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Slovo
starosty Nové zázemí pro dobrovolné hasiče
w

A je tu zase adventní
doba. Čas, který by měl
být naplněn rozjímáním, klidem a setkáváním se s blízkými
a přáteli. Ruku na srdce.
Máme to a prožíváme
to tak? Domnívám se,
že drtivá většina lidí,
kteří plní pracovní povinnosti, to tak nemá.
Závěr roku je vedle předvánočního shonu
naplněn a okořeněn celou řadou úkolů.
Nejinak je to i v rámci chodu městských
částí, kdy v prosinci připravujeme poslední
veřejná zastupitelstva, schvalujeme rozpočty na další rok, dělá se účetní závěrka, inventarizace majetku, v rámci probíhajících
investičních akcí se domlouvá, s ohledem
nástupu zimy a stupněm rozestavěnosti
díla, optimální harmonogram staveb na
další období a vedle běžné každodenní
agendy máme celou řadu společenských
povinností spojených s adventním časem.
Když Vám tuto situaci „zpestří“ rozpoutaná hysterie kolem stavu mostů a lávek
v Praze jako odezva nemilé události v podobě zřícené mostovky v pražské Troji, anebo
vysvětlování nesmyslnosti nejapného článku
v periodiku Náš region informujícím o tom,
že v Radotíně by mohla vzniknout ubytovna
pro bývalé vězně, máte o zábavu postaráno
a předvánoční atmosféru obrazně vnímáte
jak přes okno za jízdy v rychlíku. V obou
záležitostech mohu veřejnost uklidnit.
V případě radotínské lávky se v pravidelném
režimu od povodní v roce 2013 dělají odborné prohlídky a budou se provádět do doby
výstavby mostovky nové. Ve věci ubytovny
se vše také vysvětlilo. Mělo se spíše jednat
o upozornění na problematiku návratu lidí
po výkonu trestu a jihozápadní předměstí
hlavního města bylo dle spolku Šance na
návrat jednou z vytipovaných lokalit. No,
a i když Radotín nakonec není v hledáčku,
nějak se přeci jen dostal na titulek, jelikož
paní redaktorka absolutně nedomýšlela
svoje kroky. Kdyby podobný článek s výmluvným nadpisem vyšel na Silvestra, bral
bych to možná jako vtip…
I to je příklad, jak jsme v dnešní době
ovlivňováni médii, která s námi manipulují a vytváří v nás „potřebný“ názor.
Podléháme vlně populismu, zprávám se
senzačním nádechem čehokoliv a nevědomky potlačujeme svoje nezastupitelné
zkušenosti a vědomosti o okolí a lidech,
které dlouhodobě známe. Prostě nějak zapomínáme, co jak bylo, a to je špatně.
Když máme vánoční čas, pojďme alespoň
na začátek si vzpomenout na naše nejkrásnější Vánoce, které jsme kdy prožili a pokusme
se jim při letošním adventu a Štědrém dni
alespoň přiblížit. Uvidíte sami, že je to hlavně
o již zmiňovaném klidu, pohodě, rovněž pokoře a přítomnosti blízkých, které máte rádi.
Prostě o těch, kterým můžete věřit.
Šťastné a veselé vánoční svátky a všechno
nejlepší v roce 2018.

Že se chystá výstavba nové hasičské
zbrojnice pro radotínský dobrovolný
sbor, jsme již psali. Nyní se ale plány
začaly měnit v realitu.
Stará provizorní budova někdejší
mateřinky, tzv. „dřevák “, byla na
začátku prosince zbouraná. Vzniklo
tak místo pro skutečně profesionální
základnu, z níž budou vyjíždět k zásahům členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín.
Pro dlouho plánovanou novou
zbrojnici pro vlastní sbor se radotínské radnici podařilo získat účelovou
dotaci od hlavního města Prahy. Poté
co se zdařil i převod části budovy, která původně byla v držení Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, byl schválen projekt – a mohlo
být vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. To v říjnu vyhrála firma Cetus
Plus, a.s., která nabídla nejnižší cenu,

27 564 002 korun bez DPH. O měsíc
později (15. listopadu) si stavaři převzali budoucí staveniště. Práce zahájili zmíněnou demolicí.
„Výstavbu tolik potřebné nové zbrojnice
považuji i za tak trochu opožděný dárek
k 130. výročí založení
Sboru dobrovolných
hasič ů v R adot í ně,
který jsme si připomněli a slavili minulý
rok “, ř í k á s t a ro s t a
MČ Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík a dodává:
,, Z a z í s k á n í i nve st ič n íc h pros t ře d k ů
především děkuji předsedovi Bezpečnostního výboru při Zastupitelstvu
hlavního města Prahy Ing. Petru Štěpánkovi, který sumarizoval potřeby

Pojďme k betlému
Jedním ze symbolů Vánoc je bezesporu betlém – scéna vítání spasitele
na zemi. A tvorba a stavění betlémů
(nebo taky jesliček) je oblíbenou tradicí, které se dodnes ujímají další a další
tvůrci – a to i na „šestnáctce“.
Ačkoli první jesličky prý postavil
František z Assisi už roku 1223 po
svém návratu z Betléma v jeskyni
u vsi Greccio (i s živým oslem a volem), do českých zemí si hledaly cestu
ještě hodně dlouho. O jejich zdejší

premiéru se postarali jezuité, kteří
je postavili ve svém pražském kostele roku 1560. Postupně se betlémy
začaly objevovat i v dalších našich
městech - jezuitský řád je používal při
své pastorační činnosti.
Dlou hou dobu z ů stáva ly scény

zrození boží ho sy na doménou
kostelů. O jejich masové rozšíření se
nechtěně zasloužila Marie Terezie,
která roku 1751 zakázala stavění
betlémů a předvádění vánočních her
v kostelech. Zákaz, potvrzený i jejím
synem Josefem II., se týkal rovněž
soukromých domů, ty se ale nedaly
plošně kontrolovat. A tak se začaly
tvořit malé i větší domácí betlémy
a tradice českého betlémářství byla na
světě. Největší rozmach domácí výroby jesliček nastal
v 19. století, jejich
tvorbou a prodejem
si př iv yděláva li
v zimě dřevaři
v horách, horníci na
Příbramsku, ale prý
třeba i obyvatelé vsi
Radotína.
Do kostelů se
časem betlémy
vrátily, dnes je najdete jak v Radotíně
v kostele sv. Petra
a Pavla, tak na Zbraslavi v kostele
sv. Jakuba Staršího.
Tradici již má i zbraslavská výstava
betlémů ze sbírky Františka Kadlečka.
I o těchto svátcích je ke zhlédnutí v galerii Městského domu ve výpůjční době

městských částí a s posvěcením pražské rady vytvořil dotační program,
v jehož rámci jsme byli úspěšní.“
A co vyroste na místě zbouraného
dřeváku? Nová zbrojnice (která tu zabere trochu víc místa) bude rozdělena

do třech funkčních částí: garáže pro
čtyři hasičská vozidla, věže na sušení
hadic a dvoupatrového zázemí pro

Šárovo kolo
se změní
k nepoznání
Trvalo to dlouhé měsíce, ale čekání se
vyplatilo. V nejbližší době, tedy do konce roku, se předáním staveniště zahájí
v Radotíně další stavba za desítky milionů korun. Veškeré stavební činnosti
budou pak probíhat na jaře 2018. Vedle
pohodlí pro občany zajistí také zlepšenou ochranu při povodních.
Sucho posledních čtyř let klame
obyvatele střední Evropy a uspává je.
Berounka poslední roky byla spíše

Balená voda
pro Radotín
Radnice Prahy 16 se připojila k projektu dodávky vody v náhradním balení.
Projekt byl představen zástupci Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) starostovi Městské části Prahy 16 Mgr. Karlu Hanzlíkovi a členům Bezpečnostní
rady správního obvodu Prahy 16.
Projekt balené vody v sáčcích slouží
jako doplněk náhradního zásobování pitnou vodou v případě výluk
či havárií. Primárně je určen pro
školy, školky, zdravotnická zařízení,
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Dobrý den, vážení
spoluobčané
Opět se setkáváme nad vánočním
číslem našeho informačního zpravodaje, který se k Vám dostává v druhé
polovině Adventu. My v Radotíně
za sebou již máme dva předvánoční
koncerty, ale zbývá nám ještě se těšit na Rybovu Českou mši vánoční
v kostele sv. Petra a Pavla a trh na
stejnojmenném náměstí a o druhém
svátku vánočním na koncert Pražské
mobilní zvonohry a večerní ohňostroj. Ale proč tak spěchat od jedné
akce k druhé. Je Advent, i teď, kdy
tyto řádky píšu, už je zapálená první
svíce na adventním věnci. Uprostřed
záplavy úkolů, které je potřeba ještě
do konce roku stihnout, není jednoduché si na to vzpomenout, ale právě
ten mihotavý plamínek s tím člověku
dokáže pomoci. V době nejdelších
nocí roku potřebujeme naději na
světlo. Je pravda, že nás již nepřepadá
strach z toho, že se den bude krátit
tak dlouho, až nastane věčná temnota, ale i tak nás potěší, když můžeme
doma večer rozžehnout svíčky. Protože i v hektickém přesvětleném shonu
dnů protažených do noci je zastavení
u adventního věnce, nebo i jen u jedné jediné svíce, návratem ke zvyku
těch, kdo tu byli před námi. Návratem
k jejich nadějím. Dávali jim postupně
různá jména, ale všechny jejich tužby
přitom vycházely ze stejných potřeb
v duši, které tam máme uložené i my.
Stačí si to uvědomit. Stačí se zastavit.
Umíme to ještě? Někdy nám to jde
lépe, někdy hůř. Ale to není důvod
se o to nepokusit. Advent, to je pro
věřící křesťany každoroční naděje
na příchod Vykupitele. Ale i pro
ostatní může mít hluboký význam.
Je to něco, co sdílíme, odkaz, který
nemusíme chápat všichni stejně, ale
dotýká se nás každého. Každoročně
nám připomene, že tu žijeme spolu
a že se máme navzájem vnímat a respektovat. Dává nám naději, že to
světlo ve svém srdci poneseme i pro
ostatní. Že nebudeme zapomínat ani
na ty, kdo právě teď nejsou tak šťastní
jako my – i když jim třeba právě v tuhle chvíli nemůžeme nijak pomoci.
Že si budeme víc vážit opravdu důležitých věcí.
Klidný a pohodový zbytek adventního času a šťastné a veselé Vánoce s těmi, které máte rádi, a kteří
jsou Vašemu srdci nejbližší Vám za
redakční radu přeje
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Informace k volbě prezidenta České republiky

Volba prezidenta České republiky, vyhlášená Předsedou Senátu Parlamentu ČR*, se bude konat v pátek 12. ledna 2018 od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8 hodin
do 14 hodin. Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se volby zúčastnili, bude se konat druhé kolo volby
prezidenta republiky s termínem konání v pátek 26. ledna 2018 od 14 do 22 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8 do 14 hodin.
Území správního obvodu Praha 16 je rozděleno na 23 volebních okrsků. Pro každý z nich bude zřízena volební místnost, ve které hlasování proběhne. Adresy volebních okrsků s vymezením daných oblastí,
které pod ně spadají (viz níže), jsou zveřejněny v oznámení starosty na webových stránkách a úředních deskách jednotlivých městských částí. Zároveň každý volič nalezne přesnou adresu svého volebního okrsku
na obálce s hlasovacími lístky, které dostane do své poštovní schránky.
Kdo může volit
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a nenastala u něho překážka ve výkonu volebního práva uvedená v ustanovení § 5 zákona o volbě prezidenta
republiky (omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva). Voliči jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů na základě údaje o místu trvalého pobytu.
Hlasování
V jednotlivých volebních místnostech bude mimo vzorů hlasovacích lístků vyvěšeno také případné prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo informace o ztrátě volitelnosti kandidáta. Každý volič
po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky. Prokázat svou totožnost může volič i předložením cestovního průkazu. Upozorňujeme občany, že voliči, který neprokáže svou totožnost a státní občanství některým z výše
uvedených platných osobních dokladů, nebude hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi, která jej
přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu. Voličský průkaz opravňuje k hlasování v kterémkoli volebním okrsku na území našeho státu, případně zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo
konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací
lístky okrsková volební komise voliči na jeho žádost dodá jiné.
Následně volič vstoupí do prostoru určeného pro výběr hlasovacích lístků, kde vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Na tomto hlasovacím lístku se žádné úpravy
neprovádějí. V případě, že se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Nemůže-li volič sám
vybrat hlasovací lístek, a to zejména z důvodu zdravotního postižení anebo nemůže-li číst nebo psát, může být v prostoru pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič (nikoliv však člen
okrskové volební komise) a vybraný hlasovací lístek za občana vložit do úřední obálky, popřípadě úřední obálku vložit do volební schránky.
Způsob hlasování mimo volební místnost
Volič může ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů požádat obecní úřad, ve dnech voleb i okrskovou volební komisi, o možnost hlasovat mimo určenou volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.
Neplatné hlasovací lístky
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a ty hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození ani přeložení hlasovacího lístku
nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Je-li v úřední obálce určené pro hlasování vloženo více hlasovacích lístků, je toto hlasování neplatné.
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby
V případě konání druhého kola volby prezidenta České republiky obdrží voliči hlasovací lístky postupujících kandidátů přímo ve volební místnosti.
Hlasování na voličský průkaz
Nebude-li se volič v době volby prezidenta České republiky zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České
republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Pro hlasování mimo území našeho státu jsou vytvořeny zvláštní volební okrsky při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky,
s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky. Území zvláštního volebního okrsku je vymezeno územním obvodem zastupitelského úřadu.
V souladu se zákonem o volbě prezidenta republiky, který upravuje způsob a podmínky vydávání voličských průkazů, je možno ode dne vyhlášení volby požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého
pobytu voliče o vydání voličského průkazu.
Žádost je možno podat:
Osobně – touto formou je možno požádat o vydání voličského průkazu až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16 hodin.
Listinným podáním – podání musí být příslušnému obecnímu úřadu (v Praze úřadu městské části) doručeno nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 5. ledna 2018. U listinného podání je vyžadován úředně
ověřený podpis voliče, a to z důvodu ochrany jeho osoby před zneužitím tohoto institutu.
Listinným podáním v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
S účinností od 13. dubna 2017 byla zrušena možnost zažádat o vydání voličského průkazu v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.
Voličské průkazy jsou vydávány nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 28. prosince 2017. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se dostaví k převzetí na základě plné moci
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej zašle voliči na jím uvedenou adresu. Na základě žádosti voliče je rovněž možné zaslat voličský průkaz i na adresu zastupitelského
úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V takovémto případě se volič v den volby dostaví na tento zastupitelský úřad, kde mu bude voličský průkaz předán a následně bude voliči umožněno přistoupit k hlasování.
Vydání voličského průkazu nevylučuje možnost voliče dostavit se k hlasování do volební místnosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů. Je však nutné po prokázání
totožnosti a státního občanství České republiky volební komisi vydaný voličský průkaz odevzdat.
Dojde-li ke ztrátě, zničení nebo odcizení voličského průkazu, není možné vydat jeho duplikát.
Volič, který žádá o voličský průkaz, může požádat o jeho vydání jen na určité kolo volby. Pokud této možnosti výslovně nevyužije, bude mu obecním nebo případně zastupitelským úřadem vydán voličský průkaz
pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro případné druhé kolo).
Požádat o vydání voličského průkazu lze i v době mezi prvním a druhým kolem volby, kdy obecní úřad může vydávat voličské průkazy, ale nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby,
tj. do 24. ledna 2018 do 16 hodin.
Úřední ověření podpisu voliče
Úřední ověření podpisu voliče provádějí krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady
městských částí hlavního města Prahy. Při ověření podpisu u těchto správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku, neboť zákon o správních poplatcích osvobozuje od poplatků úkony pro účely
využití volebního práva.
Úřední ověření podpisu provádějí také notáři, držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR, kteří však mohou za provedení tohoto správního úkonu požadovat poplatek.
Hlasování v nemocnici nebo obdobném zařízení
Uplatnit své aktivní volební právo může oprávněný volič i v případě pobytu ve zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb, školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči nebo v jiném obdobném zařízení v obci. Rozdíl v postupu spočívá především dle toho, zda se jedná o dlouhodobý nebo krátkodobý pobyt.
Bude-li volič dlouhodobě hospitalizován v nemocnici, případně jiném obdobném zařízení, osoba stojící v čele takového zařízení by měla voliče informovat o možnosti být zapsán do zvláštního seznamu
voličů a následně pak uplatnit své volební právo. V tomto případě probíhá hlasování do přenosné volební schránky, s níž se za voličem dostaví členové okrskové volební komise ustanovené v územním obvodu
příslušného zařízení. Zároveň budou před hlasováním voliči předány hlasovací lístky a úřední obálka.
V případě krátkodobé hospitalizace nebo v situaci, kdy voliči není zcela jasno, v jakém místě se přesně ve dny voleb bude nacházet, je nejvhodnější možností vyřízení voličského průkazu, na který může následně
hlasovat kdekoli. Rovněž i přímo v zařízení, kde je hospitalizován, po předchozí domluvě u příslušného obecního úřadu, v jehož správním obvodu se zdravotnické zařízení nachází, nebo ve dny voleb přímo
u příslušné okrskové volební komise, nejlépe prostřednictvím osoby zodpovědné za provoz tohoto zařízení.
Po uzavření stálého seznamu voličů, tj. od 10. ledna 2018, v případě konání druhého kola volby 24. ledna 2018, od 16 hodin již není možné požádat o vydání voličského průkazu. Pokud by byl volič hospitalizován
mimo území volebního okrsku, kde má trvalý pobyt a není zapsán ve zvláštním seznamu voličů nebo nemá vydaný voličský průkaz, nemůže okrsková volební komise tomuto voliči hlasování umožnit.
Hlasování v zahraničí
Občan, který se v době volby prezidenta bude zdržovat v zahraničí a má právo volit, může hlasovat na tamním zastupitelském úřadě. Způsob uplatnění volebního práva je odvislý od délky pobytu.
Při dlouhodobém pobytu v zahraničí může fyzická osoba s právem volit požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo konzulárním úřadem ČR s výjimkou konzulárních
úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen „zastupitelský úřad“) příslušným dle místa jeho pobytu. Zvláštní seznam voličů vedený zastupitelským úřadem je trvalého charakteru a zápisy do
tohoto seznamu jsou prováděny na základě písemné žádosti o zápis, doložené originálem, případně ověřenou kopií dokladu potvrzujícího totožnost žadatele, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu
zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu musela být příslušnému zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději do 3. prosince 2017.
Je třeba voliče upozornit na skutečnost, že zápisem do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, dojde k automatickému vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů vedeného
obecním úřadem v místě jeho trvalého pobytu. Po zápisu do zvláštního seznamu voličů může zastupitelský úřad vydat na základě žádosti voliče voličský průkaz v případě, že daný volič se v době volby prezidenta
ČR nebude vyskytovat v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu.
V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je nejvhodnější formou při volbě prezidenta ČR volit na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který byl voliči vydán obecním úřadem v místě jeho trvalého pobytu.
Druhé kolo hlasování
Dva kandidáti, kteří v prvním kole volby obdrželi nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů, postupují do druhého kola. Dojde-li k situaci, že na jednom ze dvou prvních míst se umístí více
uchazečů se stejným počtem hlasů, postupují do druhého kola všichni kandidáti z těchto prvních dvou míst.

ADRESY VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 16
MČ Praha – Lipence
Volební okrsek č. 39001 – Základní škola Lipence, Černošická 168, tel.: 724 189 008
MČ Praha – Lochkov
Volební okrsek č. 40001 – zasedací místnost Úřadu městské části, Za Ovčínem 1, tel.: 724 305 268
MČ Praha – Radotín
Volební okrsek č. 16001 – Dům s pečovatelskou službou, K Cementárně 1522/1c, tel.: 725 524 914
pro voliče bydlící v oblasti Edenu na adrese: Častonická, Hadravská, Jarkovská, K Cementárně, Kejnická, Ledvická, Na Cikánce, Pod Klapicí, Pod Velkým hájem, Prvomájová – č. or. lichá čísla 1-9 (stará zástavba),
Safírová, Slavičí, Slinková, Strážovská – č. or. 3-17 a 2-6, U Drážky, U Učiliště, V Edenu, V Sudech, Vápenná, Vinohrady
Volební okrsek č. 16002 – Kulturní středisko Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15, tel.: 725 524 879
pro voliče bydlící v oblasti Viniček na adrese: Dehtínská, Javořická, Jelenovská, Karlická, Kolová, Lošetická, Na Krupičárně, Na Viničkách, Na Výšince, nám. Osvoboditelů (stará zástavba u parku), Nýrská, Otínská,
Příbramská, Staňkovka, U Starého stadionu, U Viniček, Vojetická, Zderazská, Zdická
Volební okrsek č. 16003 – Sportovní hala Radotín, U Starého stadionu 1585/9, tel.: 725 524 834
pro voliče bydlící v oblasti starého Sídliště na adrese: Sídliště, Týřovická
Volební okrsek č. 16004 – Základní škola Radotín, přístavba u budovy jídelny, Loučanská 1112/3, tel.: 725 524 820
pro voliče bydlící v oblasti od Horymírova náměstí po Rymáň na adrese: Horymírovo náměstí, V. Balého, Felberova, Ježdíkova, K Berounce, K Lázním, Ke Zděři, Loučanská, Macháčkova, Na Rymáni, nám. Sv. Petra a Pavla, Stadionová, Zítkova
Volební okrsek č. 16005 – Jazyková škola Channel Crossings, Vrážská 238/8, tel.: 725 524 348
pro voliče bydlící v oblasti Janky na adrese: Josefa Kočího, K Přívozu, Kraslická, Matějovského, Na Benátkách, Nýřanská, Šárovo kolo, Tachovská, U Jankovky, V Parníku, Věštínská, Vrážská, Výpadová, Zbynická
Volební okrsek č. 16006 – Restaurace Pivní sanatorium, Štěrková 549/15, tel.: 725 524 823
pro voliče bydlící v oblasti Lahovské na adrese: Chatová, Jarmily Novotné, K Višňovce, Kalabisova, Minerální, Otěšínská, Plánická, Pod Lahovskou, Radkovská, Sobětická, Solná, Strážovská - mezi č. or. 63-123 a 58-78
včetně čp. 2141, Strunkovská, Topasová, U Sanatoria - č. or. 11-45 a 26-52, Živcová
Volební okrsek č. 16007 – Sokolovna TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622/2, tel.: 725 524 703
pro voliče bydlící v oblasti Říháku na adrese: Achátová, Ametystová, Býšovská, Čedičová, Grafitová, Jaspisová, Na Betonce - mezi č. or. 7-17, mezi č. or. 2-24 včetně evid. č. 2098 (stará zástavba), Na Říháku, Prvomájová mezi č. or. 18-36 mezi č. or. 11-47, Strážovská - mezi č. or. 8-56 a mezi č. or. 19-61, Štěrková, U Sanatoria mezi č. or. 1-9 a mezi č. or. 6-22, U Vápenky, Vindyšova, Vykoukových
Volební okrsek č. 16008 – Kulturní středisko Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15, tel.: 725 524 976
pro voliče bydlící v oblasti nového sídliště na adrese: Na Betonce (nová zástavba), Prvomájová - č. or. sudá 2-16 (nová zástavba), náměstí Osvoboditelů (nová zástavba)
MČ Praha – Velká Chuchle
Volební okrsek č. 54001 – Základní škola Charlotty Masarykové (učebna 3.A), v přízemí nové přístavby, Starochuchelská 240, Velká Chuchle, tel.: 602 200 832
Volební okrsek č. 54002 – Základní škola Charlotty Masarykové (učebna 3.B), v přízemí nové přístavby, Starochuchelská 240, Velká Chuchle, tel.: 774 648 951
Volební okrsek č. 54003 v Malé Chuchli – učebna v 1. patře SAFINY, V Lázních 1, Malá Chuchle, tel.: 774 648 853
MČ Praha – Zbraslav
Volební okrsek č. 56001 – Základní škola, Hauptova 591, Praha-Zbraslav, tel.: 734 159 649
Volební okrsek č. 56002 – Hasičská zbrojnice, Žitavského 571, Praha-Zbraslav, tel.: 734 159 650
Volební okrsek č. 56003 – Základní škola, Nad Parkem 1180, Praha-Zbraslav, tel.: 734 159 651
Volební okrsek č. 56004 – Výz. ústav meliorací a ochr. půdy, Žabovřeská 250, Praha-Zbraslav, tel.: 734 159 652
Volební okrsek č. 56005 – Výz. ústav meliorací a ochr. půdy, Žabovřeská 250, Praha-Zbraslav, tel.: 734 159 653
Volební okrsek č. 56006 – Základní škola, Nad Parkem 1180, Praha-Zbraslav, tel.: 734 159 654
Volební okrsek č. 56007 – Základní škola, Nad Parkem 1180, Praha-Zbraslav, tel.: 734 159 655
Volební okrsek č. 56008 – Základní škola, Nad Parkem 1180, Praha-Zbraslav, tel.: 734 159 656
Volební okrsek č. 56009 – Základní škola, Nad Parkem 1180, Praha-Zbraslav, tel.: 734 159 657
Volební okrsek č. 56010 – objekt čp. 125, Lahovice – Strakonická ulice, Praha-Lahovice, tel.: 734 159 658
__________________________________
*podle čl. 56 odst. 8 a s přihlédnutím k čl. 56 odst. 7 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a § 3 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., v částce 96, která byla rozeslána dne 28. srpna 2017

Otevírací doba úřadů o svátcích. Ve
správním obvodu Praha 16 omezí v souvislosti s nadcházejícími svátky úřední
hodiny pouze dva úřady, a to v jediný den.
V pátek 22.12.2017 budou uzavřeny všechny budovy Úřadu městské části Praha 16
i kanceláře jeho odloučeného pracoviště
na Zbraslavi, stejně jako Úřad městské
části Praha – Lipence. Mezi svátky i po
Novém roce už budou všechna pracoviště
k dispozici v běžných úředních hodinách.
V ostatních městských částech, tedy v Lochkově, Chuchli a Zbraslavi nechystají vůbec
žádná omezení.
Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16
se koná v pondělí 18.12.2017 od 17.00 hod.
v Kulturním středisku Radotín, náměstí
Osvoboditelů 44.
Rybářské lístky. Od 1.11.2017 nabyla účinnosti vyhláška č. 336/2017 Sb.,
kde v § 10 odst. 1 je nově stanoveno,
že rybářské lístky se vydávají i na dobu
neurčitou. Zároveň dne 1.11.2017 nabyl
účinnosti zákon č. 95/2017 Sb., jehož část
druhá mění zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. V položce č. 14, týkající se
stanovení poplatků za vydávání rybářských
lístků, jsou nově stanoveny poplatky za
vydávání rybářských lístků s dobou platnosti na dobu neurčitou pro osoby starší
15 let – 1000 Kč.
Zbraslavské Vánoce. Z důvodu konání
tradiční akce „Zbraslavské Vánoce“ dojde
dne 16. prosince od 8 do 21 hodin k uzavírce v ulici U Malé řeky (v úseku: Opata
Konráda – objekt čp. 624). Pořadatelem
akce je Městská část Praha –Zbraslav.
Vánoční akce a uzavírky. Z důvodu konání kulturní akce „Adventní trhy“ dojde
dne 17. prosince od 9.00 do 19.00 hodin
k uzavírce ulic Václava Balého a náměstí
Sv. Petra a Pavla (v úseku: Ježdíkova – lávka přes Berounku) a Loučanská (v úseku:
Václava Balého – Felberova). Objízdná trasa je vedena ulicemi Loučanská, Felberova
a Ježdíkova. Ve stejném rozsahu bude omezen provoz z důvodu konání další tradiční
kulturní akce „Pražská mobilní zvonohra“,
a to dne 26. prosince v době cca od 14.00
do 19.00 hodin. Pořadatelem obou akcí je
Městská část Praha 16.
Úhrada nákladů řízení. Pokud podnikatel
dodatečně splní povinnost, jejíž porušení
bylo důvodem k zahájení správního řízení
podle § 58 živnostenského zákona, je podnikatel povinen dle ustanovení § 79 odst. 5
správního řádu zaplatit náklady řízení. Splnění právní povinnosti ex post již nemá
vliv na povinnost nahradit náklady řízení.
Metropolitní plán. Od 27. listopadu se
veřejnost může seznámit s novou verzí
návrhu Metropolitního plánu, nového
územního plánu pro Prahu. Nyní plán
prochází vyhodnocením vlivu na udržitelný rozvoj (SEA). Projednávání plánu by
mělo začít na jaře 2018. Kompletní návrh
plánu je zveřejněn na plan.iprpraha.cz.
Současná verze má číslo 3.3. Mezi hlavní
cíle Metropolitního plánu patří zamezit
rozšiřování zástavby o krajiny na periferii
města. Namísto toho prosazuje, aby se
nové budovy stavěly v transformačních
územích – na místě starých továren či již
nepoužívaných nádraží. Plán též přinese
například celoplošnou výškovou regulaci
zástavby. Výškové budovy tak již nebudou
moci vznikat jako nahodilé solitéry. Plán
navrhuje umožnit stavbu výškových budov jen v několika vybraných oblastech.
Metropolitní plán navrhuje pravidla rozvoje Prahy na příštích patnáct až dvacet
let. Nový územní plán vzniká od roku 2012
a platit by měl nejpozději od roku 2023. Na
jaře 2018 by měl započít proces veřejného
projednání, jehož se vedle různých úřadů
a odborných institucí mohou účastnit
i občané. Délka projednávání bude záviset
na množství připomínek, které k návrhu
přijdou. Jejich počet se dá odhadnout na
několik tisíc.
Hygienici se stěhovali. Hygienická stanice
hlavního města Prahy (dále jen HSHMP)
se snaží postupně zlepšovat nejen podmínky pro práci svých zaměstnanců, ale také
zvyšovat komfort návštěvníků jednotlivých
poboček. Tomuto záměru odpovídá nutnost modernizace pracovišť a na to navazující optimalizace kancelářských prostor
pražské hygieny. V dané souvislosti proto
od pondělí 11. prosince 2017 došlo k trvalému přesunu pobočky ZÁPAD z dosavadních prostor na adrese Štefánikova 247/17
v Praze 5 do nově zrekonstruovaných
prostor v pobočce CENTRUM na adrese
Dukelských hrdinů 347/11 v Praze 7.
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Vězni v Radotíně? Nesmysl
Ve zpravodaji Náš region, vydání Západ ze 16.11.2017, byl na úvodní straně
s pokračováním na straně č. 3 otištěn
článek s titulem „Budou mít bývalí
vězni ubytovnu v Radotíně?“, pod nímž
je jako autorka uvedena paní Andrea
Cerqueirová.
Podle autorky jsou „prázdné objekty (které by mohli využít lidé
po návratu z výkonu trestu) vytipovávány i v Radotíně“ a dále, že
„v západní části Prahy jedná spolek
(Šance na návrat) s vedením železnice a dalšími institucemi“.
K uvedené záležitosti se vyjadřuje
Mgr. Karel Hanzlík, starosta Městské části Praha 16: „S vedením naší
městské části v uvedené věci nikdo
nejednal, ani neprobíhá v rámci
úřadu žádné stavební či jiné řízení. Se Správou železniční dopravní
cesty komunikujeme pouze o budoucí rekonstrukci trati a nádraží
v rámci optimalizace železničního
koridoru.“
O žádné takové aktivitě neví ani
Správa železniční dopravní cesty,
která je majitelem drážních budov,
tedy i budovy radotínského nádraží.
„Se zástupci Pražské správy osob-

ních nádraží o této možnosti nikdo
nejednal,“ uvedl Marek Illiaš z tiskového oddělení Správy železniční
dopravní cesty, státní organizace.
V uvedené věci byla rovněž kontaktována redakce periodika Náš region, aby záležitost a obsah článku
vysvětlila, níže zveřejňujeme odůvodnění redaktorky A. Cerqueirové:
„Informace máme od spolku Šance
na návrat, jak je v textu uvedeno,
jedná se spíš o zobecnění problému týkajícího se toho, že lidé po
propuštění z výkonu trestu mají mj.
problém sehnat bydlení, a jaká jsou
možná řešení. Zmíněny tam jsou
možné lokality vytipované spolkem
Šance na návrat, včetně Radotína,
o kterých spolek vede zatím velmi
prvotní a ´oťukávací´ jednání, nic
není ještě v žádném procesu, lokalita není definitivní - snažila jsem se,
aby to tak z textu vyplývalo.“
Jak nám e-mailem (26.11.2017)
potvrdil Ing. Petr Urban, ředitel
spolku Šance na návrat, z. s., byl
Radotín jen jedním z možných vytipovaných míst. „Mohu oby vatele
Radotína ujistit, že v této lokalitě
nebudou nikde ubytováni lidé po

Pojďme k betlému
knihovny a při akcích, školy a školky
ji navíc mohou navštívit po předchozí
dohodě i jindy.
9. prosince odpoledne se, rovněž
na Zbraslavi, odehrálo představení
Živého betlému, který sehrály (a za-

zpívaly) děti ze Starého Plzence.
Představení pro děti i dospělé Setkání
před Betlémem v podání Divadla Víti
Marčíka se uskuteční nyní v sobotu
16. prosince odpoledne ve velkém sále
Kulturního střediska Radotín v domě
U Koruny (viz přehled kultury na str. 9).

Nové zázemí pro dobrovolné hasiče
hasiče. V posledně jmenovaném dílu
bude umístěna šatna, sociální zařízení, prádelna, dílna, posilovna, sklady,
kanceláře a víceúčelová místnost. Před
budovou vznikne i šest venkovních
parkovacích stání pro osobní vozidla
a jedno pro invalidy.
Hasiči mohli připomínkovat projekt od samého počátku. Díky tomu
z plánů zmizely sloupy oddělující
jednotlivé části garáže, střecha bude
řešena monolitickým betonem. Prostor tak bude moci pojmout daleko
více techniky – včetně vleků (například s člunem). Další vybavení garáže
vychází z předpisů: kromě vytápění tu
především bude pro každé stanoviště
připraveno zařízení pro odvod výfukových plynů. To se automaticky přisává
na magnet na výfuku a při výjezdu se,

rovněž samo, odpojuje. Stejně pracuje
i doplňování baterie a vzduchu – obojí
„odskakuje“ v okamžiku, kdy řidič
otočí klíčkem v zapalování.
Pokročilejší bude i spojení s operačním střediskem hlavního města, které
hasiče na jednotlivé výjezdy posílá
a kterému rovněž sami hlásí každou
vlastní akci. Doposud zprávy o tom,
kdo je v yslán, s jakou technikou
a k jaké nehodě, přicházejí na tablet,
nový fire port bude napojen na tiskárnu a také na obrazovku v šatně hasičů.
Ti si tak během přípravy budou moci
zkontrolovat, kam a proč vyjíždějí.
Podle informace Františka Drože,
velitele jednotky, je takových výjezdů
kolem 16 za rok. Pokud ovšem nepřijde kalamita. Při povodních, ale i po
vichřici to bývá i 3 až 5 zásahů denně.
Výjezdu techniky ze zbrojnice musí

Balená voda pro Radotín
domovy seniorů a také pro držitele
TP, ZTP a ZTP/P, kterým je balená voda přinesena na jimi zvolené
místo. Předpokladem je přerušení
dodávky pitné vody na dobu delší než 5 hodin. S distribucí pitné
vody bude pomáhat smluvní partner – všechny osoby, které budou
zajišťovat donesení vody, se musí
prokázat průkazem.
Podmínkou pro dodávku balené
pitné vody držitelům průkazu TP,
ZTP nebo ZTP/P je registrace služby
SMS INFO prostřednictvím formuláře, který je možno si také vyzvednout
na ÚMČ Praha 16.
Registrace je nutná kvůli zaslání informace ve formě SMS zprávy: „Voda
PVK: máte-li zájem o donesení pitné
vody v náhradním balení, zavolejte na
tel. 228 883 606, nejpozději do hodiny od
obdržení této zprávy.“ Po potvrzení této
zprávy začne, v době od 9 do 21 hodin,
distribuce sáčků s pitnou vodou na zájemci zaregistrované adresy.
Objem jednoho sáčku činí 2 litr y vody, jeden kontejner pojme
10 0 sáčků. Všechny kontejner y
s balenou vodou jsou vybaveny čipy,
čímž lze sledovat jejich přesnou po-

lohu od výrobní linky, přes sklady,
až do samotné distribuce. „Letos
jsme vyrobili 227 kontejnerů balené
pitné vody. Využili jsme 184 kontej-

výkonu trestu,“ dodává Urban a dále
vysvětluje, „současné politické rozložení společnosti dává nové progresivnější možnosti v řešení této
sociální skupiny obyvatel, a proto
se s Radotínem nyní, ani do blízké
budoucnosti, nepočítá.“ Hlav ní
myšlen kou člán ku uveřejněného
v Našem regionu prý bylo poukázat
na sociální a společenský problém
lidí, jež se vracejí zpět z výkonu
trestu a nemají venku zázemí (což
nemá více jak 70 % lidí) a nechtějí
recidivovat, ale jen se důstojně zařadit zpět do společnosti. „K tomu
napomáhá naše komplexní sociální
záchytná síť, jež by pro účinnou
postpenitenciární (následující po
ukončení vězeňského trestu, pozn.
red.) péči potřebovala samostatnou
ubytovnu,“ říká ředitel Urban.
Co k tomu dodat na závěr? Bohužel, i taková je dnes realita o úrovni
nov i na ř i ny a bezprecedent n í ho
předávání rádoby zaručených zpráv
čtenářům. „Po redakci Našeho regionu budeme kategoricky požadovat,
aby příště v případě Radotína uváděla jasné a podložené informace
a ne zavádějící zpráv y v rov ině
speku lací,“ sděluje starosta Karel
Hanzlík.
A ještě jedny jesličky jsou k vidění
v Lochkově – až do Tří králů. Betlém
Keramického studia Lochkov je v parku za lochkovskou knihovnou a dílnou
přístupný celodenně. Premiéru měl loni,
letos k figurám a ovečkám vytvořeným
dětmi přibyli volek, oslík a velbloud.
A i letos se tvorby účastnili i nejmenší
keramici, kteří zaplnili obzor zasněženou zástavbou.

být přizpůsobena i přístupová komunikace. Ta dostane, po uložení všech
sítí, asfaltový koberec v celé šíři, po
levé straně (ve směru od Karlické ul.)
ji bude lemovat chodník. Na samotnou
Karlickou ulici bude výjezd zabezpečen pomocí světelné signalizace.
Celá stavba má termín dokončení
k poslednímu prosinci roku 2018. Poté
co si ji investor (Městská část Praha 16)
převezme, se do ní budou muset hasiči
přestěhovat se vším vybavením z původních prostor za Kulturním střediskem Radotín. Celý přesun odhadují
na přibližně dva týdny. Vedle samotné
techniky bude třeba rovnou připravovat pohotovostní sety ochranných oděvů, dýchacích přístrojů… prostě všeho,
co je nutné pro okamžitý výjezd (o tom,
jak vypadá příprava a činnost Jednotky
sboru dobrovolných hasičů, připravujeme rozsáhlejší materiál, který přinese
některé z čísel NP16 v příštím roce).
v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů. Potřebné údaje o jakosti pitné vody, včetně data spotřeby,
jsou uvedeny na sáčku. Jakost vody
v sáčcích je průběžně kontrolována
akreditovanou laboratoří.
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Šárovo kolo se změní k nepoznání
velkým potokem než významnou
českou řekou. Jak ale víme z let 2002
a 2013, stačí pár týdnů silných dešťů
a pak je zaděláno na velké problémy.
Z říčky se stane dravý proud, který
nelítostně ničí vše v dosahu...
Jedním z nejpostiženějších míst
v Radotíně při obou zmiňovaných
povodních byla lokalita Šárova kola.
Zatímco jinde je problémem voda
zatápějící objekty, zde nejvíce ničí síla
vodní masy v pravotočivém říčním
oblou ku – doteď
jí stál v cestě jen
starý hliněný val
s nezabezpečenými
vjezdy na pozemky.
To se ale během
příštích měsíců radikálně změní.
„Po dlouhých jednáních se zástupci
Hlav ní ho města
Prahy se nám podařilo vyřešit velmi
komplikovaný způsob financování,“
vysvětluje zpoždění
zahájení akce starosta Mgr. Karel
Hanzlí k. „Stavba
z a h r nuje novou
splaškovou kanalizaci, obnovu vodovodního řadu, rozšíření komunikace,
zcela nový chodník a hlavně opatření
proti povodni.“ To poslední je klíčové,
protože řešení tzv. dynamických účinků povodně (laicky řečeno zmírnění
náporu a následků velké vody) bylo
prvotním impulsem. Všechny další
části se pak na to nabalovaly ve snaze

Do projektu jsou již zapojeny i Praha 2, Praha 3, Praha 6, Praha 13, Praha 15
a Praha - Březiněves.

Bližší informace o projektu na
www.pvk.cz nebo na tel. 840 111 112.

Další opatření proti povodni připravuje Městská část Praha 16 pro oblast
Rymáně, zde je však nutné nejprve
řešit odkup pozemků pro plánovaný
protipovodňový val. Jednání s jejich
vlastníky se v těchto dnech blíží k závěru druhého kola.

Kozy mezi vozy

Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy prověřovala 7. října v 8.45 hod. telefonické oznámení z tísňové linky 156, že se na silnici 1. třídy ul. Strakonická
na úrovni Dostihového závodiště Velká Chuchle pohybuje stádo koz a ohrožuje tak bezpečnost a plynulost silničního provozu. Autohlídka po příjezdu
na místo skutečně zpozorovala u křižovatky ulic Strakonická x K Sádkám
pasoucí se stádo koz, které nikdo nehlídal. Jednotlivé kusy ze stáda tak
přebíhaly na komunikaci, kde ohrožovaly provoz. Strážníci ihned odehnali
stádo od silnice a z křižovatky. Následně se podařilo telefonicky kontaktovat
majitele stáda, který uvedl, že se momentálně nemůže dostavit na místo, ale
že sežene někoho, kdo se o stádo postará. Zanedlouho se na místo dostavil
pověřený muž, který si stádo převzal a odvedl ho do ohrady na nedalekém
pozemku. V posledním období se bohužel nejedná o ojedinělý případ a stádo
koz se opakovaně pohybuje mimo ohradu zcela bez dozoru. Zejména pohyb
stáda, nebo i jen jednotlivých kusů, po komunikaci Strakonická a K Sádkám
je značně rizikový. Na základě všech výše uvedených skutečností byla na místě celá záležitost řádně zadokumentována a následně předána příslušnému
správnímu orgánu k dořešení.

Řidič i auto bez způsobilosti

Při běžné hlídkové činnosti zpozorovala 9. října v 11.20 hod. autohlídka
Městské policie hl. m. Prahy na náměstí Osvoboditelů projíždějící osobní
motorové vozidlo značky Škoda, jehož technický stav vzbuzoval pochybnosti
o tom, zda má platnou STK. Autohlídka vozidlo za pomoci ZVZ (majáky
s nápisem stop) zastavila v ulici Výpadová a vyzvala řidiče (ročník 1939)
k prokázání totožnosti, předložení dokladů potřebných k řízení motorových
vozidel včetně dokladu o absolvování pravidelné lékařské prohlídky. Řidič
uvedl, že u sebe žádné doklady nemá. Vzhledem k tomu, že řidič nebyl schopen na místě důvěryhodně prokázat svoji totožnost ani poskytnout součinnost, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR z místního oddělení Radotín.
Dalším šetřením bylo zjištěno, že vozidlo nemá platnou STK a řidič nevlastní
doklad o zdravotní způsobilosti. Řidič byl ze strany službu konajícího policisty řádně poučen o všech skutečnostech, dále v jízdě nepokračoval a vozidlo odstavil. Strážníci s řidičem na místě sepsali Oznámení o dopravním
přestupku, ke kterému se odmítl vyjádřit a podepsat ho. Celá záležitost byla
následně postoupena příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Kutil zabral ulici

nerů při 64 haváriích na vodovodní
síti,“ informoval tiskový mluvčí PVK
Tomáš Mrázek.
Balicí linka je instalována v úpravně vody Káraný. Celý proces balení
vody do sáčků včetně použité folie je

realizovat jedinou stavbu a vše uskutečnit naráz.
„Poslední přesun finančních prostředků stavby za 49 milionů korun
bez DPH byl schválen Zastupitelstvem
hlavního města Prahy před měsícem,
v listopadu,“ dodává radotínský starosta. Souběžně s tím probíhala na
základě sdružené investice městské
části a Pražské vodohospodářské společnosti a.s. soutěž na zhotovitele celé
stavby, jejímž vítězem se stala společnost Čermák a Hrachovec a.s.

V ulici Ametystová zpozorovala autohlídka Městské policie hl. m. Prahy
18. listopadu v 8.35 hod. při běžné hlídkové činnosti složený velkoobjemový kontejner, kterým byla zabrána značná část vozovky. Na základě těchto
skutečností strážníci pojali důvodné podezření ze spáchání přestupku a kontaktovali majitele nemovitosti, který potvrdil, že velkoobjemový kontejner
zde umístil. Na dotaz strážníků dále uvedl, že stavbu na domě provádí sám,
přičemž však nedisponuje potřebným povolením k záboru či povolením ke
zvláštnímu užívání komunikace. Strážníci majitele vyzvali k prokázání totožnosti a podání vysvětlení. Muž následně totožnost prokázal, ale podání
vysvětlení odmítl s tím, že se k věci nebude dále vyjadřovat. Vzhledem k tomu, že muž nebyl ochoten danou záležitost projednat na místě, byla celá situace řádně zadokumentována a následně předána místně a věcně příslušnému
správnímu orgánu k následnému dořešení.
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AKTUALITY - SPOLEČNOST

Do Koruny se dostaví Oskar Wilde
Podzim byl ve znamení divácky velmi
úspěšné divadelní sezony v Koruně. Ta
pokračuje i v lednu, kdy se tu objeví
další špičkové divadelní amatérské soubory. Jedním z nich určitě bude Divadlo
Soliteater s představením o známém
dramatikovi.
Zde je rozhovor s hlavním protagonistou, hercem a jinak právníkem
Liborem Ulovcem.
O čem je vaše nová hra, kterou u nás
představíte?
Rozhodli jsme se inscenovat koláž ze

života Oscara Wilda, slavného britského spisovatele a dandyho, a to ve
formě přednášky, kterou o svém životě
zestárlý Wilde pořádá ve francouzském exilu.
Proč zrovna Oscar Wilde? Čím myslíš, že osloví dnešní publikum?
Jsem přesvědčený, že Oscar Wilde je
bezesporu zajímavá osobnost, která
přitáhne pozornost sama o sobě. Zná
ho každý trochu sečtělý člověk, mnohá
z jeho děl, ať už se jedná o divadelní hry,
novely nebo o pohádky, jsou všeobecně
oblíbená a lidé se k nim opakovaně vra-

cejí. Životní osudy Oscara Wilda už tolik
známé nejsou a já věřím, že naši diváci
se o nich chtějí něco dozvědět; v tomto
ohledu může naše hra působit částečně
i osvětově. Nicméně naším záměrem
bylo dotknout se na půdorysu životního příběhu Oscara Wilda i „jinakosti“
a odezvy společnosti na ni. Považuji to za
nadčasové téma, aktuální v každé době
a za každého režimu. A Oscar Wilde
skutečně jiný byl – ve všech směrech,
což společnost nesmírně přitahovalo
i provokovalo.
V upoutávce mne zaujala
věta „Snesu jakékoliv množství kritiky, pokud použijete
slova obdivu.“ Je to autentický Wildův výrok? Přijde
mi velmi současný…
Ano, snažili jsme se do hry
zakomponovat
dostatečné
množství skutečných citací
a bonmotů, abychom podtrhli povahu Oscara Wilda
a jeho jedinečnou schopnost
vysmívat se společnosti, která ho milovala i nesnášela zároveň. A skutečnost, že ti tato
replika připadá současná, jen
svědčí o Wildově genialitě.
Co si o něm myslíš ty osobně?
Mně se vždycky líbil jako literát, už
jako dítě jsem zbožňoval Strašidlo
cantervillské, Šťastného prince jsem
dokonce uměl zpaměti, takže byla jen
otázka času, kdy se s ním potkám i na
divadle. Nakonec jsem se „instaloval“
přímo do jeho osoby. O jeho osudech
jsem mnoho nevěděl, ale čím víc jsem se
o něm dovídal, tím lépe jsem jeho dílům
rozuměl. Moje láska k jeho literatuře
mne neopustila, jako člověk by mi však
asi lezl na nervy.

Vánoční bohoslužby
Modlitebna Církve československé husitské

(1. patro domu Prvomájová 909/7, Praha- Radotín)
neděle 24. prosince od 15.00 hodin štědropodvečerní koledování
pondělí 25. prosince od 9.00 hodin vánoční bohoslužba
neděle 31. prosince od 17.00 hodin bohoslužba s poděkováním za uplynulý rok
pondělí 1. ledna od 17.00 hodin modlitební přivítání Nového roku

Kostel farního sboru ČCE Radotín

(Na Betonce 14, Praha-Radotín)
17. prosince – 9.30 hod. bohoslužby společně s dětmi a vánočním divadlem
24. prosince 4. neděle adventní – Štědrý den 9.30 hod. bohoslužba
25. prosince Boží hod vánoční
9.30 hod. bohoslužba se svatou Večeří Páně (Řevnice 14.30)
31. prosinec Silvestr – 9.30 hod. bohoslužba
1.ledna – 15.30 hod. novoroční bohoslužba se svatou Večeří Páně

Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla

Ranní mše sv. s barokními roráty Michaela Pospíšila 21. prosince 7.00 hod.
(Černošice 19. 12.)
Příležitost ke svátosti smíření – vždy ve středu a v pátek od 17.30 před
pravidelnou mší
24. prosince 4. neděle adventní – 8.30 hod. mše svatá (Černošice 10.30),
15.30 Třebotov – zpívání koled, 16.00 Černošice – bohoslužba slova,
21.00 Kosoř – vigilie Narození páně, 23.30 Radotín „půlnoční“ mše sv.
z Narození páně
25. prosince slavnost Narození Páně – 8.30 hod. mše sv. (Černošice 10.30)
26. prosince svátek sv. Štěpána – 10.00 hod. Třebotov mše sv.
27. prosince svátek sv. Jana – 18.00 hod mše sv. (Černošice 29.12., Třebotov
30.12. 17.00)
31. prosince svátek sv. Rodiny – 8.30 hod. mše sv. s obnovou manželských slibů
(Černošice 10.30)
1. ledna slavnost Matky Boží, Panny Marie – 8.30 hod. mše sv. (Černošice
10.30)
6. ledna slavnost Zjevení Páně – 17.00 hod. Třebotov mše sv. ze Křtu Páně,
18.00 hod. Černošice koncert CK Vokal
7. ledna svátek Křtu Páně – 8.30 hod. mše sv. (Černošice 10.30), 17.00 hod.
Černošice – koncert Černočické komorní filharmonie

kostel sv. Jana Nepomuckého ve Velké Chuchli

sobota 6. ledna na Tři krále – od 15.00 hodin „Česká mše vánoční“ Jakuba
Jana Ryby

Zbraslav, kostel sv. Jakuba

vánoční mše svaté:
24. prosince od 16.00 hodin a od 24.00 hodin s orchestrální pastorální mší
Josefa Schreiera
25. a 26. prosince od 11.00 hodin
31. prosince a 1. ledna od 11.00 hodin
Kostel bude otevřen i v odpoledních hodinách 25. a 26. prosince. a 1. ledna vždy
14.00 – 16.30 hodin.

MČ Praha 16 zve občany
na

KONCERT
PRAŽSKÉ MOBILNÍ ZVONOHRY
26. 12. 2017 od 16.00 hodin
v prostoru před radnicí
na náměstí sv. Petra a Pavla
Hraje carillonér
Mgr. Radek Rejšek

OD 17.30 HODIN SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ
Nezapomeňte si s sebou vzít svíčku

ČÍSLO 12/2017

Betlémské světlo
Na Zbraslav a do Radotína si budete
moci přijít pro Betlémské světlo, které
sem přivezou skauti.
Skauti jezdí pro Betlémské světlo
do Katedrály svatého Víta. Do Prahy
se plamínek dostane z Vídně. Letos
se tamní ekumenická bohoslužba
při příležitosti převzetí Betlémského
světla uskuteční v sobotu 16. prosince.
Na ni si pro světlo jedou s lampami brněnští skauti – ti potom vlakem světlo
rozváží po celé naší republice.
Na Zbraslavi se 17. prosince, na třetí
neděli adventní, od 11.00 hodin uskuteční Skautská mše. Tato pravidelná
mše svatá v kostele Sv. Jakuba bude
věnována skautům. Ti také přivezou
do kostela Betlémské světlo, které ten
den ráno dorazí do Prahy.
To pak budou rozdávat poslední ad-

Celník Rousseau byl taky amatér
Patříte k těm, kteří si nepotrpí na
Brandla, Velasquezovy Dvorní dámy
nebo Picassovy kubistické obrazy? Pak
je každoročně pro Vás výstava Kruhu
Radotínských Výtvarníků v Kulturním
středisku U Koruny to pravé ořechové.
Výstava se uskutečnila již po čtyřiadvacáté a byla prodejní. Tradičně jsou
zde vyvěšeny obrazy jak amatérů, tak
i profesionálů, takže výstava působí

vlídněji na ty, kteří se v umění moc neorientují. Od maleb pitoreskní krajiny
z Dolního Poberouní, Šumavy, nebo
Londýna, přes akty, zátiší i portréty
až k abstraktnímu umění. Obrazy jsou
originální, pestrobarevné, plné optimismu a radosti ze života.
A co jste mohli zaslechnout od
studentek a studentů radotínského
Gymnázia Oty Pavla, kteří v rámci vý-

ventní neděli 24. prosince. Na Štědrý
den si tedy můžete přijít s lampičkou
pro Betlémské světlo před prodejnu
Albert, kde ho budou skauti rozdávat
od 14.00 do 16.00 hodin.
V Radotíně si plamínek Betlémského
světla budete moci přinést domů z kostela sv. Petra a Pavla, kam jej radotínští
skauti donesou v sobotu 23. prosince.
Od 15.00 do 17.00 hodin si v kostele
sv. Petra a Pavla můžete poslechnout
i zazpívat koledy, ochutnat vánoční
cukroví, nechat si orazítkovat betlémskou pohlednici nebo se podívat
na živý betlém s malým Ježíškem
a samozřejmě si odnést kouzlo Vánoc
v podobě malého plamínku.
Ti z Radotína, kdo si pro „světlo“ nebudou moci přijít osobně (starší či nemohoucí občané), mohou kontaktovat Evu
Procházkovou, telefon 605 858 077.
Více informací najdete na
www.betlemskesvetlo.cz

tvarné výchovy tuto výstavu navštívili?
„Inspirovalo mě to, hned jsem si začal
kreslit“ – „Ani moc, ani málo“ – „Nestačilo
mě to nudit,“ nebo i stručná slůvka chvály: „No, dobrý“– „Krásný“ – “Relax“…
Pokud vás samotné malby tak moc
nezajímají, spíše jste zvědaví na samotné radotínské tvůrce a jejich příběhy,
budete mít zase za rok jedinečnou příležitost se s autorkami i autory potkat
osobně přímo na výstavě a zjistit více
o jejich životě nebo o jejich obrazech.

První advent s Markétou Fassati Mátlovou
Famózní. To je asi nejkratší a nejvýstižnější popis koncertu, který se odehrál o první adventní neděli 3. prosince
v radotínském kostele Českobratrské
církve evangelické.
Vystoupila tu sopranistka Markéta
Fassati Mátlová spolu s vynikajícím
klavíristou Štěpánem Kosem.
Před samotným hudebním vystoupením bylo pokřtěno nové CD
Emozioni a zapálena první svíce na
adventním věnci. Symbolického křtu
a úvodního svátečního slova se ujal
i Mgr. Karel Hanzlík, starosta Městské
části Praha 16: „Bylo mi velkou ctí, že
jsem mohl být na Markétině koncertní
šňůře jedním z těch, kteří křtili její
nové, úžasné CD. Každopádně je mi
ještě větší ctí, že si mezinárodně uznávaná sopranistka ve svém nabitém
programu najde čas a každým rokem je
již neodmyslitelnou součástí tradičních
radotínských adventních koncertů, kterým tak dává punc vysoké kvality,“ sděluje starosta Karel Hanzlík a dodává,
„za ta léta nám, posluchačům, Markéta
Fassati – Mátlová udělala vždy velkou

radost a poskytla umělecké uspokojení,
takže nám vůbec nezevšedněla, ba naopak. Na její koncerty chodí stále více
a více lidí.“
Vě t š i n u p r o g r a mu
tvořily slavné árie pro
soprán a klavír (Mozartovo Agnus Dei, Tak
mám tebe plnou duši od
Vítězslava Nováka, Rozmilý slavíčku od Jakuba
Jana Ryby atd.), nemohly chybět ani vánoční
koledy (Chtíc, aby spal
a Tichá noc).
Zlatým hřebem ovšem
byla árie z Rusalky: Měsíčku na nebi hlubokém – od Markétina oblíbeného skladatele Antonína
Dvořáka. Jí Markéta dokázala, že patří k absolutní špičce ve svém oboru.
A jak se sama vyjádřila, „po Rusalce
je už jakýkoliv další kus obtížné zazpívat.“ S tím ovšem určitě nesouhlasilo
téměř 150 lidí, kteří kostel navštívili
a zcela jistě si odnesli příjemný adventní zážitek. Závěr programu patřil

Co chystá KAAN v příštím roce?
Bude toho hodně, něco se možná ještě
dodatečně ujasní, ale již nyní je na co zvát.
Na základě ohlasu na aktivity v roce
2017 slibuje Klub aktivních a nestárnoucích opět uspořádat klavírní koncert pianisty Jana Novotného v evangelickém kostele Na Betonce a po

úspěchu šestileté Kláry Gibišové i samostatný koncert podobně nadaných
chlapců – houslisty a pianisty. Hned
v lednu se příznivci KAAN mohou
sejít s Dr. J. Hořejšovou, anti-aging
specialistkou, a besedovat o zdraví
jinak, než tradičně. Kromě jiného se
seznámí s účinky vody sycené molekulárním vodíkem i tím, jak ji získat.
V únoru se mohou všichni těšit na
další výstavu děl Simonetty Šmídové

úžasnému Cacciniho Ave Maria, kterým Markéta ještě musela přidávat.

Dvanáctý ročník Cyklu nedělních
předvánočních koncertů pořádá
Městská část Praha 16 za přispění
Českomoravského cementu, a.s.
Kromě koncertu Štěpána Raka,
který se s novinami minul, nás čeká
ještě Rybova Česká mše vánoční
v neděli 17. prosince od tří hodin,
ten den bude probíhat i vánoční trh!

v Místní knihovně Radotín.
KAAN se opět chystá do Chrobol na
oblíbený vícedenní výlet. V roce 2018
využijeme skvěle vybavenou kuchyň
a spolu s místními ochutnáme makrobiotickou stravu a dozvíme se o principech stravování. Chroboly a Prachatice
chce představit KAAN i dětem dalším
výletem. Samozřejmě se uskuteční i pěší
výlety „na přání“, setkání při čaji s mandalami, besedy o knihách, o zdraví...
Na současné i budoucí příznivce se
KAAN těší a přivítá nové náměty na
další aktivity.

Vzpomínka na Ing. Zdeňka Kubičku
Je tomu jen pár dnů, kdy nás naprosto neočekávaně navždy opustil náš
vzácný kolega a dlouholetý lochkovský
zastupitel, Ing. Zdeněk Kubička.
Často si říkám, že ty nejlepší z nás si
pánbůh zavolá k sobě dřív právě proto,
že jsou mu tak milí. Se Zdeňkem to tak
určitě je. V lochkovském zastupitelstvu s námi zasedal od roku 1994. Na
řadu věcí měl svůj osobitý názor, o němž musel člověk chvíli přemýšlet, než
ho mohl přijmout, polemizovat s ním
či ho odmítnout. Vždycky to ale byl
názor uvážlivý. Ale hlavně, společným
základem všech jeho postojů byla lidská dobrota. Ta byla základním rysem
jeho povahy. Na tom se shodují všichni, kdo ho znali. Říká se, že pokud je

člověk veden srdcem, nemůže se příliš
mýlit. Zdeněk byl toho příkladem. Byl
jedním ze základních kamenů našeho
zastupitelstva a vždy jsem si byl jistý,
že on se nerozdrolí. Byl pojítkem
nás ostatních. Vždy jsme si říkali, že
pokud máme nějaké úspěchy, stojí za
nimi hlavně naše jednota a trpělivost,
s jakou jsme mohli jít za splněním našich cílů. A Zdeněk na ní měl velkou
zásluhu.
Už se s ním nebudeme vídat na
schůzích, ale jen ve vzpomínkách.
A musím říci, že po prvotním velkém smutku, nyní pokaždé, když si
na Zdeňka vzpomenu, prosvítí tohle
setkání s ním můj den. A jsem mu za
to vděčný. Byla pro nás všechny čest

s ním Lochkovu sloužit.
Jménem všech zastupitelů Lochkova
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Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

přijme na pozici:

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
částečný úvazek – 6 hodin denně

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
plný úvazek
- jedná se o jednosměnný provoz
pondělí-pátek
- sobota 6:30-13:00 1x za 3 týdny

Tel.: 777 66 1111, 608 777 977
po 14. hodině
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ŘEZ DŘEVIN,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ
certifikát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

Tel: 728 217 957

Malířské práce, štukování
stěn i stropů, stěrkování,
lakýrnické práce
Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

PŘEDPRODEJ
VŽDY VE STŘEDU
od 16.00 do 18.00 hodin
NEBO VŽDY HODINU
PŘED ZAČÁTKEM
NAŠICH PŘEDSTAVENÍ
KONTAKT PRO REZERVACE
VSTUPENEK

rezervacekskoruna@centrum.cz
ZMĚNY PROGRAMU I ČASU VYHRAZENY

Přijmeme obsluhu vyšívacího
stroje do společnosti BRUDRA
pracovní oděvy
Výšivka sídlí v prodejně BRUDRA na adrese
Praha 5, Radotín, Výpadová 1335
V případě zájmu Nás kontaktujte na e-mail:
kedlicka@brudra.cz
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Hledáme

spolehlivou a hodnou chůvu
se zkušenostmi pro naše
dvě holčičky (2 a 4 roky)
na pravidelné hlídání
třikrát-čtyřikrát týdně (po-čtv)
v Radotíně. Jednalo by se
o hlídání v odpoledních
hodinách od 15 hodin.
Kontakt v případě zájmu:
725 789 757
adela.zapotocna@gmail.com

TELEVIZNÍ
ANTÉNY

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

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz

VETERINÁRNÍ ORDINACE RADOTÍN

Ordinační hodiny:
Po, Čt, Pá: 9.00 - 19.00 hodin
Út, St: 9.00 - 17.00 hodin
Sobota: zavřeno

Nabízíme:
»
»
»
»
»
»
»
»

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

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

Michal Simek s.r.o.,
K Radotínu 492 hledá pracovníka skladu
obshluha vysokozvižného vozíku.
Požadujeme zkušenosti
v oboru a spolehlivost.
Vychystávání objednávek pro cílové
zákazníky ve skladu ovoce - zelenina.
Nástup možný ihned. ŘP. výhodou.
Nabízíme dobré finanční ohodnocení
a přátelské zázemí, pevná pracovní doba.
Kontakt pouze 8.00 - 15.00, po - pá
tel.: 602 384 723, pan Tomáš Karger
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Cena v Kč
Formát
inzerátu

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)

základní

opakovaná
inzerce

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

1/64

50 x 27

320.00

272.00

1/32

50 x 60

610.00

519.00

1/16

105 x 60

1,190.00

1,012.00

1/8

105 x 125

2,320.00

1,972.00

1/4

160 x 125

4,520.00

3,842.00

1/2

260 x 190

8,810.00

7,489.00

7,048.00

1/1

260 x 385

17,180.00 14,603.00

13,744.00

titul

260 x 70

11,880.00

9,504.00
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Věra Peroutková
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Mgr. Ing. Jana Pekárková, advokátka
Advokátní kancelář poskytuje právní služby
ve všech oblastech práva,
zejména práva souvisejícího s podnikatelskou
činností a práva občanského.
Služby poskytujeme v českém, anglickém
a německém jazyce.
Kontakt: + 420 777 256 072; + 420 257 922 174
email: pekarkova@akpekarkova.cz
Pod spravedlností 934, 156 00 Praha 5
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Adresa:
Náměstí Osvoboditelů 69
Praha 5 - Radotín

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

STRANA 5

MICHAL VAVŘIČKA

Čištění koberců a mytí oken.
Malování a štukování
Topasová 859/33,
Praha 5 - Radotín
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mobil: 604 404 907
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MUDr. Jana Vaňková
ordinace výživového poradenství
Nová poliklinika Zbraslav
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Náklad 10 000 výtisků.
Výtisk a distribuce ZDARMA.
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Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
Další číslo vyjde 15.1.2018.
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Elišky Přemyslovny 1325, Praha 5 Zbraslav

www.vyzivavezdraviinemoci.cz tel: 602 242 153
·
·
·
·
·

dlouhodobá pomoc při úpravě váhy
léčba obezity
výživa při diabetu, dně, poruchách trávení
výživa dětí
stanovení množství nitrobřišního tuku

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

Vyrábíme levně a kvalitně:

Bytové jádro za 5 dnů

tel.: 603 456 772
e-mail: mkaucky@gmail.com
Strážovská 24, P5 Radotín

WWW.REKO24.CZ

-

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

zkušenosti od roku 1997
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ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE
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kontakt:
777 266 238
kucma@atlas.cz
www.kucma.cz
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dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf
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provozovna Radotín:
Vinohrady 62
11:28
objednávky
po tel.
dohodě
7,30 - 12 a 12,30
- 14
h

-

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

C

M

Y

INSTALACE,
DODÁVKY, OPRAVY,

CM

MY

zajištění HD a T2 příjmu

CY

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

CMY

K

Zemní práce minibagrem
Jan Kubát
U Sanatoria 39, Praha 5

tel.: 728 11 70 90
www.bagrovani.info
email:
bagrovani.info@seznam.cz

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

ŽALUZIE, ROLETY, MARKÝZY, SÍTĚ PROTI HMYZU,
ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA, GARNYŽE,
ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE A TYČE NA MÍRU
mobil: 602 294 754,
www.zaluzie-bendik.cz

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

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

Doprava v okolí 10 km ZDARMA

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis
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Estetika Zbraslav

Pracoviště estetické medicíny se zázemím
dermatologické ordinace
·
·
·
·

Poskytované služby:
Botox
Výplně vrásek
Laserové ošetření
Odstranění kožních výrůstků

Mudr. Anna Kinkorová
Tel.: 604 809 675, 257 922 484
e-mail: objednavky@estetikazbraslav.cz
www.estetikazbraslav.cz

SLEVY NA VYSTAVENÉ ZBOŽÍ

advokátka

JUDr. Simona Rašková
Obchodní, občanské
a rodinné právo
Převody nemovitostí
Sepisování smluv
Zakládání společností
Řešení sporů
Vymáhání pohledávek

tel: 737 473 278
raskovasim@gmail.com
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KULTURA - INZERCE

Tipy na vánoční dárky z Koruny:

DvojCD radotínských hudebníků
je pokřtěné a v prodeji
Po více než roční přípravě vyšla druhá
kompilace mapující současnou hudební
scénu v Radotíně. Ve čtvrtek 9. listopadu večer bylo dvojalbum pokřtěno za
účasti mnohých, kteří se na jeho tvorbě
podíleli – a že jich bylo požehnaně.
Patronát nad vznikem dvojCD Radotínská hudební scéna 2 převzal opět
starosta Mgr. Karel Hanzlík. Velký
podíl práce při koordinaci celého
projektu ovšem odvedl (stejně jako
minule) ManPetty Neuman, kterému
rovněž patří velký dík, stejně jako
Miloši Ráblovi; ten se ujal nahrávání
se všemi interprety.

Po roční práci ve studiích a jejím
dalším následném zpracování tu tedy
jsou nové desky. A jsou pokřtěné.

Šampaňským. Křtu se vedle starosty
Hanzlíka ujali oba zmínění pánové,

Bojíte se zubaře?
Kladenské divadlo V.A.D. je v Radotíně již velmi oblíbené a téměř vždy
zcela vyprodané. Své Rozpaky zubaře
Svatopluka Nováka tu už představilo,
ale určitě s nimi upěje i tentokrát.
Jejich hry jsou vždy autorské, originální a vtipné, jejich představení
patří vždy mezi to nejlepší z amatérské
scény a vždy bodují na divadelních
festivalech i na Jiráskově Hronovu,
stejně jako například Radotínu milé
Kočovné divadlo AD Hoc.

Na podzim se v Koruně odehrála jejich rodičovská terapie Píseček a v lednu si zase kladenští trochu zavrtají
nejen do našich zubů, ale i do bránic.
Představení má podtitul Nevkusná
interaktivní hra z prostředí zubní
ordinace.
Čím víc se bojíte zubaře, tím lépe si
vychutnáte tento kus:

Divadelní spolek Rámus: V prdeli
Tato velmi slušná pohádka pro dospělé o tom, co všechno může natropit
neomezená moc, zabodovala na nejednom divadelním festivale a dobyla
i Jiráskův Hronov 2017. Jakkoli zní
název drsně, jde o snad jediný vulgarismus, který v této roztomilé hříčce,
vzdáleně motivované arabskou po-

hádkou Aladinova kouzelná lampa,
zazní.

dále zpěvák, kytarista a skladatel
Honza Kalousek, mezinárodně uznávaná sopranistka Markéta Fassati
Mátlová – ta kvůli křtu dokonce zkrátila svou svatební cestu! – a oba moderátoři večera – Roman Ondráček a Miloš Pokorný, tedy Těžkej Pokondr.
Společné dítě je na světě, pokřtěné –
a teď už jen čeká, jak se bude líbit. Během křestního večera zaznělo několik
písniček od těch, kdo se na jeho vzniku podíleli: Markéty Fassati Mátlové
a Honzy Kalouska, Alice Bonde, Moniky Pavlačkové a Nolemu.
To byla ale jen první ochutnávka – obě desky toho nabízejí daleko
víc. K dostání jsou v Kulturním středisku Radotín v domě U Koruny, cena
byla stanovena na 200 Kč.
Svatopluk Novák je vzorný manžel a skvělý dentista. Jeho jedinou
nevýhodou je, že bývá poněkud
nerozhodný. Od toho jsou zde ale diváci, aby mu poradili. Tato autorská
komedie divadla V.A.D. je se svými
115 reprízami nejhranější a ve svém
repertoáru ji už mělo několik amatérských i profesionálních divadel.
Rozpaky zubaře Svatopluka
Nováka – sobota 27. ledna
v Kulturním středisku Radotín
v domě U Koruny

Co byste udělali vy, když byste drželi džina v láhvi a mohli si přát cokoli?
Vezměte celou rodinu (děti raději až
od 12 let) a přijďte se zasmát i popřemýšlet.
Rodinné divadlo z Plzně to s diváky
opravdu umí.
V prdeli v pátek 12. ledna
od 19.00 hodin – Kulturní středisko
Radotín v domě U Koruny
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Dragoun zavzpomíná na Peroutku
Na klubové scéně Milana Peroutky vystoupí ve čtvrtek 25. ledna od 19.00 hodin
už potřetí vynikající klávesista, zpěvák
a skladatel Roman Dragoun.
Tento osobitý muzikant působí na

české hudební scéně již řadu let. V osmdesátých letech byl členem legendární
brněnské kapely Progres II, v níž vynikl především na dvojalbu „Třetí kniha
džunglí“. Se skupinou Futurum natočil
dvě alba: „Ostrov Země“ a „Jedinečná
šance“. Poté se společně s Michalem
Pavlíčkem podílel na veleúspěšném

projektu Stromboli. Publiku se také
představil jako Ježíš v hlavní roli muzikálu „Jesus Christ Superstar“. Dále pak
exceloval v muzikálu „Apokalypsa“.
Natočil čtyři sólová alba: Stín mý
krve, Slunci blíž, Otlučená srdce a zatím posledním akustickým albem je
Piano. V roce 2012 byl posluchači Radia Beat vybrán do Beatové síně slávy
v kategorii „Osobnost“.
V současné době, kromě jiných
aktivit, koncertuje se skupinou Futurum, Progres II., His Angels,T4 a Supergroup.
Radotínský koncert Romana Dragouna je věnován tragicky zesnulému
bubeníkovi kapely Olympic Milanu
Peroutkovi, který by v lednu 2018
oslavil své 54. narozeniny.

Horký tip na dárek: 10 lekcí salsy
V KS U Koruny od 14. ledna 2018 začíná výuka pro začátečníky i pokročilé,
ženy a muže, jednotlivce i páry, kteří se
chtějí naučit základy latinskoamerických tanců, jako jsou salsa, bachata,
merenge, mambo, rumba a další.
Ku rz ov né je 1.9 0 0 Kč z a k u rz
(1 lekce - 60 min.) s lektorem Hanse-

rem Raúlem Estenoz Verdeciou z Kuby, tanečníkem, choreografem a učitelem tance. Pořádá LatinArte s.r.o.

Tchyně v domě
U Koruny

mu mladého manželského páru, v němž ona touží po dítěti, on nikoliv. Jí se
zachce rady vlastní matky, má ovšem
ještě dvě macechy. Sluha Wellmin přivede svého pána na myšlenku pozvat
na návštěvu všechny matky najednou.
Jejich příjezd roztočí děj plný zvratů.
Situaci svou přítomností navíc komplikuje zelinářka ze sousedství, která
začíná v nepřehledné situaci sledovat
své vlastní zištné zájmy…

Gaudium chystá v sobotu 13. ledna
v Kulturním středisku Radotín druhou
reprízu svého nového představení –
a všechny radotínské (nejen) diváky na
ni srdečně zve.
Po vyprodané premiéře v listopadu,
divadelní spolek Gaudium uskutečnil
začátkem prosince první reprízu, která opět zaplnila všechny židle Koruny.
Na programu byla komedie z anglického venkova Tchyně v domě.
Hra pojednává o zásadním problé-

Kontakt pro případné dotazy –
tel.: 602 311 818, e-mail: info@latinarte.cz
Informace o pořadateli a lektorovi
najdete na www.latinarte.cz

Gaudium: Pokoj s tchyněmi –
13. ledna od 19.00 hodin
v Kulturním středisku Radotín
v domě U Koruny

Dostupné byty
Radotín
ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU
�� ��������������������������������
�� ����������������������
�� 2 nebytové prostory
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INVESTOR:

IBS-ROKAL, s.r.o.

Tel.: 604 363 481
www.maly-mlyn.cz
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KULTURA - SPOLEČNOST

120/100* Kč
Můj život cuketky Švýcarsko/Francie
Přezdívka „Cuketa“ patří devítiletému chlapci, jehož se po náhlé smrti
matky ujme laskavý policista Raymond
150/130* Kč
Star wars: Poslední z Jediů 3D USA
Legendární postavy sci-fi ságy Star Wars prožívají dobrodružství,
během nichž odhalí prastará tajemství Síly – M. Hamill, C. Fisher
150/130* Kč
Star wars: Poslední z Jediů 3D USA
110 Kč
Přání k mání ČR
Rodinná vánoční komedie vypráví o třech dětech, které dostanou
tři kouzelná přání – Jitka Čvančarová, Martin Myšička
300/250* Kč
Veselá vdova - opera USA
100 Kč
Manžel a manželka Itálie
Po nevydařeném experimentu se rozvádějící se manželé probudí v těle
toho druhého. Pomůže jim tato situace zachránit manželství?
200/150* Kč
Rembrandt GB
130/110* Kč
Star wars: Poslední z Jediů USA
90 Kč
elma Norsko/Francie
Uhrančivý thriller o nejtemnějších lidských touhách, rodinných
prokletích a zakázané lásce. Režie Joachim Trier
200/150* Kč
Rembrandt GB
120 Kč
Špindl ČR
Sestry Eliška, Katka a Magda vyráží na hory na dámskou jízdu
A. Polívková, D. Gránský, K. Klausová, K. Zima, J. Kohák
150/130* Kč
Ferdinand 3D USA
Ferdinand je velký býk s velkým srdcem. Roztomilé, trochu nešikovné
stvoření, které ale neznalí lidé považují za nebezpečné monstrum
120 Kč
Špindl ČR
100 Kč
Madam služebná Francie
Bohatý americký pár Anne (Toni Collette) a Bob (Harvey Keitel)
se rozhodne okořenit svůj vztah a přestěhuje se do zámku v Paříži
100 Kč
Motorband: Restart ČR
Dokumentární film pro všechny ROCKERY. Příběh kapely, která
to nikdy nevzdala. O slávě a věčných pádech na dno
120 Kč
Špindl ČR
110 Kč
Cukrář SRN/Izrael
Introvertní snímek o introvertech, který překypuje emocemi,
jež jsou ale drženy celou dobu pod povrchem
120 Kč
Borg/McEnroe Švédsko/GB
Wimbledon 1980. Tenisová jednička Björn Borg obhajuje svůj pátý
titul. Ve 24 letech je blízko konci, uštvaný a svíraný úzkostí. Jeho
vyzyvatel, John McEnroe, se rozhodl nahradit svého hrdinu na trůnu
Intimissimi on Ice – Legenda krásy Itálie (viz str. 10) 200/160* Kč
150/130* Kč
Ferdinand 3D USA
110 Kč
Ztracen v džungli Austrálie/Kolumbie
Podle skutečného příběhu, ve kterém se dobrodružný výlet proměnil
v boj o život v nekonečném deštném pralese – Daniel Radcliffe
120/100* Kč
Jumanji: Vítejte v džungli USA
Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou
zvanou Jumanji – ocitají se všichni v džungli, v níž se hra odehrává
120 Kč
Špindl ČR
120 Kč
Kolo zázraků USA
Dramatický příběh vášně, násilí a zrady natočil režisér Woody Allen
podle svého scénáře – Kate Winslet a Justin Timberlake
120 Kč
Borg/McEnroe Švédsko/GB
110 Kč
Ztracen v džungli Austrálie/Kolumbie
80 Kč
Odnikud SRN/Francie
Život Katji se otřese v základech, když při bombovém útoku ztratí syna
a manžela. Nemůže jít dál, dokud neučiní spravedlnosti zadost
110 Kč
Cukrář SRN/Izrael
150 Kč
Motorhead – Clean Your Clock GB (viz str. 10)
130/110* Kč
Čertoviny ČR
V nové pohádce Zdeňka Trošky jsou dva nešikovní čerti, Popelák
a Uhelák, vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce
přivedli každý jednu hříšnou duši – Jakub Prachař, Dominick Benedikt
120 Kč
Kolo zázraků USA
150/130* Kč
Jumanji: Vítejte v džungli 3D USA
120 Kč
Zmenšování USA
Chcete mít lepší život? Nechte se zmenšit. Paul se to rozhodne risknout
a nastartuje tím své největší životní dobrodružství – Matt Damon
300/250* Kč
Carmen - opera USA (viz str. 10)
120 Kč
Špindl ČR
80 Kč
Odnikud SRN/Francie
110 Kč
Nejtemnější hodina GB
Winston Churchill v příběhu založeném na skutečných událostech
z doby jeho prvních týdnů ve funkci na začátku druhé světové války
100 Kč
Polibek od Beatrice Francie
Claire pracuje jako porodní asistentka a svůj život zasvětila službě
ostatním. Jenže porodnici, kde pracuje, budou brzy zavírat.
A do toho se objeví bývalá milenka jejího zemřelého otce
130 Kč
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci ČR
„To tedy byl porod!“ vzdychnete si, když se vám něco nepodaří, a stojí
vás to hodně úsilí. Tato věta vystihuje i touhu Olgy najít pravou lásku
120 Kč
Kolo zázraků USA
150/130* Kč
Coco 3D USA
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží
stát uznávaným muzikantem, jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz
110 Kč
Nejtemnější hodina GB
200/160* Kč
Intimissimi on Ice – Legenda krásy Itálie
130 Kč
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci ČR

Dětská představení:
16. 12.

6. 1.
13. 1.
20. 1.

15.30

15.30
15.30
15.30

Babybio:
17. 1.

10.00

50 Kč
Hvězda betlémská - Pásmo vánočních pohádek ČR
Hvězda betlémská, Rézi a Brok na vánočním trhu, Vánoční stromeček,
Veselé Vánoce aneb Karlíkovo zimní dobrodružství, Krtek
o Vánocích, Čarovné lyže, Jak Mikeš zachránil Bobeše, Sněhulák
130/110* Kč
Čertoviny ČR
120/100* Kč
Ferdinand USA
130/110* Kč
Čertoviny ČR
Přání k mání ČR

60 Kč

120/80*
takto
označených
filmů lze
lze dětskou
slevu uplatnit
pouze
nana
pokladně
130/110* Kč
Kč uutakto
označených
představení
slevu uplatnit
pouze
pokladně kina
kina

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

16. prosince
Setkání před betlémem
divadlo pro děti i dospělé v podání
Divadla Víti Marčíka
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 15.00 hodin
vstupné 90 Kč
16. prosince
Vánoční turnaj ve vybíjené s aerparty
turnaj s drsnou dvoumíčovou řežbou
a outfity z půdy pro šestičlené týmy
startovné 300 Kč/tým
registrace na cube.adam@gmail.com
17. prosince
Vánoční trhy
nám. Sv. Petra a Pavla 13.00-18.00 hod.
17. prosince
III. Adventní koncert
Rybova mše v podání Smíšeného
pěveckého sboru SUDOP a Orchestru
učitelů ZUŠ Klementa Slavického
kostel sv. Petra a Pavla od 15.00 hodin
19. prosince
Vánoční koncert
ZUŠ Klementa Slavického
kostel ČCE, Na Betonce, od 18.00 hodin
23. prosince
Betlémské světlo v Radotíně
dělení se o světla z Betléma
radotínský kostel sv. Petra a Pavla
od 15.00 do 17.00 hodin
Kontakt pro donášku světýlka domů
(pro starší či nemohoucí občany):
Eva Procházková 605 858 077
26. prosince
Pražská zvonohra
koncert mobilní zvonohry
Petra Rudolfa Manouška
náměstí Sv. Petra a Pavla od 16.00 hodin
26. prosince
Ohňostroj
po skončení koncertu Pražské mobilní
zvonohry – cca od 17.30 hodin
náměstí Sv. Petra a Pavla
9. ledna
M. Vonz – autorský večer
koncert ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin
12. ledna
V Prdeli
divadelní představení – velmi slušná
pohádka pro dospělé a děti od dvanácti let v podání Divadelního spolku
Rámus z Plzně
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 150 Kč
13. ledna
Jakub Kolár: Tchyně v domě
komedie nejen o tchýních v podání
divadelního spolku Gaudium
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 150 Kč
13. ledna
Radotínský myslivecký ples
k tanci a poslechu zahraje
Malá kapela Amati z Kraslic
chystá se i bohatá, nejen zvěřinová,
tombola a soutěž v šipkách
o hodnotné ceny, vstupné 150 Kč
předprodej v restauraci Sokolovna
sokolovna Radotín od 20.00 hodin
14. ledna
Kurz salsy
zahájení výuky tance salsa
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny 17.30-18.30 hodin
16. ledna
Novoroční koncert
žáků ZUŠ Klementa Slavického
kostel ČCE, Na Betonce, od 18.00 hodin
18. ledna
Oskar Wilde
divadelní představení
v podání divadla Soliteater
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 150 Kč
více na www.praha16.eu
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Jerzy Kosinski – Nabarvené ptáče
Příběh malého polského kluka, kterého
vystrašení rodiče roku 1939 pošlou na
venkov, aby přečkal válku v bezpečí
v náhradní rodině. Snědý kluk s černými
vlasy a tmavýma očima, podezřelý z toho,
že je Žid nebo Rom, však není nikde
vítán. Pověrčiví venkované v něm vidí
vyslance zla, který k sobě přitahuje smůlu
a neštěstí. Malý poutník pošramocený
na těle i na duši nakonec válku přežije
a shledá se dokonce i s rodiči. O šťastném
konci však nemůže být ani řeč.
nakladatelství Argo
Duong Nguyen Jirásková –
Banánové dítě
S podtitulem Vietnamka v české džungli
vychází dvacet příběhů z autorčina
života, psané lehkým humorem, poeticky
nekorektní (sebe)ironií a nadsázkou.
K některým zásadním událostem přidal
svůj pohled na věc i autorčin český muž.
nakladatelství BizBooks
Michael Borovička –
Praha temná a tajemná
Průvodce po stinných koutech pražské
historie v nekonvenční grafické úpravě
Nikoly Klímové a s atmosférickými
ilustracemi Jindřicha Janíčka.
nakladatelství Paseka
Jiří Žák – Vinohradský příběh
Ve své knize zve herec, spisovatel
a překladatel Jiří Žák k procházce
po stoleté historii a osudech druhého
nejvýznamnějšího pražského divadla.
Představuje v ní nejen budovu samotnou,
ale především duši divadla – herce,
režiséry, dramatiky i výtvarníky,
kteří se stali nedílnou součástí
její stoleté existence.
nakladatelství XYZ
Renáta Šťastná a kol. – Vzpomínkomat
Kniha, kterou si můžete dotvořit
sami ze svých vzpomínek. Každý kousek
oděvu, hračka nebo stroječek má svůj
příběh a díky unikátnímu projektu,
ve spolupráci s webem Starý Páky,
se na tyto předměty nezapomíná.
Digitálky, Tuzexy, brigády, mléčné bary
a věci, které možná dobře pamatujete.
nakladatelství BizBook

PRO DĚTI

Petra Braunová –
Johana s nosem nahoru
Jestli jste si mysleli, že dobrodružství
zažívají jen kluci, tak to jste na velkém
omylu! Na letním táboře, kam Johanka
jede po skončení první třídy, ji jedno
velké čeká. Zpočátku má trochu nos
nahoru, ale hned při první táborové hře
jí spadne hřebínek. Musí dokázat, že má
odvahu i chytrou hlavu, aby ji ostatní
přijali jako prima kamarádku.
edice Druhé čtení nakladatelství Albatros
Miloslav Jágr – Kluk s křídly
Autorská knížka o jednom klukovi
z ostrova Výstrčka nedaleko Semil.
Tenhle kluk dostal za odměnu křídla
fantazie a vy si přečtěte, co všechno
s nimi zažil.
nakladatelství Albatros
I. Černá a K. Jebavá – Týna a kocour
Mikeš staví zdravý a krásný dům
…pro technicky zaměřené děti, které
chtějí nahlédnout pod povrch věcí.
nakladatelství Edika
Hana Vašková a Petra Bartíková –
Vyber si své řemeslo
Zalistujte v knize a podívejte se, co pro
nás kdo dělá. Je toho velká spousta!
nakladatelství Albatros
Luděk Bárta – Dnes má svátek…
Hravá obrázková encyklopedie, která
vám prozradí leccos o původu a významu
jmen v kalendáři s pomocí rozpustilých
komiksových příběhů.
nakladatelství Albatros
Michael Bird –
Van Goghova hvězdná noc
O dějinách umění v příbězích pro děti.
nakladatelství CPress.
Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav
tel.: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@mc-zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/knihovna

do 5. ledna
Výstava betlémů
ze sbírky pana Františka Kadlečka
galerie Městského domu ve výpůjční
době knihovny a při akcích, školy
a školky po předchozí dohodě i jindy
16. prosince
Zbraslavské Vánoce
tradiční předvánoční setkání
s vánočními zbraslavskými jarmarky,
pohádkou, koncertem a ohňostrojem
Městský dům, Divadlo Jana Kašky
a prostranství před nimi
14.00-18.30 hodin
16. prosince
J. J. Ryba: Česká mše vánoční
hrají a zpívají studenti SOŠP
a Gymnázia Evropská z Prahy 6
Husův sbor od 18.00 hodin
vstupné dobrovolné
17. prosince
Skautská mše
pravidelná mše svatá od 11.00 hodin
v kostele Sv. Jakuba věnována
skautům, kteří přivezou do kostela
Betlémské světlo
24. prosince
Betlémské světlo
na Štědrý den si můžete přijít
s lampičkou pro Betlémské světlo,
které budou skauti rozdávat od 14.00
do 16.00 hod. před prodejnou Albert
27. prosince
Vánoční výlet k vynálezu zkázy
zúčastnit se může každý majitel
starého kola v dobovém
teplém oblečení
sraz v 9.00 u cukrárny na
Zbraslavském náměstí, odjezd v 10.00
směr Muzeum Karla Zemana
5. ledna
Tříkrálový koncert
benefiční koncert v rámci celonárodní
Tříkrálové sbírky
Kostel sv. Jakuba od 18.30 hodin
6. ledna
O zlém vlkovi a nezbedných
prasátkách
maňáskový muzikál
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz
Změna programu vyhrazena.
podrobnosti na www.mc-zbraslav.cz

Rodinné centrum

Pexeso, z.s.
PEXOKLUB
17. prosince
srdečně zveme na adventní trh
v Radotíně (viz Kultura Radotín),
který také organizuje Pexeso.
V nabídce více jak 30 prodejců
a bohatý doprovodný program
27. ledna
Plesotančírna
živá muzika s kapelou, volná zábava
i výuka tanců s mistrovou
Lenkou Peške, zábavné losování
vstupné 150 Kč, předprodej v Pexesu
sál restaurace U přístavu
____________________
PEXOKLUB
otevřeno každý všední den odpoledne,
školáci vítáni!
19. prosince
Výroba štítků a jmenovek na dárky
20. prosince
Vánoce v Pexoklubu
Za vaši přízeň děkuje, klidné svátky
a v novém roce jen to dobré přeje
Vaše Pexeso
více na www.pexeso.org
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INTIMISSIMI ON ICE:
L 

S více než 80 miliony prodaných alb
se Andrea Bocelli vrací do kin jako
hlavní hvězda celovečerní show na
ledě. Zazní nejznámější operní árie,
písničky pop music a diváci se můžou
těšit na překrásné bruslařské vystoupení
ozvláštněné překrásnými kostýmy. To
vše v kulisách ikonické Arena di Verona
v Itálii. Intimissimi on Ice je audiovizuálním vrcholem letošní zimy v kinech.
Překrásnou hudbu a kouzelnou choreografii doplní laserová show a ohňostroje
přímo na ledové ploše. Mezi vystupujícími budou nejznámější bruslaři světa,

MOTORHEAD - C Y C

Poslední zaznamenaný koncert kapely, před kterou se klaní doslova každý
profesionál a fanoušek rocku.
Motörhead byla britská
heavymetalová skupina (její
název je odvozen ze slangového výrazu pro uživatele
amfetaminu), kterou roku
1975 založil baskytarista
Lemmy (Ian Fraser Kilmister). Ten skupinu vedl až do
roku 2015, kdy frontman
skupiny 28. prosince zemřel.
Tímto umírá i jeho největší

jakými jsou Evgeny Plushenko, Stéphane Lambiel a Shizuka Arakawa. Příběh
se bude točit kolem nejznámějších žen
z řecké mytologie, symbolů lásky a tragédie, které naplňují naše životy. Skrze
příběhy Venuše, Heleny Trojské, Medúzy
a Kirké oslaví Intimissimi on Ice ženskost prostřednictvím
nejtalentovanějších
hudebníků a sportovců světa. Klasická mytologie v moderním
pojetí. Diváci v kinech
si budou moct užít
odkaz a dílo - Motörhead. Lemmyho
smrt znamená konec kapely. Bylo
řečeno, že jejich zdrcující, hlasitý

vystoupení v kulisách amfiteátru s atmosférou římských arén.

a rychlý styl heavy metalu byl na konci
70. let jeden z nejvíce průkopnických
a nasvědčuje, že jejich míchání punk
rockové rychlosti a postojů s tradičním heavy metalem vytvořilo speed
meta l a t hrash meta l (Lemmyho
tvorbu ovlivnily punk rockové kapely
z USA: MC5, Ramones a e Stooges.
Jestli přímo tyto styly vytvořili, je
předmětem debat, velký vliv však měli
nepochybně.

Kino Radotín uvede ve čtvrtek
11. ledna 2018 ve 20.00 hodin
unikátní záznam koncertu.
Vstupné 150 Kč.

C
Jeden z nejvíce vzrušujících
příběhů operní literatury –
Carmen Georgese Bizeta – je
slovy režiséra této nově nastudované inscenace Richarda
Eyrea „o sexu, násilí, rasismu
a jejich protipólu – svobodě.
Je to jedno z největších uměleckých děl vůbec. Je smyslné
a přitažlivé. A myslím, že by
mělo být i šokující.“ Elina
Garanča se v roli rafinovaně
svůdné cikánky, hrdé a se-

Úroveň: lehká

N 

Kino Radotín uvede ve čtvrtek
4. ledna 2018 ve 20.00 hodin
a v sobotu 20. ledna 2018
v 17.30 hodin unikátní show na
ledě. Vstupné 200 Kč (ZTP, senioři
a studenti 160 Kč).

bevědomé femme fatale představí ve
své kariéře poprvé. Jejím partnerem,
zamilovaným Donem José, je Roberto
Alagna. Vášně tak mistrně Bizetem
převedené do tónů ukazují, že skutečně „svobodná“ láska, jak ji se smrtícím
účinkem požaduje hlavní hrdinka, nemůže existovat.

Kino Radotín uvede v neděli
14. ledna. 2018 v 16.00 hodin
záznam z Metropolitní opery
v New Yorku. Vstupné 300 Kč (ZTP,
senioři a studenti 250 Kč).

Úroveň: těžká

Po tìké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. Poslyte,
nevidìli jsme se u nìkde? Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!
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�Jednoduché sezónní suroviny, náročný proces přípravy a co nejchutnější
�
zážitek pro vás, naše milé hosty. Náš cíl
byl
� vytvořit restauraci a catering, jehož
kuchyně bude protkaná vůní čerstvých
surovin a našich výrobků, jako jsou
marmelády, uzeniny, právě dopečený
� či bagety dle staré francouzské
chléb
receptury. Denně pro vás připravu� nová kvalitní jídla s pomocí mojeme
derních technologií a láskou k vaření.
�
�

Tudíž všechno, co najdete na našem
lístku, jsme vyráběli sami, s péčí a nadšením. Ať už přijdete na polední menu
nebo příjemnou večeři, jste vždy u nás
vítáni. Připravujete rodinnou oslavu či
firemní večírek? Zavolejte nám a náš
cateringový team se postará, aby byl
váš zážitek co největší.
Přijďte ochutnat!
Váš Team Gourmet restaurant a Catering

Nápor

Malicherný
puntièkáø
Kloudná

Spojka
podøadící
úèelová

Primáti

SPZ okr.
Sokolov

Historie píše květen 1940, Hitlerova vojska dobývají kontinent a evropské země padají jedna za druhou
do německého područí. V Británii,
která je prozatím ostrovem svobody, panuje napětí. Premiér Neville
Chamberlain, známý pro svou taktiku appeasementu, podává demisi
a na jeho místo se dostává Winston
Churchill, který slibuje pouze pot,
krev a slzy. Ve svém historickém
projevu k Dolní komoře nabízí jen
jedno řešení: vést válku proti obludné tyranii, protože jen vítězství za
každou cenu znamená šanci Británie na nezávislost a přežití.
Po opěvovaném Dunkirku režiséra Nolana se k tématu druhé světové války dostává britský režisér Joe
Wright (Pokání, P ýcha a předsudek), kter ý na historické udá losti
na h líží opti kou britské v nit řní
a stranické politi k y a zblízka sleduje prvních 21 týdnů Churchillovy
válečné vlády. Churchill není v jednoduché pozici : musí přesvědčit
vládu, krále a parlament, že politika
ústupků a vyjednávání s tyranem je
marná, že hrdá Británie se nesmí
pla zit před ší lený m d i k tátorem.
Churchill je představen jako zarputi lý, t v rdoh lav ý a tempera ment ní
státník, který stojí proti všem. Gary
Oldman je maskami a make-upem
proměněn k nepoznání, a le jeho
podání ministerského předsedy se
poda ř i lo v t isk nout člověčenst v í
a nejistotu. Churchill tak na diváka
promlouvá jako chybující a pochybující člověk, nikoliv jako dokonalý
státnický idol na piedestalu. Zdatně
mu sekunduje jeho žena Clementine
(Kristin Scott Thomas) a Ronald
Pickup v roli Nevilla Chamberlaina.
Zajímavým kontrapunktem je Ben
Mendelsohn jako král Jiří VI., který
se naprosto liší od nervózního koktajícího panovníka z Královy řeči.

Solidní výkon podává i Lily James
coby mladá Churchillova sekretářka, která přenáší na papír všechny
tíhy světa melodickým klapáním
psacího stroje.
Nejtemnější hodina není tradiční
válečný f ilm s kr vav ými scénami
z boje. Válečným polem je tu především britský parlament, který je třeba přesvědčit, že tyranovi se nesmí
ustupovat, což Churchill prosazuje
proti všem i během vypjatých zasedání krizového válečného kabinetu,
nehledě na špatné zprávy z fronty či
pesimistický pohled na mapu Evropy. Talentovaný režisér Joe Wright
tak ve svých typických dlouhých záběrech provází Churchilla úzkými
chodbičkami vládních budov, monumentálním královským palácem
a dokonce i tunely londýnského metra, kde Churchill svým hřmotným,
ale pokorným způsobem naslouchá
náhodně v ybranému hlasu lidu.
Tuhle vřav u během celého f ilmu
půvabně podkresluje dramatická
hudba Daria Marianelliho.
Znalci historie ve filmu nenajdou
mnoho překvapení, ostatně, Churchi l l se nejenže nesmazatelně do
historie zapsal, ale sám historii psal,
za své stěžejní šestisvazkové dílo
Druhá světová válka později dostal
Nobelovu cenu za literaturu. Síla
Wrightova komorního snímku tak
není v převratném pohledu na památné události. Spočívá v lidskosti
a blízkosti, divák se k Churchillovi
jako člověku dostane blíže a hlouběji, než kdykoliv předtím, a díky
přesvědčivému výkonu Garyho Oldmana se z papírových předpokladů
v yloupne skutečná vícerozměrná
postava z masa a kostí, která v památné scéně s králem nemá daleko
k beznaději a rezignaci. Smrtelník,
který svým pevným charakterem
a neústupností pohnul kormidlem
dějin a stal se nesmrtelným.

Usazený
nános
neèistoty

�
�
�
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�
�

Sous vide kuřecí supreme
Filírovaný brazilský rumpsteak
s omáčkou z modrého sýra,
v médium úpravě, tagliatele
smažené dýňové krokety.
v hříbkové omáčce.
bramboračka
Staročeská
�
1 žlutá cibule, oloupaná a jemně pokrájená
pol. lžíce rostlinného oleje + 1 pol. lžíce másla
2�
50 g sušených hub, namočených ve vodě
středně velké mrkve
2�
1 větší petržel
brambory, oloupané a nakrájené na kostky
4�
1 menší stonek řapíkatého celeru, podélně rozkrojený a pokrájený na kostky
�
2 stroužky česneku
600
� ml kuřecího vývaru
divoké koření (bobkový list, nové koření, pepř celý)
drcený kmín, petrželová nať, sůl a pepř
majoránka,
�
Na oleji a másle krátce osmahneme uvařenou zeleninu s bramborem, ode�
cibuli tak, aby zesklovatě- bereme 1/3 a rozmixujeme na jemné
pokrájenou
la,�ale ještě nezměnila barvu. Přidáme puree, které vrátíme zpět do hrnce
na kostky nakrájenou kořenovou zele- s polévkou i se směsí slaniny a hub.
ninu, plochou stranou nože rozmáčk- Dochutíme majoránkou, česnekem,
nutý stroužek česneku (ten druhý špetkou soli, čerstvě namletým pepstroužek si necháme na dochucení), řem, a ještě krátce povaříme.
Při podávání posypeme čerstvě nakrátce orestujeme a zalijeme vlažným
vývarem. Přivedeme k varu, vložíme sekanou sladkolistou petrželí.
brambory, řapíkatý celer, drcený kmín
a stáhneme teplotu a vaříme na středním stupni do poloměkka 8–10 min.
Mezitím si na rozpálené pánvi orestujeme slaninu, přidáme namočené
a scezené houby, krátce podusíme
a dáme stranou. Z hrnce, kde máme
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První Češka v univerzitním týmu Texas Longhorns

Juniorská mistryně ČR Patricie Macková

Nejlepší česká amatérská golfistka Sára
Kousková podepsala ve středu 8. listopadu
smlouvu s University of Texas v Austinu.
Sára se tak zde stala studentkou a získala stipendium na golfový program.
V sezóně 2018/19 posílí ženský golfový
tým Texas Longhorns.
Nadějná česká hráčka a reprezentantka národního týmu ČR odstartuje
v srpnu další etapu své nadějné golfové
kariery v amerických barvách. „Mým
snem je hrát nejvyšší ženskou profesionální tour LPGA a univerzitní golf je jen
dalším krokem ke splnění tohoto snu,“
říká osmnáctiletá Sára Kousková.
Nadšení z nové posily do týmu
neskrývá ani kouč Ryan Murphy:
“Neuvěřitelné. Sára bude první golfistkou z České republiky, která se připojí
k našemu ženskému golfu. Jakmile při-

I když se radotínská rodačka a studentka Gymnázia Oty Pavla na konci
července tohoto roku stala juniorskou
golfovou mistryní České republiky, další
úspěchy jsou pro ni ještě důležitější.
Mezinárodní mistrovství juniorů se
tento rok hrálo v úplném koutě republiky – poblíž Třince na hřišti Ropice.
Patricie tam titul vybojovala po tříkolové bitvě s výsledky 75,75 a 68 ran.
Za největší úspěch sezóny ale Patricie považuje nejen účast na turnaji pro-

jela do Austinu, hned jsme si jí s týmem
zamilovali. Je to skvělá golfistka, velká
osobnost a dobrá studentka.“
Sára Kousková je dlouholetou svěřenkyní největší golfové akademie
v ČR. „Sáru už tři roky sledují desítky
univerzitních amerických golfových
týmů. Teď stojí před velkou výzvou růst
jako osobnost, ale i jako sportovec,“
říká ředitel akademie Tomáš Slavíček,
který je na svou svěřenkyni velmi
pyšný.
Texas University založená v roce
1881 je jednou z největších veřejných
univerzit v USA. „Už to, že univerzitním golfovým programem prošla třeba
bývalá mužská světová jednička Jordan
Spieth, je pro mě velkou inspirací,“ říká
plná očekávání Sára Kousková.

Bronz pro mladé badmintonisty
Hráči badmintonového oddílu TJ Sokol Radotín obsadili na MČR smíšených
družstev žáků v Pardubicích třetí místo.
Tým Radotína neodjížděl na turnaj

nejlepších celků jednotlivých krajských oblastí v roli favoritů, ale postavení hráčů v celostátním žebříčku
hlásilo medailový cíl.
V sobotu se hrálo
ve skupinách. První
dvě utkání s Mostem
a Benátkami zvládlo
družstvo bez problémů
a vyhrálo 5:2 a 7:0. Do
utkání o první místo
ve skupině s favoritem
z Klimkovic nastoupil
tým v nejsilnější sestavě. Bohužel, i když si
hráči zaslouží pochvalu
za bojovnost, souboj
prohráli 2:5.
Z druhého místa ve
skupině v neděli radotínský tým nastoupil
proti celku z Pardubic,
posílenému o hostujicí
T. Van Coppennolle,
nejlepší hráčku této

Harpyje vybojovaly double
Již po třetí se družstvo Harpyjí LCC
zúčastnilo mezinárodního turnaje
Scheider Cup, který se konal o víkendu
21. a 22. října ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu.

Jako minulý rok, i tentokrát hrály
radotínské lakrosistky ve dvou kategoriích – U16 a U19. První zápas
je čekal s domácím starším týmem
SC Frankfurt. Po tomto prvním

První fankfurtské zlato pro Wolves
Při své třetí účasti získali radotínští
lakrosoví junioři vytoužený pohár pro
vítěze Scheider Cupu v kategorii U19.
V předchozích dvou ročnících
se Wolves po bojích se staršími
a vyspělejšími soupeři umístili na
třetím, respektive pátém místě.
Letos se turnaje účastnilo osm
týmů z Německa, Polska, Lotyšska,
Belgie a České republiky. V úvodním
zápase skupiny čekali na Wolves hráči
německého BHC Berlín. Celé utkání
měli radotínští výraznou převahu
a předvedli dobrý výkon v obraně

v čele s brankářem Slavíkem, který
udržel čisté konto. A protože se
dařilo i útočníkům, zvítězili Wolves
jednoznačně 15:0.
Ve dr u hém ut ká ní se Wolves
st řet li s reprezentačním v ýběrem
Německa. Pr v ní polov ina byla
vyrovnaná. Obrana opět pracovala
vel m i dobře , op ě t b e z je d i né
obdržené branky. Útočníci se
tentokrát proti důrazné německé
obraně prosazovali mnohem
obtížněji, a tak byl stav po prvních
dvou čtvrtinách pouze 2:0. Ve

věkové kategorie. Klíčovým zápasem
byla první dvouhra chlapců, jedině
vítězství by dalo naději na boj o zlato.
Tomáš Patera, který odehrál všechny,
často fyzicky velmi náročné, singly, ale
nakonec prohrál druhý set 20:22. Vojta
Havlík sice vítězstvím ve druhém singlu vyrovnal, zvítězil i klučičí debl, ale
v dívčích disciplínách pro sebe soupeř
získal obě dvouhry i čtyřhru.
V boji o bronz pak narazil tým na
ambiciózní celek TJ Jiskra Nejdek:
úvodní vítězný mix Dana Fursta
s Emou Staňkovou přinesl první
bod a v prvním holčičím singlu Ema
Staňková, nejlepší hráčka této věkové
kategorie, dokázala, že se i přes nepříjemnou prohru v předchozím utkání umí zkoncentrovat na rozhodující
zápas. Potvrdila své postavení mezi
pěti nejlepšími hráčkami kategorie
U15 a ziskem bodu položila rozhodující kámen k celkovému vítězství. Jasná
výhra Dana Fursta ve dvouhře a velmi
dobře odehraná klučičí čtyřhra Petra
Nejedlého a Tomáše Patery přinesly
kýžené další dva body a bronzovou
medaili z mistrovství republiky.

vítězství zdolaly i mladšími frankfurtskou sestavu.
Po pauze na oběd je čekalo docela ná ročné ut k á n í s česk ý m i
kolegyněmi – mixem Jižního Města
a Smíchova. Trochu si odpočinuly
a nabraly síly na další zápas se Sttutgartem. „Vzhledem k věku hráček
soupeře jsme udělaly výjimku, ve hře
polevily a jednu šikovnou hráčku jsme
nechaly dát gól. Přesto nám vítězství
neuteklo,“ popisuje Hedvika Kučerová a pokračuje: „Pak to šlo ráz na ráz.
Tři pro nás vítězné zápasy. S českým
týmem Foxes, s německým Dortmundem a s polským národním týmem.“
A druhý den? „ Do nedělního poledne
nás přivítal tým JFK Berlin. Zápas byl
pro nás opět vítězný a my už věděly, že
jdeme do finále v obou dvou kategoriích.“ Odpolední finále U16 bylo zcela
v rukách českých týmů, smíchovské
Foxes skončily stříbrné. „Ve finále U19
jsme se utkaly s JFK Berlin. Zápas byl
napínavý do poslední chvíle. Ještě dvě
minuty před koncem jsme prohrávaly
o dva góly, ale dokázaly jsme vybojovat míč a vynutit si prodloužení.
V něm jsme kóre obrátily a o dva góly
vyhrály.“
Domů tedy Harpyje přivezly dva
poháry za první místo.
zbytku utkání ale Wolves přidali
ještě čtyři branky a zvítězili 6:0.
V posledním sobotním zápase
pak Radotínští vůbec nedali šanci
polskému výběru, který rozdrtili 22:0.
V nedělním semifinále čekali na
Wolves hráči Stuttgartu a ti také
poprvé dopravili míček za záda Pepy
Slavíka a byli našim do poloviny
zápasu velmi zdatným soupeřem.
V závěru se ale projevily lepší
technika a sehranost Wolves, kteří se
po vítězství 12:5 probojovali do finále
turnaje.
Ve finále pak Radotínští potkali
opět BHC Berlín a celkem s přehledem
zvítězili.

fesionálek LET Access Series – Foxconn
Czech Ladies Challenge, ale především
nejlepší výsledek a vyhlášení nejlepší
Češkou na tomto profesionálním turnaji po výsledcích 69 a 74 ran.
Na závěr golfové sezóny se Patricie
na konci listopadu zúčastnila světového klání Faldo Series ve Spojených
arabských emirátech, kde se sešli vítězové národních kol z celého světa.
Patricie na něm dosáhla na skvělou
druhou příčku.

Nový mistr Radotína…
…v boulo/koulo se jmenuje Stanislav Ryvola!
Závěrečným bowlingem se v neděli
12. listopadu uzavřel pátý ročník Mistrovství Radotína v boulo/koulo. Ještě
než byla vržena první bowlingová
koule, spekulovalo se, zda může někdo
Standu ohrozit. Ten měl před druhým
Mikulášem Michalíkem náskok sedmi
bodů, což se ale nepovažovalo za jistotu. Ztráta dalších borců (Vladimír
Semanco minus 17 b., Jana Mišková
minus 18 b.) se už zdála příliš velká…
Standa však žádné drama nepřipustil! V poklidu narubal 109 kolíků, což
mu v jednotlivcích zajistilo dělené 6. –
7. místo a 19 bodů do celkové bilance.
Mikulášovi nešlo upřít maximální
snahu, ale 105 sražených kuželek stačilo jen na 8. místo, což dalo bodů 17. To
pochopitelně nemohlo stačit. Z dalších
„pronásledovatelů“ odpadl Vláďa (102,
10. – 11. místo, 15 b.), naopak Jana pěkným výkonem 123 vybojovala 3. místo
a 22 b. To ovšem na nějaký „průlom“
bylo také málo. Všichni společně se pak
„dívali na záda“ očekávané vítězce Janě
Hejrové (136, 24 b), na druhém místě
skončila další dáma – Marta Völfelová
(126, 23 b.).
Protože se bowling hrál zároveň i jako turnaj čtyřčlenných týmu, uveďme,
že příslušnou cenu si odnesli Marťani
(M. Palkovič, M. Sodomová, J. Jaroš,

M. Völfelová), kteří dohromady pobili
452 kuželek.
5. mistroství Radotína v boulo/koulo,
konečné výsledky: 1. S. Ryvola, 85 b.,
2. M. Michalík, 76 b., 3. J. Mišková,
70 b. (Dáma mistrovství), 4. V. Semanco,
64 b., 5. M. Völfelová, 58 b., 6. J. Georgiou, 46 b. atd. Dále: Junior(-ka) mistrovství K. Kostelecká (20. – 21. místo, 23 b.),
Senior mistrovství J. Smělý (9., 41 b.).
A co na závěr? Těšme se na 6. mistrovství 2018!

Martinské schody 2017
Již dvanáctý ročník charitativního
závodu 217 martinských schodů uspořádali Jiří Štych a Jana Slabá s podporou přátel v sobotu 11. listopadu.
Běh do schodů mezi Plánickou
a Strážovskou ulicí v Radotíně není
dlouhý, trať měří necelých 180 metrů.
O to zrádnější je ale střídání strmých
schodů a krátkých rovinek lemujících
radotínskou Višňovku. Za dvanáct
let historie závodu se zde potrápilo
nemálo sportovců. Náročná je hlavně
poslední třetina tratě, kde je stoupání
nejstrmější. Do cíle je pak mnohdy
potřeba doběhnout či alespoň dojít
opravdu silou vůle, což je symbolické,
protože s vůlí překonávat překážky je
spojen i hlavní cíl závodu. Celý výtěžek ze startovného totiž putuje na

konto Bariéry. Dobrý skutek, trochu
zdravého pohybu a příjemné sousedské setkání jsou hlavním smyslem
akce. Nebyl by to ale správný závod,
kdyby se každý rok nenašlo několik
běžců, kteří jdou takzvaně na dřeň
a snaží se zaběhnout co nejlepší čas,
případně pokořit traťový rekord Matěje Baráka - skvělých 45,85 vteřin.
Pokaždé to stojí za všechno úsilí, jak
shrnují slova Jiřího Štycha z letošního
vyhlášení výsledků: „Za 12 let historie
Martinských schodů se nám podařilo
poslat přes 20000 Kč, nejprve nadaci
Roska, později na konto Bariéry. Děkuji
všem sponzorům za ceny, a také kamarádům, kteří pomáhají s organizací
závodu či občerstvením. Bez Vás by to
nešlo.“

Zlato z 84. Velké kunratické
První ve své, tedy juniorské, kategorii
a čtrnáctý v celkovém pořadí zaběhl
Antonín Semerád v neděli 12. listopadu
84. ročník Velké kunratické, v níž startoval za SC Radotín. O tom, jak překonal
tři kopce i závěr, napsal na svém blogu:
„Jedná se o jeden z nejstarších běhů
u nás, o čemž svědčí i obrovská účast,
limity počtu závodníků a zvučná jména na startovní listině. Hlavní trasa
závodu má 3,1 km. Pro ty nejlepší
může být měřítkem úspěchu limit pro
elitní skupinu, a to 13 min. 15 s. Každý
si sem ale jede pro ten jedinečný zážitek, který závod nabízí. Během závodu
se překonávají tři kopce. První je hned
po startu a neměl by dělat problémy.
Následuje výstup na Hrádek, kdy se na
60 m překoná převýšení 45 m. Třetí kopec by vůbec nebyl tak náročný, kdyby
po něm nebyla rovinka a seběh, kde se
dá dost zamíchat s pořadím.
Pořád jsem si říkal, jak to jít, protože je to krátké, ale přepálit se tu dá

snadno. Nakonec jsem dal na rady
zkušených a nezkoušel to rvát od začátku. Hrádek jsem v podstatě vyšel
a až potom jsem šel naplno. Třetí kopec
jsem měl natrénovaný, i když to bylo
pomalejší, tak jsem se hlavně nahoře
dokázal rozeběhnout. Samotného mě
překvapilo, že to na rovince docela šlo.
U mezičasu mi hodně pomohl hlouček
už doběhlých fandících eliťáků. Následně jsem našel čas i na nějaké pozdravy a hurá do cíle. Závěrečný sešup
byl přesně akorát. Jenom jsem nechal,
ať se střídá pravá s levou a valil to k cílovému oblouku. Cílový čas 12:42:2
a vítězství v kategorii juniorů (celkově
14.)! Určitě vysoká meta pro další roky,
ale také motivace. V cíli mi přišlo,
že mám na víc... Takticky si myslím
zvládnuto. Celkově radost, že příprava
vyšla nad očekávání. Letošní podzim
byl pro mě mimořádně úspěšný, tak se
hlavně nezranit a na jaře navázat.“
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