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Slovo starosty
Ve l m i s i v á žím toho, že na
z ač át k u č er v na
byla Zbraslav
místem set k á ní
s t a r o s t ů m ě s tských částí
Praha 12, Praha 16, Lipence, Velká
Chuchle, města Černošice a náměstka
primátorky hl. m. Prahy Matěje Stropnického nad tématem budoucnosti
zdejší krajiny.
Účelem setkání bylo v y volat
diskusi nad společným přístupem,
který by přinesl optimální rozvoj
oblasti soutoku Vltavy a Berounky.
Vždyť jen v rámci našeho krátkého
setkání byly představeny konkrétní záměry, jako je rekreační zóna
v Radotíně, rekultivace Lipeneckého potoka, splavnění Berounky,
těžba štěrkopísků, protipovodňové
opatření Dolní Černošice, trvalé
umístění Velkotržnice Lipence či
pěší propojení Zbraslavi, Lahovic
a Lahoviček.
Městská část Pra ha-Z braslav
předložila svým sousedům „Memorandum o spolupráci na rozvoji
a budoucím využití území kolem
s out ok u B e r ou n k y a V lt av y“.
Účastníci memoranda se zavazují
k vzájemnému informování a společnému postupu při plánování
a realizaci záměrů a při správě
a údržbě prostoru řeky. K dnešnímu dni Memorandum podepsali
v šich n i s t a ros tové os lovených
městských částí a města Černošice,
za což velmi děkuji, a bylo zasláno
primátorce i dalším členům rady
hlavního města Prahy.
Největší potencionální přínos oblasti soutoku pro nás, kteří tu žijeme,
pro ostatní obyvatele Prahy i obcí
Středočeského kraje, tkví v celistvém a vyváženém rozvoji s respektem k jejím kulturním, krajinným
a ekologickým hodnotám. Soutok je
naše společné území. Naším prvním
úkolem je definovat prioritní hodnoty území a tím i podmínky, které
je potřeba dodržet, aby území hodnoty neztrácelo, ale udrželo a dále
rozvíjelo.
Děkuji všem svým sousedům za
společné nakročení.

ČÍSLO 7-8/2015

WWW. PRAHA16. EU

Letní stavební ruch ve školách
Stavební ruch po celém Radotíně,
který je v režii Městské části Praha 16,
je s překlápějícím se létem v plných obrátkách. Na dvou místech už se ale blíží
k finále – to proto, že se týká zařízení,
do nichž se s počátkem školního roku
mají vrátit děti. Školní jídelna i školka
v Býšovské ulici budou po prázdninách
vonět novotou.
Přístavba školní jídelny Základní
školy Praha – Radotín v Loučanské
ulici je sice jen jednou z mnoha letošních investičních akcí Městské
části Praha 16, pro všechny, kdo ji navštěvují (vedle žáků školy a studentů
gymnázia jsou to například i důchodci), ale bude asi tou nejpodstatnější,
protože jim přinese jednoznačné
zvýšení komfortu při stravování.
Jídelní prostor se otevřel do přilehlé vybourané šatny, díky tomu
zde přibylo přibližně dalších 40 míst
k sezení. Sama šatna vzniká v nově

přistavené části na terase před vchodem. Vcházet se bude novými dveřmi
na bezkontaktní čip, který vydává
školní jídelna jak k objednávání obě-

dů a jejich odebírání, tak i ke vstupu
do budovy.
Peníze na tuto investiční akci pocházejí z dotace pro rozšiřování kapacity škol Hlavního města Prahy. „Rozšíření jídelny je první etapou v rámci

Zateplování bytových domů pokračuje
Radotínská radnice pokračuje v investicích do bytového fondu, který patří
městské části. Díky tomu dostanou letos teplý „kabát“ další tři domy. Jedná
se o objekty Sídliště čp. 1069-1071.
Do zadávacího řízení na tuto
stavební akci se přihlásilo 11 firem,
vybrána byla ALEGRA s.r.o., která
podala nejnižší nabídku: 2.959.951 Kč

bez DPH (jen pro zajímavost, nejvyšší
nabídka činila 4.847.618 Kč bez DPH).
Rada městské části Praha 16 se na
svém zasedání 6. května rozhodla
nabídku přijmout a uzavřít s firmou
smlouvu o dílo. Díky tomu byly začátkem srpna zahájeny práce, které

se budou v podstatě shodovat s tím,
co bylo třeba udělat loni na vedlejších
budovách.
Opět se tedy bude zateplovat
střecha, která dostane nový povrch,
kompletně se vymění veškeré klempířské prvky, obvodové stěny domů
se obalí izolací a dostanou novou
omítku. Ta bude ve stejné barevnosti,
jakou mají sousední zateplené
objekty. „S touto investicí bylo
počítáno, tak jako v případě
realizace zateplení by tového
fondu v přechozích letech,
d í k y d lou hodobě dobrému
hospodaření, ve schváleném
rozpočtu městské části, v tomto
případě na rok 2015. Na akci
tedy není použita žádná účelová
dotace,“ říká radotínský starosta
Mgr. Karel Hanzlík. A dodává: „Postupným zateplováním
pokračujeme v plynulém a postupném snižování energetické
náročnosti obecních objektů
a k celkové úspoře ve vyúčtování topného média.“
Opravy zahrnou i střešní římsy,
kompletně celý systém odvodnění
střech a sokly suterénu. Veškeré práce
by měly být dokončeny do konce letošního října.

plánu rozvoje naší základní školy.
Součástí projektu je i nástavba nad
pavilonem bývalých dílen. „Od srpna
2014 máme podanou žádost na MŠMT
v rámci fondu rozvoje škol, v nejbližší
době budeme tuto žádost aktualizovat
v návaznosti na získané prostředky
pro rozšíření jídelny,“
objasňuje další plány
radnice Mgr. Miroslav Knotek, zástupce
starosty Městské části
Praha 16, který má
projekt na starosti.
„Součást í a ktualizace žádosti je
i oprava vývoje počtu
žáků v základní škole
do roku 2020. Celková kapacita školy
by se měla nástavbou pavilonu zvýšit
ze 780 žáků na 900. Ve školním roce
2016-17 se počtem žáků přiblížíme stávající kapacitě. Získání prostředků je
proto naší prioritou,“ dodává Knotek.

Oprava lávky
v Prvomájové
Po loňské opravě silničního mostku přes Radotínský potok v ulici
Prvomájová přikročila letos Městská část Praha 16 k obdobné investiční
akci – opravě vedlejší lávky pro pěší. Ta
byla zahájena 3. srpna – od tohoto dne
je také přechod přes potok až do konce
prázdnin uzavřen.
Při stavebním průzkumu lávky bylo
zjištěno mnohem rozsáhlejší poškození jejího tělesa, než se původně předpokládalo – nosné ocelové profily jsou

Výměny občanských
průkazů v lepších
podmínkách
V roce 2005 proběhla v České republice poslední hromadná výměna občanských průkazů. Po deseti letech jsou ti,
kterým končí platnost tohoto dokladu,
povinni požádat o nový.
Úřad městské části Praha 16 pro občany připravil lepší podmínky – nový
pořadový systém a upravené komfortnější podmínky pro čekání. Samozřejmostí jsou již od roku 2011 úřední
hodiny každý pracovní den v týdnu!
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Ani tropické teploty, ani extrémní sucha, ani lesní požáry. Přestože
po mnoha stránkách je letošní léto
opravdu mimořádné a „zatápí “
všem nejen v případě řešení mimořádných situací, ale i v běžném,
každodenním životě, nemůže to nic
změnit na faktu, že Noviny Prahy 16
se železnou pravidelností vycházejí
a přesně podle redakčního plánu je
opět držíte v ruce uprostřed druhého
prázdninového měsíce.
Stejně jako NP16 jsou dalším
spolehlivým indikátorem blížícího
se konce prázdnin našich ratolestí
finišující rozsáhlé investiční akce ve
školských zařízeních – v Radotíně to
jsou letos především úpravy ve Školní
jídelně Praha - Radotín, příspěvkové
organizaci Městské části Praha 16.
Celý prostor jídelny, již nyní ve špičkách všedních dnů nedostačující, se
připravuje na další navýšení počtu
strávníků – jen v základní škole by
mělo díky plánované nástavbě přibýt
120 žáků, počet studentů se dlouhodobě zvyšuje i u Gymnázia Oty
Pavla, druhého nejvýznamnějšího
„zákazníka“ naší jídelny. Další, již
drobnější akcí ve školských zařízeních, je kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské školce
v Býšovské ulici. Obě investiční akce
by měly být hotovy ještě tento týden,
aby kuchařky i učitelky zvládly vše
připravit na ostrý start 1. září.
V Radotíně během léta probíhají i další rozsáhlé stavební práce,
o nichž přináší toto vydání NP16
informace. Jde například o navazující
investice do obecního bytového fondu
či opravu lávky pro pěší v Prvomájové
ulici. Naopak z důvodu omezeného
prostoru (10 stran NP16 je prostě
málo!) se do příštího vydání přesouvá
například zpráva o nejviditelnějším
počinu ve starém centru Radotína –
Místu u řeky a rozsáhlém navazujícím prostoru podél řeky jdoucím od
Radotínského potoka až po biotop.
Dobrá zpráva je, že až budete mít ve
schránkách zářijové vydání, budou už
práce těsně před dokončením!
Krásný zbytek horkého léta všem
a speciálně dětem přeji pohodový
návrat do školních lavic!
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Výměny občanských průkazů...
Vzhledem k množství občanských
průkazů vydaných v roce 2005 by si
každý měl zkontrolovat, zda právě
ten jeho by neměl být letos vyměněn.
Pokud ano, občané regionu Prahy 16
(městské části Praha 16, Lipence,
Lochkov, Velká Chuchle a Zbraslav)
mohou navštívit pracoviště Úřadu
městské části Praha 16 na náměstí
Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín,
každý pracovní den – přesto, na
základě každodenních zkušeností,
doporučujeme vybrat si k návštěvě
spíše úterý, čtvrtek či pátek. V tyto
dny je odbavení rychlejší a čekání
klientů výrazně kratší, než v „klasické“ úřední dny, kdy se tvoří dlouhé
fronty.
Na úřad žadatel přichází se stávajícím občanským průkazem, bez
průkazové fotografie (je pořizována
na místě), dopředu není nutné ani vyplňovat žádost (generuje se ze systému
přímo při odbavení). Doporučujeme
vzít si s sebou navíc rodný list pro
upřesnění místa narození (v případě
nesouladu údajů v informačním systému evidence obyvatel), případně
i další doklady (např. oddací list).
O nový občanský průkaz se zpravidla žádá nejdříve 60 dní před vypršením platnosti stávajícího dokladu,
pokud však občan potřebuje nový
OP dříve (např. kolidující dovolená,
delší pobyt v zahraničí apod.), je
možno zažádat i dříve. Platí přitom
povinnost každého žadatele požádat
si nejpozději do patnácti pracovních
dnů po dni skončení platnosti stáva-

jícího. Nový doklad se vydává do třiceti dnů ode dne podání žádosti. Pro
občany starší patnácti let je výměna
průkazu, s ohledem na jeho končící
dobu platnosti, zdarma.
Souhrnné informace k žádosti
o nový občanský průkaz naleznete
na webových stránkách Městské části
Praha 16 v oblasti Úřad – Životní
situace, konkrétně na adrese http:
//www.praha16.eu/Vydani-obcanskeho-prukazu.html.
Radotínská radnice se dlouhodobě
snaží zlepšit podmínky pro občany,
jen namátkou uvádíme:
> úřední hodiny každý pracovní den
v týdnu: pondělí a středa 8.00-12.00
a 13.00-18.00 hodin, úterý a čtvrtek
8.00-12.00 a 12.30-14.00 hodin a pátek
8.00-12.00 hodin,
> mobilní radnice: pro handicapované občany (ZTP) a osoby 75leté
a starší s trvalým bydlištěm na
území Radotína nabízí úřad službu
tzv. „mobilní radnice“, v rámci níž
je možné občanský průkaz vyřídit
i doma, kam přijde pracovník Oddělení evidence obyvatel a osobních
dokladů nejprve pro příjem žádosti
a poté předat nový doklad,
> nový pořadový a evidenční systém spolu s novou čekárnou: pro
větší komfort občanů, kteří čekají
na vyřízení své žádosti byla úpravou stávajících prostor v y t vořena
prostorná a prosvětlená čekárna
blízko nápojového automatu. Lidé
už nemusejí stát a vyčkávat v nedůstojných prostorách (přímo v úzké
uličce před pracovištěm).

Chystáte se pro pas či nový občanský průkaz? Nepřehlédněte nový vyvolávací systém pracoviště evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kde je potřeba si vzít pořadové číslo!
Novinka zavedená na pracovišti Odboru občansko správního Úřadu městské
části Praha 16 na náměstí Osvoboditelů 21/2a, v 1. patře, kde se vyřizují například i nové pasy pro obyvatele celého správního obvodu Praha 16, občanům
přináší větší komfort. Volba potřebné služby probíhá na dotekové obrazovce
umístěné přímo v čekárně. Tamtéž a navíc i v chodbě před samotnými přepážkami a u jednotlivých přepážek jsou elektronické vyvolávací tabule se zvukovým signálem (jaké znáte například z bank či některých poboček pošty).
„Pořadov ý systém, který jsme zavedli na jedno z našich nejvytíženějších
pracovišť, občanům přináší více pohodlí a klidu při čekání bez obavy z předbíhání nebo zařazení se do špatné fronty. Současně jsme pro ně připravili větší
prosluněné prostory pro čekání na odbavení, které nahrazují nevyhovující,
malé a nedostatečně osvětlené a větrané čekárny přímo před přepážkami,“
říká Ing. Pavel Jirásek, tajemník Úřadu městské části Praha 16.

Strážníci zachraňovali život

V pondělí 29. června ve 23.15 hod. prověřovala autohlídka Městské policie hl. m. Prahy telefonické oznámení z tísňové linky 156, podle něhož došlo
před provozovnou Žabka v Nýřanské ulici v Radotíně ke rvačce a na místě se
nachází zraněná osoba. Hlídka po příjezdu na místo zpozorovala uprostřed
vozovky na zemi ležícího zraněného muže, u kterého postávalo několik osob.
Jednalo se o muže ve věku kolem 30 let, který silně krvácel z řezných ran na krku
a v obličeji. Jeden ze strážníků ihned na řeznou ránu na krku přiložil tlakový
obvaz ze služební lékárny a tlakem na ránu zastavil krvácení, v čemž setrval až
do příjezdu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Druhý ze strážníků
zpozoroval, že se k němu blíží muž rovněž ve věku cca 30 let, který je také silně
zakrvácen a je zraněný na rtu, na rukou a kloubech ruky. Muž vykřikoval: „Já
jsem ho podřízl!“. Strážník ihned muži nasadil služební pouta a omezil ho na
osobní svobodě z důvodu podezření ze spáchání trestného činu. Strážník se následně přesvědčil, zda muž u sebe nemá zbraň (s negativním výsledkem). Dále
zjistil očité svědky incidentu, kteří na místě setrvali do příjezdu Policie ČR.
Ležící zraněný muž byl po lékařském ošetření převezen zdravotníky na urgentní
příjem do Fakultní nemocnice Motol. Hlídka Policie ČR (MOP Radotín) si po
nezbytných úkonech na místě činu převzala pachatele, který byl po lékařském
ošetření také převezen na urgentní příjem FN Motol.

Zlodějky dopadeny krátce po činu

„V ulici Na Staré v Lahovičkách došlo ke vloupání do chaty a podezřelé osoby
jsou stále na místě.“ Takové telefonické oznámení na tísňovou linku 156 prověřovala autohlídka MP 9. července ve 22.10 hod. Strážníci po příjezdu na místo
kontaktovali oznamovatele, který uvedl, že se mu dvě ženy vloupaly do chaty
a před příjezdem hlídky odešly směrem do ulice Ke Stanici. Dále uvedl, že nebyl
schopen ženy vlastními prostředky omezit na osobní svobodě, ale obě podrobně
popsal. Strážníci se neprodleně vydali do ulice Ke Stanici a na zastávce MHD
Lahovičky v ulici Strakonická ve směru do centra nalezli dvě ženy odpovídající
popisu čekající na autobus. Hlídka následně na místo přivolala oznamovatele,
který potvrdil, že se jedná o ony zlodějky. Obě ženy byly z důvodu podezření ze
spáchání trestného činu omezeny na osobní svobodě až do příjezdu Policie ČR.
Hlídka Policie ČR (MOP Barrandov) si na místě celou záležitost převzala k přijetí dalších opatření.

Nikogda nězabudim
Na podzim roku 1968 se spontánně sázely
po celé zemi „lípy republiky“, lidé se snažili semknout kolem symbolu naši čerstvě okupované
a znásilněné vlasti. Některé jsou i v Radotíně.
Vojákům sovětských vojsk ani nepřišlo,
že by u nás nebyli vítáni, naopak si svoji
službu v Československu pochvalovali
a dlouho celý život na ni s nostalgií vzpomínali. Pohled do jejich myslí by povětšinou objevil mozky vymyté propagandou,
„panslovanskou“ nadutou nadřazenost,
expansionismus, agresivitu, mesiášství
anebo jednoduše naprostou tupost.
Kolem roku 1989 pro nás Rusové byli
rusáci, kterých jsme se chtěli co nejrychleji
zbavit, a po žádných dalších kontaktech
s ruskými občany jsme nebažili. Potom
se postupně situace změnila. Zavál Wind
of change, vlahý vítr, co vše mění. I když
jsme byli stále ostražití a nabádali Západ
k opatrnosti, přeci jen byla ve vzduchu cítit
naděje, že Rusové jsou normální lidé, jako
všichni ostatní. Že v jejich zemi může zavládnout svoboda, demokracie a humanita.
Že se jejich země může jednou zařadit mezi
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vyspělé evropské země, civilizační součást
Západu. Rusko se ekonomicky rozvíjelo,
jejich občané rychle bohatli, kupovali od
nás výrobky a jako turisté utráceli spoustu
peněz. Mladí Rusové se snažili odstřihnout
se od stereotypu alkoholika a pasivního
zápecníka či ruského vojáka – okupanta,
učili se cizí jazyky a cestovali.
Nyní, po ruském zločinném připojení
Krymu a agresi Ruska vůči východní Ukrajině s více než šesti tisíci mrtvými, za což
odpovídá plně jediný člověk – Vladimír
Vladimírovič Putin – se nejen náš pohled na
Rusy, ale samotný charakter většinové ruské společnosti mění: opět to jsou „rusáci“
s vymytými mozky, hrdí okupanté – a pro
malý zbytek normálních ruských občanů je
prakticky nemožné to změnit.
Je sympatické a dojemné, jak na opětovné nebezpečí z Ruska reagují běžní občané
České republiky a jak dodnes na rok 1968
vzpomínají. Tisíce lidí přišly pozdravit
americké vojáky do Ruzyně. Radotínské
občanky ze své iniciativy očistily a obnovily pamětní desku u lípy republiky na rohu
Strážovské, Plánické a Pod Lahovskou.
Nikogda nězabudim.

Kraje pro bezpečný internet 2015
Projekt Kraje pro bezpečný internet je výsledkem iniciativy Asociace krajů ČR zaměřené na zvyšování informovanosti o rizicích
internetu a možnostech prevence a pomoci.
Jeho cílem je upozornit širokou veřejnost,
a zejména mládež, na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých
mobilních telefonů a cestou prevence tato
nebezpečí minimalizovat.
Tento rok se do projektu zapojilo 9 krajů
včetně hl. m. Prahy, hlavními partnery
jsou Microso ČR, sdružení Národní centrum bezpečnějšího internetu, sdružení
CZ.NIC, PC Help a.s. a Ministerstvo vnitra
České republiky. V roce 2015 chtějí prostřednictvím aktualizovaných e-learningových lekcí (výuka s využitím výpočetní
techniky a internetu), vědomostního soutěžního kvízu a kreativní soutěže pro žáky
základních a středních škol zapojených
krajů oslovit co nejširší veřejnost.
E-learnigové kurzy jsou rozčleněny do
pěti oblastí. Z nich je ovšem největší důraz
kladen na kurz pro děti a studenty. Ten,
způsobem vhodným pro věk 6 až 8 let,
vysvětluje například, jak bezpečně surfovat na internetu, jaký je význam osobních
údajů a jak je chránit, a zaměřuje se i na
hry a aplikace v mobilních telefonech.
Starší děti a studenty, „pokročilé surfaře“,
vedle základního připomenutí bezpečného
chování na internetu učí, jak pečovat o své
virtuální „já“, co je to digitální stopa a na co
si dát pozor na sociálních sítích i v různých
druzích messengerů (aplikace pro mobilní
komunikaci). Dozví se také, co je to kyberšikana, jak ji odlišit od legrace, jak se cítí
zúčastnění a kde hledat pomoc. Varuje před
kybergroomingem (grooming je definován
jako „chování, které má v dítěti vyvolat
falešnou důvěru a připravit ho na schůzku,
jejímž cílem je ublížit), nebezpečím plynoucím z nahoty na internetu aneb sextingu,
dobrovolného sdílení vlastních intimních
materiálů (fotografií, videí), vysvětluje, co
je to botnet, červ, malware, nigerijský dopis
a podobné podloudnosti. Učí, jak jim nenaletět, a dává i návod, kde a jak hledat pomoc
v případě jakéhokoliv problému. Jednotlivé
lekce jsou sestaveny tak, aby jejich studium
nepřesáhlo 45 minut. Kratší lekce vyjdou
zdatným čtenářům na 20 minut.
Hlavní cílovou skupinou, kterou projekt
oslovuje, jsou žáci a studenti základních,
středních a vyšších odborných škol, pro které
jsou připraveny po zaregistrování na webových stránkách projektu www.kpbi.cz nové

vědomostní soutěžní kvízy o hodnotné ceny.
Další kurzy přibližně se stejným obsahem, které jsou upraveny a rozvinuty pro
pohled dospělých, jsou následující: v prosinci 2015 startuje kurz pro učitele zabývající se specifiky pro samotný internet,
sociální sítě a děti, chytrý mobil, osobní
údaje a osobnost na internetu, ochrana
autorských práv na internetu a i online
nástroje a jejich použití ve školním prostředí. Kurz pro rodiče a veřejnost, který
bude spuštěn v září 2015, obsahuje mimo
jiné i „návod“ pro rodiče, jak „bezpečně
ošetřit“ internetové prostředí pro své ratolesti a předejít tak rizikům, které toto
prostředí skrývá. Veřejnost se zde navíc
bude moci dozvědět informace například
k autorským právům či internetovému
bankovnictví.
Kurz pro sociální pracovníky a kurz
pro policisty je momentálně převáděn do
nového grafického prostředí a na novou
technologii a bude spuštěn v nejbližší
době, tyto kurzy budou obsahovat mimo
jiné i návody, jak pomoci obětem internetové kriminality.
Celý preventivní projekt „Kraje pro bezpečný internet 2015“ byl spuštěn 8. června,
soutěž o hodnotné ceny probíhá až do
31. října 2015.
Ani Městská část Praha 16 není v této oblasti pozadu, projekt Praha bezpečně online
byl v podobném rozsahu seminářů organizován v Radotíně místní radnicí již v roce
2011. Letos se v rámci prevence kriminality
a za finanční podpory Magistrátu hlavního
města zapojí do preventivního programu
„Praha bezpečně online 2015“ Národního
centra pro bezpečnější internet Saferinternet.cz. Během měsíců října a listopadu
budou v Radotíně uspořádány semináře
rozdělené dle cílových skupin, a to pro ředitele a preventisty škol, pracovníky Odboru
sociálního (vč. orgánu pro sociálně-právní
ochranu dětí) a policisty a strážníky působící na území Městské části Praha 16. Další
cílovou skupinou budou pedagogické sbory
základních škol a v neposlední řadě zde
bude připraven otevřený seminář i pro rodiče a širokou veřejnost, jehož termín bude
upřesněn na začátku podzimu.

Oprava lávky...

Proč je Paškova ulice
jednosměrná?

do hloubky zkorodované a vzhledem
k chybějícím dilatačním spárám mezi
samotnou lávkou a pevným břehem
se v místě napojení vytvořily hluboké
trhliny, které již nezasahují jen asfaltový povrch, ale i betonový základ.
Proto dojde k sejmutí celé lávky.
Ze stávajících konstrukcí bude zachováno pouze zábradlí, které projde
repasí a vrátí se zpět. Nejprve však
bude muset zhotovitelská firma opravit břehové základy, na které pak, přes
odizolovanou dilataci, napojí nové
těleso lávky, do jehož říms usadí opravené zábradlí.
Veškeré práce byly opět svěřeny
firmě BM Construction spol. s r.o.,
která byla vybrána na základě poptávkového řízení, v němž nabídla nejnižší
cenu: 453.535,40 Kč bez DPH.

Na základě žádosti společnosti Ropid došlo 1. července ke změně dopravního režimu
v ulici Paškova. Ta potrvá až do 30. září
tohoto roku.
Důvodem je nevyhovující manipulační
stání autobusů MHD v rámci zastávky Sídliště Zbraslav, které je v rozporu se zákonem
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích.
Stání na přechodu pro chodce nebo
v jeho blízkosti nezajišťuje řidičům projíždějícím ulicí Paškova dostatečný rozhled
na chodce a výrazně zhoršuje bezpečnost
provozu chodců.
V ulici byl proto zaveden jednosměrný
provoz v úseku: Žabovřeská – Vilímkova, ve
směru od ulice Žabovřeská. Prozatím se jedná
o dočasnou změnu, která bude následně vyhodnocena. Pokud budou dopady dopravních
opatření vyhodnoceny jako neúnosné pro
dotčenou lokalitu, navrhne společnost Ropid
zkrácení trasy autobusové linky číslo 165.
Na tomto řešení se dohodla společnost
Ropid s Městskou částí Praha – Zbraslav, silničním správním úřadem a Policií ČR.

Bližší informace a výše uvedené kurzy
naleznete na stránkách www.kpbi.cz nebo
na www.praha16.eu v sekci Městská část –
Bezpečnost a krizové řízení – Prevence.

Zjednosměrnění části Dostihové. Z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu v křižovatce ulic Radotínská - Dostihová - Mezichuchelská Starochuchelská, umístěné v blízkosti
železničního přejezdu ve Velké Chuchli,
bylo začátkem srpna realizováno dlouho
připravované zjednosměrnění ulice Dostihové směrem od křižovatky u železničního přejezdu k ulici Starolázeňská. Zamezením vjezdu do uvedené křižovatky
z ulice Dostihové by zároveň mělo dojít
ke zjednodušení průjezdu křižovatkou.
Uzavírka ulice V Hluboké. V rámci rekonstrukce kanalizace je až do 30. října úplně
uzavřena ulice V Hluboké ve Zbraslavi
(v úseku: Žitavského - slepá část). Zhotovitelem stavby je spol. STAMET s r.o.
Deratizace v Radotíně. Hlavní město
Praha zajišťuje cyklickou deratizaci
v objektech a na plochách, které vlastní
a přímo spravuje, a v kanalizační síti. Při
zpracovávání harmonogramu požádala
letos radotínská radnice o deratizaci v lokalitě sídliště na náměstí Osvoboditelů.
Tato oblast byla do harmonogramu zařazena a je v něm označena jako sídliště Radotín – nad nádražím ČD. Deratizace zde
bude provedena v průběhu měsíce září.
Zaplatili jste včas za psa? Sazby a splatnost místního poplatku ze psů stanovuje
obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb.
hlavního města Prahy. 31. srpen je poslední den k zaplacení druhé splátky místního poplatku ze psů, která se týká majitelů
psů, kteří bydlí v obytných domech a jejichž splátka činí 600 Kč a více za rok.
Stále se najdou i majitelé psů, kteří nemají zaplacený místní poplatek splatný do
31. března 2015. Těmto zapomnětlivým
majitelům z Radotína již byly zaslány
platební výměry se složenkami a poté
bude pohledávka předána k vymáhání
Kanceláři úřadu ÚMČ Praha 16, Úseku
krizového řízení a vymáhání pohledávek. Správce poplatku může zvýšit
poplatek až na trojnásobek. Poplatek
lze uhradit hotově na pokladně Úřadu městské části Praha 16, náměstí
Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín
(přízemí, dveře č. 1), poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem
na účet vedený u České spořitelny, a.s.,
č.ú. 19-2000861379/0800. K identifikaci
platby je nutno použít variabilní symbol
přidělený správcem poplatku.
Soud pro Prahu 5 změnil sídlo. Rozhodnutím ministra spravedlnosti došlo
od 1. července 2015 k rozdělení Obvodního soudu pro Prahu 5 na tři části.
Informoval o tom přímo Obvodní soud
pro Prahu 5. Úsek EXE - detašované
pracoviště je nově umístěn na adrese
Praha 6, Čkalova 18. Nahlížení do spisů
(infocentrum) zůstává do 31.8.2015 na
adrese Praha 5, náměstí Kinských 5,
od 1.9.2015 nahlížení do spisů bude na
adrese Legerova 1877/7, Praha 2. Správa
soudu, účtárna, vymáhání pohledávek,
trestní úsek, opatrovnický úsek, pozůstalostní oddělení, exekuční oddělení
včetně výkonných úředníků, agenda
elektronických platebních rozkazů a podatelna sídlí s účinností od 1.9.2015 na
adrese Praha 2, Legerova 1877/7. Od tohoto data je i sídlo Obvodního soudu pro
Prahu 5 na této adrese. Občanskoprávní
úsek, podatelna - budova F jsou umístěny
na stávající adrese, tj. Praha 5, náměstí
Kinských 5. Nahlížení do spisů (infocentrum) zde zůstává pouze pro občanskoprávní úsek. Informace o Obvodním
soudu pro Prahu 5 hledejte na portálu
Justice.cz: http://portal.justice.cz/justice2/
soud/soud.aspx?o=171&j=181&k=1736
Uzavírka ulic ve Zbraslavi. V rámci akce
„Jízda historických vozidel Zbraslav – Jíloviště“ dojde dne 5. září od 13.00 do
16.30 hodin k úplné uzavírce ulic Zbraslavské náměstí, Elišky Přemyslovny a Na
Baních. Objízdná trasa je vedena ulicí
Strakonická, cílová doprava je dále vedena do ulice K Výtopně. Pořadatelem akce
je VETERÁN CAR CLUB Praha.
Datové schránky s novou funkcí. Občané, kteří dávají přednost elektronické
komunikaci, mají konečně možnost
získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků
Informačního systému veřejné správy
v elektronické podobě. Již nebude nutné
chodit pro požadovaný výpis na kontaktní místo Czech POINT. Postačí mít
aktivní datovou schránku a výpis Vám
do ní bude doručen.
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Letní stavební ruch...

Pomoc po vichřici

K předání staveniště vítězi výběrového
řízení, kterým je firma AREN VT, s.r.o.
došlo hned se začátkem letního volna,
1. července. Po snesení přístřešku nad
vstupní terasou a odkrytí podkladu se
zjistilo, že celá její plocha je pouze zavezena zeminou. Proto zde bylo nutné vložit
do základů budovy a opěrné zdi překlad,
který vynese váhu nové vchodové stěny
a základové desky. Přesto by termín dokončení stavby stanovený smlouvou, tedy
24. srpen 2015, měl být dodržen.
Kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v Mateřské škole v Býšovské ulici je
dalším krokem jejího zřizovatele, Městské
části Praha 16, k celkové modernizaci areálů místních školek. Konkrétně v Býšovské
již byla zateplena fasáda, obnoveno dětské
hřiště a třídy i šatny dostaly nový nábytek.
Tato školka byla poprvé otevřena v roce
1978, přestavba původního sociálního zázemí byla proto nezbytně nutná. V budově
jsou dvě třídy přibližně pro 50 dětí, toalety
a umývárny má každá třída oddělené.
Přestavbou procházejí všechny najednou,
školka byla proto nyní o prázdninách
uzavřena. Vedle výměny veškerého zařízení na toaletách, v umývárnách, vnitřních
rozvodů vody a kanalizace se totiž bouraly i podlahy a obklady. Nyní se zpět do
jednotlivých místností nainstaluje celkem
deset kusů dětských toalet, stejný počet
dětských umyvadel a dvě běžné toalety
pro dospělé.
Výsledkem bude zlepšení hygienických
podmínek, dojít by mělo i ke snížení spotřeby vody a především bude nové zázemí
mnohem příjemnější pro samotné děti.
Zhotovitelem je firma Marek Kučera a dokončení je naplánováno na 20. srpna.

Šest pracovníků Technických služeb
Praha - Radotín odjelo v pátek 10. července do
Oseku u Duchcova pomáhat s likvidací následků
vichřice, kde se připojili k dalším dobrovolníkům
jak z okolí, tak i z míst vzdálenějších. Na přidělené části městského parku se tu uprostřed polomu
celý den oháněli motorovými pilami.
Tuto pomoc Městské části Praha 16
inicioval vedoucí Technických služeb
Praha – Radotín Ing. Marcel Alferi na
základě internetové výzvy, jíž město Osek
hledalo dobrovolníky s motorovou pilou,
aby zde pomohli „poklidit“ po řádění
vichřice. Ta se městem prohnala v noci ze
7. na 8. července a kromě stromů zasáhla
i obytné budovy.
S odstraňováním škod přijelo pomáhat
i několik jednotek dobrovolných hasičů,
starostku Oseku Ing. Lenku Říhovou přesto
(příjemně) překvapilo, že dorazila početná
pomoc až z jihozápadního okraje Prahy.
Dobrovolníci z Radotína hned dostali
dostatečný příděl vod pro dodržení pitného
režimu, poukaz na výborný oběd a hlavně
místo v parku plném polámaných a popadaných stromů. Od devíti ráno do čtyř
odpoledne jen řezali, tahali a rovnali dřevo,
které ještě celkem nedávno šumělo listím
i nad slavnostním otevíráním nového diskgolfového hřiště (pro vysvětlení: diskgolf se
hraje s házecím talířem, s golfem sdílí hlavně pohyb v otevřené krajině a základní pravidlo – na co nejméně hodů se přiblížit ke
košíku a dostat do něho svůj talíř). Přírodní
živly si tu také pohrály – s celým Osekem.
Po celodenní práci za sebou sice radotínští nenechali zcela uklizený park,
dobrovolníci tu byli ještě po celý víkend,
ale přeci jenom vše vypadalo podstatně
nadějněji, než před jejich zásahem.
Nešlo o první pomoc, kterou radotínská
radnice poskytla jiným obcím: v roce 2010
například nabídla pomocnou ruku povodněmi zle postiženému Hrádku nad Nisou.

STRANA 3

Prořezávka topolové aleje u Berounky
Stromořadí topolu černého v Radotíně podél cyklotrasy u řeky bylo
v průběhu června a července po několikanásobném pádu větví preventivně
prořezáno.
K urychlené úpravě stromů bylo
přikročeno i na popud občanů – poté,
co větev značného průměru nečekaně
spadla před projíždějící kočárek. Před
samotným zásahem byly jednotlivé
topoly nejprve posouzeny pracovníky
Odboru životního prostředí Úřadu
městské části Praha 16, dendrologem

a pracovníkem odborné zahradnické
firmy. Poté, co odborníci došli k závěru,
že je třeba neprodleně provést řez v ko-

runách, byl celý záměr a rozsah ještě
projednán na pracovní poradě Rady
MČ Praha 16.
Stromolezci, kteří alej nad stezkou
ošetřovali, pak znovu posuzovali pevnost jednotlivých větví přímo v průběhu prací.
Prořezávka probíhala ve dvou etapách. Ta první se dotkla části stromořadí mezi hřbitovem a křižovatkou
cyklotrasy u biotopu, druhá od toho
místa na konec pozemků Městské části Praha 16 – tedy ještě cca 20 metrů
směrem k říčním lázním. Vzhledem
ke špatnému zdravotnímu stavu dnes
již přestárlých topolů jich bylo nutno
několik dokonce pokácet.
Další stromy podél stezky rostou již
na pozemcích soukromých vlastníků.
Ti byli obesláni žádostí o prohlídku
stromů a v případě potřeby také o jejich úpravu, a to v nejkratším možném
termínu. Souběh s termínem prací
zadaných Městskou částí Praha 16 se
však nepodařilo zajistit, k úpravám zde
proto dojde později.
Na základě dendrologického posudku
zpracovaného Povodím Vltavy zadala
již dříve Městská část Praha 16 studii
náhradní výsadby – ta by měla být předložena k posouzení tento podzim.
Samo Povodí Vltavy plánuje další
kácení na zbraslavském katastru, které
je nutné kvůli pracím na zpevnění
břehu narušeného povodněmi. Kácení
se dotkne břehového porostu v ohybu
řeky u lokality V lukách.
Další úpravy čekají topolovou alej

i za hranicemi hlavního města. Město
Černošice nechalo posoudit 204 stromů podél cyklotrasy A1. Z posudku
vyplynula nutnost jich 19 ihned
pokácet, další 103 kusy jsou rovněž
určeny ke kácení, avšak postupnému. Vzhledem k tomu, že jen malá
část stromořadí se nachází přímo
na pozemcích města, musí být další
postup projednán s majiteli jednotlivých parcel. Doporučení však zní
jednoznačně – postupně obměnit celé
stromořadí, které je vinou původní
husté výsadby, značného stáří dřevin
i narušení jejich kořenů samotnou
cyklostezkou ve velmi špatném stavu.

Pár základních informací o topolu
černém, lat. Populus nigra: jedná se
o rychle rostoucí dřevinu se značnou výmladkovou schopností (lze
u něj provádět i velmi hluboký ořez
koruny). Její povrchový kořenový
systém je dobře vyvinutý všemi směry, svým rozsahem přesahuje samu
korunu stromu. V dospělosti bývá
topol často poškozován větrem, protože má velice křehké dřevo.
Z dendrologického posudku, který
konkrétně pro stromořadí těchto
stromů u Berounky nechalo už v roce 2008 vypracovat Povodí Vltavy,
s.p., závod Dolní Vltava, vyplynula
prognóza postupného rozpadu
a znehodnocování stárnoucích topolových stromořadí. Věk topolů
překročil zenit fyziologického rozvoje, který je v našich klimatických
podmínkách 40-50 let. Posudek uvádí stav stromů jako rizikový.

Ob

ča

su

Zbraslavští divadelníci IV.

j e k ti

v

Toto je poslední díl našeho seriálu,
který je věnován práci ochotnické
činohry. Tentokrát se tedy zaměříme
na působení Zbraslavské kulturní společnosti od roku 1991 do současnosti.
Neznamená to však, že bychom se zbraslavskému divadelnictví již poté nechtěli věnovat – doposud jsme ani nenačali historii zdejšího stále oblíbeného loutkového divadla
a čeká nás i ohlédnutí za již zaniklým lesním divadlem. Ale to až někdy příště. Nyní se vraťme o pár let zpět - v roce 1988 byla v rámci akce „Pražané svému městu“
otevřena nová divadelní budova na Zbraslavi, nynější Divadlo Jana Kašky. Divadelní jevištní technologie byla řešena univerzálně, tedy umožňuje inscenování nejen loutkových
představení všemi druhy loutek, ale i představení činoherní. Od první premiéry v roce 1991 do dnešních dnů soubor nastudoval celkem 46 her. S ohledem na společenské
změny po roce 1989 vzniklo v roce 1991 občanské sdružení Zbraslavská kulturní společnost. Základní idea k založení společnosti vzešla od členů loutkářského souboru,
který v té době již několik let úspěšně pracoval pod tehdejším Kulturním domem MNV ve Zbraslavi. Hlavní činností společnosti je provozování loutkového a činoherního divadla
pro děti i dospělé.
Povodeň v srpnu 2002 zalila
Druhou premiérou roku 1993

divadlo vodou až do výše 1.8 m.
Znamenalo to přerušení činnosti
na více jak dva roky. Naštěstí se
podařilo vše opravit a navíc i ke
stávající budově přistavět nový
patrový objekt zázemí – slavnostní
přestřižení pásky provedl
v přítomnosti primátora hlavního
města Prahy MUDr. Pavla Béma
předseda Zbraslavské kulturní
společnosti Filip Toušek

byl Holbergův Jeppe z Hůrky,
v hlavní roli exceloval
František Pondělíček.
Jak se stalo u zbraslavských
ochotníků již tradicí,
byla podoba Jeppeho z Hůrky
poněkud svébytná. Přibyly
písničky, z textu zmizely
dobové narážky a mnohé vtipy
byly nahrazeny jinými

Úvodním představením obnovené činnosti činoherních ochotníků bylo
v roce 1991 jevištní pásmo písniček a kabaretních scének
na „staropražský folklor“ Sebrala patrola

František Pondělíček ve hře Mlynář a jeho dítě, kterou zbraslavští
pojali poněkud netradičně jako operetku
Se stoupajícími
zkušenostmi a sebevědomím
se zbraslavští ochotníci
rozhodli k nastudování
čtyř aktovek Zdaleka ne
tak ošklivá, jak se původně
zdálo Oldřicha Daňka.
Dodnes legendární výkon
podali v Příběhu uherském
František Kadleček a jeho
sestra Hana Rendeková

V roce 1994 měla premiéru
muzikálová pohádka pro
dospělé Perníková chaloupka
Heleny Němcové s hudbou
jejího syna Václava Vedrala.
Parodie ve verších, plná
vtipu a pojatá jako pouť
rozmanitými hudebními žánry
se v roce 2014 po bezmála
dvaceti letech dočkala nového
nastudování (a velkého úspěchu)

První premiérou po rekonstrukci
byla v listopadu 2005
hra Milana Kundery Jakub
a jeho pán v režii Jiřího
Kohouta a Tomáše Vacka,
kteří také ztvárnili hlavní role

Zatím posledním uvedeným titulem
byla komediální činoherní pohádka
Mach a Šebestová v režii
Filipa Touška. Divákům nabízí
v logickém celku několik známých
příběhů žáků 3. B

Méně hraná hra Aloise
Jiráska Magdalena Dobromila
Rettigová, uvedená v roce
1997, neoplývá dramatickými
zápletkami, zato nabízí řadu
postaviček, jejichž jednání
dovolí nahlédnout do doby
mnohým neznámé

V počtu repríz nejúspěšnější
hra místního souboru
S tvojí dcerou ne
by se asi hrála dodnes,
kdyby její scénu neodnesla
povodeň roku 2002

Co jiného by asi měli uvést zbraslavští
ochotníci než Rozmarné léto.
Dramatizace stejnojmenné novely
Vladislava Vančury vyžaduje opravdu
zkušeného režiséra, stal se jím Oldřich
Vlček

Materiály za Zbraslavskou kulturní společnost poskytl Filip Toušek, připravila Kateřina Drmlová
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Radotín vítal císaře Karla IV.
Spanilá jízda Jeho Výsosti Karla IV.,
císaře římského a krále českého, který se
svou chotí Alžbětou Pomořanskou, nejbližšími členy královské rodiny, představiteli moci světské i církevní, rytíři
a jezdci, opět letos projížděl Radotínem
dál na hrad Karlštejn, se konala v sobotu 6. června.
Radotínský rychtář Karel Hanzlík, toho času starosta Městské části

Praha 16, měl čest přivítat císaře
v milovaném Radotíně, předat mu
klíč od městských bran a naopak od
Jeho Výsosti obdržet výsady a městská
práva. Za dobrou správu Radotína jej
Karel IV. pasoval do stavu rytířského.
Další kratochvílí připravenou pro
císaře v podání Divadelního spolku
Gaudium, byl ladný tanec královského páru pod žhavým červnovým
sluncem.
Hlavní role císaře Karla IV. se ujal
Karel Král a královnu Alžbětu Po-

mořanskou noblesně ztvárnila Monika Vaňková. Známá jsou i jména
ostatních účinkujících, v roli císařova
bratra Jana Jindřicha se objevil bývalý
středočeský hejtman Petr Bendl, arcibiskupem Arnoštem z Pardubic se na
chvilku stal senátor Jiří Oberfalzer. Do
Radotína dorazil i Demetrios Lambrou
jako kyperský král Petr z Lusignanu.
Po odjezdu královské družiny ale
z á b av a ne konč i l a . Na
pódiu se postupně vystřídalo několik hudebníků
i skupin - zpěvák a kytarista Jan Kalousek, který
zahrál řadu známých hitů
nejen z filmových Šakalích
let a dostal některé diváky
„na kolena“, Milan Peroutka mladší, dobová hudba
v podání skupiny Antiquarius, znovu koncertující České srdce a aktuálně
bodující skupina SLZA i se
svým hitem „Lhůta záruční“. Hudební
program uzavřelo společné vystoupení
revivalové kapely Purple Mania a dívčího dua s houslemi String Ladies.
Tropické počasí přímo vybízelo
k osvěžení, popíjel se proto pěnivý
mok z produkce malých pivovarů i víno z královských vinohradů. Nálada
vydržela od odpoledne až do pozdního večera a tak se již mnozí těší na
příští rok, kdy se bude konat již desátý
ročník této akce.

„70” Štěpána Raka
Ano, je to tak, pan profesor Rak oslavil
8. srpna významné jubileum - sedmdesátiny. A tak je tu jedna malá gratulace.
Přání, které jde od srdce snad každému, kdo ho zná, poslouchá nebo třeba
jen jednou slyšel: I další roky ať jsou
prodchnuty dobrými tóny a setkáními.
Protože právě hudební potkávání
tvoří podstatnou část dárků, které si
k letošnímu „buclatému“ výročí Štěpán Rak připravil (hlavně pro své posluchače). K nim patřil i jeho nedávný
koncert v Rytířském sále hradu Karlštejn ve čtvrtek 13. srpna, kde s ním
vystoupil jeho syn Jan Matěj Rak.
Ti, kterým se nepodařilo navštívit
žádné z jubilejních vystoupení, si budou muset počkat až na to adventní,
které pan profesor přislíbil radotínským i letos. Leckdo se na ně těší už od
loňska. Koneckonců sám Štěpán Rak
v jednom rozhovoru řekl: „Kytara je
úžasný hudební nástroj, jehož kouzlo
tkví především v tom, že si na něj
v nějaké, byť sebemenší podobě, někdy
v životě „sáhl“ snad každý, čímž se nám
všem stala do jisté míry blízká. Ale pak

je zde ještě jeden důležitý faktor a tím
je její rychle doznívající tón. Čím krásnější jej vyloudíme, tím více jej toužíme
slyšet znovu a znovu. Je to jako magnet,
jehož moc je neodolatelná.“
Koho z těch, kdo někdy slyšeli
mistrovu magickou hru, ta moc nezasáhla?

Vycházka z Radotína na Zbraslav
Studenti Vyšší odborné školy cestovního ruchu si připravili procházku, při
které chtějí ukázat, že je zajímavé podívat se mimo centrum Prahy. V pondělí
14.9.2015 ukážou něco málo z Prahy 16.
Soutok Berounky a Vltavy byl místem, kde již od doby kamenné sídlili
lidé. Přímo v oblasti nádraží Radotín
byla archeology odhalena sídla lidí
knovízké kultury z doby bronzové.
Klín země mezi Berounkou a Vltavou
před jejich soutokem by měl být areálem vodních sportů a rekreace.

Zbraslav je spojována především
s keltským opidem, ale je zde i Zbraslavský zámek – klášter s pohnutou
historií. Za první republiky byla Zbraslav oblíbeným výletním místem díky
svým přírodním podmínkám, a tak
zde najdeme například vilu Vladislava
Vančury.
Zveme všechny milovníky historie
a pěší turistiky.
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Nízkoprahový Klub Radotín je tu deset let,
přijďte se do něj podívat
Oslava desetiletého výročí založení
nízkoprahového Klubu pro děti a mládež v Radotíně se konala již 21. května,
ale na dny otevřených dveří všechny zve
Proxima Sociale o.p.s., jeho provozovatel, nyní v září.

Ocenění desetileté práce
21. května se vedení organizace Proxima Sociale o.p.s a sociální pracovníci kKlubu Radotín společně setkali
s představiteli Městské části a Úřadu
Prahy 16 a radotínských škol, aby
zrekapitulovali 10 let vzájemné spolupráce. Proxima Sociale o.p.s. představila služby, které organizace nabízí
a poskytuje a aktivity, které probíhají
v Klubu Radotín. Přítomní ocenili, že
se podařilo vybudovat kvalitní zázemí
pro mládež, která přijala klub za svůj

Vyšehrad vyhrál
Vody Berounky v sobotu 20. června
vířil sedmý ročník Radotínské neckyády. Opět se přitom našlo dost skvostných „bláznů”, kteří dohromady dokázali na start připravit devět famózních
plavidel. Král mezi nimi, Tomáš Hanzl,
se tentokrát nepustil do ničeho menšího,
než do výletního parníku.
Navzdory nepříznivým předpovědím počasí přijely v sobotu do radotínských říčních lázní všechny ohlášené posádky a k nim se zde navíc přidal
jeden sólový jezdec na duši.
Zpočátku, uprostřed provazů deště,
to vypadalo, že kromě pořadatelů,
otužilých závodníků a jejich doprovodných týmů už nedorazí vůbec
nikdo, ale počasí nakonec přestalo
poslouchat meteorology, mraky propustily slunko a zábava mohla začít.
Po úvodním představení plavců
a jejich plavidel přišel čas losování
startovních čísel. Ta si na Radotínské
neckyádě musejí zástupci posádek
doslova urvat – z větví čnících nad
hladinu řeky na protilehlém břehu.
Letos bylo pro diváky losování poněkud nudné, proběhlo totiž naprosto
hladce. Ke koupání došlo v jediném
případě, a to až při výstupu z lodi.

Předprodej
podzimních
zájezdů
Městská část Praha 16 opět připravila
podzimní sérii zájezdů se zvýhodněnou
cenou pro radotínské seniory a seniorky.
Jejich předprodej se uskuteční
v pondělí 7. září mezi 8. a 10. hodinou
dopolední v Klubové scéně Milana
Peroutky.

Z Radotína na Zbraslav - pondělí
14. září, sraz u zastávky PID
Nádraží Radotín v 15.30 hodin.
Tentokrát jsou připraveny následující
cíle výletů:
23. 9. Zámek Litomyšl, Polička
a život na vsi
30. 9. Zámek Dub a Helfenburk
14. 10. Karlovy Vary
21. 10. Polsko, zámek Ksiaž
Místo na zájezdu není možné
rezervovat před předprodejem.

Více informací lze získat v cestovní
kanceláři CK2, která zájezdy
zajišťuje, a to na tel: 224 313 161,
731 170 029.

a je ochotna aktivně se podílet na jeho
provozu. O tom, že toto zařízení má
úspěch, svědčí vysoká návštěvnost
klubu. Řeč se stočila i k proměnám,
které sociální pracovníci v práci s dětmi a mládeží zaznamenali v uplynulých letech. Všichni se shodli na tom,
že se sociální prostředí stává stále složitější, což klade na sociální pracovníky a jejich práci velké nároky.
Odpoledne pak následoval program
pro uživatele služeb klubu, jejich kamarády a rodiče. Součástí programu
bylo grilování, které si i přes nepřízeň
počasí všichni užili.
Přijďte do klubu - v rámci Týdne
n í z k o p r a h o v ýc h k l u b ů , k o n a ného pod záštitou České asociace
streetwork, proběhnou ve dnech
21., 23. a 24. září (vždy od 14.00 do
18.00 hodin) v Klubu Radotín v ulici
Loučanská dny otevřených dveří.
Klub chce během nich představit
aktuální témata zaměřená na preven-

ci, svůj současný program i to, co se
povedlo a co se naopak chystá. V těchto dnech budou moci klub navštívit
nejen děti a mládež, pro které je tento
klub primárně určen, ale například
i rodiče, učitelé a všichni ti, kteří by se
chtěli dozvědět něco více o jeho fungování. Budou tu fotky z desetiletého
působení klubu, proběhne výtvarná
dílna a návštěvníci se mohou těšit i na

A pak už zbývala jen maličkost – dostat lodě na vodu a poté i do cíle. První
vyrazil Čaroděj, nejprve se svou duší
trochu zápolil, ale nakonec se mu ji
podařilo zkrotit. Hned za ním vyrazil
již loni otestovaný model sokolských
necek, jeho posádka se letos nebála
přibrat navíc dva pasažéry. Káhira
expres naproti tomu už v sedlech
velblouda a osla pro nikoho dalšího,
než pro svou posádku, místo nenašel.
V těsném závěsu za nimi odrazil Bobek, pěkně pod papírem a obklopený
mouchami a prolezlý červíky. Za ním
následoval Bicyklosurf tandem řízený
(tam kde to šlo) starostou Karlem Hanzlíkem. A pak již zahoukal Vyšehrad
obsazený do posledního místečka, vy-

pustil mohutný sloup kouře a odplul
ke kostelu. Parník stíhal samostatný
Havajský mléčný bar a dále plovoucí
plovárna Dobřichovické střely. Kra
s Eskymáky a jejich psím spřežením
bohužel natáčela iglú proti větru a tak
chvílemi mířila spíš na Černošice, ale
i ona nakonec do cíle dorazila. Tam
i ji tak mohla ocenit odborná porota
a diváci, kteří vše pozorovali z lávky
s potřebným nadhledem. Pak si ještě
v lázních mohli poslechnout kapelu
JEZ – country a šlo se na oceňování.
A zde jsou výsledky: 1. Vyšehrad,
2. Bobek a jeho parta, 3. Dobřichovická střela, 4. Havajský mléčný
bar, 5. Necky – Sokol, 6. Bicyklosurf
tandem, 7. - 9. Kouzelník, Eskymáci,
K á h i r a e x pre s . Po
před á n í v š ech c en
věnovaných sponzory
hrála ještě bigbeatová
kapela Long silence.
Ale to už jen pro ty
nejotužilejší. Ostatní
odešli domů přemýšlet o tom, zda, a pokud ano, na čem pokoří Berounku příští
rok oni. Ať tedy mají
stejně skvělé nápady
jako letošní plavci.

turnaj ve stolním fotbálku. V případě
pěkného počasí se poslední den otevřených dveří – ve čtvrtek 24. září
uskuteční venku před klubem zajímavý a pestrý program.

Jeden čaj, jedno divadlo
Poslední pravidelné setkání pro radotínské seniory bylo zase jiné. Hodně jiné.
K čaji či kávě tentokrát příchozí dostali
pořádnou porci kultury – komorní
představení Králův poslední soud.
Ve středu 17. června se ti ze zdejších
dříve narozených, kteří měli zájem, sešli ve velkém sále Kulturního střediska Radotín na tradičním Čaji o třetí,
který pro ně uspořádala Městská část
Praha 16. Vedle příjemného prostředí
pro vzájemné rozhovory a bohatě prostřených stolů tu byla
tentokrát připravena
i divadelní scéna. Velmi jednoduchá – pro
jediného herce. A ten
ji dokonale obsáhl.
Fra nt išek K reuzmann z DSFK coby
Václav II., ohlížející se
zpoza prahu smrti za
svým životem a všemi
blízkými i za svými
nepřáteli, naplni l
vzdálený příběh živými emocemi. A sál mu
tiše naslouchal. K síle
prožit ku napomohl
i hudební doprovod
Jakuba Pospíšila.
Své pozdravení
a informace o aktuálním dění v městské části starosta Mgr. Karel Hanzlík
tentokrát připojil až po kulturním
programu. Vyslechl si jak díky za

právě získané zážitky, tak i nejrůznější
připomínky – tentokrát především
k přechodům pro chodce. Koneckonců podobná setkání jsou nejjednodušší
možností, jak se starostou probrat to,
co koho zrovna v tu chvíli trápí.
A kdy se ta příležitost naskytne příště? Hned v úterý 15. září, samozřejmě
o třetí odpoledne ve velkém sále U Koruny. K tradičnímu setkání radotínských seniorek a seniorů bude tentokrát

připravena velká směs romantických
písní a árií Hudební Hollywood, které
přednesou Anna Dushkina s Vladimírem Frantou.
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NÁVRHY, ÚPRAVY
A ODBORNÁ PÉČE
O ZAHRADY
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Lenka Bennerová
Vaše zahradnice
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tel: 775 058 228
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email:
vasezahradnice@email.cz
www.vasezahradnice.webnode.cz
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Cena v Kč
Formát
inzerátu

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)

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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JS ANGLIČTINA RADOTÍN
nabízí

Semestrální kurzy angličtiny a dalších cizích
jazyků pro dospělé i děti
» podzimní semestr začíná
14. 9. 2015 a končí 29. 1. 2016
» jazykové kurzy pro dospělé
pouze 2 900 Kč
» max. 8 studentů ve skupině,
mini kurzy pouze 4 studenti
» kurzy konverzace s rodilým
mluvčím
» příprava na zkoušky FCE, CAE
IELTS a státní maturitu
» dětské kurzy s vyzvednutím dětí ve škole
» firemní a individuální výuka angličtiny, francouzštiny a němčiny

Příměstský jazykový tábor pro děti 24. – 28. 8. 2015
Jazykové studio Angličtina Radotín
Nám. Osvoboditelů 69, Praha 16 – Radotín
www.anglictina-radotin.cz
tel.: 777 057 013
e-mail: verakunt@yahoo.com
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INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,
opravy, rekonstrukce, nové montáže.
Václav Císařovský
Ke Zděři 244/23
153 00 Praha 5 - Radotín
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mobil: 602 839 868
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MICHAL VAVŘIČKA

ŽEHLENÍ PRÁDLA

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

UŠETŘÍME VÁŠ ČAS A VAŠE PRÁDLO VYŽEHLÍME ZA VÁS

mobil: 604 404 907

Odvezeme a přivezeme zpět
na vámi domluvenou adresu.
Vyžehlené prádlo dodáváme do 2dnů.

Odvykání kouření

Při objednání minimálně jednoho boxu
neplatíte žádné dopravné!

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

604 207 771
224 214 617

Rozvážíme a svážíme: pondělí, středa, pátek
9 - 11 hodin 17 - 19 hodin
Kontakt: www.dpdoma.cz
Facebook / DP DOMA, Telefon 731 052 267

STRANA 6
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PVC, KOBERCE,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
DŘEVĚNÉ PODLAHY,
ODBORNÁ MONTÁŽ
KARLICKÁ 10
PRAHA 16 RADOTÍN
WWW.AR-PODLAHY.CZ
info@ar-podlahy.cz
Tel.: 257912736

Informační měsíční periodikum pro
správní obvod Prahy 16. Vydává
Městská část Praha 16.
Adresa redakce:
V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105,
e-mail: noviny@praha16.eu,
http://www.praha16.eu.
Registrováno pod evid. číslem
MK ČR E 14517.
Řídí redakční rada.
Šéfredaktor: Mgr. Karel Hanzlík.
Redaktoři:
Kateřina Drmlová, Jana Hejrová, DiS.,
Ing. Pavel Jirásek,
Mgr. Miroslav Knotek,
Bc. Iveta Krejčí, Věra Peroutková.
Grafická výroba: Emil Souček.
Spolupráce za městské části:
za MČ Zbraslav Blanka Velemínská,
MČ Lochkov Eva Filipová,
MČ Lipence Michal Popek,
MČ Velká Chuchle Pavel Kováč.
Redakční uzávěrka 5.8.2015.
Vychází 17.8.2015.
Náklad 10 000 výtisků.
Výtisk a distribuce ZDARMA.
Tisk Grafotechna print s.r.o.,
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
Další číslo vyjde 15.9.2015.
Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 3.9.2015. Distribuce do všech poštovních schránek ve správním obvodu
zajištěna prostřednictvím České pošty s.p.
Za obsahovou a věcnou správnost odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí.

ODVOZ a LIKVIDACE
ODPADNÍCH VOD a FEKÁLIÍ
MAN 9,5 m3 silniční/MAN 5 m3 terénní 4x4

AUTODOPRAVA - KONTEJNERY
LIKVIDACE STAVEBNÍHO ODPADU,
DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU,
ZEMNÍ PRÁCE BAGREM
CAT 428C, CAT 302.5C, CAT 242B
Objednávky: Po - Pá: 6,30 hod. – 15,00 hod.
Tel.: 606 508 015 736 218 318
257 911 732
www.garbine.cz
e-mail: garbine@seznam.cz

Instalace,
dodávky, opravy.
Zajištění HD příjmu
Skylink, CS Link.
ING. HORSKÝ
TEL.: 602 435 328 NON - STOP
WWW.ANTENY-HORSKY.CZ
ANTENY.HORSKY@ SEZNAM.CZ

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

Malířské práce
štuky - laky - stěrka
+ návštěva zdarma!
tel.606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

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

tel./fax: 257 741 069
mobil: 602 224 419
e-mail: hasic.servis@drofa.cz
www.drofa.cz
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18. 8.

Věčně mladá USA
120 Kč
Kdo z nás by nechtěl přestat stárnout? – Blake Lively
20.00
Amy USA/GB
80 Kč
Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným jménem Amy
Winehouse? Dokument nechává promlouvat zejména Amy samotnou
19. 8. 17.30
Ant man USA 3D
130 Kč
Větší hrdinové už nebudou…
20.00
Papírová města USA
110 Kč
Po filmu Hvězdy nám nepřály, přichází do kin další filmová
adaptace románu Johna Greena – Nat Wolff, Cara Delevingne
20. 8. 17.30
Pařížská blbka Francie
100 Kč
Cíl je jasný: zaslouží si mít život lepší než zbytek lidstva
20.00
Mission Impossible – Národ grázlů USA
120 Kč
Agent Ethan Hunt jde znovu po krku těm největším grázlům
současného světa! – Tom Cruise, Simon Pegg
21. 8. 17.30
Malý dráček SRN
100 Kč
Kokosáček je létající drak, který nelítá a Oskar je drak masožravec,
který se stal vegetariánem. A teď se oba musí stát hrdiny!
20.00
Nenasytná Tiffany ČR
110 Kč
Hororová komedie – Leoš Noha, Petr Čtvrtníček
22. 8. 17.30
Uuups! Noe zdrhnul… SRN/Belgie
100 Kč
Je konec světa! Blíží se obrovská povodeň, dostatečně velká na
vyhubení veškerého života na Zemi. Co bude s malými raťafáčky?
20.00
Vykolejená USA
110 Kč
Nová komedie režiséra Judda Apatowa slibuje hodně drsný humor
25. 8. 17.30
Ant – man USA
100 Kč
20.00
Když zvířata sní Dánsko/Francie
90 Kč
Všichni znají pravdu - kromě ní. Když zvířata sní, není radno je rušit
26. 8. 17.30
Fantastická čtyřka USA
120 Kč
Během neúspěšného pokusu o teleportaci získají čtyři mladí vědci
specifické superschopnosti
20.00
Pařížská blbka Francie
100 Kč
27. 8. 17.30
Pixely USA 3D
155 Kč
Mimozemšťané si chybně vyloží videozáznamy klasických videoher
jako vyhlášení války – Adam Sandler, Josh Gad
20.00
Iracionální muž USA
120 Kč
Profesor filozofie si prochází existenciální krizí a nedaří se mu nalézt smysl
života – další film Woodyho Allena – Emma Stone, Joaquin Phoenix
28. 8. 17.30
Uuups! Noe zdrhnul… SRN/Belgie
100 Kč
20.00
Vykolejená USA
110 Kč
29. 8. 17.30
Pixely USA
120 Kč
20.00
Fantastická čtyřka USA
120 Kč
1. 9. 17.30
Mimoni USA 3D
130 Kč
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání
roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi s velkým P?
20.00
Pride GB
90 Kč
Během Gay Pride v Londýně se skupina aktivistů rozhodne pomoci
rodinám stávkujících horníků. Odborový svaz se ale zdráhá jejich
pomoc přijmout – Bill Nighty, Andrew Scott, Imelda Staunton
2.9. 17.30
Bez kalhot XXL USA
110 Kč
Děj navazuje na první film, kdy Mike ukončil svou kariéru striptéra a i
zbývající členové striptérské skupiny se chystají hodit ručník do ringu.
20.00
Slow west GB/NZ
80 Kč
Šestnáctiletý Jay ze Skotska pátrá v americkém Coloradu 19. století
po ženě, kterou miluje – Kodi Smit-McPhee, Michael Fassbender
3. 9. 17.30
Barbie rock´n royals USA
115/90* Kč
Muzikálová pohádka pracuje s oblíbeným motivem záměny dvou
naprosto odlišných charakterů
20.00
Hitman: Agent 47 USA/SRN
110 Kč
Vrah se smyslem pro detail – Rupert Friend, Hannah Ware
4. 9. 17.30
Mune – strážce měsíce Francie 3D
130 Kč
Malý faun byl jmenován strážcem měsíce, ale kvůli své nezkušenosti
způsobil nehodu, kterou musí napravit
20.00
Věčně mladá USA
110 Kč
5. 9. 17.30
Hitman: Agent 47 USA/SRN
110 Kč
20.00
Iracionální muž USA
100 Kč
8. 9. 17.30
Papírová města USA
110 Kč
20.00
Kurýr: restart Francie
120 Kč
Kurýr se proti své vůli musí spojit s nájemní vražedkyní, aby zničili
gang obchodníků s lidmi – Ed Skrein, Loan Chabanol
9. 9. 17.30
Mallory ČR
80 Kč
S Mallory se život nemazlil, ona se však po porodu syna dokázala vymanit
z drogové závislosti a zvládla i období, kdy se ocitla s dítětem na ulici
20.00
Domácí péče ČR
100 Kč
Obětavá zdravotní sestra Vlasta při své práci na jihomoravskémvenkově
ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů – Alena Mihulová
10. 9. 17.30
Opeřená banda Mexiko/USA
100 Kč
Animovaná akční komedie
20.00
Úžasný Boccacio Itálie/Francie
90 Kč
Ze stovky povídek Boccacciova renesančního klenotu Dekameron si jich
duo Tavianiů zvolilo pět plných fantazie, lásky, touhy a grotesky
11. 9. 17.30
Malý dráček SRN 3D
120 Kč
20.00
Kurýr: restart FR
120 Kč
12. 9. 17.30
Nikdy není pozdě USA
130 Kč
Meryl Streep jako slavná kytaristka, která se ve snaze splnit si své sny
o rockandrollové slávě dopustila spousty životních chyb
20.00
Gansterka ČR
130 Kč
BABY BIO – PRO RODIČE NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ
23. 9. 10.00
Andílek na nervy ČR
60 Kč
Čtrnáctiletá fashion bloggerka si musí po smrti matky vybrat, zda žít v
dětském domově nebo s otcem, kterého nikdy neviděla – na vesnici!
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
5. 9 16.00
Malý dráček SRN
100 Kč
12. 9. 16.00
Barbie rock´n royals USA
115/90* Kč

KULTURA - SPOLEČNOST

17.30

115/90* u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

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

24.-29. srpna
ESCM
evropský sobalový superpohár
hřiště SC Radotín
(více viz str. 9 a
www.escm2015.eu,
facebook.com/escm2015.eu,
twitter.com/escm2015)
25. srpna
Zápas s Albright College
přípravné basketbalové utkání
radotínská sportovní hala
od 20.00 hodin (více viz str. 10)
7. září
Předprodej zájezdů
pro radotínské seniorky a seniory
pořádaných Městskou částí Praha 16:
23. 9. Zámek Litomyšl,
Polička a život na vsi
30. 9. Zámek Dub a Helfenburk
14. 10. Karlovy Vary
21. 10. Polsko, zámek Ksiaž
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 8.00 do 10.00 hodin
12. září
Radotínské Burčákobraní
kulturně společenský podnik pod
taktovkou Městské části Praha 16
a Českého archivu vín
vystoupí Romská cimbálovka pana
Kováče, mezinárodní kapela Caribe
z Bolívie, reggae skupina Švihadlo
a Elvis Presley revival
Součástí programu bude
anketa o ceny a divadelní stan
pro děti: loutkové Pověsti české
Divadla Toy Machine
pro dospělé: originální Vtipomat Bely
Schenkové, divadlo ANPU
před radnicí Městské části Praha 16
a na náměstí Sv. Petra a Pavla jinými slovy všude v prostoru před
lávkou přes Berounku
13. září
Loučení s létem & Vrh koulí
dva turnaje (první je pétanque-ový)
do 3. mistrovství
Radotína v boulo/koulo
boulodrom v areálu Beach arény
v ulici K Lázním od 13.30 hodin
15. září
Čaj o třetí
tradiční setkání radotínských
seniorek a seniorů – s velkou směsí
romantických písní a árií Hudební
Hollywood: Anna Dushkina
a Vladimír Franta
velký sál Kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny
od 15.00 hodin
21., 23. a 24. září
Dny otevřených dveří v Klubu
Radotín
více viz str. 4
24. září
zkušební hodina
Kurzu jógy s Luckou
(kurzy jógy budou probíhat od října
vždy ve čtvrtek od 8.30 a 10.30 hodin)
Kulturní středisko Radotín
v domě U Koruny od 8.30 hodin
rezervace nutná!
na e-mail: truksova-l@seznam.cz
případně na tel.: 723 570 421
více na www.praha16.eu
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20. srpna
Domácí péče
nový český film
Letní kino Kamínka od 21.30 hodin
26. srpna
Amy
celovečerní britský hudební
dokument o Amy Winehouse
Letní kino od 21.30 hodin
27. srpna
Jiří Schmitzer
Live koncert
Letní kino Kamínka od 19.00 hodin
29. srpna
Zbraslavské jarmarky
na Zbraslavském náměstí
od od 8.30 do 12.30 hodin
30. srpna
Rozmarná letní plovárna
Podaří se jedno odpoledne vzkřísit
ducha prvorepublikové plovárny?
U Vltavy na Závisti od 14.00 hodin
4. září
Pohádkový les
tradiční akce pro celou rodinu
louka v Borovičkách a přilehlé okolí
od 16.00 hodin
5. září
Zbraslav – Jíloviště
48. ročník jízdy historických
vozidel do vrchu
dopoledne výstava automobilů
na Zbraslavském náměstí
jízda do vrchu startuje ve 13.00 hodin
12. září
Zbraslavské jarmarky
na Zbraslavském náměstí
od 8.30 do 12.30 hodin
12. září
Obnovená paměť
aneb vzpomínka na zničený chrám
přednáška ing. arch. K. Paška
o zničeném chrámu
Nanebevzetí P. Marie na Zbraslavi
v zámeckém parku od 17.00 hodin
Změna programu vyhrazena!
Informace, rezervace, vstupenky:
kulturní odd. ÚMČ Praha - Zbraslav
U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801
kultura@mc-zbraslav.cz

24.-28. srpna
LEGO Bricks for Kids
Škola super hrdinů
příměstský tábor
pro děti ve věku 6-12 let
rezervace nutná
I o prázdninách probíhá:
Prázdninové cvičení
úterý 19.45 hodin – powerjoga
čtvrtek 18.00 hodin – pilates
info v rezervačním systému Pexesa
Přes překážky
projekt Pexesa, zaměřený na pomoc
v krizi, těžké situaci, při řešení problémů
Pexeso nabízí příjemné prostředí
pro děti, rodiče, celé rodiny
více na www.pexeso.org/cz/
Pres-prekazky/Poradny
od září
Seberozvoj zdarma!
kurzy počítačových a komunikačních
dovedností financované z projektu
ESF, hlídání dětí je zajištěno zdarma
přihláška je možná do jednoho či více
kurzů dle vlastního výběru:
• Počítačové dovednosti pro práci
v kanceláři (10.9.-29.10., st a čt)
• MS Word (8.-22.9., po, út)
• MS Excel (28.9.-12.10., po, út)
• MS PowerPoint (13.-27.10., po, út)
• Kurz osobního rozvoje (6 workshopů
na témata: Time management, Stress
management, Sám sobě koučem,
Komunikace tělem a vzhledem,
Změna, Rozvoj kreativního myšlení
v termínech 3., 11., 18. a 25.9., 2.
a 9.10.)
rezervace míst v kurzech: 777 991 742
nebo na jitka.simkova@attavena.cz
více na www.nastuptesi.webnode.cz
více na www.pexeso.org

NoViolet Bulawayo –
Chtělo by to nový jména
Originální vyprávění začíná ve slumu
v africkém Harare: desetiletá dívka
pojmenovaná Miláček má různé
kamarády – jmenují se třeba Bastard, Bůhví,
Stina. Jejich otcové, případně oba rodiče
se povětšinou kamsi ztratili. Kradou ovoce,
hrají si s odpadky. A hlavně sní o tom,
že se jim podaří někam odjet, do Ameriky,
do Evropy. Miláček má štěstí, jí a její
matce se to podaří díky tetičce v Detroitu.
Jenomže idealistické představy dítěte jsou
jedna věc – a špinavé velkoměsto zasažené
hospodářskou krizí věc druhá.
nakladatelství Odeon
Čang Čin-song – Milovaný vůdce –
můj útěk ze Severní Koreje
Autor dává nahlédnout do zákulisí života
v Severní Koreje. Dosud žádný příslušník
severokorejské elity nepopsal tak detailně
vnitřní fungování tohoto totalitního státu
a jeho propagandistického aparátu. Čang
Čin-song měl coby severokorejský oficiální
básník báječný život, dokud se ovšem
neztratila přísně zakázaná kniha, kterou
půjčil svému příteli.
nakladatelství CPress
Jane Hawkingová – Cesta do nekonečna můj život se Stephenem
Jane Hawkingová je první žena patrně
nejznámějšího vědce současnosti,
Stephena Hawkinga. Tomuto dnes
třiasedmdesátiletému matematikovi
a teoretickému fyzikovi diagnostikovali
ve 21 letech neléčitelné postupné ochrnutí
nervového systému a dávali mu maximálně
dva roky života. Jane Hawkingová popisuje
jejich společný život, úspěchy i neúspěchy,
bez zábran líčí krach jejich vztahu.
Tento ojedinělý příběh se dočkal
i filmového zpracování.
nakladatelství XYZ
Martin Maršálek – Osadní toulky –
nohejbal na trampských osadách
v okolí Prahy – Vltava a Berounka
První díl řady přináší přehled o trampských
a chatových osadách v okolí Prahy
v povodí Vltavy a Berounky.
Seznamuje se vznikem osady a vývojem
nohejbalu, nechybí popis vlajky, historické
a současné fotografie, rozhovor
s pamětníky. Dále mapy s vyznačením
umístění osad v příslušné oblasti a stručný
turistický popis oblasti. Publikace tak není
ryze historicko-sportovní publikací, ale
poslouží jako průvodce pro ty,
kteří se zajímají o tramping a nohejbal
a chtějí navštívit místa, spojená
s těmito českými fenomény.
nakladatelství Mladá fronta
PRO DĚTI
Lenka Rožnovská – Vašek Prášek Mydlinka
Na některé vynálezy si svět musel počkat,
dokud s nimi nepřijde Vašek Prášek.
Už jako malý chlapeček vynalezl bublifuk
z dlaní a jako větší pak sestrojil
mydlinostroj. Neobvyklé vynálezy
přitahují neobvyklé lidi a neobvyklé
příběhy. Láskyplný příběh o přátelství
a vynalézavosti, ve kterém jsou dospělí
stále dětmi, zatímco děti dokážou být
zodpovědné jako dospělí, doplnila svými
ilustracemi Magda Veverková.
nakladatelství Grada
Zuzana Pospíšilová – Policejní pohádky
Není zločinec jako zločinec. Páchat škodu
může kdekdo, například čert nebo pirát,
známé firmy, avšak na cestu zločinu se
mohou vydat i zdánlivě bezúhonné bytosti.
Až si přečtete, co vyvedli tchoř, kuna nebo
splašená formule, tak se nestihnete divit.
V pohádkách ale nemají zločinci šanci, jako
strážci pořádku totiž nastupují pavouci
s píšťalkou, kouzelná policejní čepice,
kočka Adelinda nebo detektiv Karamelka.
nakladatelství Grada
Radek Chajda, Kamila Teslíková
U6 - úžasný svět technik
Oblíbená televizní soutěž plná pokusů
a zážitků, ve které si soutěžící vyzkouší
fyzikální zákony na vlastní kůži,
je tu na knižních stránkách!
nakladatelství České televize
Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav
tel.: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@mc-zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/knihovna
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ukazuje, že úplně každý může změnit
svůj život od základu.“ Radka Urbancová, Aerofilms.

MALLORY
13 let na cestě ze dna v dokumentárním filmu Heleny Třeštíkové.
Po unikátních časosběrných dokumentech Marcela, René a Katka
přichází dokumentaristka Helena
Třeštíková s novým filmem, v němž
13 let sleduje hlavní hrdinku Mallory, která se po těžkých životních
peripetiích odhodlaně snaží vrátit
do běžného života. S Mallory se život nemazlil, ona se však po porodu
syna dokázala v ymanit z drogové
závislosti a zvládla i období, kdy se
ocitla s dítětem na ulici a žila jako
bezdomovec. Mallory dnes na střední
odborné škole studuje obor Sociální
činnost a své uplatnění nakonec nalezla v pomoci těm, jejichž životy zná

PRIDE

Hrají: Bill Nighy, Andrew Scott, Dominic
West, Imelda Staunton, Joseph Gilgun.
„Ponížení všech zemí, spojte se!”
Film podle skutečných událostí
o hledání porozumění mezi lidmi,
které zdánlivě nic nespojovalo. Léto

1984. V Británii vládne železná lady
Margaret Thatcherová a hornické
odbory stávkují na protest proti její
politice. Během Gay Pride v Londýně

Úroveň: lehká

6

se skupina aktivistů rozhodne podpořit rodiny horníků finanční sbírkou.
Má to však jeden zádrhel. Odborové
hnutí se zdráhá jejich dar přijmout.
Aktivisté se rozhodnou bojovat
s předsudky osobně. Nasednou do minibusu a vydají se do zapadlé waleské
vesnice. Začne se
psát neuvěřitelný
příběh o sblížení
dvou rozdílných
komunit.
Matthew Warchus má za sebou
velmi úspěšnou
a produktivní kariéru divadelního
režiséra, během
které působil v celé řadě prestižních
britských divadel
a režíroval mnoho
úspěšných inscenací (mj. her Williama
Shakespeara). Divadlo stálo i za jeho
filmovým debutem – pro stříbrné
plátno zadaptoval v roce 1999 drama

Sama Sheparda Simpatico. Film se
však dočkal velmi chladného přijetí.
Řízné komediální drama Pride je
jeho úspěšným návratem k filmové
režii po dlouhých čtrnácti letech
a zároveň vydařeným příspěvkem
k britské škole angažované sociální
komedie.
Hlavní festivalové ceny a nominace:
Cannes 2014, cena Queer Palm
British Academy Film Awards, výjimečný britský debut
CITACE KRITIK:
Nesmírně poutavé, důležité a inspirativní. (Bill Goodykoontz, Arizona
Republic)
Ten typ srdečného dramatu, které
donutí publikum k potlesku a slzám.
(Stephen Holden, e New York Times)
Brilantní zábava. (David Denby, e
New Yorker)
Uvede Kino Radotín v úterý 1. září
2015 ve 20.00 hodin

Úroveň: těžká

Po tìké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. Poslyte,
nevidìli jsme se u nìkde? Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!
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Uvede Kino Radotín ve středu
9. září 2015 v 17.30 hodin.

nejlépe – lidem na okraji společnosti.
Film Mallory je tak kromě jiného
f i lmem o naději,
že každý má šanci
změnit svůj život.
„Když budete mít
někdy pocit, že něco
nejde, a vzpomenete
si na Mallory, budete
se možná trochu stydět. Tahle žena v sobě i v těch nejtěžších
momentech dokázala najít sílu, neztratit
naději v to, že se
věci můžou obrátit k lepšímu, a nakonec i odhodlání
pomáhat druhým.
13 let života Mallory
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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 30.7.2015
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ANT-MAN

Další filmový komiks dokazuje, že na
velikosti sakramentsky záleží.
Scott Lang (Paul Rudd) je zlodějíček
se srdcem ze zlata. Právě ho propustili
z vězení a on se snaží posbírat střepy
života, který ho zavál na nesprávnou kolej. Střepy profesní i rodinné.
Manželka s dcerkou si našly nového
manžela a tatínka, kamarádi z kasařské branže se vysmívají jeho snahám
sehnat počestnou práci, a už už to vypadá, že ho okolnosti opět svedou na
scestí a bude z toho typická recidiva.
Marně hledáte po nastínění úvodních minut komiksovou DNA? Ano,
Ant-Man je ze stejné stáje jako Kapitán Amerika, or nebo Avengers, ale
začíná mnohem komorněji, tak trochu
jako festivalové komedie, u kterých divák osciluje mezi smíchem a zármutkem, když vidí, jak život s hlavním hrdinou nesportovně, ale vlastně docela
realisticky zametá.
Přesto je semínko něčeho velkého,
pardon, tedy vlastně malého, zaseto už
v první scéně, kdy sledujeme události
dávno minulé a s nimi i bezchybně
d i g it á l ně om l a z eného M ic h ael a
Douglase, který Howardu Starkovi
(otec Tonyho Starka alias Iron Mana),
odmítne vydat vědecko-fantastický
trumf, který z něj v letech studené
války dělal superhrdinu. Komiksoví
znalci vědí, že jde o revoluční způsob
zmenšování děr mezi atomy, který
umožňuje Hanku Pymovi (Douglas)
zmenšení na velikost mravence, aniž
by přitom přišel o svou sílu. Razance
kulky a občasná pomoc od milionů
věrných druhů - mravenců, které
Hank ovládá pomocí rádiových vln,
dělá z Ant-Mana alias Mravenčího
muže cenného spojence a obávaného
protivníka. Takový malý velký hrdina. Divák a spolu s ním i Scott Lang
ovšem opravdový potenciál zmenšovacího obleku a obrovskou moc, která
v něm třímá, na vlastní kůži pocítí až
zhruba ve čtyřicáté minutě snímku,
kdy události naberou spád. Do té
doby sledujeme jen velmi svižnou
komedii se sympatickými vedlejšími postavami, které sypou hlášky

a nápady z rukávu jako zkušení cirkusáci. Je patrné, že režisér Peyton Reed
(Kašlu na lásku, Rozchod), tenhle žánr
zvládá a používá ho jako účinnou
berličku i při budování komiksového
světa. Jakmile se však s magickým oblekem propadneme do miniaturního
světa mraveniště, film se stále drží své
mise - představit nového hrdinu jako
chlápka z lidu. Je to obyčejný člověk,
který dělá chyby a tvrdě za ně platí.
Teď však dostává z rukou stárnoucího
Hanka Pyma štafetový kolík a musí se
naučit zachraňovat svět, a to tak, že se
spolu s Pymovou půvabnou, ale komplikovanou dcerou (Evangeline Lily)
pokusí zmařit plány Hankova bývalého chráněnce, který je také na stopě
zmenšovacího séra a hodlá ho prodat
diktátorským režimům, které za přelomovou zbraň nabízejí miliardy.
Ano, plán hlavního záporáka je trochu chatrnější, stejně jako jeho snaha
trumfnout Hanka Pyma a postavit ještě lepší oblek. Finále se tak smrskne na
přeměřování ega dvou chlápků o velikosti mravence, kteří svádějí souboj
tu v kufříku, tu na zmenšené železnici
uprostřed dětského pokoje. A možná
přijde i mašinka Tomáš. Režisér Peyton Reed naštěstí i tyhle scény bere
s notnou dávkou nadsázky a ironie,
takže Ant-Manovi nelze vyčítat chybějící měřítko nebo nepříliš těsné spojení
s ostatními superhrdiny ze stáje Marvelu. Jako představení sympatického
nováčka celovečerní Ant-Man poslouží
dokonale a královsky pobaví i ty diváky, kteří se v okatě opulentních komiksech přecpaných postavam bez znalosti
komiksové předlohy poněkud ztrácejí.
Ant-Man je oproti tomu přímočarý,
svižný a snaživě zábavný. Žánrový
rukopis režiséra se na něm projevil, což
je jedině dobře, protože nikdo nemůže
po Ant-Manovi říct, že by všechny
ty filmové komiksy od Marvelu byly
podle jediné formy. Dobrácký průšvihář Paul Rudd se v dalším filmovém
pokračování Avengers určitě neztratí.
A podle všeho dostane i parťačku.
Pokud chcete vědět více, nezapomeňte
vydržet až do samotného konce závěrečných titulků.

Počet zájemců o jazykové kurzy výrazně roste
Nejen rostoucí ekonomika, ale také zvykl velmi rychle a dokonce se těší, až
si bude moct hrát s ostatními dětmi,“
popisuje v ýhody zázemí jazykové
školy Channel Crossings paní Jitka.
uchazeči o práci si uvědomují, že jeden
Nemilou informací je, že jazyková
cizí jazyk na úrovni falešného začáteč- vybavenost dětí, která dříve byla
níka už opravdu dávno nestačí a koktá- v porovnání se zahraničím na špičce,
ní na dovolené typu – „I am sorry, no
neroste. Není to tak, že by se zhoršovala,
english“ je ostudou pro všechny, která
ale spíše jde o to, že v zahraničí si
nikomu moc sebevědomí nepřidá.
rodiče mnohem více uvědomují výJazyková škola Channel Crossings,
znam investic do jazykového vzdělávání
která každý semestr přijme více než
a snaží se potomkům otevřít již od
mala cestu ke studiu na zahraničních
univerzitách či lepšímu pracovnímu
8
uplatnění. I s rostoucím počtem lekcí
na základních školách dětem stále chybí
hlavně sebevědomí a schopnost v cizím
jazyce na cokoli reagovat a dokázat
formulovat souvislou větu. Často pouze
umí překládat jednotlivá slovíčka, ale
už je nedokáží aktivně použít.
400 zájemců o jazykové vzdělávání,
Důležité je budovat u dětí vztah
7se snaží vyhovět rostoucí poptávce a k cizím jazykům a nepodporovat je
vypsala na podzimní semestr 2015/16
5téměř 80 kurzů angličtiny, němčiny, v tom, co čas od času zaslechneme od
italštiny, francouzštiny a španělštiny
9pro dospělé i pro děti. Velké oblibě se
i kurzy s možností hlídání dětí.
1těší„Nechtěla
jsem přijít o dosaženou
j
a
z
y
kovou
ú rove ň , k t e rou j s e m
4
měla před odchodem na mateřskou
3dovolenou, ale zajistit doma pravidelně
hlídání Tomáška bylo komplikované.
6Proto jsem velmi ocenila, že v Channel
Crossings mi nabídli kurz s hlídáním
8dětí. Herna je přímo ve škole, takže já rodičů – „já jsem cizí jazyk také nikdy
mohu v klidu soustředit na výuku, neuměl a nijak mě to neomezuje“.
2se
ale přitom jsem nablízku, kdyby mě Pokud jste se i vy rozhodli s jazykemn
Tomášek potřeboval. Na milou tetu si ěco udělat, máte jedinečnou příležit
ost. Kurzy začínají od září a zapsat se
můžete na www.chc.cz/rozvrh. Přejeme
Vám hodně studijních úspěchů.

7vyšší požadavky zaměstnavatelů ženou
do jazykových škol stále více zájemců
5o jazykové vzdělávání. Potenciální

Stále ještě máme několik volných
míst v příměstských táborech na
posled n í t ýden prá z d n i n ! Pro
velký zájem jsme navýšili kapacitu!
www.chc.cz/primestskytabor
Channel Crossings, Vrážská 238,
Praha 5 - Radotín
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Pojede Jan Koukal na olympiádu do Tokia?
Po jeho dalším triumfu přinášíme
krátký rozhovor – s českým squashistou,
členem klubu Buldoci Praha a nyní již
16násobným mistrem republiky, který
by to rád zkusil i na olympiádě.
V červnu proběhla médii zpráva,
že se do zúženého výběru sportů
na olympiádu 2020 v Tokiu dostal
i squash. Jedním z kritérií je, že má
jít o sport populární mezi mladými.
Jaký na to máte názor?
Squash se na OH snaží probojovat

již dlouho a zatím bohužel neúspěšně.
Několikrát již bylo ke splnění tohoto
snu celých generací squashistů hodně
blízko, ale vždy nás někdo předběhl
(golf, rugby 7, řeckořímský zápas).
Squash každopádně splňuje veškerá
potřebná kritéria pro přijetí a pro
squashisty by olympiáda byla absolutním vrcholem. Odvážím se tvrdit,
že například pro golfisty tomu tak
nebude.
Vydržíte do Tokia zdravý s pořádnou výkonností (citace z fcb), nebo je
olympiáda 2020 už passé?
Za normálních okolností jsem rozhodně neměl v plánu v roce 2020 hrát
na vrcholné úrovni, ale pokud by se
squash do programu her v TOKIU
skutečně dostal, tak bych asi plány
změnil a minimálně kvalifikovat se
tam bych se pokusil. To by pro mě byl
splněný sen.
Jste 16násobný mistr České republiky. Je s přibývajícími lety těžší

obhajovat tituly, nebo jde jen o zkušenosti, psychickou přípravu, a věk
tak moc roli nehraje?
Rozhodně to není jednodušší (smích).
Konečně dorůstá generace hráčů, která
se squashi věnuje od ranných let a už
měla i slušné trenéry. Navíc několik
kluků již také objíždí PSA turnaje,
takže získávají zkušenosti a zlepšují
se. Nicméně můj veřejně známý cíl
20 mistrovských titulů se nemění.
Myslím, že stejně jako pro mě 20 titulů získat, je pro kluky
ohromná motivace mi
to překazit.
Jak je to se squashovou konkurencí v České republice? Dokážete
ji porovnat s tou světovou? Jak si vysvětlujete,
že světovému squashi
vlád nou Eg y pť a né ?
Zapomenout nesmíme
ani na Vašeho švagra,
squashovou legendu,
Gregoryho Gaultiera?
Jakou máte se švagrem
herní bilanci?
Naše ženy jsou
v evropské špičce, loni
získaly na ME družstev
bronzové medaile, což
je megaúspěch. Jinak
Lucie Fialová je v top 50 ženského
žebříčku. Mužský tým byl nejlépe 8.
a tam si myslím reálně patříme. Jinak
juniory máme pravidelně v evropské
špičce, ale nedaří se u nás zatím jejich
přechod z juniorů mezi dospělé. To má
momentálně asociace za jednu z priorit a věřím, že se to konečně prolomí.
Egypt je momentálně squashová
supervelmoc. Jejich základna je neskutečná a od juniorů kralují a jejich
přechod mezi dospělé je neskutečný.
Na právě skončeném MS juniorů
a juniorek byly první 3 nasazené
Egyp‘tanky a všechny již figurují v top
20 na ženském světovém žebříčku.
Grega jsem porazil možná párkrát
v tréninku, když toho již měl plné kecky po předešlém trénování; jinak se mi
podaří občas vyhrát set a mám radost,
když ho trochu při tréninkových zápasech donutím rozčílit se, to je známka,
že hraji dobře (smích).
Máte jasno v tom, čemu se budete

věnovat po ukončení kariéry? Zůstanete u squashe, budete trénovat, nebo
zvolíte sportovní marketing, organizování squashových zápasů, atd.?
V nějaké formě bych u squashe rád
zůstal, byla by škoda nepředat mé
zkušenosti dál. Sportovní marketing
a organizování je další oblast, která
mě zajímá a do které už pronikám.
Letos jsem spoluzaložil Squashovou
akademii a.s. a hned jsme uspořádali
MČR v obchodním centru na skleněném kurtu s historicky prvním přímým přenosem squashe u nás. Na to
bych chtěl navázat a dál se podílet na
propagaci squashe u nás.
Bydlíte v Radotíně, fotbal hrajete
za Dobříš… Squash je ryze individuální sport, při kterém jste na kurtu
sám, fotbal je tedy na odreagování?
Fotbal jsem za Dobříš hrál loni,
protože v Radotíne zrušili Béčko! Letos je Radotín B zpět a tím pádem i já
(smích). Fotbal je pro mě skvělou zábavou. Squash miluji, ale neznám lepšího
odreagování než se proběhnout po trávě za míčem a k tomu všechny ty kecy
v šatně, to je k nezaplacení…
Co Vás na squashi po tolika letech ještě baví? Můžete ho porovnat
s ostatními raketovými sporty? Tenis
– badminton – squash? (Např. držení
rakety, zápěstí, pohyb po kurtu…)
Nejvíc mě baví vyhrávat (smích).
Díky squashi jsem poznal a stále
poznávám svět a je to hlavně fantastický sport. Jonah Barrington –
squashová legenda z Anglie – jednou
řekl, že squash je jako boxerský zápas s raketami. To sedí úplně přesně.
V tenise i badmintonu je technika
hodně jiná, každý sport má svoje.
Squash je fyzicky nejnáročnější
a zápasy se soupeři na stejné úrovni jsou skutečné války, při kterých
si člověk opravdu sáhne někdy dost
hluboko. O to sladší je však pak pocit
vítězství.
Jaká máte oblíbená místa v Radotíně, kde Vás tu můžeme potkat?
Bydlím hned nad Sokolovnou, takže
tam jsem „pečenej vařenej“ Na fotbalovém hřišti se, když jsem v ČR, také
ukazuji často. A‘t už jako divák, hráč
nebo běžec, když tam trénuji.
Děkuji za rozhovor,

Evropský softbalový Supercup v Radotíně!
Poslední srpnový týden hostí Místní
SK evropskou sobalovou událost roku.
Supercup je nejvyšší mužskou klubovou soutěží organizovanou každoročně Evropskou sobalovou federací
(ESF). Poprvé se konal v Praze roku
2012. Tehdy nahradil dva oddělené
vrcholy evropské klubové sezony Pohár mistrů evropských zemí a Pohár
vítězů pohárů. Jejich spojením se
soutěž evropského mužského soballu
posunula opět o kousek blíž dvěma
nejslavnějším sobalovým turnajům
světa – jarnímu Club Nationals na
Novém Zélandu, a srpnovému ISC
Championships v Severní Americe

(ten je po právu považován za klubové
mistrovství světa).
V Supercupu jsou týmy nalosovány do čtyř skupin pro základní část,
podle výsledků se pak nasazují do
jeho play-off (týmy na prvních třech
místech tabulky), nebo do pavouka
poháru ESF (zbylé týmy). Vítězové
obou pavouků si zajistí právo účasti na

superpoháru pro následující rok.
Formát vyřazovacích bojů se může
zdát poměrně neobvyklý. Jedná se
o systém nazývaný “double elimination bracket,” což znamená, že tým je
vyřazen až poté, co prohraje dvě utkání v řadě. Jinými slovy, i když první
utkání vyřazovacích bojů prohrajete,
stále můžete ovládnout celý turnaj.
Dalším ozvláštněním turnaje je
systém “pick-up” hráčů. Ten týmům
umožňuje na svou soupisku přidat
3 hráče, kteří za tým v jeho domácí
soutěži nenastupují. Díky tomu měli
fanoušci možnost na evropské půdě
spatřit na vlastní oči některé z hvězd

světového sobalu, včetně bývalého
mistra světa, Australana Adama Folkarda, jehož nadhozy létají rychlostí
kolem 140 km/h. I letos se sobalový
fanoušek může těšit na zvučná jména
v čele s aktuálně nejlepším světovým
nadhazovačem Ramonem Jonesem
z Venezuely. Domácí SK tak angažoval hned tři posily: dlouholetého

reprezentanta USA Joshua Spencer
Johnsona, který se v uplynulé sezóně dostal mezi čtyřicet nejlepších
hráčů světa, člena reprezentace ČR
Ba r toloměje Ř í z k a a nadějného
mladíka z pražské Kotlářky Marka
Ostrihoně.
Do turnaje se kvalifikovalo 22 týmů
z 8 evropských států, jeden exotický
startuje na pozvání ESF. Dohromady tedy 23 týmů, 97 zápasů – takže
historicky největší sobalový turnaj
starého kontinentu.
Vše odstartuje legendární bojový
tanec Maorů Haka. ESF totiž tento
rok poprvé v historii Superpoháru
mužů udělila výjimku a povolila účast
mimoevropskému týmu, juniorskému
výběru Nového Zélandu, tzv. Black
Sox. Poprvé v historii se na evropské
půdě představí mužský reprezentační
tým země šestinásobných světových
šampionů. Povedou ho dvě legendy
mezinárodního soballu – omas
Makea jako hlavní trenér a Jarrod
Martin jako jeho asistent.
Play off živě: Protože se podařilo
uzavřít mediální partnerství se společností PLAYO.TV, budou všechna utkání play off ze všech tří turnajů Prague
Soball Summer – z obou ženských
turnajů a z ESCM, včetně sobotních
finálových zápasů ESF a ESCM v Radotíně, vysílána živě!
ESCM 24.-29. srpna, Radotín www.escm2015.eu
facebook.com/escm2015.eu,
twitter.com/escm2015
Turnaj se koná za podpory firmy
Mountfield a.s.
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Fotbalisté pro novou sezónu nabírají hráče
Léto i prázdniny se chýlí ke konci, což
je neklamné znamení, že se blíží nová
fotbalová sezóna. Není proto od věci seznámit radotínského fanouška s tím, co
se povedlo, co se nepovedlo, co je nového
a jaké jsou další fotbalové cíle.
Jak to bylo na jaře, každý ví. A-mužstvo se neudrželo v Pražském přeboru
a po roce sestupuje opět do 1A třídy.
Nepomohla ani několikanásobná výměna trenérů a moc se nepovedla ani
hostování hráčů.
Co je však příjemnější a co již ví
málokdo, je to, že mužstvo starší přípravky (ročníky 2004-5) pod vedením
R. Janovce vyhrálo svoji soutěžní
skupinu. Také se po delší době podařilo postavit mužstvo mladších žáků,
a byť hráli povětšinou s o rok staršími
soupeři, umístili se ve středu tabulky.
Výstavní skříní radotínského fotbalu
však byli starší dorostenci J. Loudy,
kterým uteklo druhé místo kvůli horším vzájemným zápasům s Háji.
Důležitější je ale nyní to, co bude.
Nadále zůstane zachována tzv. přepřípravka pod vedením M. Eismana (ročníky 2009-10). Velká změna však nastane v soutěži přípravek, klub provedl
fúzi s mužstvem FAAZ a pod hlavičkou
SC Radotín budou společně startovat
na zdejším hřišti v soutěži ELITE.
Jedná se o nejvyšší přípravkovou soutěž (ve druhé skupině je např. Sparta,
Slavia atd.) Hraje se po ročnících a vždy
současně na dvou hřištích. Filozofie je
taková, že zhruba vždy jedno mužstvo

dodá FAAZ a jedno Radotín v každé
kategorii. Jelikož půjde o konfrontaci
s nejlepšími mužstvy – očekává se větší
připravenost nejmladších (ročníky
2005-8) pro další fotbal.
V kategorii mladších žáků budou
letos poprvé startovat dvě mužstva –
jedno ve skupině A a druhé ve skupině
D II. třídy. Opět se otevřelo B mužstvo
dospělých, jehož kostru bude tvořit
veleúspěšný dorost doplněný o zkušené hráče, kteří již nemohou hrát
v A mužstvu. Jejich jediným cílem
bude postup do vyšší soutěže.
Nakonec zůstalo i A mužstvo.
Pod vedením R. Bogdanova se začalo připravovat na novou sezónu již
21. července. Nabírání kondice v lesích
v okolí Radotína zpestřila účast na
turnaji v Žebráku a řada přípravných
zápasů odstartovaná prohrou s účastníkem středočeské 1. A třídy Sokolem
Hostomice pod Brdy 2:3. I A mužstvo
má ve svých úkolech postup zpět do
Pražského přeboru, ale ve střednědobém horizontu cca tří let. Nechce již
jít cestou hostování cizích hráčů, kteří
nemají vztah k radotínskému fotbalu.
Chce mužstvo naopak postavit na bázi
vlastních odchovanců, či vlastních hráčů, ke kterým si jistě najde svoji cestu
i náročný radotínský fanoušek.
Klub přibírá hráče do všech věkových kategorií – přihlásit se mohou
na stadionu SC Radotín u sekretáře
klubu.

Vydařené Léto v Provence
Ani prázdniny účast na tomto již tradičním pétanque-ovém turnaji neovlivnily. Dvanáct trojic, tedy 36 účastníků,
bylo takřka na hranici kapacitních
možností bouloviště na Elbrusu.
Čtyři tříčlenné týmy zástupců KSŘ

mezi „řepský“ blok prodrali spolehlivě
hrající Hallo Kitty (Zuzana Čapková,
Ondra Šťastný, Michal Sodja) těsným
vítězstvím nad Švédskou trojkou
(3b./+13), když třetí místo obsadil tým
KSŘ – A (Jiřina Gazdíková, Marie No-

(Klub seniorů Řepy) dávala tušit, že
Řepští budou chtít zaútočit na trofej
pro vítěze. A opravdu. Hned tři jejich
týmy vyhráli (KSŘ – A, KSŘ – B, Řepáci) první kolo.
V druhém kole útok týmů z Řep
pokračoval: KSŘ – A i KSŘ – B opět
bez ztráty květinky, chuť na Ohnivých
koulích si spravili Vodníci. Řepáci
však svůj duel prohráli – s KSŘ – A!
Druhé vítězství však získal i nenápadně se tvářící tým Hallo Kitty, který
díky horšímu skóre zaujal průběžné
třetí místo.
Ve třetím kole KSŘ – B (Eva Hladíková, Josef Procházka, Pavel Holoubek)
v zápase s KSŘ – A nebyli žádná „béčka“, po tuhém boji zvítězili a získali
trofej pro vítěze celkovým výsledkem
3 body/skore + 16. Na druhé místo se

votná, Jaroslav Pastorek) s výsledkem
2b./+17. Čtvrtí byli nakonec Vodníci
(Majka Řezníková, Alois Řezník, Matyáš Výhonský – ten získal trofej pro
nejmladšího účastníka turnaje), kteří
dosáhli 2b./+5, pátí No Mercy (Mikuláš Michalík, Martina Popelková,
Jana Mišková), 2b/+4, šestí Amigos
(Jana Haužvicová, Luděk Haužvic,
Lída Hlídková), 2b/-8. Dále se seřadili
Švédská trojka, Řepáci, Radost, Ohnivý koule, TarpanClan, Kuře Team. Ti
si ale odnesli čestnou cenu pro tým
s nejnižším věkovým průměrem.
A co bude příště? Pétaque-ové loučení s létem & Vrh koulí – dva turnaje
do 3. mistrovství Radotína v boulo/
koulo v neděli 13. září.

Během Třebotovem 2015
Na již 2. ročnik přespolního běhu
„Během Třebotovem“ pořádaného pod
záštitou nadačního fondu Dobrý Anděl všechny zve jeho realizační tým
v sobotu 12. září.
Po loňském úspěšném roční ku
s mezinárodní účastí, který absolvovala stovka běžců včetně dětí, by zde
rádi navázali dalšími ročníky. Vítáni
budou noví účastníci i celé rodiny,
pro které bude připraven bohatý program včetně cen.
Během Třebotovem –
sobota 12. září, více na
www.behemtrebotovem.cz nebo
www.facebook.com/BehemTrebotovem
startovné činí 100 Kč do 31. srpna,
přímo před startem pak 150 Kč
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Obhájila mistrovský titul
Již tradičně začala sezona radotínské triatlonistky Lindy Vítové v březnu
pražským půlmaratonem.
Osobní rekord 1:25:30 naznačil, že
můžeme očekávat kvalitní výsledky.
Po několika povedených závodech
v úvodu sezóny se postavila 19. června
na start MČR v olympijském triatlonu
v Račicích. V plavecké části zaostala
za vedoucími závodnicemi, ale svou
ztrátu dokázala během cyklistické
části zlikvidovat a většinu trati jela
v čelní skupině.
V závěru cyklistické trati došlo ve
skupině k pádu, do kterého se přimotala i Linda Vítová. Do běžecké části
tedy nastupovala se ztrátou na vedoucí
závodnice, ale solidním běžeckým
výkonem vybojovala 3. místo celkově
v kategorii ELITE a mistrovský titul
v kategorii do 23 let.

Basketbalisty Radotína prověří americká
univerzita Albright College
Tradičně první srpnový víkend odstartovali basketbalisté Radotína přípravu na novou sezónu.
Ta pro ně začne 19. září, kdy se
v rámci českého poháru utkají s jaroměřským klubem Sokol Josefov. V říjnu
se pak naplno rozjede 2. liga, kde byl radotínský tým vylosován do skupiny B.
Utká se tak například se silným Benešovem, Jindřichovým Hradcem, ale
také třeba s pardubickou Teslou nebo
pražským Sokolem Vyšehrad.
V z ávěrečné fá zi př íprav ného
období pak tým změří síly s univerzitou Albright College, hrající třetí
divizi americké NCAA. „V rámci své
evropské tour k nám do Radotína
přijede univerzitní výběr Albright
College. Bude to naše první přípravné utkání před letošním ročníkem

Podpořte rekord v soulodění
Den plný her a dovádění na břehu i na
hladině řeky zažije v srpnu berounský kemp.
Budou připravena soutěžní klání pro rodinné
týmy i děti, které se budou moci pořádně vyřádit například při aquazorbingu.
Předposlední prázdninovou sobotu
22. srpna si návštěvníci Veselice na Berounce užijí i pořádnou porci hudební nálože.
Vystoupí například crazy-band Nadoraz
z Hradce Králové, který už třicet let hraje
vlastní tvorbu kapelníka Jirky Petery a je

proslulý svým humorem a recesistickým
zaměřením písní.
Další chuťovkou bude kapela V3ska hrající převážně SKA doplněný prvky reggae

a punku, jejíž vystoupení doplní sedmičlenná kapela Čankišou z Brna, která pronikla
do povědomí posluchačů doma i v zahraničí díky svým koncertům nabitým energií
a divokými rytmy.
Den uzavře ohňostroj na vodě i ve vzduchu. Akci pořádá MKC Beroun v rámci
oslav 750. výročí města.
Podpořte rekord v soulodění
Na své si přijdou i vodáci a obdivovatelé řeky. K uctění vodního živlu a jako
poděkování řece proběhne pokus o rekord
v největším počtu naráz soulodících lodí.
Úspěšný rekordní pokus bude při dodržení
podmínek zaregistrován do České databanky rekordů.
Zúčastnit se může každý, kdo disponuje
lodí či člunem a dostaví se i s plavidlem
22. srpna k lávce v ulici U Přívozu. Start
HROmadného BErounského SOulodění, neboli HROBESO, je naplánován na
14. hodinu, cílem bude opět berounský
kemp. Pro vylosovanou posádku lodi je
připraven soudek piva.
Hromadné berounské soulodění
22. srpna u lávky v ulici U Přívozu
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2. ligy a zápas bude otevřený pro veřejnost. Fanoušci tak poprvé budou
mít možnost vidět náš tým, který
prošel velkou přestavbou. Přivedli
jsme 11 nových posil, které v rámci
utkání představíme. Možnost sehrání zápasu proti škole z NCAA v Radotíně, považuji za naprostou senzaci a obrovský manažerský úspěch.
Jsem si jist, že halu zaplníme“ říká
trenér Adam Peřinka.

Utkání proti basketbalistům
Albright College se uskuteční
25. srpna ve 20.00 hodin v radotínské sportovní hale. Více informací pro fanoušky včetně videí,
fotografií, rozhovorů a reportů ze
všech utkání na www.facebook.com/
BKRadotin.

Kvalitou nabitý dostihový podzim!
Tradičně poslední srpnovou neděli
bude v Conseq Parku Velká Chuchle
zahájena druhá polovina letošní metropolitní dostihové sezóny a už nyní
se mohou všichni příznivci těšit na mimořádnou nabídku kvalitní podívané,
protože během osmi dostihových dnů
(do konce října) se uskuteční čtrnáct
dostihů nejvyšší kategorie!
Hned 30. srpna to bude závěrečný
a nejdelší klasický dostih, jubilejní
70. Pegas St. Leger (2800 m) pro tříleté
koně, jehož hvězdou by měl být skvělý
hnědák trenéra Josefa Váni Touch of
Genius, který dokázal vyhrát Derby
v Praze i Bratislavě.
V neděli 6. září se pod záštitou
pražské primátorky Adriany Krnáčové
uskuteční Dostihový festival s nejlepšími mílaři i vytrvalci, kteří změří síly
v 37. ročnících Velkých cen: hl. m. Prahy CK Martin Tour (1600 m) a Conseq
českého turfu (2400 m).
I další neděle 13. září obsahuje ve

svém programu dvě „jedničkové“
položky: 9. Zlatý pohár EŽ Praha −
nejdelší a nejlépe dotovaný tuzemský dostih přes proutěné překážky
a 94. Svatováclavskou cenu (1200 m),

která je nejprestižnější českou sprinterskou zkouškou a obhajovat loňské
vítězství by v ní měl populární „kocour“ Mikesh.

Začátky dostihových odpolední
jsou ve 14 hodin, více informací
najdete na adrese www.velka-chuchle.cz.

RADOTÍNSKÉ
BURČÁKOBRANÍ 2015

ročník 2015

MČ Praha 16 ve spolupráci
s Českým archívem vín připravují na
sobotu 12. září 2015
od 14 hodin před radotínskou
radnicí již 7. ročník této kulturně
společenské akce.
K ochutnávce budou připraveny
mydliňáky, burčáky po zlomení,
ve varu, sladké burčáky, mladá vína
a gastronomické speciality.
V doprovodném kulturním programu
vystoupí
Romská cimbálovka pana Kováče,
mezinárodní kapela Caribe
z Bolívie, reggae skupina Švihadlo
a Elvis Presley revival.

12. 9. 2015

Součástí programu bude
anketa o ceny, divadelní stan pro děti:

MČ Praha 16
a Český archív vín

Radotínské
Burčákobraní

loutkové Pověsti české Divadla Toy Machine

a nově překvapí také divadlo
pro dospělé:
originální Vtipomat Bely Schenkové, divadlo ANPU
www.ceskyarchivvin.cz

www.praha16.eu

