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Slovo starosty
Vážení čtenáři 

Novin Prahy 16, 
dovolte mi, abych 
Vás po čtyřleté 
odmlce opět sr-
dečně pozdravil 
a seznámil se 
současným sta-

vem a děním ve Velké Chuchli. 
Po říjnových volbách roku 2014 
do místních zastupitelstev došlo 
v Chuchli k podstatné změně ve slo-
žení místního zastupitelstva a také 
ke změně na postu starosty. V nově 
zvoleném devítičlenném zastupitel-
stvu je šest nových tváří. Před námi 
je řada úkolů, se kterými bych chtěl 
Vás, vážené čtenáře, seznámit. 

S přibývajícím nárůstem dětí, po-
tencionálních žáků, kteří se hlásí do 
první třídy Základní školy Charlotty 
Masarykové i do mateřské školy, 
bude nutné přistoupit ke zvýšení 
kapacity obou zmíněných školských 
zařízení, které si vyžádá určité sta-
vební úpravy. Na tyto úpravy bude 
nutné zajistit fi nanční krytí a práce 
koordinovat tak, aby nenarušily ply-
nulý chod obou škol. 

Již několik let je tíživým problé-
mem dopravní situace v oblasti 
chuchelského železničního přejezdu. 
Varianty, zda silniční podjezd či 
přemostění drážního tělesa, které se 
jako řešení nabízejí, jsou neustálým 
předmětem diskusí nejen občanů, 
ale i členů zastupitelstva. Byl bych 
rád, kdyby varianta, která bude 
schválena nejen místními zastupi-
teli, ale také dalšími institucemi, 
přinesla obyvatelům Velké Chuchle 
ulehčení od častých front automo-
bilů, jež se tvoří kvůli stále narůs-
tajícím intervalům, ve kterých jsou 
závory u přejezdu uzavřeny. 

Věřím, že chuchelské zastupitel-
stvo se s úkoly, které nás čekají, 
vypořádá se ctí a ku prospěchu 
chuchelských obyvatel. Stejně tak 
věřím, že při našem dalším setkání 
na stránkách Novin Prahy 16 Vás, 
vážení čtenáři, budu moci infor-
movat o úspěšném průběhu plnění 
zmíněných úkolů. 

Závěrem Vám všem přeji hodně 
zdraví a úspěchů v osobním i pra-
covním životě.  

Novin Prahy 16, 
dovolte mi, abych 
Vás po čtyřleté 
odmlce opět sr-
dečně pozdravil 
a seznámil se 
současným sta-

vem a děním ve Velké Chuchli. 

Startuje jarní úklid
Přibližně v těchto dnech by měl 

odstartovat jarní úklid chodníků a vo-
zovek v Lochkově, o týden později ve 
Zbraslavi. Ostatní šestnáctkové měst-
ské části přivítají jaro o trochu později, 
neznamená to však, že by neuklízely, 
čistící stroje a košťata tu jen zatím 
ofi ciálně pracují v režimu zimního 
úklidu. V Radotíně pak opět sledujte 
čisticí stroje on-line přímo v akci!

V Radotíně se již loni zvětšil plošný 
rozsah jarního úklidu komunikací, 
s nímž je současně připravován i pra-
videlný úklid v průběhu celého roku 

Místo u řeky bude letos hotové
V Radotíně se pořádá řada kulturních 

podniků, které se většinou odehrávají neda-
leko Berounky, na náměstí Sv. Petra a Pavla 
a v blízkém okolí. Změnit by ho měl zcela 
unikátní projekt s názvem „Místo u řeky“, 
jehož rozloha zabírá více než 2600 m2. Ra-
dotínská radnice vyhlásila výběrové řízení 
na zhotovitele stavby 4. března. Zahájení 
prací se předpokládá v dubnu, dokončení 
pak v září letošního roku.

O plánech týkajících se tohoto pro-
storu mezi řekou, radnicí, kostelem, 
základní školou a lávkou jsme již infor-
movali v Novinách Prahy 16 několikrát. 
Jde totiž o projekt, jehož historie sahá 
do období přibližně před sedmi lety. 

Místní radnice se tehdy stala jed-
nou ze tří pražských městských částí, 
které uspěly v grantovém řízení na 
společné plánování obnovy veřejných 
prostranství, které vyhlásila Nadace 
Penta a Partnerství. Získala tak sto-
tisícovou fi nanční podporu z granto-
vého programu 5P pro Prahu, které 

ně vyřízena, proto byla v listopadu 
2012 podána další. Opět pozměněný 
dokument byl podán na 13. výzvu
pražského Fondu Konkurenceschop-
nost a schvá len usnesením Rady 
hl. m. Prahy 9. září 2014.

„Zcela původní plán doznal něko-

lika změn, které jej zlevnily a měly 
by přispět i k větší bezpečnosti. Podle 
požadavku Povodí Vltavy se ustoupilo 
od přístupových schodů jdoucích pů-
vodně až do řeky, chybí i plánované 
zastřešení schodiště. Nově projekt řeší 

mj. využila na uspořádání dvou ko-
munitních setkání, kde se Radotínští 
vyjadřovali k podobě řešeného území 
a následně i k návrhu vypracovanému 
architektem Janem 
Schlitzem. Hlav-
ním požadavkem 
a motivem celého 
plánu je výhled na 
řek u ,  v y t vořen í 
komunikační tepny 
podél Berounky, 
vytvoření míst pro 
odpočinek a relaxa-
ci, které využijí rádi 
i návštěvníci spole-
čenských akcí.

V březnu 2009 odsouhlasilo Za-
stupitelstvo městské části Praha 16 
předložení projektové žádosti „Revi-
talizace Místa u řeky“ v rámci vyhlá-
šené výzvy v Operačním programu 
Praha-Konkurenceschopnost. Tato 
první žádost o dotaci nebyla klad-

Radotín spolupracuje 
s Diakonií Broumov
Na konci února byly v Radotíně 

umístěny dva kontejnery, kam mohou 
občané zdarma odevzdat použitý tex-
til, aniž by jej vyhodili do popelnice.

Radotínská radnice uzavřela smlou-
vu s Diakonií Broumov na instalaci tří 
těchto sběrných míst, jeden navíc bude 
umístěn na zahradě Církve českoslo-
venské husitské v Prvomájové ulici, 
kde má Diakonie sběrné a výdejní 
středisko materiální pomoci. 

Malý kontejner byl postaven na 
Sídliště před prodejnu s potravinami,

Příchod jara je tu, a to nejen kalen-
dářně, ale i v reálu. Již začátkem tohoto 
měsíce jsme zažili několik krásných, tep-
lotně příjemných slunečných dní, které 
nás doslova vytáhly ven do přírody, Jaro 
je v mnoha případech spojeno s očistou 
a úklidem po zimě. Hospodyňky dělají 
předvelikonoční úklid, zahrádkáři odzi-
movávají svoje zahrady, zahrádky a sady. 
Nejinak tomu je i v případě radotínské 
radnice, která každoročně v předstihu 
organizačně připravuje jarní úklid míst-
ních komunikací. Systém úklidu, jenž 
se za posledních pět let rozšířil, i díky 
pořízení nové moderní techniky, z pů-
vodních centrálních lokalit městské části 
i na periferní komunikace, bude zahájen 
v týdnu od 13. dubna a bude probíhat až 
do druhé půlky května. V rámci organi-
začních schůzek byl naplánován harmo-
nogram jednotlivých etap, časový rozsah 
a dopravní opatření, která jsou v součas-
né době předána k posouzení a k vydání 
stanoviska dopravně správnímu orgánu 
a Policii ČR. Důležitým bodem přípravy 
bylo i konstatování technického a perso-
nálního stavu připravenosti Technických 
služeb Praha - Radotín, hlavní výkonné 
složky jarního úklidu komunikací. Ke 
koordinačním schůzkám dochází i se 
zástupci Městské policie hl. m. Prahy, 
účastnících se jednotlivých úklidových 
etap především z důvodu, zdali je řidiči 
respektováno rozmístěné dopravní zna-
čení. Zde bych chtěl požádat o součin-
nost všechny z Vás, kteří parkujete svoje 
automobily na místních komunikacích 
a veřejných odstavných plochách, abyste 
přeparkováním vozidla umožnili provést 
v plném rozsahu jak strojní, tak ruční 
očistu komunikací. Bohužel, vždy se na-
jde někdo, kdo dopravní značení rozmís-
těné v týdenním předstihu dle zákonného 
požadavku nerespektuje. I když je podob-
ný provinilec pokutován, jeho překážející 
auto zásadním způsobem brání a ome-
zuje realizaci očisty. O inkriminovaných 
datech jednotlivých etap jarního úklidu 
komunikací se dozvíte jak na stránkách 
aktuálního vydání Novin Prahy 16, 
na webových stránkách Městské části 
Praha 16, dále hlášením v pravidelných 
relacích v místním rozhlase a i prostřed-
nictvím informativních letáků, jež budou 
v týdenním předstihu umisťovány za stě-
rače zaparkovaných automobilů v dané 
oblasti, kde bude probíhat nejbližší úklid. 
Předem děkujeme za součinnost.

Jarní očistou to ale samozřejmě 
nekončí! Ve chvíli, kdy bude dopsán 
poslední díl seriálu blokových čištění, za-
číná celoroční úklid komunikací již bez 
dopravních omezení. Radotín je rozdělen 
do šesti oblastí, které se v pravidelných, 
zpravidla 2týdenních cyklech projíždí 
novými úklidovými stroji a ručně do-
čišťují.   

Odlehčená grafi ka, nové funkce jako 
Hlášení závad, mobilní verze stránek, 
upravený a zásadně doplněný obsah 
úvodní strany, jiná struktura úřední 
desky či webkamera. To jsou jen někte-
ré z novinek, které od března potěší ná-
vštěvníky ofi ciálních webových stránek 
radotínské radnice.

Po několikaměsíční přípravě Měst-
ská část Praha 16 spustila na doméně 
www.praha16.eu zcela nové webové 
stránky. Od roku 2003, kdy byla připra-
vena první ofi ciální prezentace radnice 
na tomto informačním kanálu, je to nej-
zásadnější a nejviditelnější proměna.  

Již během ledna 2015 byla veškerá 
data ze starého systému převedena na data ze starého systému převedena na 

systém nový a provedeny první úpra-systém nový a provedeny první úpra-
vy (viz Infoexpres v NP16 č. 2/2015), 
samotná revoluce ale přišla až nyní!

Nejzásadnější změny byly připra-
veny na 10. března, kdy se celý web 
oblékl do nové grafické podoby, 
která je výrazně odlehčena oproti té 
dosavadní a vedle ofi ciálních barev 
Radotína – bílé, červené a modré – se 

výraznou stala ještě žlutá, která je 
společně s červenou tradiční barvou 
hlavního města Prahy, kam Radotín 
náleží již od roku 1974. Poznávacím 
prvkem se nově stává také ozubené 
kolo symbolizující Radotín jako his-
toricky průmyslové město.

Novou funkcionalitou je Hlášení 
závad, které doplní dosavadní apli-
kaci Otázky a odpovědi. Pokud chcete 
pomoci k rychlejšímu a efektivnější-
mu odstraňování závad na zařízeních 
v majetku města, prostřednictvím 
webu nás můžete informovat struč-
ným popisem problému třeba i dopl-
něným fotografi í. Nahlásit lze třeba 
rozbité lavičky, díru v chodníku nebo rozbité lavičky, díru v chodníku nebo 

na komunikaci, nepořádek u popelnic na komunikaci, nepořádek u popelnic 
a nevyvezené kontejnery, upozornit 
na černou skládku, poškozenou zeleň, 
zaparkovaný vrak automobilu atd. 

Praha16.eu zcela nově

Další informace ke Hlášení závad, 
ostatní novinky a dokončení celého 
článku naleznete přímo na
www.praha16.eu.



Radotín spolupracuje s Diakonií Broumov

o dost větší zařízení stojí na levé straně 
při vjezdu na parkoviště před Albertem. 

Třetí přibude ještě do Sběrného dvora, 
který provozují Technické služby Praha 
– Radotín, v ulici V Sudech. V provozu 
je i sběrné místo u gymnázia v Loučan-
ské, které zatím zůstane v provozu. 
Jak odevzdávat?
Všechny věci musí být suché a zabale-
né do igelitových tašek, aby se při pře-
pravě nepoškodily. Vhazovací otvory 
u kontejnerů jsou široké padesát cen-
timetrů, proto nemohou být předměty 
ve velkých pytlích, jednoduše by se do 
vhozů nevešly. Další důvod úzkých ot-
vorů je bezpečnostní, věci z kontejnerů 
by mohly být vytahovány, čímž by 
způsobily nepořádek v okolí.
Co se s věcmi děje dál?
Obsah kontejnerů se odváží do Diako-
nie Broumov, sociálního družstva, kte-
ré již 22 let poskytuje materiální pomoc 
potřebným nejen u nás v republice, ale 
i v zahraničí. V centru se přetřídí. Věci 
použitelné k humanitárním účelům 
jsou předávány do výdejních středisek 
Diakonie pro sociálně potřebné obča-
ny nebo pro další sociální organizace. 
Naopak předměty, které se k tomu 

účelu nehodí, se dále průmyslově zpra-
covávají například v automobilovém či 
stavebním průmyslu nebo na výrobu 

přikrývek a úklido-
vých hadrů. 

„Na celém pro-
cesu se podílejí lidé 
z okraje společnosti, 
kteří mají v Diakonii 
azylové ubytování 
a možnost pracov-
ního uplatnění. Jde 
zhruba o šedesát kli-
entů, převážně bez 
přístřeší. Ti by jinak 
práci nikde nedosta-
li,“ tvrdí Mgr. Lenka 

Wienerová, oblastní ředitelka Diakonie 
Broumov. 

Podle Wienerové je dalším pozi-
tivním faktorem ochrana životního 
prostředí. Textil totiž nekončí na 
skládkách, ale je ještě z 95 % dále vy-
užitelný.užitelný.

Co odevzdávat? 
Odevzdávat můžete letní a zimní ob-
lečení, pánské, dámské a dětské, lůž-
koviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 
záclony, látky (minimálně jeden metr 
čtvereční, nikoliv zbytky látek), peří, 
péřové a vatované přikrývky, polštá-
ře, deky, spací pytle, obuv svázanou 
tkaničkami tak, aby se páry neztrati-
ly, funkční tašky, kabelky nebo batohy 
a plyšové hračky. 

Savý textil může být i potrhaný, 
upotřebí se na čistící hadry. Nesavé 
věci (umělé či silonové), které jsou 
roztrhané nebo mají rozbité zapíná-
ní, chybějící knofl íky, do kontejneru 
nepatří. Diakonie nemá možnost je 
opravovat.  

Více na www.diakoniebroumov.cz

Mrtvý u přejezdu
Ve středu 4. února v 7.30 hod. autohlídka městské policie prověřovala oznámení Ve středu 4. února v 7.30 hod. autohlídka městské policie prověřovala oznámení Ve středu 4. února v 7.30 hod. autohlídka městské policie prověřovala oznámení Ve středu 4. února v 7.30 hod. autohlídka městské policie prověřovala oznámení Ve středu 4. února v 7.30 hod. autohlídka městské policie prověřovala oznámení Ve středu 4. února v 7.30 hod. autohlídka městské policie prověřovala oznámení 
z tísňové linky 156 kvůli ležící osobě, která se měla nacházet poblíž železnič-z tísňové linky 156 kvůli ležící osobě, která se měla nacházet poblíž železnič-z tísňové linky 156 kvůli ležící osobě, která se měla nacházet poblíž železnič-z tísňové linky 156 kvůli ležící osobě, která se měla nacházet poblíž železnič-z tísňové linky 156 kvůli ležící osobě, která se měla nacházet poblíž železnič-z tísňové linky 156 kvůli ležící osobě, která se měla nacházet poblíž železnič-
ního přejezdu v ulici Na Betonce v Radotíně. Strážníci na místě kontaktovali ního přejezdu v ulici Na Betonce v Radotíně. Strážníci na místě kontaktovali ního přejezdu v ulici Na Betonce v Radotíně. Strážníci na místě kontaktovali ního přejezdu v ulici Na Betonce v Radotíně. Strážníci na místě kontaktovali ního přejezdu v ulici Na Betonce v Radotíně. Strážníci na místě kontaktovali ního přejezdu v ulici Na Betonce v Radotíně. Strážníci na místě kontaktovali 
oznamovatele, který ukázal na muže ležícího v úzkém prostoru mezi drážním oznamovatele, který ukázal na muže ležícího v úzkém prostoru mezi drážním oznamovatele, který ukázal na muže ležícího v úzkém prostoru mezi drážním oznamovatele, který ukázal na muže ležícího v úzkém prostoru mezi drážním oznamovatele, který ukázal na muže ležícího v úzkém prostoru mezi drážním oznamovatele, který ukázal na muže ležícího v úzkém prostoru mezi drážním 
domkem a garáží bez známek života. Vzhledem ke stísněnému prostoru nebylo domkem a garáží bez známek života. Vzhledem ke stísněnému prostoru nebylo domkem a garáží bez známek života. Vzhledem ke stísněnému prostoru nebylo domkem a garáží bez známek života. Vzhledem ke stísněnému prostoru nebylo domkem a garáží bez známek života. Vzhledem ke stísněnému prostoru nebylo domkem a garáží bez známek života. Vzhledem ke stísněnému prostoru nebylo 
možné zjistit životní funkce a muž byl na pokyn operátorky RZS vyproštěn na možné zjistit životní funkce a muž byl na pokyn operátorky RZS vyproštěn na možné zjistit životní funkce a muž byl na pokyn operátorky RZS vyproštěn na možné zjistit životní funkce a muž byl na pokyn operátorky RZS vyproštěn na možné zjistit životní funkce a muž byl na pokyn operátorky RZS vyproštěn na 
volné prostranství. Muž již neměl hmatatelný tep a celé tělo bylo značně ztuhlé volné prostranství. Muž již neměl hmatatelný tep a celé tělo bylo značně ztuhlé volné prostranství. Muž již neměl hmatatelný tep a celé tělo bylo značně ztuhlé volné prostranství. Muž již neměl hmatatelný tep a celé tělo bylo značně ztuhlé volné prostranství. Muž již neměl hmatatelný tep a celé tělo bylo značně ztuhlé 
a chladné. Obličej muže byl namodralý. Záchranáři po příjezdu na místo a po a chladné. Obličej muže byl namodralý. Záchranáři po příjezdu na místo a po a chladné. Obličej muže byl namodralý. Záchranáři po příjezdu na místo a po 
provedení nezbytných úkonů konstatovali, že se jedná o osobu zemřelou a vy-provedení nezbytných úkonů konstatovali, že se jedná o osobu zemřelou a vy-provedení nezbytných úkonů konstatovali, že se jedná o osobu zemřelou a vy-
rozuměli koronera. Následně si celou záležitost převzala k dořešení Policie ČR, rozuměli koronera. Následně si celou záležitost převzala k dořešení Policie ČR, rozuměli koronera. Následně si celou záležitost převzala k dořešení Policie ČR, 
Oddělení železniční policie Smíchovské nádraží.Oddělení železniční policie Smíchovské nádraží.Oddělení železniční policie Smíchovské nádraží.
Vandal poničil zastávku v Malé Chuchli
O pátečním ránu 20. února ve 4.15 hod. městští policisté opět prověřovali ozná-O pátečním ránu 20. února ve 4.15 hod. městští policisté opět prověřovali ozná-
mení z tísňové linky 156 s tím, že v ulici Strakonická nějaká osoba ničí vybavení mení z tísňové linky 156 s tím, že v ulici Strakonická nějaká osoba ničí vybavení 
zastávky MHD Malá Chuchle. Hlídka po příjezdu na místo zpozorovala ve vzdá-
lenosti cca 20 metrů od poničené zastávky, která měla rozbité skleněné výplně, 
muže „mávajícího“ kolem sebe batohem.
Hlídka pojala důvodné podezření, že by se mohlo jednat o toho muže, který 
stanici poničil. 
Po provedené kontrole muž uvedl, že o poškozené zastávce městské hromadné 
dopravy nic neví. Hlídka MP cestou OPES OŘ Praha 5 na místo přivolala ozna-
movatele, který uvedl, že se skutečně jedná o muže, kterého viděl, jak poškozuje 
zastávku MHD. Policie ČR, MOP Barrandov si následně celou záležitost převza-
la k dořešení. U muže byla provedena orientační dechová zkouška na přítomnost 
alkoholu v dechu s pozitivním výsledkem 1,83 promile alkoholu v dechu.
Hledaný stanoval u Berounky
Týž den, v pátek 20. února v 16 hodin odpoledne, autohlídka městské policie při 
své běžné hlídce zpozorovala na pravém břehu řeky Berounky v Lipencích (proti 
Říčním lázním Radotín) muže, který se pohyboval v okolí postaveného stanu. 
Kvůli nepovolenému stanování na území hl. m. Prahy mimo určená tábořiště 
byla u muže provedena kontrola a následná lustrace v databázi osob hledaných 
Policií ČR. Výsledek lustrace byl pozitivní. Vzhledem k tomu, že se jednalo 
o osobu hledanou policií, byl muž následně předveden na Policii ČR, místní 
oddělení Radotín a předán k přijetí dalších opatření. 

Mobilní radnice má za sebou první půlrok
Nová služba radotínské radnice pro 

místní občany, kteří se obtížněji dostá-
vají na pracoviště úřadu při vyřizování 
svých záležitostí, funguje již půlrok. Na 
základě zprávy tajemníka ÚMČ Praha 
16 nyní radní rozhodli o jejím dalším 
fungování v nezměněné podobě.

Projekt tzv. Mobilní radnice, je-
hož hlavním smyslem je pomoci těm 
občanům, kteří se kvůli svému věku 
či zdravotnímu postižení obtížněji 
dostávají na pracoviště úřadu při 
vyřizování svých záležitostí, byl pro 
veřejnost dlouhodobě připravován 
a ofi ciálně spuštěn 15. září 2014.

Tato nadstandardní služba je určena 
handicapovaným občanům (ZTP) a oso-
bám 75letým a starším a je zajišťována 
na území Radotína. Její zřízení nepři-
neslo radnici žádné vstupní vícenáklady, 
neboť nedošlo k pořízení žádných speci-
álních mobilních pracovišť, využívána je 
stávající technika a vozový park.

Podobnou službu již některé rad-
nice v republice mají, ale většinou 
v ní zajišťují pouze nejzákladnější 
informační a poradenské služby. 
Městská část Praha 16 se vydala 
jinou, složitější cestou: Do terénu za 
lidmi vždy vyráží plně kvalifi kovaný 
pracovník příslušného pracoviště 
znalý odborné problematiky, který 

na místě občanovi poradí, jak si 
konkrétní záležitost vyřídit, jaké 
doklady či dokumenty jsou potře-
ba. V případě některých vybraných 
agend je dokonce možné celou agen-
du obstarat na místě hned při první 
návštěvě, případně se úředník vrací 
po vyřízení věci na úřadě.

Od radikálních úsporných opatření 
včetně reorganizace realizované v roce 
2007 a zásadního rozšíření úředních 
hodin ÚMČ Praha 16 od května 2011 
je to třetí významný krok, kterým 
se radnice snaží být na jednu stranu 
maximálně úspornou, na druhou však 
neustále rozšiřovat své služby a vychá-
zet vstříc potřebám občanů.

Mobilní radnice zahrnuje 13 kon-
krétních činností (agend) zajišťova-
ných Úřadem městské části Praha 16 
a 1 agendu, kterou mají na starosti 
Technické služby Praha - Radotín. 

                                       Služby (agendy) zahrnuté do projektu Mobilní radnice
»  agenda ověřování
»  místní poplatky ze psů
»  zábory veřejného prostranství
»  poradenství a pomoc při stěhování do domů s pečovatelskou službou
» agendy evidence obyvatel a osobních dokladů (občanské průkazy)
»  sociální poradenství (dávky, pěstounská péče, sociálně právní ochrana  
    dětí, veřejný opatrovník)
»  pomoc při žádání o sociální dávky na Úřad práce ČR 
»  poradenství pro stavebníky
»  vyhrazená parkovací místa pro osoby těžce postižené na zdraví
»  vydání rybářského lístku
»  kácení dřevin rostoucích mimo les (poradenství a pomoc při vyplnění 
    žádosti)
»  povodňové plány nemovitostí
»  ubytování v Rekreačním zařízení v Chrobolech

    »  agenda pronájmu hrobových míst    »  agenda pronájmu hrobových míst    »  agenda pronájmu hrobových míst

Kde službu vyžádat
Kancelář úřadu ÚMČ Praha 16
pracoviště náměstí Osvoboditelů 21/2a, 
kancelář č. 17
kontaktní osoby: Kateřina Drmlová, 
Ing. Pavel Jirásek, Bc. Petra Mrázková
telefon: 234 128 201   
e-mail: mobilniradnice@praha16.eu

Místo u řeky bude letos hotové
odpočinkový prostor u lávky i revita-
lizaci poškozené náplavky u soutoku 
Berounky a Radotínského potoka. Ná-
vrh výrazným způsobem ovlivnila po-
slední červnová povodeň v roce 2013, 
která se podepsala na technickém 
stavu lávky přes Berounku,“ komen-
tuje projekt Místa u řeky 1. zástupce 
starosty Mgr. Miroslav Knotek. 

Právě kvůli záměru výstavby nové 
lávky, jejímž investorem je Hlavní 
město Praha, došlo ke kolizi s projek-
tovou dokumentací „Místa u řeky“. 
V projektu proto došlo k dalším úpra-
vám a návrh se tak posunul přibližně 
o osm metrů směrem k dřívějšímu 
zahradnictví.

„Věřím, že vznikne další místo, na něž 
budou Radotínští pyšní stejně, jako se 
nám to podařilo při vybudování unikát-
ního přírodního koupaliště, takzvaného 
Biotopu, který jsme uvedli do provozu 
v loňském roce,“ doplňuje Knotek, který 
má celý projekt na starosti. 

Navrhované řešení umožňuje nepře-
berné množství posezení k pozorování 

řeky a krajiny z mnoha úhlů. Hlavní 
osou celého kompozičního řešení je be-
tonové schodiště, podél něhož probíhá 
opěrná zeď. Ta bude sloužit částečně 
jako informační panel s prezentací 
o historii a zajímavostech Radotína 
a představí geologii okolí v podobě 
kamenných obkladů zdi z místních 
zdrojů. Podél stávající cyklostezky smě-
rem k ústí Radotínského potoka budou 
umístěna odpočívadla a dojde ke kul-
tivaci prostor zpevněné náplavky, kde 
by v budoucnu mohla být situována 
plastika poukazující na historii mlýnů 
na Radotínském potoce. 

Stavební povolení k Místu u řeky 
bylo vydáno 11. září 2014. Celko-
vé náklady jsou podle projektové 
dokumentace ve výši 8,3 mil. Kč 
a Městská část Praha 16 poskytne 
0,63 mil. korun. Projekt využívá ev-
ropských dotací. Materiály k výbě-
rovému řízení na zhotovitele stavby 
najdete na Portálu zadavatele na 
radničním webu Městské části Pra-
ha 16 https://zakazky.praha16.eu.

na Radotínském potoce. 

Karlův stánek se vrací ke kořenům
V posledním únorovém týdnu byl 

v okolí Karlova stánku na Zbraslavi 
částečně vykácen porost, který až dosud 
bránil ve výhledu do vltavského údolí. 
Akci inicioval Okrašlovací spolek Zbra-
slav (www.os-zbraslav.cz) a smlouvou 
se správcem lesa ji zaštítila Městská 
část Praha - Zbraslav.

Původně zarostlý výhled z altánu, 
z něhož se podle legendy rozhlížel 

po kraji Karel IV., tak byl turistům po kraji Karel IV., tak byl turistům 
opět umožněn. Zbraslavský okraš-opět umožněn. Zbraslavský okraš-
lovací spolek se zavázal, že provede lovací spolek se zavázal, že provede 
úklid vykáceného prostoru a násled-úklid vykáceného prostoru a násled-

ně jej osadí podle pokynů správce 
lesa tak, aby výsadba výhled opět 
nezastínila.

Besídka dlouhá léta chátrala, roku 
2006 se dočkala obnovy, zůstala 
však skryta v lesním porostu, který 
se nyní podařilo odstranit. V sou-
časné době je stánek opět poničený 
nevzhlednými grafi tti. Jak se uvádí 
na zbraslavském radničním webu, 

zdevastovaný 
a l t á n  b u d e 
l e t o s  n á k l a -
d e m  m ě s t a 
znovu opraven 
a opatřen pro-
t isprejerskou 
úpravou. 

Do rozpočtu 
je také zařa-
z e n a  č á s t k a 
n a  n a u č n o u 
s t e z k u  p o 
zbraslavských 
p a m á t k á c h , 
která je připra-
vena k realiza-

ci již více než 4 roky a která má jedno 
zastavení samozřejmě také u Karlova 
stánku.

Zastupitelstvo MČ Praha 16.Zastupitelstvo MČ Praha 16.Zastupitelstvo MČ Praha 16.Zastupitelstvo MČ Praha 16.Zastupitelstvo MČ Praha 16.Zastupitelstvo MČ Praha 16.Zastupitelstvo MČ Praha 16.Zastupitelstvo MČ Praha 16.Zastupitelstvo MČ Praha 16.Zastupitelstvo MČ Praha 16.Zastupitelstvo MČ Praha 16.Zastupitelstvo MČ Praha 16.Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné zase- Řádné zase- Řádné zase- Řádné zase- Řádné zase- Řádné zase- Řádné zase- Řádné zase-
dání Zastupitelstva městské části Praha 16 dání Zastupitelstva městské části Praha 16 dání Zastupitelstva městské části Praha 16 dání Zastupitelstva městské části Praha 16 dání Zastupitelstva městské části Praha 16 dání Zastupitelstva městské části Praha 16 dání Zastupitelstva městské části Praha 16 
se koná ve středu 18.3.2015 od 17.00 hod. se koná ve středu 18.3.2015 od 17.00 hod. se koná ve středu 18.3.2015 od 17.00 hod. se koná ve středu 18.3.2015 od 17.00 hod. se koná ve středu 18.3.2015 od 17.00 hod. se koná ve středu 18.3.2015 od 17.00 hod. se koná ve středu 18.3.2015 od 17.00 hod. 
v radotínském Kulturním středisku, ná-v radotínském Kulturním středisku, ná-v radotínském Kulturním středisku, ná-v radotínském Kulturním středisku, ná-v radotínském Kulturním středisku, ná-v radotínském Kulturním středisku, ná-v radotínském Kulturním středisku, ná-
městí Osvoboditelů 44.městí Osvoboditelů 44.městí Osvoboditelů 44.městí Osvoboditelů 44.městí Osvoboditelů 44.městí Osvoboditelů 44.městí Osvoboditelů 44.
Vítání občánků. Vítání občánků. Vítání občánků. Vítání občánků. Městská část Praha 16 Městská část Praha 16 Městská část Praha 16 
pořádá ve čtvrtek 16. dubna slavnostní akci pořádá ve čtvrtek 16. dubna slavnostní akci pořádá ve čtvrtek 16. dubna slavnostní akci pořádá ve čtvrtek 16. dubna slavnostní akci 
„Vítání nejmenších občánků Radotína, na „Vítání nejmenších občánků Radotína, na „Vítání nejmenších občánků Radotína, na „Vítání nejmenších občánků Radotína, na 
niž budou pozvány děti, které se narodily niž budou pozvány děti, které se narodily 
v období od srpna 2014 do ledna 2015. Děti 
budou uvítány jako noví občánci města 
Radotína a budou jim předány pamětní 
knihy s dárečky a květinou pro maminku.
Kvůli konání této slavnosti bude v do-
poledních hodinách zcela uzavřeno pra-
coviště matrik, odboru občansko správ-
ního ÚMČ Praha 16 na adrese: Václava 
Balého 23/3 v Praze-Radotíně. O službu 
CzechPOINT a ověřování je v této době 
možné požádat na Odboru živnostenském 
ÚMČ Praha 16 na náměstí Osvoboditelů 
21/2, a dále také u České pošty na náměstí 
Osvoboditelů.
Otevření nových stanic metra. Ve čtvrtek 
19.2.2015 byla dohodnuta konečná verze 
úprav povrchové MHD k termínu otevření 
čtyř nových stanic metra A v západní části 
Prahy od 7.4.2015. Oblasti Prahy 16 se do-
tkne jediná, dílčí změna, a to na linkách 
255 a 256, kdy ROPID rozhodl o jejich 
sloučení do upravené trasy: Zbraslavské 
náměstí – Nádraží Radotín – Zadní Kopa-
nina – Řeporyjské náměstí – Jáchymovská – 
Amforová – Luka – Sídliště Stodůlky. V úse-
ku Nádraží Radotín – Sídliště Stodůlky 
pojede pouze část spojů.
Částečná uzavírka v ul. Na Baních. Z dů-
vodu pokračování stavby „Výstavba vodo-
vodu Praha – Mníšek“ se cca od začátku 
dubna předpokládá uzavírka jednoho 
jízdního pruhu v ulici Na Baních, v úse-
ku: K Ubytovnám - Kubínova. Provoz na 
uzavřeném úseku bude kyvadlový, řízený 
pomocí světelné signalizace. 
Občané Prahy 16 pomohli. V rámci pro-
jektu Kola pro Afriku předala Městská část 
Praha 16 prostřednictvím Sběrného dvora 
provozovaného Technickými službami 
Praha - Radotín v loňském roce celkem 
76 jízdních kol. Více informací o projektu 
naleznete na www.kolaproafriku.cz.
Místní poplatek ze psů. 31.3.2015 je ter-
mín k zaplacení místního poplatku ze psů 
na rok 2015. Sazby a splatnost místního 
poplatku ze psů stanovuje obecně závazná 
vyhláška hlavního města Prahy č. 23/2003 
Sb., v platném znění. Poplatek je splatný 
bez vyměření předem, a to nečiní-li více 
než 600 Kč ročně nejpozději do 31. března 
každého roku. Je-li vyšší než 600 Kč ročně, 
pak ve dvou stejných splátkách, nejpozději 
do 31. března a 31. srpna každého roku. 
Sazba je pro jednoho psa v rodinném domě 
stanovena na 300 Kč, za druhého a dalšího 
600 Kč. V ostatních bytových domech 
zaplatíte za jednoho pejska 1 500 Kč, za 
druhého a dalšího potom 2 250 Kč. Ti, co 
pobírají starobní, sirotčí, vdovský nebo 
vdovecký důchod jako jediný zdroj příjmů 
uhradí 200 Kč za jednoho psa, za každého 
dalšího psa 300 Kč. Právnické osoby, které 
psa užívají k hlídání objektů a jsou záro-
veň vlastníkem objektu, uhradí za jednoho 
psa 600 Kč, za druhého a dalšího 900 Kč. 
Obyvatelé Radotína mohou poplatek uhra-
dit buď hotově na pokladně Úřadu městské 
části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 
Praha-Radotín (přízemí, dveře č. 1) nebo 
poštovní poukázkou prostřednictvím 
pošty či bezhotovostním převodem na 
účet vedený u České spořitelny, a.s. Praha, 
číslo 19-2000861379/0800. K identifi kaci 
platby je nutno použít variabilní symbol 
přidělený správcem poplatku. Poštovní 
poukázky k úhradě do termínu splatnosti 
nejsou rozesílány.
Před cestou do zahraničí. Před cestou 
do zahraničí doporučujeme s časovou re-
zervou zkontrolovat, zda vlastníte platný 
cestovní doklad. Dále je třeba ověřit pod-
mínky vstupu a pobytu v daném státu. 
Cestujete-li do členských států Evropské 
unie, postačuje ke vstupu a pobytu na 
území těchto států platný cestovní pas, 
popřípadě platný občanský průkaz se 
strojově čitelnými údaji, pokud nemá 
oddělenu vyznačenou část. Při cestě do 
ostatních států je třeba zjistit, zda kromě 
platného cestovního dokladu uplatňují 
další podmínky vstupu a pobytu, a to 
zejména zda má Česká republika s daným 
státem uzavřenou bezvízovou dohodu, či 
nikoliv. Včasným podáním žádosti přede-
jdete frontám na Oddělení evidence oby-
vatel a osobních dokladů ÚMČ Praha 16 
v hlavní sezóně.
Otevřeno specializované zařízení.
V obvodě Prahy 16 bylo otevřeno „Slu-
níčko“, nové zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, s kapacitou 12 dětí. 
Jedná se o zařízení, kam mohou rodiče či 
OSPOD umístit děti, o které se nemohou 
pečující osoby krátkodobě postarat. Děti 
zde mohou být umístěny na základě 
žádosti rodiče, žádosti OSPOD či roz-
hodnut í soudu. Doba pobytu by ne-
měla přesáhnout 6 měsíců, v ojedinělých 
případech lze tento pobyt prodloužit. 
Bližší informace poskytne Odbor sociální 
ÚMČ Praha 16, náměstí Osvobodite-
lů 732, Praha-Radotín.



Objektiv

 č
as

u

Startuje jarní úklid
(vždy podle klimatických podmínek).

Radotínský úklidový cyklus bude mít 
i letos šest etap, každá z nich bude probíhat 
jeden týden, z něhož se však dopravní ome-
zení (zákaz zastavení v uklízených ulicích) 
bude týkat vždy jen úterka a čtvrtka. O po-
třebě přeparkovat v dané dny vozidla budou 
informovat jak značky rozmístěné týden 
předem, tak i bezprostředně před blokovým 
čištěním rozhlas a lístky vsunuté za stěrače 
automobilů v dotčených lokalitách.

První etapa startuje 13. dubna, posled-
ní končí 22. května (přesný přehled ulic 
s dopravním omezením viz dále nebo na 
www.praha16.eu). Od 25. května bude 
opakováním I. etapy, tedy úklidem oblasti 
Rymáně, již následovat pravidelný cyklický 
úklid. V nastaveném časovém harmonogra-
mu dochází k prohození pořadí jednotlivých 
etap oproti minulým rokům, aby se zamezilo 
kolizi s organizací Memoriálu Aleše Hřebes-
kého naplánovaného na dny 22. až 25. dubna. 
Den s IZS na náměstí Osvoboditelů letos 
proběhne až 3. října, tudíž kvůli němu 
nebude nutné harmonogram dále měnit. 
Úklid v horní části ulice Otínská bude řešen 
fl exibilně podle toho, jak zde postoupí práce 
na výstavbě technické vybavenosti.

V ulicích s dopravním omezením bude 
vždy rezervován pro očistu čas mezi 7.30 
a 14.00 hodin.

Stejně jako v minulých letech i letos 
umožní radotínská radnice občanům 
on-line sledování vozidel zapojených do jar-
ní očisty, novinkou je, že půjde hned o pě-
tici strojů: dvě multikáry, chodníkový stroj 
a dva nové čisticí vozy (Johnson, Kärcher). 
Na adrese http://vozidla.praha16.eu se tak 
letos každý občan může kdykoli celé jaro 
podívat na to, kde se právě provádí strojový 
úklid, a dokonce lze sledovat i to, kde byl 
prováděn v uplynulých hodinách (v mapě je 
zakreslena stopa za všemi vozy).  

Technická správa komunikací hl. m. Prahy 
bude v Radotíně se zákazem parkování 

čistit stejné ulice jako loni (tedy Pod Kla-
picí a Vrážskou), a to 28. dubna mezi 8.00 
a 15.00 hodin. 

Jako zimní úklid byla dosud pojmenová-
na i očista lochovských ulic, kde se zimní 
posyp smetá již od druhé půli února. Sku-
tečný jarní úklid naplánovaný od půli břez-
na by se od ní měl lišit hlavně nepřítomností 
odstavených vozidel ve vybraném úseku. 
Zástupkyně zdejšího starosty Eva Filipová 
již předem prosí všechny zdejší obyvatele, 
aby akci vyšli vstříc, a v době, kdy se bude 
úklidová technika chystat před jejich dům, 
zde neparkovali. Čištěna by měla být vždy 
jedna ulice denně, do každé z nich roznese 
týden předem strážník upozornění s přes-
ným datem a prosbu o přeparkování. 

Stejně jako v Lochkově, i v Lipencích
se chystají zvládnout jarní úklid vlastními 
silami a s vlastní technikou, ovšem o něco 
později – až po svatém Josefu.

Pravidelné blokové čištění zbraslavských 
ulic začne podle slov Štěpána Vacka, DiS., 
vedoucího odboru místního hospodářství 
Úřadu městské části Praha – Zbraslav, v úte-
rý 24. března 2015. Čištění bude probíhat 
vždy každé úterý a čtvrtek v době od 7.00 do
15.00 hodin. Ve 20 okruzích tak bude vy-
čištěno 96 ulic (cca 32 km) se zpevněným 
povrchem, které spravuje Městská část 
Praha – Zbraslav. Do ulic vyjede veškerá 
technika Odboru místního hospodářství – 
komunálních služeb, zapojeni budou i pra-
covníci ručního úklidu. Komunikace a chod-
níky se zde uklízejí kropením, sběrem 
zimního posypu, prachu a dalších nečistot 
zametacím strojem a ručním dometáním. 
Zároveň je odstraňována náletová zeleň 
z komunikací, obrub a chodníků. Sedm dní 
před začátkem úklidu bude v dotčených 
ulicích umístěno příslušné dopravní značení 
zakazující parkování. Stejně jako každý rok 
žádá Městská část Praha - Zbraslav všechny 
řidiče, aby dopravní značení respektovali 
a v uvedených termínech v ulicích neparko-
vali (to se týká i parkovacích zálivů). Ti se tak 
jednak vyhnou odtahu a pokutě, především 
však umožní bezproblémový průběh čištění. 
Stejná pravidla platí i pro termín 29. dubna, 

kdy budou od 8.00 do 15.00 hodin Technic-
ké služby hl. m. Prahy uklízet komunikace, 
jejichž jsou správcem – tedy ulici U Národní 
galerie, Zbraslavské náměstí, ulici Elišky galerie, Zbraslavské náměstí, ulici Elišky 

Přemyslovny a Žabovřeskou. Přesný rozpis 
čištění dle jednotlivých okruhů nebo v abe-
cedním pořadí ulic je vystaven na webových 
stránkách www.mc-zbraslav.cz.

Radotín
14. dubna (I. Rymáň) – Ke Zděři (část), Stadionová, K Berounce, Chrobolská, Na Rymáni
16. dubna (I., oblast škol) – K Přívozu, Horymírovo náměstí, Václava Balého, náměstí Sv. Petra a Pavla, Nad Berounkou, Loučanská, 
Ježdíkova, Felberova, Zítkova, Macháčkova, K Lázním, Ke Zděři (část)
21. dubna (IV., Sídliště) – Sídliště (část od MŠ ke Karlické), U Starého stadionu, náměstí Osvoboditelů (před KS Koruna), Na Výšince 
(spodní část), Hadravská
23. dubna (IV., Viničky) – Sídliště (zbývající část), Týřovická, Na Výšince (horní část), Otínská, Jelenovská, Na Viničkách, U Viniček, 
Zdická, Zadovská, Vojetická, Javořická, Kolová, Dehtínská, Příbramská, Lošetická, Nýrská
28. dubna (II., nové sídliště) – náměstí Osvoboditelů (u sídliště, parkoviště před OD Berounka), Prvomájová (u sídliště), Na Betonce 
(u sídliště), Pod Klapicí (slepá část)
28. dubna (8.00-15.00) – Pod Klapicí, Vrážská – čistí TSK
30. dubna (II., sokolovna) – Prvomájová (část), Vinohrady, Slinková, Na Betonce (část), Jaspisová, Achátová, Vykoukových, Grafi tová, 
U Vápenky, Býšovská, Čedičová, Štěrková (spodní část), Ametystová, Strážovská (spodní část)
5. května (III., Mramorka) – Věštínská (část), Nýřanská, Zbynická, Josefa Kočího, Tachovská
7. května (III., Benátky) – Věštínská (část), Matějovského, Kraslická, V Parníku, Na Benátkách, Výpadová (část), U Jankovky, Šárovo kolo
12. května (V., Eden) – V Edenu, Slavičí, Jarkovská, Kejnická, Safírová, U Drážky, Častonická, Ledvická, Pod Velkým hájem, U Učiliště, 
Vápenná, V Sudech
19. května (VI., Lahovská) – Strážovská (horní část), Na Říháku, U Sanatoria, Štěrková (horní část), Topasová, Živcová, Radkovská,
Pod Lahovskou, Plánická, Chatová, Solná, Sobětická, K Višňovce, Otěšínská, Minerální, Strunkovská
Zbraslav
24. března (0.) – Závist, Strnady
26. března (0.) – pěší komunikace Na Baních, propoj Na Baních Strakonická
2. dubna (I.) – Opata Konráda, Cisterciácká, U Lékárny, Hauptova, Zbraslavské náměstí, Vladislava Vančury, Pod Špitálem
7. dubna (II.) – U Malé řeky, U hudební školy, K Přístavišti, Kaškova
9. dubna (III.) – Boženy Stárkové, K Interně, U Prádelny, V Bílce, U Klubovny, V Platýzu
14. dubna (IV.) – Košíkářská, U Stárovny, K Havlínu, U Karlova stánku
16. dubna (V.) – Podéšťova, Pod Havlínem, Pod Urnovým hájem
21. dubna (VI.) – Romana Blahníka, Pod Špejcharem, Matjuchinova (E. Přemyslovny – Žabovřeská), Matjuchinova (Žabovřeská – U Karlova stánku)
23. dubna (VII.) – U Včely, Jaromíra Vejvody, Pirnerova, Pelzova, Jiřího Mašína, Jaroslava Švehly, za Zbraslavankou
28. dubna (VIII.) – Žabovřeská (Tadrova – Na Vrškách), Karla Michala, Fuchsova, Tadrova
29. dubna (8.00-15.00) – U Národní galerie, Zbraslavské náměstí, Elišky Přemyslovny a Žabovřeská – čistí TSK
30. dubna (IX.) – Šůrova, Ottova, K Belvederu, Boženy Hofmeisterové, Na Plácku, Pod Chaloupkami, Pod Kamínkou, Pod Studánkou, 
Rašilovova, V Hluboké, Spojařů, Ke Dračkám, Pod Spravedlností, U Loděnice
5. května (X.) – Tunelářů (Tadrova – Vilímkova), Vilímkova
7. května (XI.) – Na Drahách, K Vejvoďáku, Kubínova, Šulcova, Staniční, Studniční, Lesáků, Pod Zatáčkou, Pod Vysílačkou, K Ubytovnám, Nad Dálnicí
12. května (XII.) – K Výtopně, Tunelářů (Svépomoci – Paškova), Svépomoci, Sulova
14. května (XIII.) – Za Opusem, Na Vrškách, Lipenecká, Ke Kyjovu, U Pumpy
19. května (XIV.) – Nad Starou pískovnou, Ke Kamínce, K Nové škole, Nad Kamínkou
21. května (XV.) – Zvonařská, Lomařská, Nezvalova, Pod Sirénou, Žofi e Podlipské, Nad Parkem
26. května (XVI.) – Na Královně, Zdeňky Nyplové, Gutfreundova, Výtvarnická
28. května (XVII.) – Hostošova, Jansenova, Nebeského, Nechybova, plácek Na Mlíčníku
2. června (XVIII.) – Pod Třešňovkou, K Mlíčníku, Meliorační, Výzkumníků

Pozn.: Okruhy 0 (24. a 26. března jsou bez dopravního omezení).

Harmonogram čištění komunikací s dopravními omezeními

Strojní čištění zbraslavských ulic v let-
ním období pak bude probíhat již bez do-
pravních omezení.

Zbraslavské ochotnické divadlo má dlouhou 
a bohatou historii, pojďme se po ní ohlédnout. 
První historicky zaznamenané představení se 
konalo 9. června 1844 v bývalém konventu. 
Divadelní „diletanti“ (jak se úředně nazývali) z místních spořádaných rodin nastudovali 2 hry. Roku 1857 se ustavilo „sdružení divadelních ochotníků za účelem 
provozování divadel ve Zbraslavi od spanilých pánů a panen, které během 8 let sehrálo 24 představení.

Od roku 1888 se místní po 20 let divadlu věnovali jako „Družstvo divadelních ochotníků Hálek“. Na zahradě hostince Kotva a v sále hotelu Vejvoda vypravili 144 her. 
Od prosince 1903 působilo ve Zbraslavi „Družstvo divadelních ochotníků“, které svou činnost nepřerušilo ani během války. Svobodnou republiku přivítalo 

uvedením Jana Výravy. 1. června 1930 slavnostně otevřelo Jiráskovou Lucernou novou sokolovnu. Do ní se o 4 roky později přesunulo po 43 letech nepřetržitého 
působení v hotelu Vejvoda. V roce 1937 slavilo Družstvo divadelních ochotníků osmdesát let českého ochotnického divadla ve Zbraslavi Během tohoto období 
nastudovali zbraslavští ochotníci 399 divadelních her.

Zbraslavští divadelníci I.

Tablo Družstva divadelních ochotníků Hálek z roku 1892

Nejstarší dochovaná fotografie z představení 
„Hledá se sluha“ zbraslavských ochotníků
z 27. 5. 1917

Představení Jan Hus (režie Fr. Obraz) bylo odehráno 
5. a 6. července 1927 v Dvoraně Vejvodově na památku
upálení mistra Jana Husa

Okénko, veselohra od Olgy Scheinplugové, zde 
odehraná 25. prosince 1931, byla na plakátu 
anoncována, jako „repertoární hra Stavovského 
divadla v Praze, která dobývá stále při 
vyprodaných domech bouřlivého úspěchu“

František Kvěch – dlouholetý předseda 
družstva, fotografie je ze hry „Maryša“ 
uváděné v roce 1937, s níž se družstvo 
zúčastnilo soutěže  pražského okrsku 
UMDOČ a obsadilo 1. místo mezi 
spolky venkovskými

Plakát „Manžel v base“ – jde 
o nejstarší dochovaný divadelní 

plakát na představení
z 13. března 1904

I „Grand hotel Nevada“ se 7. listopadu 1937 
dával k osmdesátinám družstva

„Jánošík“ byl uveden
5. a 6. června 1937

v rámci cyklu slavnostních her 
k osmdesátiletému jubileu

Družstva divadelních
ochotníků ve Zbraslavi
a na oslavu padesáti let
Tělovýchovné Jednoty

Sokol Zbraslav

Materiály za Zbraslavskou
kulturní společnost

poskytl Filip Toušek,
připravila Kateřina Drmlová



Circus Ponorka
Ve čtvrtek 16. dubna se na klubové 

scéně v Radotíně již podruhé předsta-
ví jedinečný orchestr, jehož jediným 
hráčem je Honza Ponocný, kapelník 
skupiny Mekyho Žbirky a talentovaný 
performer, hudebník a skladatel.

Honza Ponocný se jako kytarista 
podílel na více než šedesáti CD, pro-
dukoval několik platinových CD pro 
fi rmu Universal, má za sebou spolu-
práci s řadou špičkových hudebníků - 
např. SteveWalsh, Jean Couture, John 
Riley, Ivan Kral…

Napsal hudbu k celovečernímu 
fi lmům režisérky Alice Nellis Revival 
(kde zahrál i slepého bubeníka), Ma-
mas a Papas (za oba byl nominován na 
Českého lva za hudbu), k fi lmům Per-
fekt Days, Vaterland či titulní písničku 
fi lmu Andělé. 

Circus Ponorka, tedy jediný člověk – 
Honza Ponocný, s akustickou kytarou 
během chvilky za pomoci elektronic-
kých ,,mašinek‘‘ a dvou mikrofonů 
poskládá zvuk celé kapely, ve které 
nechybějí bicí, basa, několik kytaro-
vých partů a dokonce pěvecký sbor. 
Zážitek, který stojí za to!
Rozhovor s Honzou Ponocným
Máte celkem široký záběr – skládáte, 
hrajete sám v Circusu Ponorka, ale také 
s kapelou Mekyho Žbirky, produkujete, 
dokonce hrajete ve fi lmu…  Čeho byste 
se nechtěl vzdát?

Tak věci, i kterých bych se ale oprav-
du nechtěl vzdát, tady zrovna nezmi-
ňujete…, no a z těch věcí, na které se 
ptáte…, mě vlastně moc baví úplně 
všecko, je bezva někomu vymyslet 
a nahrát písničku, zábavný je zahrát 
si ve fi lmu a vymyslet tam hudbu, ale 

nejvíc bych se asi nechtěl vzdát živého 
hraní, protože když jsem na podiu, tak 
jsem to asi nejvíc já, no a pokud navíc 
hraju svoje písničky jakožto Circus 
Ponorka, tak tam už jsem úplně sto-
procentně sám za sebe. Myslím, že 
by si měl ve svém životě každý umě-
lec, nebo vlastně člověk z jakéhokoli 

oboru, nechat jednu věc, kde je sto-
procentně sám za sebe a nemusí dělat 
žádný kompromis, protože si myslím, 
že tak může zůstat uvěřitelný.
Honzo, jak jste vůbec přišel na to, že si 
založíte jednočlenný orchestr?

To byl regulérní nátlak mojeho 
kamaráda, který mi doslova řekl, že 
jsem debil, že dávám svoje písničky 
všemožným zpěvákům a nezpívám si 
je sám, no a protože je o hodně větší 
než já a má větší svaly, tak jsem ho 
musel poslechnout.
Komedie Revival Alice Nellis má úspěch, 
stejně tak vaše hudba k fi lmu, a dokon-
ce jste vydali soundtrack. Písničky tam 
ale dostaly novou podobu. Proč?

Film Revival je trošku zvláštní i tím, 
že má vlastně dva soundtracky, jednak 
je to nahrávka fi lmové skupiny Smo-
ke, jak by ji nahrála v roce 1972 s fi l-
movým zpěvákem, ty písničky znějí 
a jsou nahrány tak, aby fungovaly ve 
fi lmu. Ten druhý soundtrack jsou zno-
vu nahrané verze fi lmových písniček, 
nahrál jsem si je tak, jak myslím, že 
mají znít bez ohledu na to, co funguje 
ve fi lmu, a vydal jsem je jako svoje tře-
tí CD s názvem Revival Circus.

Díky a těšíme se!

Circus Ponorka − Honza Ponocný 
v originálním ,,one-man-show‘‘ 
16. dubna od 19.00 hodin – Klubo-
vá scéna Milana Peroutky Kultur-
ního střediska Radotín

Automechanik junior 2015
Na Středním odborném učilišti 

v  Radotíně se 18. a 19. února konalo 
regionální kolo 21. ročníku soutěže Au-
tomechanik junior 2015.

Soutěž, kterou vyhlašuje Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy 
a Svaz autoopraven České republiky 
pro žáky třetích ročníků oboru vzdě-
lání Mechanik opravář motorových 
vozidel, probíhá ve 3 kolech – školním, 
regionálním a celostátním. Do regio-
nálního kola postupují dva žáci z kaž-
dé zúčastněné školy. Do fi nále jdou 
z každého kraje první dva soutěžící 
z různých zúčastněných škol.

18. února byli účastníci soutěže 
a jejich pedagogové již v osm hodin 
na svých místech – vylosovali si star-
tovní čísla a v počítačové učebně se za 
přísného dozoru rozhodčích ponořili 
do otázek teoretického testu. Možná, 
že nevěděli všechno, některými byla 
teoretická část přijímaná s obavami, 
ale rozhodně se všichni snažili.

Druhý den soutěže zača l ještě 
časněji, na programu byla část prak-
tická, do níž každá ze zúčastněných 
škol připravila dva úkoly. Celkem 
jich bylo deset a stej-
ně tak i stanovišť roz-
místěných v dílnách 
učiliště – soutěžící je 
všechna v pracovním 
oděvu a s trochu ner-
vózním výrazem ve 
tváři obcházeli, kaž-
dý chtěl být nejlepší. 
K o n k u r e n c e  b y l a 
velká, úkoly náročné 
a rozhodčí přísní.

A výsledky? Třetí 
byl Dominik Brychta 
z pořádajícího učiliště, 
druhý Petr Špringer ze Střední prů-
myslové školy dopravní, a.s., Plzeň-
ská, Praha 5 a první místo získal Jiří 
Trpka ze Střední školy automobilní 
a informatiky, Weilova, Praha 10. 

Kluci radostně přijali z rukou ředitele 
školy Ing. Václava Hejdy a zástupce 
magistrátu Bc. Michaely Balouškové 
diplomy, výhry a gratulace. 

Ti, kdo věnují svůj čas a energii 
přípravě soutěže, se již těší na příští 
ročník – na skvělou atmosféru, kterou 

doprovází myšlenka „umím a chci“,
a na pocit, že tu jsou mladí lidé, pro 
něžw je a snad i bude obor, kterému se 
vyučí, nejen prací, ale i zábavou.

Klubová scéna Milana Peroutky 
Kulturního střediska Radotín přivítá 
v pátek 10. dubna již podruhé vynika-
jícího klávesistu, zpěváka a skladatele 
Romana Dragouna.

Dragoun působí na české hudební 
scéně již řadu let: v osmdesátých le-
tech byl členem legendární brněnské 
kapely Progres II, v níž vynikl přede-
vším na dvojalbu „Třetí kniha džun-
glí“, se skupinou Futurum natočil 
dvě alba: „Ostrov Země“ a „Jedinečná 
šance“. Poté se společně s Michalem 
Pavlíčkem hrál ve veleúspěšné kapele 

Stromboli. Publiku se také představil 
jako Ježíš v hlavní roli muzikálu „Jesus 
Christ Superstar“ a exceloval v muzi-
kálu „Apokalypsa“. 

Natočil čtyři sólová alba: Stín mý 
krve, Slunci blíž, Otlučená srdce, jeho 
zatím posledním akustickým albem je 
Piano. V roce 2012 byl posluchači Ra-
dia Beat vybrán do Beatové síně slávy 
v kategorii „Osobnost“. V současné 
době, kromě jiných aktivit, koncertuje 
se skupinou Futurum, Progres II., His 
Angels a T4.

Roman Dragoun působí také v prv-

Roman Dragoun v Koruně

Koncert Romana Dragouna 
10. dubna od 19.00 hodin – Klubová 
scéna (vchod ze dvora domu U Koru-scéna (vchod ze dvora domu U Koru-
ny) vstupné 160 Kč

ní české superskupině Supergroup, ve 
složení Kamil Střihavka, Michal Pavlí-
ček, Jan Hrubý, Vladimír „Guma“ Kul-
hánek a Miloš Meier. Skupina vznikla 
na základě hlasování čtenářů časopisu 
Rock&Pop a následně i hlasování po-
sluchačů na webu Radia Beat.

A jeden její superčlen teď zahraje 
v Koruně! Koncert bude určitě velkou 
hudební lahůdkou pro všechny poslu-
chače, kteří mají rádi kvalitní hudbu 
plnou emocí a harmonie.plnou emocí a harmonie.

A radotínští občané také ne!
Zejména dvě skutečnosti potěšily 

pořadatele z radotínského TarpanC-
lanu, Hucul Clubu Praha a Jízdy svo-
bodných rytířů z Lochovic: K malé 
slavnosti před radnicí se dostavilo 
devatenáct jezdců a jezdkyň, kteří 
vytvořili zatím nejpočetnější dopro-
vod legendárního hrdiny. A pak právě 
zájem a účast Radotíňáků: 
Přes lezavý chlad dobrá stovka 
pozorně vyslechla slavnostní 
zdravice a píseň Pavla Vo-
lodkoviče: Jeho píseň Šemík 
potěšila všechny – i přítom-
ného Šemíka! Poté zástupce 
zdejší městské části, radní 
Ing. Petr Binhack, předal Ho-
rymírovi poselství od starosty 
Mgr. Karla Hanzlíka starosto-
vi Neumětel. Slavnostní fan-
fára Oty Procházky otevřela 
jezdeckou sezónu 2015 a pak 
už to šlo ráz na ráz: Přípitek, 
pozdravy a přání šťastné cesty 
a vladyka se svou družinou 
vyrazil podél Berounky na 
cestu.

„Osiřelí“ občané se potěšili skvělý-
mi zabíjačkovými produkty a kvalit-
ními nápoji nejrůznějších druhů, ně-
kteří si zakoupili půvabné suvenýry od 
přítomného kováře, další pak nechali 
povozit své děti na koni a … k tomu 
všemu se vzduchem nesla neuvěřitelně 

poetická hudba z fl ašinetu…
Natěšení Neuměteláci se pak do-

čkali před pátou hodinou odpolední, 
kdy Horymír dovedl svoji jízdu do 
parku před místním kostelem. Tam 
již „svého“ vladyku očekával starosta 
Luděk Kuniak a houf místních ob-
čanů. Ti připravili účastníkům jízdy 
srdečné přivítání; zejména pak ocenili 

poselství radotínského starosty, které 
pan Kuniak všem přečetl. Po položení 
věnce k Šemíkovu hrobu došlo rov-
něž na přípitky, pochopitelně tradiční 
medovinou… 

A pak už se všichni rozcházeli či 
rozjížděli s myšlenkou: Za rok touhle 

Horymír nezklamal! 

To byl jeden ze závěrů výroční Valné 
hromady členů Sboru dobrovolných ha-
sičů v Radotíně.

Jak taková akce probíhá? Zúčastnění 
s i  v ys lech l i  zpráv y o č innost i ,  
plán práce, výsledky hospodaření 
a  z vo l i l i  nov ý  v ý bor.  Ja ko hos t  

vystoupil i radotínský starosta Mgr. 
Karel Hanzlík, který ocenil dobrou 
spolupráci sboru s městskou částí. 
V závěru byli dlouholetí členové 
oceněni pamětní medailí.

A právě z výše zmíněné zprávy 
o činnosti vyplynulo, že je nutné 

zajist it více vedoucích 
p r o  d ě t i .  N y n í  n e n í 
možné, přes velký zájem, 
přijímat další členy do 
dětského družstva. Proto 
Kolektiv mladých hasičů 
při SDH Radotín hledá 
nové vedoucí.

P r o  z á j e m c e  b l i ž š í 
informace podá vedoucí 
KMH Dana Trejtnarová 
na telefonu 605 824 490 
nebo každou středu od 
17.00 hodin ve zbrojnici na 
náměstí Osvoboditelů 5.

Mladí hasiči hledají vedoucí

Všechny školky ve správním obvodě Praha 16 již rozhodly o době, v níž bude v tom 
kterém místě probíhat zápis nových „frekventantů“ jednotlivých předškolních zařízení. 
Zde je přehled dat a hodin:

MŠ Praha – Radotín 24. 3. 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin
http://radotinska-ms-hastrmanek.webnode.cz ve třídě Včelek
MŠ Nad Parkem Praha – Zbraslav 13. 4. a 14. 4. 13.00-17.00 hodin
www.msnadparkem.cz vrácení přihlášek: 28. 4.
                                                                                9.00-16.30 hodin
MŠ Matjuchinova Praha – Zbraslav 13. 4. a 14. 4. 13.00-17.00 hodin
www.ms-zbraslav.wz.cz 
MŠ Velká Chuchle 11. 3. 13.00-17.00 hodin
www.ms-chuchle.cz dny otevřených dveří - úterý 3. 3.        
,                                                                               a středa 4. 3. 15.00-16.00 hodin
MŠ Praha – Lipence 8. 4. 13.00 -17.00 hodin
www.skolkalipence.cz ve třídě Koťat
MŠ Praha – Lochkov 1. 4. 13.00 do 17.00 hodin

Zápisy do mateřských škol

rozjížděli s myšlenkou: Za rok touhle rozjížděli s myšlenkou: Za rok touhle rozjížděli s myšlenkou: Za rok touhle 

To zahlásily děti po návratu z hor. 
Jedenáctý lyžařský výcvikový zá-
jezd organizovaný Městskou částí 
Praha 16 ve spolupráci s radotínskou 
základní školou o jarních prázdni-
nách, tedy od 21. do 28. února, je 
minulostí. Nechal za sebou příjemné 
vzpomínky na hromadu zážitků upro-
střed hald sněhu.

Vzhledem k tomu, že sníh byl le-
tos nejen na sjezdovkách, užívali si 
frekventanti kurzu dostatečně zim-
ně kromě dopoledních lyžovaček 
i odpolední horské vycházky z cha-
ty Lesanka (jezdí se stále na jedno 
vyzkoušené místo – do Mariánské 

u Jáchymova v Krušných horách).
A samotné lyžování? Výuka ve sjez-

du pod vedením lyžařských instruk-
torů probíha la 
hlavně v blízkém 
areálu v Novém 
Městě u Jáchy-
mova, ale dosta-
lo se i na svahy 
Plešivce, kde je 
osm nových sjez-
dovek .  Vý u k u 
tradičně uzavřel 
slalomový závod 
o  c e n y  –  t e n 
by l  ho d no c e n 
podle rozdělení 
do v ýkonnost-
ních družstev.

H o r y ,  l y ž e , 

Zalyžováno dost 
a dost!

sníh a hry až do večera - to byl ten 
správně prázdninový čas! Takže zno-
vu za rok.



Odvykání kouření
až 90% úspěšnost

Závislosti: alkohol, drogy, léky
Telefonické objednávky

604 207 771
224 214 617
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 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

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

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

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

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00
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KADEŘNICTVÍ - Kateřina Kuťáková
Do nově otevřeného kadeřnického
salonu v Černošicích - Mokropsy

(v blízkosti nádraží)
přijmeme kadeřnici na ŽL
inf.na tel.: 775 344 156

Poskytnu vašemu psovi společnost, 
péči, vycházky, případně sportovní 

vyžití o víkendech a svátcích.
Se psy mám mnohaleté zkušenosti

a ovládám i Dornovu metodu pro zvířata.
pes bude spokojen v domě
se zahradou v Černošicích.

vikendpropsa@seznam.cz, 724 060 180

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907

INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,

opravy, rekonstrukce, nové montáže.
Václav Císařovský
Ke Zděři 244/23

153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868
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přijme na pozici

POKLADNÍ - PRODAVAČKA
jedná se o jednosměnný provoz

pondělí - pátek, sobota 1x za 3 týdny

Tel.: 777 66 1111, 296 828 302 po 14. hodině

Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5

�

�

�

��

��

��

���

�
KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SLUŽBY
pro malé a střední obchodní korporace

garance odpovědnosti a zkušenosti
příjemné ceny

ing. Radana Buzková, Praha 5 - Lipence
tel.: 732 884 522

buzkovaradka@seznam.cz

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz

Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba

technologie pro příjem
televizního a satelitního 

signálu.

TELEVIZNÍ
ANTÉNYJS ANGLIČTINA RADOTÍN

Příměstské jazykové tábory pro děti 7 – 15 let
červenec - srpen 2015

Dále nabízíme:
» jazykové kurzy pro dospělé a děti
» jarní semestr 2014/15 se slevou
» individuální a skupinové konzultace
   před maturitou

» děti 1.-3. třída
» děti 3.-5. třída
» děti 6.-8. třída 
» mládež 13 – 15 let
   s rodilou mluvčí
Kde:
JS Angličtina Radotín,
nám. Osvoboditelů 69,
Praha 16 – Radotín

Více informací o termínech a přihlášky na:
www.anglictina-radotin.cz,

email: verakunt@yahoo.com,
tel.: 777 057 013
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HORSKÁ CHALUPA
PEC POD SNĚŽKOU – VELKÁ ÚPA
ŠKOLY V PŘÍRODĚ, SOUKROMÉ OSLAVY, DOVOLENÁ

KAPACITA DO 36 OSOB
ABSOLUTNÍ SOUKROMÍ, VENKOVNÍ POSEZENÍ

WWW.CHATA-JABLUNKA.CZ

602 31 51 19

Přerůstá vám ZAHRADA přes hlavu?
Jarní workshopy                   Laskavá péče
Konzultace                             Realizace

Kurzy                                      Návrhy

pí Kosová, 777 222 038 www.kosgarden.cz
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Vychází 16.3.2015. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.4.2015.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 3.4.2015. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

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

a fotografie se nevracejí. 

Informační měsíční periodikum pro 

Skylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS Link..

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

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

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

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

Malířské práce
štuky - laky - stěrka
+ návštěva zdarma!

tel.606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

Odvoz starého nábytku 
na skládku

Vyklízení sklepů, bytů, 
pozůstalostí atd.

Naložíme a odvezeme 
cokoliv

Stěhování všeho druhu
Vše za rozumnou cenu

Volejte: 773 484 056

Psychotesty řidičů
Psychologie, psychoterapie, 

koučování

irena.wagner@gmail.com
psychotesty-ridicu.cz, 

ins�tutrlz.cz

PhDr. I. Wagnerová, Ph.D., MBA
IŘLZ, s.r.o. - Jílovišťská 571,

Praha - Lipence

722 77 33 77

      Lenka Bennerová 
Vaše zahradnice

tel: 775 058 228
email:

vasezahradnice@email.cz
www.vasezahradnice.webnode.cz

NÁVRHY, ÚPRAVY
A ODBORNÁ PÉČE
O ZAHRADY

Šetrné ruční mytí vozuŠetrné ruční mytí vozu
Voskování a leštění karoserie Voskování a leštění karoserie Voskování a leštění karoserie (tvrdými vosky)(tvrdými vosky)

Čištění a ošetření plastových částí (vnitřních i vnějších)
Úklid interiéru, tepování celého vozu

Čištění a ošetření plastových částí 
Úklid interiéru, tepování celého vozu

Čištění a ošetření plastových částí (vnitřních i vnějších)
Úklid interiéru, tepování celého vozu

(vnitřních i vnějších)

Mytí a konzervace motoru, čištění ALU-disků

Výpadová 1147, Praha 5 - Radotín, tel.: 257 811 788
www.autocvrcek.cz

Výpadová 1147, Praha 5 - Radotín, tel.: 257 811 788
www.autocvrcek.cz   724 100 233724 100 233

Koupím chatu nebo dům
v Radotíně

nebo v okolí řeky Berounky
Tel. 737 828 207

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 

 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



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

17. 3. 17.30 Kobry a užovky   ČR 120 Kč
Užovka je ztracený ve svém vlastním životě. Přesto, že je mu už skoro
čtyřicet, nemá holku ani práci, jen poslední šanci něco se sebou udělat

20.00 Sbohem jazyku   Francie  3D 130 Kč
  Godard a jeho vnímání vztahu muže a ženy – Héloise Godet
18. 3. 17.30 Fénix   SRN 80 Kč
  Vizuálně podmanivý thriller z poválečného Berlína – Nina Hoss

20.00 Divočina   USA 110 Kč
Autobiografi cký příběh ženy, která se po smrti své matky a krachu

                    svého manželství rozhodne vyrazit na 1 770 kilometrů dlouhou pěší pouť
19. 3. 17.30 Teorie všeho   GB 110 Kč
  Životní příběh vědce a fyzika Stephena Hawkinga – Eddie Redmayne

20.00 Violette   Francie 90 Kč
Strhující životopisný snímek o intenzivním celoživotním vztahu 
spisovatelky Violette Leduc a feministické ikony Simone de Beauvoir

20. 3. 17.30 Asterix: Sídliště bohů   Francie   3D 130 Kč
20.00 Kobry a užovky   ČR 120 Kč

21. 3. 17.30 Gunman: Muž na odstřel   GB/Španělsko 110 Kč
  Znáš ty dny, kdy se ti nic nevede a všichni tě chtějí zabít? – Sean Penn

20.00 Big eyes   USA 110 Kč  110 Kč  
  Životopisný snímek o malířce Margaret Keane v režii Tima Burtona
24. 3. 17.30 Kobry a užovky   ČRKobry a užovky   ČRKobry a užovky 120 Kč

20.00 Sbohem jazyku   Francie   3D 130 Kč
25. 3. 17.30 Fotograf   ČR 100 Kč
  Volně inspirované osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka

20.00 Žena v černém 2: Anděl smrti   GB 100 Kč
  Osm školáků, jedna učitelka a divné místo pro válečnou evakuaci…
26. 3. 17.30 My jsme ti nejlepší   Švédsko    90 Kč
  Punk‘s not dead! Život stojí za to! – Mira Barghammar, Mira Grosin

20.00 Vybíjená   ČR 120 Kč
  Komedie Petra Nikolaeva podle bestselleru Michala Viewegha
27. 3. 17.30 Konečně doma   USA   3D 140/120* Kč
  Sraz světů se blíží – mimozemská invaze je ale vlídná. A kreslená

20.00 Gunman: Muž na odtřel   GB/Španělsko 110 Kč
28. 3. 17.30 Kód enigmy   GB/USA 110 Kč

Jeden z nejočekávanějších titulů roku (herecký výkon Benedicta 
Cumberbatche v hlavní roli získal oscarovou nominaci)

20.00 Vybíjená   ČR 120 Kč
31. 3. 17.30 Vybíjená    ČR 120 Kč

20.00 My jsme ti nejlepší   Švédsko 90 Kč
  1. 4. 17.30 Chappie   USA 120 Kč

Každé dítě má při vstupu na tento svět před sebou slibnou budoucnost, 
což platí v případě Chappieho dvojnásob: je to génius. A robot

20.00 Lovci a oběti   ČR 110 Kč
Jste připraveni vidět svět takový jaký je? Film zachycuje životní příběhy
a problémy dnešních mladých lidí – Martin Kraus, Tomáš Hanák

  2. 4. 17.30 Popelka   USA 120/100* Kč
  Klasická pohádka plná hvězd – Cate Blanchett, Helena Bonham Carter

20.00 Druhý báječný hotel Marigold   GB/USA 110 Kč
  Pokračování úspěšné komedie Báječný hotel Marigold  – Judi Dench
  3. 4. 17.30 Konečně doma   USA   3D 140/120* Kč

20.00 Rychle a zběsile 7   USA 120 Kč
Další díl jedné z nejpopulárnějších fi lmových sérií bude opět cítit
benzínem, spálenými pneumatikami a střelným prachem – Vin Diesel

  4. 4. 17.30 Popelka   USA 120/100* Kč
20.00 Vybíjená   ČR 120 Kč

  7. 4. 17.30 Popelka   USA 120/100* Kč
20.00 Město 44   Polsko 110 Kč

Město 44 vypráví příběhy mladých lidí, kteří žijí své životy jako by každý
den měl být jejich posledním – píše se rok 1944 

  8. 4. 17.30 Lovci a oběti   ČR 110 Kč
20.00 Z temnoty   Španělsko/KolumbieZ temnoty   Španělsko/KolumbieZ temnoty 110 Kč

Mladí manželé Sarah a Paul (Julia Stiles a Scott Speedman) spolu
                  s dcerkou Hannah opouštějí New York a stěhují se do Kolumbie

  9. 4.  17.30 Cesta ven   ČR   (viz str. 8) 50 Kč
20.00 Samba   Francie 80 Kč

Nedávný přistěhovalec z Mali do Francie, pracuje v hotelu a myje nádobí. 
A bojuje za to, aby mohl zůstat ve Francii – Omar Sy

10. 4. 17.30 Píseň moře   Irsko 80 Kč
Život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že 
malá dcerka je poslední z tuleních víl (animované)

20.00 Lovci a oběti   ČR 110 Kč
11. 4. 17.30 Druhý báječný hotel Marigold   GB/USA 110 Kč 

20.00 Americký sniper   USA 100 Kč
  Nejnovější režisérský počin Clinta Eastwooda z války v Iráku
12. 4. 17.00 Traviata: Giuseppe Verdi  (viz str. 8) 300 Kč
14. 4. 17.30 Píseň moře   Irsko 80 Kč

20.00 Samba   Francie 80 Kč
15. 4. 17.30 Rychle a zběsile 7   USA 120 Kč

20.00 Díra u Hanušovic   ČR 80 Kč
16. 4. 17.30 Píseň moře   Irsko 80 Kč

20.00 Noční běžec   USA 100 Kč
Brooklynský gangster a produktivní zabiják Jimmy Conlon (Liam
Neeson), kdysi přezdívaný Hrobník, už zažil lepší časy

17. 4. 17.30 Ovečka Shaun ve fi lmu   GB/Francie 110 Kč
Shaun se rozhodne vyhlásit volný den a užít si nějakou zábavu.
Den ale nakonec bude mnohem akčnější, než by čekal

20.00 Králova zahradnice   GB 110 Kč
Velká kostýmní podívaná z doby krále Ludvíka XIV, Krále Slunce. 
Co všechno skrývají zahrady ve Versailles?

18. 4. 17.30 Čarovný les   USA   100 Kč
Vtipný a dojemný muzikál Čarovný les představuje klasické pohádkové

                  příběhy Popelky, Červené Karkulky, Jacka a fazolového stonku a Lociky
20.00 Padesát odstínů šedi    USA 110 Kč

Dětská představení:
21. 3. 16.00 Asterix: Sídliště bohů   Francie 110 Kč
28. 3. 16.00 Asterix: Sídliště bohů   Francie 110 Kč
  4. 4. 15.30 Konečně doma   USA 125/100* Kč
11. 4. 15.30 Píseň moře   Irsko 80 Kč
18. 4. 16.00 Ovečka Shaun ve fi lmu   GB/ Francie 110 Kč

Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
18. 3. 10.00 Hodinový manžel   ČR 60 Kč
22. 4. 10.00 Lovci a oběti   ČR 60 Kč

120/100* – u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

Kino Radotín má nové stránky: www.kinoradotin.cz Dočasně lze objednávat vstupenkywww.kinoradotin.cz Dočasně lze objednávat vstupenkywww.kinoradotin.cz
jen jejich prostřednictvím (ne přes kalendář na stránkách městské části).

16. března
Karel Plíhal

koncert známého folkaře
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin

17.  března
Čaj o třetí

odpoledne s hudbou pro radotínské seniory 
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 15.00 hodin

19. března
Žákovský koncert

ZUŠ Klementa Slavického v Radotíně
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 18.00 hodin

19. března
Divadlo SoLiTEAter: Léčitel

fascinující hra o hledání jistot, ztrátě i naději
Klubová scéna (vchod ze dvora domu

U Koruny) od 19.00 hodin
vstupné 150 Kč

21. března
11. Velikonoční dílny

budova 2. stupně ZŠ 9.00-13.00 hodin 
vstupné 80 Kč

22. března
O radotínskou skleněnku

turnaj v kuličkách
radotínský boulodrom v areálu Beach arény 

23. března
Předprodej zájezdů

předprodej zájezdů pro radotínské seniory
Kulturní středisko Radotín v domě

U Koruny 8.00-10.00 hodin 

25. března
Houslový večer
vystoupení žáků

ZUŠ Klementa Slavického v Radotíně
Modlitebna Českobratrské církve 

evangelické od 18.00 hodin

26. března
Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně 

zdálo: Příběh Aténský a Flanderský
představení DS Gaudium o vztazích mezi 

mužem a ženou vsazené do rámce reálných 
historických událostí v režii M. Stehlíkové

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

vstupné 100 Kč

10. dubna
Roman Dragoun

koncert rockové legendy, zpěváka, 
skladatele a klávesisty známého ze skupin 

Progres 2, Futurum a Stromboli
Klubová scéna (vchod ze dvora domu

U Koruny) od 19.00 hodin
vstupné 160 Kč

11. dubna
Jak se staví domov

představení pro děti v podání
Petrpaslíkova divadla Petra Pištěka

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

vstupné 60 Kč

12. dubna
Jarní tančírna

taneční odpoledne 
s Růženou Hartmanovou

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 17.00 hodin

vstupné 300 Kč pro pár

15. dubna
Království na kolečkách

dopolední představení pro děti v podání 
divadla Ivany Hessové

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 9.00 a 11.00 hodin, 

vstupné 60 Kč

18. dubna
Flétny v jarním vánku (soubor Magistri)

koncert ZUŠ K. Slavického v Radotíně
Modlitebna Českobratrské církve 

evangelické od 16.00 hodin

16. dubna
Circus ponorka, One Man Band

koncert unikátního jednočlenného 
orchestru Honzy Ponocného

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

vstupné 150 Kč

18. dubna
Hlavně nečaruj 

aneb kniha kouzel fuč
premiéra pohádky K. Lužné v podání 

Divadelního spolku Gaudium
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 15.00 hodin
vstupné 60 Kč

19. dubna
Jarní zelené koule
turnaj v pétanque

radotínský boulodrom v areálu
Beach arény v ulici K Lázním

19. dubna
Desekrát o duchovní hudbě

s PhDr. Petrem Veberem, šéfredaktorem 
sekce vážné hudby rozhlasové stanice Vltava

evangelický kostel Na Betonce 14
od 17.30 hodin

více na www.praha16.eu

Esther Gerritsen – Žízeň
Coco se se svou matkou Elisabeth vídá jen 

sporadicky. Jednoho dne se náhodou potkají sporadicky. Jednoho dne se náhodou potkají 
na ulici, kde matka dceři mezi řečí oznámí, 

že umírá. Coco cítí povinnost
se o ni postarat a nastěhuje se k ní. I když 

nerada, snáší Elisabeth dceřinu přítomnost, 
protože ví, že se od matek očekává 

pochopení a trpělivost.
nakladatelství Argo

Tore Kvaeven – Drsný je zákon mé země
Píše se rok 1010 a v Římě kotví velká 

obchodní vikingská loď Rosomák. Velí jí 
statný Odd, ale jen do chvíle, kdy se na 

palubě objeví záhadný Gróňan jménem Úlf. 
Uzurpuje si náčelnický post a láká posádku, 

aby se s ním vypravila na nebezpečnou 
cestu za zlatem do nitra Afriky. Jenže 

Úlf není tím, za koho se vydává, a jeho 
odhodlání pohání temné tajemství. 

Prohlédnou ho ostatní dřív,
než bude příliš pozdě?

nakladatelství Plus

Dominik Landsman  –
Deníček moderního fotra

Kniha vznikla na základě úspěšného blogu, 
který Dominik Landsman založil

s příchodem prvního dítěte. V něm 
popisuje zážitky, situace a strasti obyčejného popisuje zážitky, situace a strasti obyčejného 

„chlápka“ odvedle, kterému
se narodil první syn. Zprvu nezúčastněný 
fotr, který miminko zažívá trochu zdálky,

se brzy stává „otcem na mateřské dovolené“ 
a s tím také začíná boj o přežití obou

i o zachování rodinného blaha.
nakladatelství Ikar

Blanka Faltová – Na slzy nezbyl čas
Ema se v myšlenkách vrací jak ke svému 

manželství, tak k úmrtí dítěte, na něž 
nedokáže zapomenout kvůli vracejícím 

se děsivým snům. Z jeho smrti viní 
porodní asistentku. Osud pro Emu 

připraví satisfakci, když se po letech setkají 
v opačných rolích. Porodní asistentka je 
nyní klientkou domova pro seniory, kde 

Ema pracuje jako zdravotní sestra...
nakladatelství Petrklíč

Vlasta Čiháková-Noshiro – Mitsuko
Mitsuko Aoyama, provdaná ke konci

19. století za rakousko-uherského diplomata 
hraběte Heinricha Coudenhove-Kalergi, 

byla jednou z prvních Japonek, jež 
přicestovaly do Evropy. Po předčasné smrti 
manžela zůstala na správu celého panství 

sama a její psychická i fyzická odolnost byla 
vystavena mnoha náročným zkouškám. 

Později pobývala jako vdova ve Vídni, kde 
její děti navštěvovaly vyšší školy a kde je 

dnes pohřbená. Nikdy se jí však nepodařilo 
vrátit se zpět do vlasti.

nakladatelství Jota

Leo Kessler – Kladivo bohů
Německo se zmítá na pokraji porážky. 
Vyhladovělé obyvatelstvo i vyčerpaní 

vojáci mají pocit, jako by zemřela 
i poslední naděje. Vítězným Rooseveltovým 

„řezníkům“ připadá, že konečně nastala 
jejich chvíle odplaty. Ale v kruté zimě 1944 
se Vůdce chystá vyložit svou poslední kartu 

– na západě spouští novou ofenzivu skrz 
horské průsmyky a zasněžené lesy Arden.

nakladatelství Baronet

PRO DĚTI:
David Almond –

Kluk, co se koupal s piraňami
Snili jste někdy o tom, že utečete k cirkusu? 

Stanleymu Pottsovi se to podaří. A co 
víc, zjistí, že má údajně velmi zvláštní 

schopnost: dovede se potápět s piraňami, 
aniž by mu ublížily. Najde v sobě odvahu 
svůj zvláštní dar využít? A najde si cestu 

zpátky ke strýčkovi a tetičce,
od kterých utekl? 

nakladatelství Albatros

Astrid Lindgrenová – Skřítek Nils
Osm příběhů o dětech, které se přátelí 

se skřítky i s princeznou, navštěvují 
podivuhodná místa, bojují s loupežníky
a pomáhají vílám, mají nevídané hračky

a nebojí se jít vstříc dobrodružství. 
nakladatelství Albatros

Petr Dvořáček – To jsou naše dějiny
Komiks popisuje všechna základní období 
naší historie od lovců mamutů, přes Kelty, 

Římany, Slovany až po současnost,
včetně několika pověstí.

nakladatelství Rubico

www.knihovna-radotin.cz

4. - 27. března4. - 27. března
Zbraslav a literatura –

Od Zbraslavské kroniky k dnešku
výstava v galerii Městského domu

ve výpůjční době knihovny

19. března
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin

21. března
Perníková chaloupka

marionetová pohádka pro nejmenší 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

21. března
Rok pro Zbraslav

zahajovací den oslav 900 let
od první zmínky o Zbraslavi

22. března
9. Dudácké vítání jara

sál restaurace U přístavu
14.30-17.00 hodin

22. března
Perníková chaloupka

muzikálová pohádka pro dospělé
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

25. března
Rozmarné léto

dramatizaci knihy V.  Vančury hraje
soubor Zbraslavské kulturní společnosti

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

27. března
Koncert Vejvodovy kapely

k sedmdesátinám Josefa Vejvody 
a ke stotřináctému výročí narození 

Jaromíra Vejvody
Černé divadlo Jiřího Srnce

od 19.30 hodin

28. března
O zlém vlku a nezbedných prasátkách

maňáskový muzikál
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

29. března
Sára a Jonathán

apokryfní příběh z časů
Nového Zákona – scénické čtení
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

31. března
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin

duben
František Tomík – obrazy, grafi ka
výstava v galerii Městského domu

4. dubna
Zvířátka a loupežníci

maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

11. dubna
Zbraslavský žebříček

tneční soutěž pro páry všech kategorií 
Sokolovna Zbraslav

11. dubna
Benjamín a tisíc mořských ďasů

kapitána Barnabáše
maňásková pohádka

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

Změna programu vyhrazena!

Informace, rezervace, vstupenky:
kulturní oddělení ÚMČ Praha-Zbraslav

U Malé řeky 3
kultura@mc-zbraslav.cz

telefon: 257 111 801
do Divadla J. Kašky lze 

rezervovat vstupenky on-line na 
www.divadlozbraslav.cz
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Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

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

V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu 
nebo telefonní číslo a přiložte lehčí 
i těžší variantu sudoku s vyplněným 
jménem, adresou a tel. spojením. 
Do slosová ní budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé. Výherci si svoji výhru 
mohou převzít na adrese redakce. 
Správná řešení zasílejte do redakce 
nejpozději do 27.3.2015

Řešení z minulého čísla

Věra Cankovová
Zbynická 1566/7
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OKNO DO DVORA

V roli „nejslavnější dívky se špatnou 
pověstí“ se v Met poprvé objevila Nata-
lie Dessay. Proslavená inscenace Verdi-
ho opery, napsané na motivy Dumasova 
románu Dáma s kaméliemi, je dílem re-
žiséra Willyho Deckera, který ji zasadil 
do současnosti. Osvědčený Matthew Po-
lenzani se ujme role Alfreda. Jeho otce 
Giorgia Germonta, který svazek s kur-

TRAVIATA (LA TRAVIATA)
GIUSEPPE VERDI

Snímek získal sošku Českého lva hned 
v sedmi kategoriích: nejlepší fi lm, režie, 
scénář, kamera, střih, zvuk a herečka 
v hlavní roli.

Filmy Marian (1996) a Paralelní svě-
ty (2001) vzbudil režisér Petr Václav 
velkou vlnu zájmu doma i v zahraničí. 

CESTA VEN

Letní dětské tábory jsou oblíbenou 
alternativou, jak své ratolesti přes léto 
zabavit a zároveň mít jistotu, že je o ně 
dobře postaráno. Po novoročním shonu však 
snadno zapomínáme, že často už v březnu je 
většina táborů obsazená a na vaše dítko tak 
může v nejlepším připadnout nejisté místo 
náhradníka. Přestože je tedy do léta ještě 
daleko, předejděte zklamání a zajímejte se 
o možnosti již nyní. Kromě pohádkových, 
sportovních, tanečních a skautských táborů 
můžete sáhnout třeba i po jazykových, které 
nenásilnou formou pomůžou dítěti najít si 
cestu třeba k angličtině.

„Naše jazykové tábory jsou v podstatě 
taková letní škola hrou,” uvádí Vítězslav 
Bican, ředitel jazykové agentury Channel 
Crossings, která již tradičně přichází 
s letním programem v podobě příměstských 
a klasických zahraničních jazykových pobytů. 
Příměstský tábor, který si pamatuje z vlastní 
zkušenosti i většina z nás třicátníků, je 
i v roce 2015 oblíbenou alternativou 
klasického tábora. Rodiče oceňují hlavně 
to, že mohou ráno dítě přivézt, odpoledne 
vyzvednout, a že noc tráví doma v prostředí, 
které zná. Výuka vhodně doplňuje pestrý 
program plný her a výletů. Děti mluví 
anglicky naprosto přirozeně při cestě vlakem 
nebo třeba v zoo či u bazénu a získávají 
k jazyku úplně jiný vztah. 

„Rodiče rádi těchto táborů využívají, 
neboť se mohou spolehnout, že mají jejich 
děti dobrou zábavu, jsou pod dohledem 
a zároveň se něčemu novému přiučí. Děti si 
zase užijí letní dobrodružství, naleznou nová 
přátelství i radost z pokroků v cizím jazyce. 
Rozdělujeme je do několika skupin podle 
věkových kategorií, což se nám osvědčilo 
nejlépe. Menší, ve věku 6–8 let, mají 2 hodiny 
angličtiny denně, nejstarší 13-15 let už se 
učí 4 hodiny denně. I z množství nabízených 
turnusů je vidět, že počet dětí, které navštěvují 
příměstské tábory, stále roste. U nás v Channel 
Crossings v letošním roce vzrostl jejich počet 
o 30 %,“ uzavírá Vítězslav Bican. 

Další oblíbenou variantou jsou letní 
jazykové kurzy v zahraničí. Většina z nich 
je určena pro děti od 7 do 17 let, některé 
programy nabízí i speciální kurzy pro 
věkovou kategorii 16 až 20 let. Menší 

LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY SE PLNÍ. 
DĚTI JE LEPŠÍ HLÁSIT UŽ ZJARA

děti jezdí ve skupinách s česky mluvícím 
delegátem, starší pak už samostatně. Vybrat 
si lze z destinací jako je Velká Británie, Irsko, 
Malta, USA, Kanada, Německo, Rakousko, 
Švýcarsko, Francie nebo Španělsko. Kromě 
výuky jazyka se mohou studenti těšit i na 
doprovodné aktivity, výlety a zajímavé 
exkurze do okolí. Po výuce je čeká pevný 
program, kterého se musí účastnit. 
V mezinárodních skupinách rozvíjejí 
své jazykové schopnosti i během sportu, 
společenských aktivit nebo výletů. Pokud 
se rozhodnete svou ratolest poslat na 
prázdniny do zahraničí, je důležité zamluvit 
pobyt ještě dříve, než tábor v České 
republice. Část rodičů místa na další sezónu 

objednává už s koncem předchozích 
prázdnin a po Vánocích jsou některé 
turnusy beznadějně vyprodány. Vždy je 
dobré, když dítě před cestou do zahraničí 
umí alespoň základy jazyka, ve kterém 
se má zdokonalit. Nejlepší je se poradit 
v agentuře, která pomůže najít nejvhodnější 
řešení individuálně přizpůsobené pro to, či 
které dítě.

objednává už s koncem předchozích 

Podrobné informace o příměstských 
táborech najdete na www.chc.cz/
primestskytabor, zahraniční jazykové 
pobyty jsou pak na www.chc.cz/prazdniny.

Tým jazykové školy Channel Crosings 
www.chc.cz

velkou vlnu zájmu doma i v zahraničí. 

BIG EYES
Postavu režiséra Tima Burtona 

mají diváci za poslední dekádu jasně 
zaškatulkovanou. V žádném jeho fi lmu 
nesmí chybět Johnny Depp nebo jeho 
brzy již exmanželka, Helena Bonham 
Carter, nerozlučné múzy, které diváka 
provázejí fantaskními světy - ať už jde 
o Karlíkovu továrnu na čokoládu nebo 
Alenčinu Říši divů. Na přesouvání pub-
lika do mírně kýčovitých, ale vždy pečli-
vě promyšlených a ohromujících „pohá-
dek“ si Burton postavil kumšt. A přesto 
jeho nejnovější fi lm neobsahuje obvyklé 
herecké ikony, a dokonce se odehrává 
v obyčejném a trochu nudném světě 
nízkých pozemšťanů. Od kýče se ovšem 
Burton odstavit nenechal, ačkoliv k ně-
mu za kamerou snímku Big Eyes dojde 
poměrně velkou oklikou.

Hlavní hrdinkou snímku je Marga-
ret Keane - starostlivá matka, křehká 
a důvěřivá žena, talentovaná malířka. 
Tahle povahová kombinace ji vyžene 
z rodinného hnízda, když spolu s ma-z rodinného hnízda, když spolu s ma-
lou dcerkou ujede před stínem man-lou dcerkou ujede před stínem man-
žela-násilníka, a vyžene ji na dráhu žela-násilníka, a vyžene ji na dráhu 
pouliční umělkyně. Její portréty vyni-pouliční umělkyně. Její portréty vyni-
kají obříma očima na hraně karikatury, kají obříma očima na hraně karikatury, 
v nichž se zračí okolní svět. Karkul-v nichž se zračí okolní svět. Karkul-
kovská otázka: Babičko, proč máš tak kovská otázka: Babičko, proč máš tak 
velké oči, je zcela na místě. Pokud jsou velké oči, je zcela na místě. Pokud jsou 
oči oknem do duše, pak ta Margareti-oči oknem do duše, pak ta Margareti-
na je ztrápená a hledá pověstné stéblo na je ztrápená a hledá pověstné stéblo 
záchrany. Píší se totiž padesátá léta záchrany. Píší se totiž padesátá léta 
a svobodné matky či aspirující malířky a svobodné matky či aspirující malířky 
to nemají jednoduché. Pomoc přichází to nemají jednoduché. Pomoc přichází 
z nečekaného směru. Přímo vedle Mar-
garet má totiž svůj stánek Walter - ma-
líř zákoutí a krajinek, rozený obchodní 
talent a majitel medového jazyku. 

Podnikavý Walter vezme věci do 
vlastních rukou, a než se Margaret 
naděje, je podruhé vdaná a kreslí jeden 
portrét za druhým, protože se Walte-
rovi s jeho přirozenou vemlouvavostí 
povede udat její obrazy prvním zákaz-
níkům. V nenápadném popisu Keane 
(ach ta americká absence přechylování) 
pak Walter vidí příležitost. Proč by si 

ostatně trochu té slávy nepřivlastnil? 
Lusknutím prstu se začne vydávat za 
autora obrazů, které mezitím Marga-
ret v potemnělém ateliéru sype jako 
na běžícím pásu. Ženská emancipace 
je v poválečné Americe neznámým 
pojmem, a tak Margaret mlčky sleduje, 
jak její velké oči uchvacují Ameri-
ku - jako obrazy a později i masově 
vyráběné pohlednice a plakáty, na 
kterých Keanovi vydělají jmění. Jenže 
ani všechny peníze světa neumlčí toho 
červíčka, který v Margaretině duši 
hlodá. A tak se rozhodne vystoupit ze 
stínu a Waltera konfrontovat.

Big Eyes jsou biografi ckým fi lmem 
podle skutečných událostí, osobité 
drama vyprávěné z úhlu samotné 
Margaret Keane. To si ostatně ne-
spletete, protože zatímco Margaret 
v podání nestárnoucí Amy Adams v podání nestárnoucí Amy Adams 
(Zlatý Glóbus za nejlepší herečku)  je (Zlatý Glóbus za nejlepší herečku)  je 
učebnicová světice, všechny ostatní učebnicová světice, všechny ostatní 
postavy jsou ubohými karikaturními postavy jsou ubohými karikaturními 
fi gurkami - zlý bulvární novinář, na-fi gurkami - zlý bulvární novinář, na-
foukaný majitel galerie a samozřejmě foukaný majitel galerie a samozřejmě 
úlisný Walter, kterého si Rakušan úlisný Walter, kterého si Rakušan 
Christoph Waltz (Django, Hanebný Christoph Waltz (Django, Hanebný 
pancharti) opravdu vychutnal. Tim pancharti) opravdu vychutnal. Tim 
Burton nechává hercům volné pole Burton nechává hercům volné pole 
působnosti a sám se utápí v oživování působnosti a sám se utápí v oživování 
atmosféry rozporuplných padesátých atmosféry rozporuplných padesátých 
let. Big Eyes je neburtonovsky civilní, let. Big Eyes je neburtonovsky civilní, 
rukopis režiséra se začne ozývat až 
ve třetím aktu, kdy Margaret chce 
napravit všechny autorské křivdy a ve 
Walterovi se začnou probouzet tem-
nější stránky jeho osobnosti. Přesto 
je svižný životopis podpírán silnými 
postavami a nikoliv Burtonovou di-
vokou fantazií. A zatímco v Americe 
je případ Keane vs. Keane známým 
kusem historie, pro Evropana má pří-
běh o roztomile kýčovitých kresbách 
a jejich skutečné autorce zajímavé 
a napínavé rozuzlení. Pokud jste už 
všechny nové výstavy v galeriích 
a muzeích viděli, vydejte se do kina. 
Čekají vás tu plátna na plátně. 

Po 13 letech přichází tentýž režisér 
s novým celovečerním snímkem Cesta 
ven – příběhem silné mladé matky, 
která se odmítá smířit s nepříznivým 
společenským statusem a snaží se vy-
bojovat lepší život pro sebe a svou dce-
ru Sárinku. Cesta ven z obtížné situace 
je lemována zklamáním, ale také na-je lemována zklamáním, ale také na-

dějí. Odvaha a rodičovský dějí. Odvaha a rodičovský 
cit pomáhají Žanetě pře-cit pomáhají Žanetě pře-
konat překážky v podobě konat překážky v podobě 
dluhů, mantinelů větši-dluhů, mantinelů větši-
nové společnosti i problé-nové společnosti i problé-
mů ve vlastní komunitě. mů ve vlastní komunitě. 
Syrový snímek se vyhýbá Syrový snímek se vyhýbá 
soudům i patosu a k té-soudům i patosu a k té-
matu přistupuje s věcným matu přistupuje s věcným 
nadhledem a místy i své-nadhledem a místy i své-
rázným humorem.rázným humorem.
Proč tento fi lm?Proč tento fi lm?

“Film Cesta ven, ostatně stejně jako re-
žisér Petr Václav, jsou fenomény, kte-
rých se u nás neobjevuje mnoho. Pří-
běh silné ženy, která se nebojí čelit pře-
kážkám osudu, je až mrazivě přesvěd-
čivý díky režijně výborně vedeným 
nehercům i autenticitě prostředí. Film 
nesklouzává do roviny moralizování 
či společenské obžaloby, místo toho 
přináší jedinečný a soudy nezatížený 
vhled do exotického, byť nedalekého 
světa, a díky hlavní hrdince (a výkonu 
její představitelky) i značnou dávku 
naděje. Navzdory či naopak díky své 
syrovosti je snímek křehkým a krás-
ným obrazem lásky a lidskosti a Petr 
Václav, jehož si za hranicemi možná 
váží ještě více než doma, se po třinác-
tileté pauze vrací v nejlepší formě.”

                        

Uvede Kino Radotín ve čtvrtek
9. dubna 2015 v 17.30 hodin

Jeden z vrcholů fi lmové tvorby Alfre-
da Hitchcocka je stejně strhující cestou 
za odhalením vraždy jako mistrovskou 
studií voyeurismu, který s hlavním 
hrdinou sdílí každý z fascinovaných 
diváků. Okno do dvora je představe-
ním, které nás okem kamery staví na 
roveň jeho protagonisty, Jeff a Jeff rie-
se, jenž je po úraze upoután na inva-
lidní vozík a z nudy začne pozorovat 
své sousedy. Stereotyp, vzrušení, úna-
va, tanec, touha… a podivné událos-
ti, za jedním z oken, které Jeff a spolu 

s divákem uvrhnou do víru spekulací 
a podezření. Došlo u  orwaldových 
k vraždě? A stane se Jeff ova netrpělivá k vraždě? A stane se Jeff ova netrpělivá 
snoubenka nástrojem 
k jejímu vyřešení?

Okno do dvora bylo 
nominováno na čtyři 
Oscary (režie, scénář, 
barevná kamera, zvuk - 
Loren L. Ryder), divácky 
i kriticky bylo neobyčej-
né úspěšné a roku 1997 
bylo zařazeno jako „kul-
turně, historicky či este-

ticky významné dílo“ do Národního 
fi lmového registru Spojených států.

tizánou Violettou neschvaluje, ztvární 
uhrančivý Dmitri Hvorostovsky.
Dirigent: Fabio Luisi
Režie: Willy Decker
Účinkují: Natalie Dessay, Matthew 
Polenzani, Dmitri Hvorostovsky

kino Radotín uvede záznam 
z Metropolitní opery v New Yorku 
v neděli 12. dubna 2015 v 17.00 hodin.
Délka: 2 hodiny 30 minut
(1x přestávka)



Pětadvacetiletá Michaela Srchová 
z Radotína se od malička věnuje lak-
rosu. Ke sportování se psem se dostala 
celkem nedávno, přibližně v létě 2012, 
kdy se zúčastnila svého prvního závo-
du, kterým byl triatlon se psem (plavá-
ní, běh a kolo). Po něm začala postupně 
pronikat do tajů tohoto sportu, kterému 
se říká mushing.

V mushingu jde v podstatě o to, 
že pes má na sobě postroj a táhne 
svého páníčka, čímž mu dopomáhá 
k vyšší rychlosti. Člověk je se psem 
spojen tažnou šňůrou s amortizérem. 
Individuální mushing se dělí na čtyři 
disciplíny. Při běhu (canicross) a jízdě 
na kole (bikejöring) se zapřahá jeden 
pes, při jízdě na koloběžce (scooter) 
nebo běžkách (skijöring) lze mít zapřa-
ženého jednoho či dva psy. Délka trati 
bývá pro běh, koloběžku a kolo od 4 do 
6 kilometrů, pro lyže je trasa delší, osmi 
až dvacetikilometrová. Všechny tyto 
disciplíny lze realizovat s jakýmkoli 
psím plemenem, ale závodníci v celém 
světě na nejvyšší úrovni využívají ESP, 
neboli evropského saňového psa, nebo 
plemeno alaskán. Obě tyto rasy jsou 
speciální kříženci vyšlechtění právě 
pro práci v tahu. Závody individuální-
ho mushingu bývají jednodenní, dvou-
denní a pak i delší, etapové.

„Můj první závod byl triatlon se 
psem, který jsem absolvovala s maďar-
skou ohařkou Angee. Od té doby jsem 
měla možnost závodit s více psy, hlav-
ně tedy plemene ESP,“ říká Michaela 
Srchová a dodává, že v současné době 
závodí hlavně se psy přítele Michala 
Ženíška, případně se psy jeho tatínka. 
„Celkem tedy máme sedm psů plemene 
ESP, kteří jsou v závodním věku, což je 
asi 1 až 8 let psa, a snažíme se objíždět 

závody, co to jde. V létě nejraději běhám 
canicross a jezdím na koloběžce se dvě-
ma psy, v zimě pak skijöring,“ dodává 

Běh, koloběžka, kolo, běžky se psem

Leden je začátek dalšího roku, badminto-
nová sezóna je však v plném proudu, a tak 
bylo pouze několik vánočních dní odpočinku 
a radotínští badmintonisté naskočili hned 
po novém roce do série turnajů.

Hned z kraje roku si extraligový 
tým zajistil účast v Play Off . Finále ex-
traligy se bude konat v polovině dubna 
a hráči místního oddílu budou letos 
chtít zaútočit na titul. V jednotlivcích 

zatím sklízí úspěchy zejména párové 
kategorie. Na mistrovství republiky 
dospělých za účasti celé české špičky, 
radotínský badminton úspěšně repre-
zentoval Jakub Bitman. Získal již šestý 
titul v řadě za sebou ve smíšené čtyř-

hře společně s Bětkou Bášovou, která 
letos hájí barvy radotínského oddílu. 
Bronz si odvezl Pája Drančák rovněž 
ve smíšené čtyřhře. Kuba s Bětkou byli 
nominováni do týmu, který se zúčast-
ní mistrovství světa družstev v Číně, 
v zemi badmintonu zaslíbené. Na 
mistrovství republiky v kategorii juni-
orů si úspěšně vedl Michal Hubáček, 
ziskem dvou zlatých medailí se zařadil 

mezi nejúspěšnější 
účastníky. Dobře se 
daří mladým hráč-
kám v kategorii U13 
a U15 Katce Mikelové 
a Emě Staňkové – obě 
se již natrvalo usa-
dily mezi nejlepšími 
12 h ráčk a mi té to 
třídy. Katka, která je 
v současnosti šestá, si 
i z druhého „Áčkové-
ho turnaje“ přivezla 
3. místo, tentokrát 
ve smíšené čtyřhře. 

Mimoto se začala prosazovat i ve 
starší kategorii. Na začátku února 
vyhrála pražský přebor U15, když 
porazila hráčky, se kterými až dosud 
prohrávala a zajistila si tak účast na 
celostátním turnaji této kategorie. Její 

Badmintonové naděje se prosazují v republikových soutěžích

Účast na mezinárodních závodech a MČR (pouze výběr ze závodů):
Říjen 2013: ME ECF Švýcarsko – canicross ženy, 6. místo, pes Sagáta (ESP)
Listopad 2013: MS IFSS Itálie – canicross ženy, 4. místo, pes Sysel (ESP)
Prosinec 2013: MČR Běleč – canicross ženy, 4. místo, pes Šňůra (ESP)
Leden 2014: MČR Horní Mísečky – skijöring s jedním psem ženy, 3. místo, 
pes Paldi (ESP)
Srpen 2014: etapový závod  ropéé des Montagnes Francie – canicross ženy 
do 39 let, 8. místo, psi Missy (nalezenec), Basta (ESP), 9 etap v 5 střediscích 
francouzských Alp, mohou se střídat 2 psi
Říjen 2014: ME ECF Francie – canicross ženy, 1. místo, pes Emanuel (ESP)
Říjen 2014: ME ECF Francie – štafeta canicross ženy, 3. místo, pes  or (ESP)
Listopad 2014: MČR Tři Studně – canicross ženy, 2. místo, pes Emanuel (ESP)
Listopad 2014: MČR Tři Studně – scooter se dvěma psy, 8. místo, psi Basta 
(ESP), Fidli (ESP)
Leden 2015: MČR Horní Mísečky – skijöring se dvěma psy, 1. místo, psi Ema-
nuel (ESP), Basta (ESP)
Únor 2015: etapový závod Border Rush Polsko – skijöring se dvěma psy, 3. 
místo, psi Basta (ESP), Fidli (ESP), Truck (ESP) (4 etapy ve čtyřech dnech, 
mohou se střídat 3 psi)
Únor 2015: MS IFSS Německo – skijöring se dvěma psy, ženy, 5. místo, psi 
Emanuel (ESP), Truck (ESP)

Srchová. Nejvíce si váží titulu mistryně 
Evropy, který získala na podzim 2014 
ve Francii se psem Emanem.

Michaela Srchová je členkou oddílu 
TJ Sokol Maxičky (www.canicross.cz).

Radot í n Ju n ior Cup 2 015 :  
18. a 19. dubna se v radotínské 
sportovní hale, U Starého stadionu 
1585/9, Praha-Radotín, uskuteční 
4. ročník největšího mládežnického 
turnaje v badmintonu v republice 
(v kategoriích U7 – U14). Zápo-
lení se každoročně účastní přes 
250 mladých badmintonistů.

mladší kolegyně Ema Staňková se pro-
sadila na turnajích kategorie C, které 
vyhrála, čímž si bodově velmi polep-
šila na celostátním žebříčku. Ve třídě 
U15 má Radotín hráčku, která trvale 
obsazuje přední místa na celostátních 
turnajích. Adéla Vacková vyhrála na 
GP A v Orlové čtyřhru a získala stříbro 
ve smíšené čtyřhře. I v tomto roce pro-
bíhají tréninky mládežnického oddílu, 
který se rozrostl o další mladé adepty 
a v současnosti má přes 70 aktivních 
hráčů ve věku od 5 do 15 let. Větši-
na z nich se v průběhu roku účastní 
různých turnajů a i v těch nejmenších 
kategoriích si vedou velmi dobře. Díky 
fi nanční podpoře rodičů hráčů si bad-
mintonisté pořídili nahrávací stroj. Po-
užívá se zejména v trénincích mladších 
hráčů k nácviku úderů.

Nová dostihová sezóna klepe na dveře
První dubnovou neděli bude v Conseq 

Parku Velká Chuchle zahájena další 
dostihová sezóna. Metropolitní dráha již 
tradičně odstartuje jako první ze všech 
českých závodišť a až v dalších týdnech 
a měsících se rozběhnou programy také 
na ostatních tuzemských hipodromech.

V Praze-Velké Chuchli se každo-
ročně uskuteční nejvíc dostihových 
dnů i během nich nejvíc jednotli-
vých dostihů (letošní předpoklad je 
20 odpolední se 160 dostihy). Chu-
chelskou sezónu tvoří dvě poloviny: 
jarní (duben až červen) a podzimní 

( k o n e c  s r p n a  a ž 
ř í j e n) .  P ř í z n i v o u 
zprávou pro všechny 
dostihové fanoušky 
jistě je, že vstupné 
zůstává již několikátý 
rok s te jné ,  včet ně 
c e loro č n ích  „per-
manentek “.  Denní 
plnocenná vstupenka 
stojí 120 Kč, mládež 
do 18 let a studenti

Nejmrazivější dny v roce patří v at-
letice již tradičně zimní halové sezóně. 
Ta letos vyvrcholí evropským šampio-
nátem v Praze, radotínští atleti se zde 
objeví jen v roli diváků. Jak se jim ale 
dařilo na závodech celosvětově menší-
ho významu?

Někteří si svoji formu otestovali už 
v prosinci loňského roku na žákov-
ském halovém mítinku Mikulášská 
hala v pražské Stromovce. Tam se 
představili mimo jiné i dva naši vytr-
valci Matěj Višňa a Martin Olšanský 
na trati 1500 m. I z plného tréninku 
si vylepšili svá osobní maxima a oba 
se dokonce dostali na stupně vítězů. 
Matěj doběhl za 4:43,71 na 2. místě, 
Martin za 4:48,06 na místě třetím. Da-
řilo se i výškařce Petře Melicherové. 
Na tomto závodě zdolala výšku 151 cm 
a skončila třetí. Petra se stala naší nej-
úspěšnější závodnicí v průběhu halové 
sezóny, kdy s novým rokem zvládala 
i přechod do vyšší kategorie – do-
rostenky. Na různých závodech se 
umisťovala vysoko, jako například 
na Jabloneckém skokanském mítinku, 
kde skončila 2., a několikrát dokonce 
překonala i výšku 155 cm. Vrcholem 
byly Přebory Prahy, na kterých v ši-
roké konkurenci obsadila výborné 
2. místo za 150 cm. Bohužel jí nevyšlo 
mistrovství republiky, kde skočila jen 
základní výšku 148 cm. Na Přeborech 
Prahy se dařilo i Martinu Olšanské-
mu. Ten vybojoval 3. místo v běhu na 
3 km dorostenců a výrazně si zlepšil 
osobní maximum na 10:44,57. Stejné 
umístění bral i Jakub Junek na 800 m 
juniorů. V půlce ledna ještě proběhlo 

vyhlášení celoročního běžeckého 
poháru za rok 2014, Pražské běžecké 
naděje, který se skládá z 10 závodů. 
Uskutečnilo se v Kongresovém cent-
ru České národní banky. Na nejvyšší 
stupínek se z domácích závodníků 
dostal Matěj Višňa, který jasně ovládl 
kategorii staršího žactva. Těsně pod 
stupni vítězů stanul Adam Provazník 
v mladším žactvu a Kateřina Špačko-
vá ve starším žactvu. Celkové 5. místo 
pak v kategorii dorostenců obsadil 
Tomáš Vodička a v přípravce žákyň 
Vendula Plazzerová. Teď se již všichni 
připravují na nabitou letní sezónu, je-
jímiž hlavními vrcholy budou Přebory 
Prahy jak jednotlivců, tak družstev, či 
mistrovství republiky kategorií žactva, 
dorostu a juniorů.

Atleti SC Radotín v halové sezóně

Radotínský talent se připravuje v Dukle

Pro mnohé bude možná překvapivé zjiš-
tění, že gymnastika může být i kolektivním 
sportem. Gymnastky Sokola Radotín se ale 
již několik let zúčastňují soutěží Malý Tea-
mGym, závodu, který spočívá v týmových 
cvičeních na akrobacii, přeskoku a skocích 
z malé trampolínky.

Na podzim se radotínský tým děvčat 
do 11 let poprvé zúčastnil i vyšší formy 
této soutěže, tzv. TeamGym Junior, kte-
rá je obohacena o pohybovou skladbu. 
V této soutěži se závodí 
i na evropské úrovni (více 
na www.teamgym.cz).

Díky intenzivní práci 
dětí i trenérek se týmu 
podařilo probojovat přes 
základní kolo, regionální 
kolo (1. místo), do přebo-
ru České obce sokolské, 
kde dívky získaly krásné 
2. místo. Toto umístění 
je zároveň i kvalifikací 
na  k vě t nov ý přebor 

republiky, na který se nyní děvčata 
připravují.

Družstvo startovalo ve složení 
Julie Procházková, Sára Poláková, 
Tereza Koňasová, Hana Pavlová, Ve-
ronika Procházková, Lucie Hlaváčková 
a Karolína Pivničková. Za úspěchem 
této skupiny stojí cílevědomá práce tre-
nérek Gabriely Halounkové a Markéty 
Sedelmayerové.

Městská část Praha 16 podporuje 
devítiletého bikera Ondřeje Novotného, 
který díky svým dobrým výsledkům 
v září loňského roku přestoupil do ar-
mádního týmu ASC DUKLA PRAHA.

Na Dukle jeho tréninková příprava 
dostala pevný řád a trénuje tak čtyři-
krát v týdnu (kolo, plavání, kondička, 
lyže, běžky).

Ještě před samotným zahájením 
zimní přípravy Ondra absolvoval, jako 

nejmladší závodník, sérii cyklokro-
sových závodů v rámci ČP TOI-TOI 
CUP, zakončenou mistrovstvím Čes-
ké republiky. Tady obsadil 26. místo 
v kategorii starší žáci (ročník 2001 
a mladší). Po odložení krosového 
kola se tréninky konaly v teple mo-
tolského velodromu, kde se zároveň 
rozjel Pražský pohár na dráze, roz-
dělený do dvou částí – zimní a jarní. 
V těchto závodech nedala radotínská 

n a d ě j e  s oupeř ů m 
šanci a Ondra obsa-
dil vždy celkové prv-
ní místo. Završením 
zimní přípravy bylo 
kondiční soustředění 
v Harrachově, kde 
pod dohledem trené-
rů nabíral dávky ki-
lometrů na běžkách.

Věříme, že výsled-
ky zimní přípravy se 
dostaví brzo, proto-
že hlavní cyklistická 
s ez óna z ač í ná  j i ž 
22. března prvním 
závodem Pražského 
poháru horských kol 
na Zličíně. 

Gymnastky jsou úspěšné v TeamGymu

Ceny dalších vstupenek a všechny 
ostatní informace, včetně těch 
o chystaných novinkách na chuchel-
ském závodišti, najdete na adrese
www.velka-chuchle.cz

Program letošní jarní části:

5. dubna -    89. Gomba handicap,
12. dubna -  41. Memoriál R. Deyla, 
19. dubna -  58. Velká dubnová cena, 
26. dubna - 10. Memoriál J. Maška,
3. května -   67. Jarní cena klisen,
10. května - 94. Velká jarní cena,
17. května -  66. Velká květnová cena, 
24. května - Cena Nory Jeane,
31. května - 63. Velká červnová cena, 
7. června -   12. Červnový pohár,
21. června - 95. České derby. - 95. České derby.

do 26 let platí polovinu, děti do 15 
let a držitelé průkazů TP (ZTP) mají 
vstup zdarma. 



Známý indiánský sport se úspěšně rozvíjí na Zbraslavi
Již od září 2013 se hraje lakros na 

Zbraslavi. Dětský interkrosový tým 
vznikl na popud současné trenérky Anny 
Dočkalové, která jako  milovnice lakrosu 
začínala ve velkoklubu LCC Radotín. 
Sportovním centrem je pro zbraslavské 
sportovce místní Sokol.

Původ ní  myš len kou za lož en í  
nového mladého týmu bylo rozšíření 

základny ženského lakrosu a rozvoj 
ženské žákovské ligy. V první sezó-
ně se tým složený ze 7 chlapců a 3 
děvčat účastnil interkrosové ligy na 

Jižním Městě, kde statečně bojoval 
a sbíral zkušenosti. Hráči se postupně 
seznamovali s pravidly hry, pohybem 
po hřišti a učili se spolupracovat jako 
tým. Druhou sezónu se díky náborům 
a dosavadním referencím podařilo 
rozjet sportovní oddíl lakrosu TJ Sokol 
Zbraslav ve větším měřítku. Ač prvotní 
cíl o rozvoji ženského lakrosu nebyl na-

plněn, zbraslavští tre-
néři rozhodně nejsou 
zklamáni a přeorien-
tovali přípravu týmů 
na mužskou variantu 
la k rosu .  V sezóně 
2014/2015 se inter-
krosové ligy účastní 
dokonce už 2 zbra-
slavské celky (A a B 
tým). Áčkový výběr je 
složen ze zkušenějších 
hráčů z loňského roku 
a talentovaných star-
ších nových chlapců. 
Celek se prozatím drží 
úspěšně na 3. příčce 

z celkem 6 týmů. V tomto seskupení 
dominují střelci Ondřej Zámečník, 
Adam Vejvoda a Jakub Feik, kteří jsou 
všichni v pořadí všech střelců ligy do 

desátého místa.  Z celkem 15 brankářů 
je zbraslavský Matyáš Novák proza-
tím na druhém místě, což je v takové 
konkurenci skvělý výsledek. Tým B, 
poskládaný především ze začátečníků, 
dokázal po smělém začátku vybojovat 
první výhru nad Spořilovem B. Největ-
šími tahouny jsou Klaudia Eliadesová, 
která má spolu s bratry Adamem a Mar-
kem Šafandovými největší střeleckou 
úspěšnost. Jarní plán zbraslavských 
týmů je jasný, hráči chtějí úspěšně a se 
ctí dohrát interkrosovou ligu. Dalším 
velkým milníkem do letních prázdnin 
bude zahájení tréninků mužského lak-
rosu za podpory trenérů z klubu TJ Ma-
lešice. Ve sportovním oddíle TJ Sokol 
Zbraslav je nyní 21 hráčů, 3 trenéři a 2 
pomocníci z řad rodičů hráčů. Na všech 
dětech jsou vidět každým tréninkem 
velké pokroky, a to nejen s lakrosovou 
holí, ale také v jiných sportovních do-
vednostech. Mladí hráči u sebe rozvíjí 
rovněž týmovou soudržnost, z níž mo-
hou čerpat i v běžném životě. Skvěle se 
zapojují i rodiče, kteří se účastní zápasů 
a akcí pořadaných oddílem, jako je 
vánoční besídka, nebo závěrečné zhod-
nocení sezóny.

Eda Patera vrátil legendy
autosportu na silnice

Když před několika lety přišel promo-
tér automobilových závodů Eda Patera 
s myšlenkou uspořádat akci, na které 
by se sešli legendy našeho autosportu, 
málokdo si dovedl představit, v co se 
rallyové revivaly vyvinou.

K překvapení všech Eda začal hledat 
a nacházet místa, kde by se show secti-
on daly uspořádat, získával kontakty 
na bývalé jezdce a spolujezdce. Ti na-
jednou zjistili, že by se mohli vrátit ze 
sportovního důchodu ještě jednou za 
volant nebo zase číst itinerář. E. Patera 
šel tak daleko, a zakoupil i několik aut, 

např. Porsche 944 pro legendárního 
Z. Haladu, o jehož start velmi stál, pro 
posádku V. Blahna - L. Hlávka připravil 
Opel Kadet v dobových barvách DAK 
MOVA Bratislava. To už bylo jasné, že 
se první, a nikdo nevěděl, jestli ne také 
poslední, ročník Rallye Berounka Revi-
val na podzim 2010 uskuteční. K akci se 
přihlásilo přes šedesát posádek, z toho 
byla asi polovina dobových, ale pořa-
datelé si do poslední chvíle nebyli jisti, 
kolik jich doopravdy přijede a hlavně 
kolik jich bude spokojených po do-
jetí do cíle. Tak vznikla Rallye Praha 
Revival, jejíž první ročník startoval 
v dubnu 2011 z historického centra naší 

metropole ze Staroměstského náměstí. 
Úžasná atmosféra ohromila všech 
115 posádek. V prvních ročnících obou 
soutěží se ustálil jejich formát, Beroun-
ka jako lehčí a domácí varianta a Praha 
jako prestižnější, se slavnostními starty 
z centra Prahy a mezinárodní účastí. 
Poprvé nekoliduje termín revivalu s MS 
v rally, a tak se na start postaví pro 
české fanoušky rallyesportu legenda 
legend John Haugland, který s manžel-
kou pojede na Škodě 130 LR připrave-
nou promotérem E. Paterou. Při letoš-
ním revivalu jistě mnoho zájemců opět 

přiláká v páteční podvečer slavnostní přiláká v páteční podvečer slavnostní přiláká
start z Václavského náměstí, ještě před 
ním se od tří hodin uskuteční první 
Show section v prostoru parkoviště 
chuchelského hipodromu. V sobotu 
od dvanácti hodin budou následovat 
pro diváky nejzajímavější dva průjez-
dy chebskou Kart Arenou a v neděli 
v dopoledne Show section v prostoru 
bývalých kasáren ve Strašicích.

V. Rallye Praha Revival – na startu 
J. Haugland, 10. - 12. 4. 2015, Praha - 
Plzeň – Cheb – Plzeň - Radotín
189 posádek z 12 zemí, Show Secti-
on, 3 dny motoristického zápolení 
a zábavy

Radotínští basketbalisté budou po-
prvé v historii hrát fi nále poháru praž-
ského basketbalového svazu. Dokázali 
totiž v rozhodujícím zápase semifi nále 
porazit klub VŠTJ Medicina, který hraje 
vyšší pražskou soutčž.

Poslední sekunda rozhodla o vítěz-
ství radotínského týmu, když se pro-
sadil trojkou nejlepší střelec Aleksey 
Bazyulkin. V očekávaném fi nále teď 
čeká radotínské hráče klub VŠTJ Sta-
vební Fakulta. Soupeř RSK je také zá-
stupcem pražského A přeboru. Rado-
tínští jsou aktuálně na druhém místě 
B přeboru Prahy a mají před playoff  

ambice dostat se právě do A přebo-
ru.Termíny obou fi nálových střetnutí 

se objeví na klubo-
vých stránkách a in-
formačních prostřed-
cích 16 v průběhu 
několika dní. Vítěz-
ství pražského po-
háru by bylo senzací 
nevídaných rozměrů, 
když ještě v loňské 
sezoně byli basketba-
listé RSK učastníky 
druhé nejnižší soutěže 
v Praze. Více informa-

cí včetně videí, fotografi í a rozhovorů na 
www.facebook.com/Bkradotin.www.facebook.com/Bkradotin.www.facebook.com/

Basketbalisté RSK budou hrát ve finále PBS


