
připravuje původem 
ruský kouč Igor Endaltsev. Blessed 
Kiss vybojovala svůj druhý životní 
triumf pro svého majitele, kazašského 
podnikatele Yerbola Baizharkinova, 
v sázkovém kurzu 30:1 a na konto 
získala rovný jeden milión korun. 

V jejím sedle dosáhl premiérové výhry 
na českém území ruský jezdec, který 
už druhou dekádu patří do širší špičky 
v Německu.

A právě německý host Poldi ‘s 
Liebling byl největším soupeřem Bles-
sed Kiss a podlehl až po velkém duelu 
rozdílem krku, třetí honorář získal sil-
ným finišem z hloubi pole Mon Cheri 
ze stáje Lokotrans.
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Lezecký kroužek pokračuje
O lezecký kroužek ve Sportovní hale 

Radotín byl v uplynulé sezoně velký zá-
jem. Vzhledem k onemocnění instruk-
tora nebylo úplně jasné, jak to bude 
v příštím roce. Nejistota je ale pryč, jak 
objasňuje Ing. Viktor Krištof, MBA, ve-
doucí kroužku lezení při RSK:

„Podařilo se najít více než adekvátní 
náhradu na místo instruktora v jedné 
z nejlepších mladých lezkyň v ČR, Ale-
xandře Fraňkové, která oddíl s chutí 
přebrala. Alexandra má dlouholeté le-
zecké zkušenosti jak s lezením na umělé 
stěně, tak ve skalách či v horách, a to 
i v zahraničí. V deníčku 
má zapsanou například 
dvacetidélkovou cestu na 
horu Tofanu v italských 
Dolomitech nebo cestu 
Agave za 7b, rovněž 
v Itálii. V loňském roce 
reprezentovala Českou 
republiku v lezení na 
obtížnost na několika 
evropských závodech 
mládeže i na juniorském 
mistrovství světa, kde 
byla druhá z českých 
juniorských závodnic. 
Srdce jí ale daleko víc než 
na umělou stěnu táhne 
na český písek a do hor, 
proto se letos pokusila no-
minovat do české alpinis-
tické reprezentace, což se 
jí podařilo. Své zkušenosti 
ráda předává mladým lezcům prostřed-
nictvím kurzů pro děti, které vede.“

Kroužku se také podařilo pod sebe 
plně převést fungování lezecké stěny 
v radotínské sportovní hale, odkoupit 
lezeckou výbavu a chystá se na nákup 
nových bot pro své lezce. 

Tréninky lezení jsou určeny pro děti 
a mládež od 5 do 17 let (nejmenším 
se doporučuje nejdříve absolvovat 
zkušební lekci) a jsou hodinové. „I do 
dalšího ročníku bychom rádi zachovali 

malé skupinky v počtu čtyř až šesti dětí,  
aby nemusely dlouho čekat a nenudily 
se. Naším cílem je nenásilnou formou 
naučit děti základní lezecké a především 
pak bezpečnostní návyky a připravit je 
tak na samostatné lezení za přítomnosti 
dospělého. Kurzy jsou kombinací meto-
dických her, jejichž pomocí učíme děti 
posilovat, cvičit rovnováhu, přenášet 
těžiště, nacvičovat techniku lezení a sa-
mozřejmě zdravě soutěžit,“ dále vysvět-
luje Krištof.

Kroužek bude probíhat souběžně se 
školním rokem (září až červen) jednou 

týdně. Přihlásit se lze kdykoliv během 
roku, ale pokud dítě zmešká první lekce, 
je třeba absolvovat zkušební lekci s in-
struktorem. Za každý započatý měsíc 
se platí 800 Kč. 

Cena zahrnuje služby instruktora, 
vstupné na stěnu a zapůjčení lezecké-
ho vybavení (kromě obuvi, ta se počítá 
zvlášť – 400 Kč za pololetí). 

Více informací na
alexandrafrankova@seznam.cz

Olympia Radotín v České fotbalové lize
O víkendu 11. až 12. srpna se naplno 

rozjíždí třetí nejvyšší fotbalová soutěž 
v Čechách – Česká fotbalová liga, Ra-
dotín tak zažije svou premiéru.

V polovině letošního roku došlo ke 
spojení fotbalového klubu Olympia 
Praha a SC Radotín. A no-
vý klub Olympia Radotín, 
pod vedením exligového 
brankáře Oldřicha Pařízka, 
bude startovat v ČFL.

„B“ tým mužů zůstává 
v IA třídě a netají se ambi-
cemi postupu do pražského 
přeboru. Třetí dospělý tým zůstává ve 
své IB třídě. 

Jinak se na fungování celého klubu 
nic nemění. Všechna družstva fot-
balové mládeže zůstávají, stejně tak 
i další oddíly atletiky, kuželek, nový 
oddíl plavání, oddíly plážových sportů 

a všesportovní aktivity.
Fotbalová mládež bude mít díky 

posunu ročníků po letech tým mlad-
šího dorostu, v krajských soutěžích 
budou hrát starší a mladší žáci i obě 
přípravky – starší i mladší. Zachována 

je i nesoutěžní kategorie 
předpřípravek.

Všechna družstva budou 
trénovat na všech sportoviš-
tích, která stadion poskytu-
je. Zázemí kabin přechodně 
všichni naleznou v provi-
zorních buňkách, které jsou 

umístěny vedle staveniště. Probíhající 
výstavba nové technické budovy nemů-
že být stopkou pro sportování. Všichni 
členové spolku musí tento čas překo-
nat a trochu se uskromnit. Vždyť je 
čeká odměna – krásná, nová budova, 
která bude splňovat všechny moderní 

standardy pro zázemí všech sportů.
I nadále oddíly fotbalu pořádají ná-

bory všech ročníků. Bližší informace 
se dají získat u sekretáře fotbalového 
oddílu či u jednotlivých trenérů. Tré-
ninky probíhají každý den v odpoled-
ních hodinách – je možné se na nich 
stavit, na zkoušku.

Putovní pohár zůstal v Radotíně
Opět po roce se v sobotu 23. června 

uskutečnil v radotínské základní škole zá-
věrečný velký turnaj Shikukai Cup 2018. 
Hostil jej místní oddíl karate, který půso-
bí též ve Stodůlkách, Slivenci a v Libuši. 
Letos se, vedle již tradičního putovního 
poháru Shikukai Praha, poprvé bojovalo 
i o pohár starosty Prahy 16.

Na velké poměřování sil a ukázku 
umění, které se malí i větší bojovníci 
naučili za poslední rok, přijeli i kara-
tisté ze špičkového klubu Kobra Klad-
no, kteří se zúčastňují velkých závodů 
a turnajů po celé republice. Přesto se 
místní borci nezalekli a v silné konku-
renci se vůbec neztratili.

Souboje v kata, kumite, kumitestri-
pe, bokenu, týmových disciplínách 
i kenjutsu probíhaly celý den v obou 
tělocvičnách místní základní školy, 
kde organizátoři připravili skvělé 
podmínky pro turnaj samotný, ale též 
pro doprovodné (nesoutěžní) disciplí-

ny určené hlavně pro nejmenší děti. 
Nechybělo ani bohaté občerstvení pro 
všechny závodníky a skvělá hudba. 

Pozornost však poutaly hlavně napí-
navé souboje, do kterých dali všichni 
maximum. 

Celkem 27 medailí si z Radotína 
odvezli borci z Kladna, rovněž putovní 
pohár starosty Prahy 16 (ten získal Ol-

dřich Pulec). Radotínští 
vybojovali 22 medailí 
a navíc putovní po-
hár Shikukai Praha 
(konkrétně pro Jana 
Čulíka). Zástupci ze 
Stodůlek získali 15 cen-
ných kovů, ze Slivence 5 
a z Libuše 1 medaili.

Závěrem je nutné 
poděkovat za finanční 
podporu akce Měst-
ské části Praha 16 
a též Základní škole 
Praha – Radotín, kte-
rá poskytuje potřebné 
zázemí pro celoroční 
tréninky, víkendové 
semináře i turnaje.

Rozpis domácích zápasů „A“ týmu 
Olympia Radotín:
11.8. 10.15 Olympia – Ústí nad Orlicí
18.8. 10.15 Olympia – Zápy
22.8. 10.15 Olympia – Živanice
1.9. 10.15 Olympia – Domažlice
15.9. 10.15 Olympia – Benešov
29.9. 10.15 Olympia – Karlovy Vary
13.10. 10.15 Olympia – Převýšov
27.10. 10.15 Olympia – Brozany
10.11. 10.15 Olympia – Písek

RADOTÍNSKÉ
BURČÁKOBRANÍ 2018 

MČ Praha 16
a Český archív vín

Radotínské
Burčákobraní

ročník 2018
15. 9. 2018

www.ceskyarchivvin.cz            www.praha16.eu            

MČ Praha 16 ve spolupráci 
s Českým archivem vín připravují 

na sobotu 15. září 2018
od 14 hodin zcela mimořádně

v areálu Biotopu Radotín
10. ročník této kulturně 

společenské akce.

K ochutnávce budou připraveny 
burčáky od moravských vinařů,
 vína a gastronomické speciality. 

V doprovodném kulturním 
programu vystoupí

Romská cimbálovka pana Kováče, 
zpěvák Jan Kalousek,

Těžkej Pokondr
a Queenie –

world Queen tribute band.

Součástí programu bude
anketa o ceny.

I letos se chystá Petrpaslíkův
pohádkový stan pro děti.


