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V Radotíně jezdí nový pomocník
tého Radotína, který vznikl už před 
více jak dvěma lety, teprve letos ale 
byla výzva ze Státního fondu život-
ního prostředí schválena Evropskou 
unií. „Celý projekt je součástí snahy 
o snižování imisní zátěže omezením o snižování imisní zátěže omezením 
prašnosti z plošných zdrojů, což je prašnosti z plošných zdrojů, což je 
v Radotíně, městské části s intenzívní v Radotíně, městské části s intenzívní 
tranzitní dopravou a řadou průmyslo-tranzitní dopravou a řadou průmyslo-
vých podniků, velmi potřebná záleži-vých podniků, velmi potřebná záleži-
tost,“ vysvětluje Mgr. Miroslav Knotek, tost,“ vysvětluje Mgr. Miroslav Knotek, 
1. zástupce starosty MČ Praha 16. 1. zástupce starosty MČ Praha 16. 
„V souladu s naším záměrem rozšíření „V souladu s naším záměrem rozšíření 
celkového rozsahu činností Technic-celkového rozsahu činností Technic-
kých služeb Praha - Radotín, které již kých služeb Praha - Radotín, které již 
několik let přebírají práce vykonávané několik let přebírají práce vykonávané 
externími fi rmami, bylo nutné doplnit externími fi rmami, bylo nutné doplnit externími fi rmami, bylo nutné doplnit externími fi rmami, bylo nutné doplnit 
i jejich strojové vybavení. V příštím i jejich strojové vybavení. V příštím i jejich strojové vybavení. V příštím i jejich strojové vybavení. V příštím i jejich strojové vybavení. V příštím i jejich strojové vybavení. V příštím 
roce se v radotínských ulicích objeví roce se v radotínských ulicích objeví roce se v radotínských ulicích objeví roce se v radotínských ulicích objeví roce se v radotínských ulicích objeví 
tři zametací stroje, které přispějí k lep-tři zametací stroje, které přispějí k lep-tři zametací stroje, které přispějí k lep-tři zametací stroje, které přispějí k lep-tři zametací stroje, které přispějí k lep-
šímu životnímu prostředí.“šímu životnímu prostředí.“šímu životnímu prostředí.“šímu životnímu prostředí.“

Firma Kärcher dodala menší chod-Firma Kärcher dodala menší chod-
níkový stroj pro celoroční použití: níkový stroj pro celoroční použití: 
vysávací stroj se zametáním MC 50 vysávací stroj se zametáním MC 50 
Advanced, který má pohon všech kol, Advanced, který má pohon všech kol, 

což umožňuje celoroční nasazení i na což umožňuje celoroční nasazení i na 
příkrých ulicích. Navíc je možné ho příkrých ulicích. Navíc je možné ho 
dovybavit dalšími nástavbami a může dovybavit dalšími nástavbami a může 
například i vypomoci v zimní sezo-například i vypomoci v zimní sezo-
ně, pokud by ostatní plně vystrojená ně, pokud by ostatní plně vystrojená 
technika nedostačovala.

Advent: čas očekávání i charity
kupujme zbytečně, co nepotřebujeme, kupujme zbytečně, co nepotřebujeme, 
a pomáhejme si navzájem. a pomáhejme si navzájem. 

Vánoce jsou také o pomoci bližním, Vánoce jsou také o pomoci bližním, 
rodině, přátelům či těm, kteří to prostě rodině, přátelům či těm, kteří to prostě 

Omezení 
provozu na lávce

Lávka přes Berounku v Radotíně 
není po letošní druhé velké povodni 
v dobrém stavu, statický posudek do-
poručil okamžitou realizaci úpravy 
režimu na ní.

Od čtvrtka 21. listopadu 2013 pro-Od čtvrtka 21. listopadu 2013 pro-
to došlo k úpravám provozu lávky to došlo k úpravám provozu lávky 
pro pěší přes Berounku. Na základě pro pěší přes Berounku. Na základě 
statického výpočtu ČVUT Praha, statického výpočtu ČVUT Praha, 
které bylo předáno radotínské samo-
správě 10. listopadu, bylo proti jejímu

Čisticí vůz byl zástupcům 
radotínské radnice předán 
koncem října

Změna režimu
na parkovišti P+R 

Od 1.1.2014 bude na záchytném 
parkovišti P+R v Radotíně zrušeno 
veškeré rezidentní stání, neboť v prů-
běhu posledního půlroku docházelo 
v pracovních dnech k naplňování toho-
to parkoviště, a jeho základní poslání 
bylo tudíž zcela potlačeno.

Přibližně za půl roku bude toto 
opatření vyhodnoceno a budou při-
jata případná další opatření. Kapacita 
tohoto parkoviště je 57 parkovacích 
míst.

Advent je v plném proudu, Štědrý 
večer za dveřmi. Vánoce jsou snad těmi 
nejočekávanější svátky v roce, zejména 
pro děti, ale i pro většinu dospělých. 
Reklama se na nás hrne ze všech stran, 
vyzývá nás k nákupům, utrácení těžko 
vydělaných peněz, napovídá dětem, co 
by si měly pod stromeček přát a co jim 
doma rozhodně nesmí chybět. 

Co se týká reklamy, jedním z důvo-Co se týká reklamy, jedním z důvo-Co se týká reklamy, jedním z důvo-
dů může být i to, že množina vánoč-dů může být i to, že množina vánoč-
ních motivů je snadno vyčerpatelná. ních motivů je snadno vyčerpatelná. 
Santa Klausové, čertovsky dobré na-Santa Klausové, čertovsky dobré na-
bídky, kapři, rolničky, cukroví, koledy bídky, kapři, rolničky, cukroví, koledy 
znějící snad ve všech obchodech. Na znějící snad ve všech obchodech. Na 
stránkách radotínského Facebooku stránkách radotínského Facebooku 
jsme položili rychlou otázku, jaká jsou jsme položili rychlou otázku, jaká jsou 
pro Radotínské nejšílenější vánoční pro Radotínské nejšílenější vánoční pro Radotínské nejšílenější vánoční 
klišé. Jedna z diskutujících píše, že se klišé. Jedna z diskutujících píše, že se klišé. Jedna z diskutujících píše, že se klišé. Jedna z diskutujících píše, že se 
útoky komerce nenechá rozhodit, těší útoky komerce nenechá rozhodit, těší útoky komerce nenechá rozhodit, těší útoky komerce nenechá rozhodit, těší 
se na Rybovku v kostele, zvonohru, se na Rybovku v kostele, zvonohru, se na Rybovku v kostele, zvonohru, se na Rybovku v kostele, zvonohru, 
šneky a ústřice na Staroměstském šneky a ústřice na Staroměstském šneky a ústřice na Staroměstském šneky a ústřice na Staroměstském šneky a ústřice na Staroměstském 
náměstí. (Rybova mše a zvonohra náměstí. (Rybova mše a zvonohra náměstí. (Rybova mše a zvonohra náměstí. (Rybova mše a zvonohra náměstí. (Rybova mše a zvonohra náměstí. (Rybova mše a zvonohra náměstí. (Rybova mše a zvonohra 
v Radotíně budou!) Jiný respondent v Radotíně budou!) Jiný respondent v Radotíně budou!) Jiný respondent v Radotíně budou!) Jiný respondent v Radotíně budou!) Jiný respondent v Radotíně budou!) Jiný respondent v Radotíně budou!) Jiný respondent 
uvádí, že dříve byl jednou z hlavních uvádí, že dříve byl jednou z hlavních uvádí, že dříve byl jednou z hlavních uvádí, že dříve byl jednou z hlavních uvádí, že dříve byl jednou z hlavních 
vánočních postav Děda Mráz a teď je vánočních postav Děda Mráz a teď je vánočních postav Děda Mráz a teď je vánočních postav Děda Mráz a teď je 
to pro změnu Santa Claus. Dodal ješ-to pro změnu Santa Claus. Dodal ješ-
tě, že doufá, že alespoň někdo má stále tě, že doufá, že alespoň někdo má stále 
svého Ježíška. Nenechme se komerci-svého Ježíška. Nenechme se komerci-
onalizací Vánoc vyvést z míry, nena-onalizací Vánoc vyvést z míry, nena-

Vážení spoluob-Vážení spoluob-
čané, ve svém po-čané, ve svém po-čané, ve svém po-
sledním příspěvku sledním příspěvku sledním příspěvku 
jsem psal o zkoušce jsem psal o zkoušce jsem psal o zkoušce 
mobilního hrazení mobilního hrazení mobilního hrazení 
2 7 . du b n a  2 0 1 3 2 7 . du b n a  2 0 1 3 2 7 . du b n a  2 0 1 3 
v ulici Dostihová v ulici Dostihová v ulici Dostihová 
ve Velké Chuchli. ve Velké Chuchli. ve Velké Chuchli. 

Nečekal jsem, že za několik měsíců je Nečekal jsem, že za několik měsíců je Nečekal jsem, že za několik měsíců je Nečekal jsem, že za několik měsíců je Nečekal jsem, že za několik měsíců je 
budeme stavět naostro. Všichni víme, budeme stavět naostro. Všichni víme, budeme stavět naostro. Všichni víme, 
jaké záplavy byly, a proto jsem rád, jaké záplavy byly, a proto jsem rád, jaké záplavy byly, a proto jsem rád, 
že můžu konstatovat - naše městská že můžu konstatovat - naše městská že můžu konstatovat - naše městská že můžu konstatovat - naše městská že můžu konstatovat - naše městská že můžu konstatovat - naše městská 
část má všechna jednání s pojišťov-část má všechna jednání s pojišťov-část má všechna jednání s pojišťov-část má všechna jednání s pojišťov-část má všechna jednání s pojišťov-část má všechna jednání s pojišťov-část má všechna jednání s pojišťov-
nou ukončena a opravy po povodních nou ukončena a opravy po povodních nou ukončena a opravy po povodních nou ukončena a opravy po povodních nou ukončena a opravy po povodních 
hotové.  

Co se nám dále podařilo - opravit Co se nám dále podařilo - opravit Co se nám dále podařilo - opravit Co se nám dále podařilo - opravit 
márnici, vchody na hřbitov a kapličku márnici, vchody na hřbitov a kapličku márnici, vchody na hřbitov a kapličku márnici, vchody na hřbitov a kapličku 
u pramene Mariánsko-lázeňského potoka u pramene Mariánsko-lázeňského potoka u pramene Mariánsko-lázeňského potoka u pramene Mariánsko-lázeňského potoka 
v Chuchelském háji, pořídit nový a kva-v Chuchelském háji, pořídit nový a kva-v Chuchelském háji, pořídit nový a kva-v Chuchelském háji, pořídit nový a kva-
litnější povrch hřiště u základní školy, litnější povrch hřiště u základní školy, 
otevřít parkurové hřiště (druhé v Praze) otevřít parkurové hřiště (druhé v Praze) 
a navýšit parkovací místa pro rodiče. a navýšit parkovací místa pro rodiče. 

Mimoúrovňové křížení ulice Staro-Mimoúrovňové křížení ulice Staro-
chuchelská s železniční tratí je ve stadiu chuchelská s železniční tratí je ve stadiu 
rozpracování jedné varianty nadjezdu rozpracování jedné varianty nadjezdu 
a dvou variant podjezdu. Studie bude a dvou variant podjezdu. Studie bude 
dokončena po Novém roce.dokončena po Novém roce.

Od dubna proběhlo v Chuchli mnoho Od dubna proběhlo v Chuchli mnoho 
kulturních akcí, jako festival Slunovrat kulturních akcí, jako festival Slunovrat 
nebo 2. ročník Babího léta, mnoho nebo 2. ročník Babího léta, mnoho nebo 2. ročník Babího léta, mnoho nebo 2. ročník Babího léta, mnoho nebo 2. ročník Babího léta, mnoho 
divadelních představení chuchelských divadelních představení chuchelských divadelních představení chuchelských divadelních představení chuchelských divadelních představení chuchelských 
ochotníků a v poslední době mezinárod-ochotníků a v poslední době mezinárod-
ní projekt pod záštitou Evropské unie - ní projekt pod záštitou Evropské unie - 
„Týká se nás to“, který se zaměřuje na „Týká se nás to“, který se zaměřuje na 
graffi  ti a street art v městském prostoru. graffi  ti a street art v městském prostoru. 

Také poslední měsíc v roce je spojen Také poslední měsíc v roce je spojen 
s kulturou, ať už to jsou proběhnuvší s kulturou, ať už to jsou proběhnuvší 
kreativní dílna v kulturním centru - K8 kreativní dílna v kulturním centru - K8 
nebo tradiční vánoční setkání starosty nebo tradiční vánoční setkání starosty 
se seniory v restauraci Na Závodišti. se seniory v restauraci Na Závodišti. 
DTJ Chuchle pořádala 15. prosince ob-DTJ Chuchle pořádala 15. prosince ob-
líbenou akci s divadlem Minor „Opět líbenou akci s divadlem Minor „Opět 
přijdou Lucie“. 

A krásným zakončením období A krásným zakončením období 
adventu bude divadelní představení adventu bude divadelní představení 
„Vánoční ladění“ v K8 22. prosince od „Vánoční ladění“ v K8 22. prosince od 
17 hodin, opět v podání chuchelských 17 hodin, opět v podání chuchelských 
ochotníků. Hostem bude také Bohnická ochotníků. Hostem bude také Bohnická 
divadelní společnost. 

Ze zimních sportovních aktivit se Ze zimních sportovních aktivit se 
můžete opět těšit na oblíbený Skipark - můžete opět těšit na oblíbený Skipark - 
lyžování pro děti i dospělé na dostiho-lyžování pro děti i dospělé na dostiho-
vém závodišti. 

Se zimou nás čekají starosti s odklí-
zením sněhu. Přestože jsme na zimu 
připraveni, dovolil bych si tímto požádat 
občany, aby pomohli s odklízením sně-
hu na chodnících před svými vlastními 
domy. 

Všem přeji příjemné prožití vánoč-
ních svátků a jen to nejlepší do nového 
roku. 

Kousek radotínských Vánoc 
přivezla Letopisecká komise 
do Burglengenfeldu. Jedna z 
rekonstruovaných věží tohoto 
partnerského bavorského 
města slouží jako výstavní 
prostor „českých Vánoc“

Do Vánoc a následných svátků 
zbývá již jen pár dní a převážná vět-
šina z nás se snaží ze všech sil odolat 
hektičnosti závěrečných hodin, které 
nás ještě dělí od okamžiku, než nasta-
ne snad nejkouzelnější a nejkrásnější 
den v roce. Možná si mnozí uvědo-
mujeme, jak nás vánoční čas sbližuje 
a spojuje a více jak jindy vede k roz-
jímání a uvědomování si sebe sama. 
Uvědomujeme si daleko intenzivněji, 
jak jsou pomíjivé materiální hodnoty 
a naopak jak je v životě důležité přá-
telství, láska a sounáležitost s našimi 
blízkými. Vnímáme, jak v době Vá-
noc mají lidé k sobě blíže, chovají se 
k sobě ohleduplněji. Vnitřně si přeji, 
aby tato atmosféra a chování v nás aby tato atmosféra a chování v nás aby tato atmosféra a chování v nás 
vydržely co nejdéle. Myslím, že vše vydržely co nejdéle. Myslím, že vše vydržely co nejdéle. Myslím, že vše vydržely co nejdéle. Myslím, že vše vydržely co nejdéle. Myslím, že vše 
by šlo daleko lépe.  by šlo daleko lépe.  by šlo daleko lépe.  

Samozřejmě bych v pravidelné Samozřejmě bych v pravidelné Samozřejmě bych v pravidelné 
rubrice chtěl především popřát Vám rubrice chtěl především popřát Vám rubrice chtěl především popřát Vám rubrice chtěl především popřát Vám rubrice chtěl především popřát Vám rubrice chtěl především popřát Vám 
všem, čtenářům Novin Prahy 16, všem, čtenářům Novin Prahy 16, všem, čtenářům Novin Prahy 16, všem, čtenářům Novin Prahy 16, 
i všem vašim blízkým klidné a spo-
kojené prožití svátečních chvil po-
sledních dní roku, rovněž i to, abyste 
zvládli zbývající dny do Štědrého dne 
pokud možno co v největší pohodě, 
kterou budete šířit okolo sebe, ve svém 
rodinném kruhu, mezi svými přáteli. 
Vždyť závěr roku by měl být spíše 
veden v duchu příjemného rozlouče-
ní s uplynulými dny končícího roku, 
k rozjímání a setkávání se s příbuzný-
mi a s přáteli. V mnoha případech je 
právě to, že si vzpomeneme a navští-
víme někoho z blízkých, tím nejlep-
ším dárkem. Vždyť mnozí z nich nám 
v životě hodně pomohli. Všem dětem 
bych chtěl popřát, aby se splnila jejich 
očekávání v podobě vánočních dárků 
pod ozdobeným stromečkem. Každý pod ozdobeným stromečkem. Každý 
dárek, který dáte svým nejbližším dárek, který dáte svým nejbližším 
z lásky, upřímně potěší. Všichni jsme z lásky, upřímně potěší. Všichni jsme 
pak určitě zažili pocit, kdy radost pak určitě zažili pocit, kdy radost 
osoby nám milé z něj je pak krásným osoby nám milé z něj je pak krásným 
dárkem i pro nás. Všichni víme i to, dárkem i pro nás. Všichni víme i to, 
že nejhezčí dárek vlastně nic nestojí, že nejhezčí dárek vlastně nic nestojí, 
jelikož to je přívětivé a ohleduplné jelikož to je přívětivé a ohleduplné 
chování jeden k druhému nejen na chování jeden k druhému nejen na chování jeden k druhému nejen na 
Vánoce, ale i během celého roku. Vánoce, ale i během celého roku. Vánoce, ale i během celého roku. Vánoce, ale i během celého roku. Vánoce, ale i během celého roku. Vánoce, ale i během celého roku. 

Závěrem bych chtěl Vám všem Závěrem bych chtěl Vám všem Závěrem bych chtěl Vám všem Závěrem bych chtěl Vám všem Závěrem bych chtěl Vám všem Závěrem bych chtěl Vám všem Závěrem bych chtěl Vám všem Závěrem bych chtěl Vám všem Závěrem bych chtěl Vám všem Závěrem bych chtěl Vám všem Závěrem bych chtěl Vám všem 
z „šestnáctky“ popřát co nejúspěš-z „šestnáctky“ popřát co nejúspěš-z „šestnáctky“ popřát co nejúspěš-z „šestnáctky“ popřát co nejúspěš-z „šestnáctky“ popřát co nejúspěš-z „šestnáctky“ popřát co nejúspěš-
nější vstup do roku 2014, pevné nější vstup do roku 2014, pevné 
zdraví, štěstí, pohodu a hodně lásky zdraví, štěstí, pohodu a hodně lásky 
a pochopení především od lidí, které a pochopení především od lidí, které 
máte rádi.

Nový čisticí vůz byl fi rmou Kärcher 
dodán do Radotína poslední říjnový 
den. Radnice zaplatí 10 % pořizovacích 
nákladů, zbytek je hrazen z dotace ze 
strukturálních fondů Evropské unie.

Jak jsme informovali v zářijovém čísle Jak jsme informovali v zářijovém čísle 
NP16, radotínská radnice se pravidelně NP16, radotínská radnice se pravidelně 
snaží získat z ministerských i evrop-snaží získat z ministerských i evrop-
ských dotačních programů peníze na ských dotačních programů peníze na 
projekty, které by měly zlepšit životní projekty, které by měly zlepšit životní projekty, které by měly zlepšit životní 
prostředí v Městské části Praha 16. Le-prostředí v Městské části Praha 16. Le-prostředí v Městské části Praha 16. Le-prostředí v Městské části Praha 16. Le-
tos byl díky tomu pořízen první, menší tos byl díky tomu pořízen první, menší tos byl díky tomu pořízen první, menší tos byl díky tomu pořízen první, menší 
stroj na čištění komunikací z trojice stroj na čištění komunikací z trojice 
plánovaných. Zbylé dva stroje budou plánovaných. Zbylé dva stroje budou 
dodány do konce roku 2013. V rámci dodány do konce roku 2013. V rámci 
projektu na svoz bioodpadu byl vybrán projektu na svoz bioodpadu byl vybrán 
dodavatel. Nákladní vůz pro svoz kon-dodavatel. Nákladní vůz pro svoz kon-dodavatel. Nákladní vůz pro svoz kon-
tejnerů a kontejnery budou dodány do tejnerů a kontejnery budou dodány do tejnerů a kontejnery budou dodány do tejnerů a kontejnery budou dodány do tejnerů a kontejnery budou dodány do 
15. března 2014. Intenzivně se realizuje 15. března 2014. Intenzivně se realizuje 15. března 2014. Intenzivně se realizuje 15. března 2014. Intenzivně se realizuje 
zateplení budovy zdravotnického zaří-zateplení budovy zdravotnického zaří-zateplení budovy zdravotnického zaří-zateplení budovy zdravotnického zaří-zateplení budovy zdravotnického zaří-
zení na Sídlišti. Připravují se i další pro-zení na Sídlišti. Připravují se i další pro-zení na Sídlišti. Připravují se i další pro-zení na Sídlišti. Připravují se i další pro-zení na Sídlišti. Připravují se i další pro-
jekty pro SFŽP na zateplení veřejných jekty pro SFŽP na zateplení veřejných jekty pro SFŽP na zateplení veřejných jekty pro SFŽP na zateplení veřejných 
budov a řešení nakládání s odpady.budov a řešení nakládání s odpady.

Nový zametací stroj od fi rmy Kär-Nový zametací stroj od fi rmy Kär-Nový zametací stroj od fi rmy Kär-
cher byl dodán v rámci Projektu Čis-cher byl dodán v rámci Projektu Čis-cher byl dodán v rámci Projektu Čis-



Na ovzduší s novým zákonem
Nový zákon o ochraně ovzduší 

č. 201/2012 Sb. nabyl účinnosti v září 
2012. Ruší všechny do té doby platné 
právní předpisy v oblasti ochrany 
ovzduší (tedy hlavně zákon č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší).

Oproti dřívějším předpisům přináší 
nový zákon především změny ve způ-
sobu kategorizace zdrojů znečišťování 
ovzduší, stanovení nových emisních 
parametrů pro kotle na plynná, ka-
palná a pevná paliva. Dále zavádí tzv. 
kompenzační opatření, nízkoemisní 
zóny, zjednodušuje a zefektivňuje po-
platky za znečišťování ovzduší a umož-
ňuje kontrolu kotlů na pevná paliva. 

Podrobněji se budeme věnovat těm 
změnám, které se nejvíce dotýkají 
povinností provozovatelů stávajících 
či nově umisťovaných stacionárních 
zdrojů znečišťování ovzduší.
Zrušení kategorizace zdrojů znečiš-
ťování ovzduší

S účinností nového zákona byla 
zrušena bývalá kategorizace zdrojů 
znečišťování na malé, střední, vel-
ké a zvláště velké. Zdroje jsou nově 
rozděleny na uvedené v příloze č. 2 
k zákonu a zdroje neuvedené. Zařa-
zení spalovacího zdroje je nově podle 
příkonu, nikoliv výkonu. Rozdělení 
stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší je důležité pro určení přísluš-
nosti orgánu ochrany ovzduší k vydá-
vání závazných stanovisek a povolení 
provozu, ve kterých se mohou stanovit 
podmínky pro umístění či provoz 
daného stacionárního zdroje znečiš-
ťování ovzduší.

Oddělení životního prostředí Úřadu 
městské části Praha 16 vydává v rámci 
svého souhrnného vyjádření ke stav-
bám ve správním obvodu závazné 
stanovisko k územnímu a stavebnímu 
řízení a k řízení o vydání kolaudač-
ního souhlasu z hlediska ochrany 
ovzduší ke stacionárním zdrojům ne-
uvedeným v příloze č. 2 k zákonu, tedy 
na zdroje do příkonu 300 kW. Odbor 
životního prostředí Magistrátu hl. m. 
Prahy pak vydává stanovisko k územ-
nímu plánu a regulačnímu plánu obce 
v průběhu jeho pořizování, dále zá-
vazné stanovisko k umístění, ke stavbě vazné stanovisko k umístění, ke stavbě 
či změně stavby stacionárního zdroje či změně stavby stacionárního zdroje 
uvedeného v příloze č. 2 k tomuto uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 
zákonu k řízení vedené podle zákona zákonu k řízení vedené podle zákona 

č. 186/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu a povolení provozu 
stacionárního zdroje uvedeného v pří-
loze č. 2 k zákonu.
Nové emisní parametry kotlů

Spalovací zdroje na plynná, kapalná 
a pevná paliva o tepelném příkonu 
do 300 kW a nižším, které budou 
uváděny na trh v České republice od 
1.1.2014, budou produkovat výrazně 
nižší emise než dnes. Budou totiž mu-
set splňovat přísné emisní požadavky 
stanovené v příloze č. 10 k zákonu. 
Dohlížet na to bude Česká obchodní 
inspekce.
Kontrola kotlů na pevná paliva

Nový zákon se výrazně dotýká 
i domácností a drobných fi rem, které 
k vytápění svých staveb používají 
zdroje na pevná paliva o jmenovitém 
tepelném příkonu od 10 do 300 kW 
včetně, které slouží jako zdroj tepla 
pro teplovodní soustavu ústředního 
vytápění.

Zákon pro tyto zdroje stanovuje 
novou povinnost kontrol technického 
stavu a provozu, přísnější emisní li-
mity a zákazy spalování nekvalitních 
paliv (hnědého uhlí energetického, 
lignitu, kalů a proplástku). Důležitá 
jsou především data vyplývající ze 
zákona a ukládající provozovatelům 
povinnosti, které se týkají právě kot-
lů na pevná paliva, která slouží jako 
zdroj tepla pro teplovodní soustavu 
ústředního vytápění:

Do 31.12.2016 je nutné provést první 
kontrolu technického stavu a provozu 
zdroje znečišťování prostřednictvím 
odborně způsobilé osoby. Nejpoz-
ději do 10 let od účinnosti zákona, 
tedy do 1.9.2022 provozovat zdroj na 
pevná paliva v souladu s požadavky 
uvedenými v příloze č. 11 zákona, 
kde jsou stanoveny mezní hodnoty 
emisí CO, celkového organického uh-
líku a tuhých znečišťujících látek. Od 
ledna 2017 bude povinnost předložit 
na základě požádání obecního úřadu 
revizi domácího kotle na pevná paliva, 
od září 2022 budou muset domác-
nosti prokázat, že jejich kotel splňuje 
podmínku minimálně 3. emisní třídy 
podle ČSN EN 303-5. Za nesplnění 
těchto povinností lze uložit pokutu.

Odevzdaná peněženka
29. října v 9.15 hod. se na detašované pracoviště městské policie v Radotíně do-9. října v 9.15 hod. se na detašované pracoviště městské policie v Radotíně do-9. října v 9.15 hod. se na detašované pracoviště městské policie v Radotíně do-9. října v 9.15 hod. se na detašované pracoviště městské policie v Radotíně do-9. října v 9.15 hod. se na detašované pracoviště městské policie v Radotíně do-9. října v 9.15 hod. se na detašované pracoviště městské policie v Radotíně do-
stavila žena a odevzdala peněženku, kterou nalezla v ulici Ke Zděři. Portmonka stavila žena a odevzdala peněženku, kterou nalezla v ulici Ke Zděři. Portmonka stavila žena a odevzdala peněženku, kterou nalezla v ulici Ke Zděři. Portmonka stavila žena a odevzdala peněženku, kterou nalezla v ulici Ke Zděři. Portmonka stavila žena a odevzdala peněženku, kterou nalezla v ulici Ke Zděři. Portmonka stavila žena a odevzdala peněženku, kterou nalezla v ulici Ke Zděři. Portmonka 
obsahovala větší obnos peněz v řádech tisíců, doklady a platební kartu včetně obsahovala větší obnos peněz v řádech tisíců, doklady a platební kartu včetně obsahovala větší obnos peněz v řádech tisíců, doklady a platební kartu včetně obsahovala větší obnos peněz v řádech tisíců, doklady a platební kartu včetně obsahovala větší obnos peněz v řádech tisíců, doklady a platební kartu včetně obsahovala větší obnos peněz v řádech tisíců, doklady a platební kartu včetně 
lístku s kódem PIN. Stálá služba od poctivé ženy nález převzala a sepsala úřední lístku s kódem PIN. Stálá služba od poctivé ženy nález převzala a sepsala úřední lístku s kódem PIN. Stálá služba od poctivé ženy nález převzala a sepsala úřední lístku s kódem PIN. Stálá služba od poctivé ženy nález převzala a sepsala úřední lístku s kódem PIN. Stálá služba od poctivé ženy nález převzala a sepsala úřední lístku s kódem PIN. Stálá služba od poctivé ženy nález převzala a sepsala úřední 
záznam o převzetí. Následně byla věc včetně záznamu předána do kanceláře záznam o převzetí. Následně byla věc včetně záznamu předána do kanceláře záznam o převzetí. Následně byla věc včetně záznamu předána do kanceláře záznam o převzetí. Následně byla věc včetně záznamu předána do kanceláře záznam o převzetí. Následně byla věc včetně záznamu předána do kanceláře záznam o převzetí. Následně byla věc včetně záznamu předána do kanceláře 
Ztrát a nálezů v ulici Karolíny Světlé 1019/5, Praha 1.Ztrát a nálezů v ulici Karolíny Světlé 1019/5, Praha 1.Ztrát a nálezů v ulici Karolíny Světlé 1019/5, Praha 1.Ztrát a nálezů v ulici Karolíny Světlé 1019/5, Praha 1.Ztrát a nálezů v ulici Karolíny Světlé 1019/5, Praha 1.

Kradl, lapily ho kamery
Autohlídka městské policie prověřovala 4. listopadu v 11.50 hod. oznámení Autohlídka městské policie prověřovala 4. listopadu v 11.50 hod. oznámení Autohlídka městské policie prověřovala 4. listopadu v 11.50 hod. oznámení 
s tím, že v ulici Karlická se na pozemku u rodinného domu pohybuje cizí osoba, s tím, že v ulici Karlická se na pozemku u rodinného domu pohybuje cizí osoba, s tím, že v ulici Karlická se na pozemku u rodinného domu pohybuje cizí osoba, 
která se pokusila z garáže odcizit jízdní kolo. Oznamovatelka a následně i majitel která se pokusila z garáže odcizit jízdní kolo. Oznamovatelka a následně i majitel která se pokusila z garáže odcizit jízdní kolo. Oznamovatelka a následně i majitel 
pozemku uvedli, že uvedená osoba před příjezdem hlídky přeskočila oplocení pozemku uvedli, že uvedená osoba před příjezdem hlídky přeskočila oplocení 
a utekla. Hlídka pak podle uvedeného popisu osoby prověřovala přilehlé okolí. a utekla. Hlídka pak podle uvedeného popisu osoby prověřovala přilehlé okolí. 
Ve 12.08 hod. operátor kamerového systému Obvodního ředitelství městské Ve 12.08 hod. operátor kamerového systému Obvodního ředitelství městské 
policie v Praze 5 hlídce sdělil, že kamerou spatřil osobu odpovídající popisu při policie v Praze 5 hlídce sdělil, že kamerou spatřil osobu odpovídající popisu při 
nastupování do autobusu linky 244 na autobusové zastávce MHD Sídliště. Auto-
hlídka na zastávce Nádraží Radotín vyčkala na příjezd autobusu číslo 244, v ně-
mž se popisovaná osoba skutečně nacházela. Podezřelý muž za asistence hlídky 
opustil dopravní prostředek MHD a setrval na místě do příjezdu Policie ČR
z místního oddělení Radotín. Policie ČR si muže i s elektrickým zahradnickým 
nářadím, které měl u sebe, převzala ke zjištění skutečného stavu věci.
Zkolaboval na náměstí
V neděli 10. listopadu ve 22 hodin autohlídka městské policie zpozorovala při běžné 
kontrole na Zbraslavském náměstí osobu, která ležela na silnici. Policisté provedli 
kontrolu zdravotního stavu ležícího muže s tím, že nedokázal komunikovat a chví-
lemi upadal do bezvědomí. Kromě povrchových zranění hlavy a břicha nebylo zjiš-
těno žádné další viditelné poranění. Strážníci ihned přivolali rychlou záchrannou 
službu a muže uložili do stabilizované polohy. Dle pokynů operátorky raněného 
kontrolovali a udržovali základní životní funkce do příjezdu lékaře. O padesát 
minut později se zdravotníkům podařilo muže stabilizovat a následně převézt do 
FN v Motole.

Hledaný bezdomovec
Středečního rána 13. listopadu v 8.20 hodin provedla hlídka městské policie 
při běžné hlídkové činnosti ve Velké Chuchli kontrolu přístřešku postaveného 
v náletech podél ulice Strakonická. V přístřešku byl probuzen muž, bezdomo-
vec, u něhož byla provedena kontrola a poté lustrace v databázi osob hledaných 
Policií ČR s pozitivním výsledkem. Muž byl proto převezen a předán místnímu 
oddělení Policie ČR na Barrandově.
Policií ČR s pozitivním výsledkem. Muž byl proto převezen a předán 
oddělení Policie ČR na Barrandově.
Policií ČR s pozitivním výsledkem. Muž byl proto převezen a předán 

Informační leták o spotřebitelských právech
Spotřebitelé z celé České republi-

ky naleznou v těchto dnech ve svých 
schránkách informační leták od 
dTestu o spotřebitelských právech 
podle nového občanského záko-
níku. Každý může zdarma získat 
také informační brožuru, která 
novinky představuje detailněji.

Informační leták o nových Informační leták o nových 
spotřebitelských právech upo-
zorňuje spotřebitele na změny, zorňuje spotřebitele na změny, 
které jim přinese nový občanský které jim přinese nový občanský 
zákoník po novém roce. V rámci zákoník po novém roce. V rámci 
informační kampaně vydal dTest informační kampaně vydal dTest 
také brožuru, která stručně shr-
nuje všechny podstatné změny nuje všechny podstatné změny 
a usnadní spotřebitelům orientaci a usnadní spotřebitelům orientaci 
v nové právní úpravě. Spotřebitelé si 
ji mohou zdarma objednat v tištěné 

podobě nebo stáhnout elektronic-
ky na webových stránkách dTestu ky na webových stránkách dTestu 

(www.dtest.cz/brozura). (www.dtest.cz/brozura). 
„Na mnoha místech došlo 

ke změnám nebo úpravám ke změnám nebo úpravám 
spotřebitelských práv, bez je-spotřebitelských práv, bez je-
jichž znalosti by běžný spotře-jichž znalosti by běžný spotře-
bitel mohl v praktickém životě bitel mohl v praktickém životě 
řešit mnoho nepříjemností,“ řešit mnoho nepříjemností,“ 
varuje právní poradce dTestu varuje právní poradce dTestu 
a spoluautor brožury Miloš a spoluautor brožury Miloš 
Borovička. „Informační bro-Borovička. „Informační bro-
žura usnadní spotřebitelům žura usnadní spotřebitelům 
přechod na nové podmínky přechod na nové podmínky 
a objasní, jak postupovat při a objasní, jak postupovat při 
reklamaci, na co si dát pozor reklamaci, na co si dát pozor 

při nákupu na internetu, co pozor-při nákupu na internetu, co pozor-
ně číst v obchodních podmínkách, 
a mnoho dalšího.“

Nákup vánočních dárků a dluhy
Blíží se svátky vánoční. Reklama ma-

síruje ze všech stran a vybízí nejen k ná-
kupům, ale i k půjčení fi nancí. Vždyť je 
to tak snadné... Každým rokem proto 
narůstá počet lidí, kteří pořizují svým 
blízkým vánoční dárky na dluh.

Je ale normální ještě v létě splácet 
půjčku, kterou jste si vzali na vánoční 
dárek pro manželku či děti? Jaké vů-
bec existují na fi nančním trhu krátko-
dobé půjčky? Jaké jsou s těmito úvěry 
spojené náklady? Když už se z něja-

kého důvodu rozhodneme pro krát-
kodobý úvěr, co je důležité sledovat?                                                                                           
Položka „dárky“ je v klasickém rodin-
ném rozpočtu částkou, s níž je třeba 
počítat dopředu. Pokud máte fi nanční-
ho poradce, dostáváte se při vyplnění 
formuláře měsíčních nákladů i k této 
kolonce a suma se promítá do měsíč-
ních výdajů. Mnoho klientů si větši-
nou neuvědomuje, že s těmito penězi 
musejí také ve svých výdajích počítat, 
a jsou sami překvapeni částkou, kte-
rou za dárky pravidelně vydávají. 

Průměrná částka na dárky ve čtyř-
členné rodině (Vánoce, narozeniny) 
se zpravidla pohybuje kolem 18 000 Kč 
ročně. To znamená, že je třeba do-
předu počítat s tím, že rodina bude 
měsíčně odkládat 1500 korun. Peníze 
jsou pak většinou připraveny na spoři-
cím účtu na dobu, kdy je klienti potře-
bují. Někteří lidé používají k nákupu 
vánočních dárků třináctý plat či roční 
odměny. Vánoce jsou tak bohaté, jak 

velké jsou fi nance, které do rodinného 
rozpočtu plynou navíc. Rodina vánoč-
ními svátky tím pádem nijak nenaruší 
jejich měsíční bilanci. V poslední době 
narůstá počet rodin, které si Vánoce 
pořizují na dluh a tím fungují nad 
možnosti svého rodinného rozpočtu. 
Ten po Vánocích zatíží novou měsíční 
splátkou, kterou je potřeba poskytnutý 
úvěr zaplatit. 

Pokud nás okouzlí touha bohatých 
Vánoc natolik, že podlehneme svo-

dům některé z mnoha 
úvěrových společností, 
ať již bankovních či 
nebankovních či pří-

mo různým systémům splátkového 
prodeje u obchodníka, měly by nás 
především zajímat celkové náklady 
s půjčkou spojené. Ne jen výše měsíční 
splátky. Dobré je vědět i jak dlouho se 
bude úvěr splácet a kolik se přeplatí. 
Nebude ani od věci si před podpisem 
předloženou úvěrovou smlouvu pře-
číst, od některých smluv je totiž velmi 
obtížné odstoupit.

Normální výše úroku u krátkodo-
bých bankovních půjček, které jsou za-
jištěny pouze příjmem klienta v dané 
bance, se pohybuje od 6 do 15 % RPSN 
podle typu úvěru. U nebankovních 
úvěrů a některých splátkových spo-
lečností se lze velmi snadno dostat i na 
RPSN vyšší než 200 %.

Z ekonomického hlediska platí jas-
né pravidlo, jímž bychom se měli řídit: 
„Kupujme pouze dárky, na které nám 
stačí naše fi nance.“

Vláda přijala tzv. „Analýzu současného 
systému kontroly ve státní správě České 
republiky“ již v roce 2005. Od té doby byly 
vypracovány různé verze nového zákona, 
výsledkem je zákon č. 255/2012 Sb., o kont-
role (kontrolní řád). Jím dojde ke sjednocení 
a zpřehlednění procesních pravidel kontroly 
v rámci veřejné správy.

Obecně lze definovat kontrolu podle 
kontrolního řádu (KŘ) jako dozor, jak kon-
trolovaná osoba plní povinnosti, vyplývající 
z právních předpisů. O zahájení kontroly 
rozhoduje vždy kontrolní orgán.  Předchází 
ji předložení pověření ke kontrole kontrolo-
vané osobě.

Mezi práva a povinnosti kontrolujícího 
patří zejména fakt, že kontrolní orgán je 
ze zákona oprávněn vstupovat do obydlí 
kontrolovaného, pokud slouží jako místo 
podnikání, sídlo či provozovna, požadovat 
prokázání totožnosti přítomných osob, 
provádět kontrolní nákupy, prohlídky nebo 
sledování, které vede k naplnění účelu 
kontroly, pořizovat obrazové nebo zvukové 
záznamy (nesouhlas kontrolovaného není 
překážkou), umožnit účast kontrolované 
osobě, šetřit práva všech osob, vydat po-
tvrzení o odběru vzorku, potvrdit převzetí 
originálních dokladů, zjistit stav v nezbyt-
ném rozsahu, vydat protokol o kontrole, 
zachovávat mlčenlivost a další.

Mezi práva a povinnosti kontrolova-
ného patří hlavně požadovat pověření ke 
kontrole, seznámit se s protokolem, podat 
námitky nebo se vzdát námitek proti zjiš-
těním v protokole, vytvořit podmínky pro 
výkon kontroly, podat zprávu o odstranění 
nedostatků a další.

Základním dokumentem o kontrole je dle 

§ 12 „Protokol o kontrole“. Stejnopis proto-
kolu se předá kontrolované osobě. Námitky 
lze podat do 15 dnů od doručení protokolu. 
V § 13 jsou také uvedeny náležitosti námi-
tek, např. kdo je může podat, proti čemu lze 
námitky podávat, odůvodnění nesouhlasu 
s kontrolním zjištěním a další. Námitky vy-
řizuje vedoucí kontrolní skupiny do 30 dnů 
od doručení. Je však možnost vyřídit námit-
ky v navazujícím správním řízení. 

Paragraf 15 objasňuje přestupky. Přestu-
pek může vzniknout pouze u fyzické osoby 
nepodnikající. § 16 objasňuje správní delik-
ty, které se týkají podnikající fyzické osoby, 
právnické osoby, jednání statutárů, ale 
i zaměstnanců. Zásadní změna se týká spo-
lečných ustanovení, jako je dříve pořádková 
pokuta a nově „správní delikt za porušení 
hmotněprávních povinností“ nebo „institut 
vyvinění“. Kontrola je ukončena marným 
uplynutím lhůty pro podání námitek nebo 
vzdání se práva na podání námitek přímo 
do protokolu. 

Proti předchozí úpravě je působnost KŘ 
rozšířena na další kontroly – instanční kont-
rola. Je tak podřízeným orgánům poskytovaná 
určitá podpora nadřízeného správního orgá-
nu. Kontrolní orgány mají právo na posky-
tování informací mezi orgány veřejné moci, 
mají však také oznamovací povinnost o svých 
kontrolních zjištěních vůči orgánům činným 
v trestním řízení (§ 8 odst. 1 zák. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník). Kontrolní orgán je povinen 
zveřejnit alespoň jedenkrát ročně informace 
o výsledcích kontrol, a to z důvodu trans-
parentnosti kontrol. Tyto informace musí 
být pouze obecného charakteru, neboť se 
nesmí zveřejňovat osobní údaje či utajované 
skutečnosti.

Nový zákon o kontrole

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16. Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16. Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16. Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16. Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16. Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16. Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16. 
Řádné zasedání Zastupitelstva městské Řádné zasedání Zastupitelstva městské Řádné zasedání Zastupitelstva městské Řádné zasedání Zastupitelstva městské Řádné zasedání Zastupitelstva městské Řádné zasedání Zastupitelstva městské 
části Praha 16 se koná ve středu 18.12.2013 části Praha 16 se koná ve středu 18.12.2013 části Praha 16 se koná ve středu 18.12.2013 části Praha 16 se koná ve středu 18.12.2013 části Praha 16 se koná ve středu 18.12.2013 části Praha 16 se koná ve středu 18.12.2013 části Praha 16 se koná ve středu 18.12.2013 
od 17.00 hod. v radotínském Kulturním od 17.00 hod. v radotínském Kulturním od 17.00 hod. v radotínském Kulturním od 17.00 hod. v radotínském Kulturním od 17.00 hod. v radotínském Kulturním od 17.00 hod. v radotínském Kulturním od 17.00 hod. v radotínském Kulturním 
středisku, náměstí Osvoboditelů 44.středisku, náměstí Osvoboditelů 44.středisku, náměstí Osvoboditelů 44.středisku, náměstí Osvoboditelů 44.středisku, náměstí Osvoboditelů 44.středisku, náměstí Osvoboditelů 44.
Volná místa .Volná  místa .Volná  místa .Volná  místa .Volná  místa .  Úřad městské  část i   Úřad městské  část i   Úřad městské  část i   Úřad městské  část i  
Praha 16 vyhlásil výběrové řízení na ob-Praha 16 vyhlásil výběrové řízení na ob-Praha 16 vyhlásil výběrové řízení na ob-Praha 16 vyhlásil výběrové řízení na ob-
sazení pracovní pozice referent/ka Úseku sazení pracovní pozice referent/ka Úseku sazení pracovní pozice referent/ka Úseku sazení pracovní pozice referent/ka Úseku 
kontroly Odboru živnostenského s ná-kontroly Odboru živnostenského s ná-kontroly Odboru živnostenského s ná-kontroly Odboru živnostenského s ná-
stupem od 3. února 2014 a termínem pro stupem od 3. února 2014 a termínem pro 
podání přihlášky nejpozději do 31. prosin-
ce 2013 do 12.00 hodin. Současně probíhá 
výběrové řízení na obsazení pracovního 
místa referent/ka Odboru občansko 
správního, s předpokládaným nástupem 
od 2. ledna 2014, do kterého se zájemci 
mohou přihlásit v termínu do 18. prosin-
ce 2013 do 12.00 hodin. Bližší informace 
jsou k dispozici na Praha16.eu v sekci 
Úřad – Volná místa, na úřední desce 
i na informačních tabulích v Radotíně.
Město pro byznys. Dostatečná kapacita 
mateřských škol a odborná kompetence 
úředníků radotínského živnostenského 
odboru. To jsou dvě nejvýše hodnocená 
kritéria, díky nimž správní obvod Praha 16 
obsadil ve srovnávacím výzkumu Město 
pro byznys celkovou desátou příčku. 
Všech dvaadvacet správních obvodů hlav-
ního města Prahy bylo v letošním šestém 
ročníku ankety hodnoceno na základě 
čtyřiadvaceti kritérií rozdělených do dvou 
hlavních oblastí: podnikatelské prostředí 
a přístup veřejné správy. Právě posledně 
zmiňovanou oblast hodnotili v telefonic-
kém průzkumu podnikatelé ze správního 
obvodu Praha 16 sami, a to poměrně 
vysoce. Šlo o přístup veřejné správy v ně-
kolika ohledech – spokojenost s přístupem 
radnice v Radotíně, vstřícnost a ochota 
úředníků, odborná kompetence úředníků 
a rychlost vyřizování agendy. Radnice se 
umístila v první polovině hodnocení. První 
příčku v hlavním městě získala Praha 2, jež 
byla vysoce ohodnocena zejména za vysoký 
podíl podnikatelů i fi rem, podporu webo-
vých stránek nebo nízký počet dětí ve třídě. 
Druhá se umístila Praha 20, třetí Praha 8.
Rekonstrukce střechy. Generální oprava 
střechy hlavní budovy radotínské radnice 
v ulici Václava Balého 23 byla na začátku 
prosince 2013 těsně před dokončením, 
a proto bylo možné přesunout poslední 
pracoviště, konkrétně Odbor místního 
hospodářství, dne 6.12. zpět do původ-
ních prostor. Tímto krokem končí téměř 
3měsíční přesuny několika pracovišť do 
náhradních prostor, nyní jsou již všichni 
pracovníci zpět ve svých kancelářích. 
Knihovna o svátcích. Místní knihovna 
Radotín bude ve dnech 23. až 31. prosin-
ce 2013 z provozních důvodů uzavřena. 
Znovu se čtenářům otevře ve středu 
2. ledna 2014.
Výměna elektroměru. Podle sdělení 
Pražské energetiky a.s. bude v úterý 17.12. 
mezi 8.00 a 9.00 hod. probíhat výměna 
elektroměru v budově na náměstí Osvo-
boditelů čp. 732 v Radotíně, v němž je 
umístěn Odbor sociální ÚMČ Praha 16 
a Úřad práce ČR, detašované pracoviště 
v Praze 16. V uvedené době bude objekt 
bez elektrického proudu. 

LipenceLipence. Tamější radnice bude v úřed-
ní dny, tedy v pondělí 23. a 30. prosin-
ce, otevřena do 15 hodin, na Silvestra 
bude úřad uzavřen. 
Lochkov. Lochkov. Lochkov V pondělí 23.12. se úřad zce-
la uzavře, v pátek 27. prosince si budou 
moci lochkovští vyřídit své záležitosti 
v době od 8 do 12 hodin, v pondělí 
30. prosince bude pro veřejnost otevře-
no v běžných úředních hodinách, tedy 
od 8 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin. 
Na Silvestra bude úřad uzavřen.
Radotín. Úřad městské části Praha 16 
bude před Vánocemi i před koncem 
roku otevřen pro veřejnost v běžných 
úředních hodinách. Výjimkou bude 
pouze pátek 27. prosince, kdy bude 
radnice zcela uzavřena. Omezení platí 
ve všech budovách úřadu v Radotíně 
a na detašovaném pracovišti staveb-
ního úřadu na Zbraslavi. 
Velká Chuchle. Ve Velké Chuchli 
bude mít úřad zavřeno pouze v pátek 
27. prosince, v ostatní dny bude radni-
ce fungovat v běžných hodinách. 
Zbraslav. Zbraslav. Zbraslav Provoz zbraslavské radnice 
bude fungovat omezeně, a to o pon-
dělcích 23. a 30. prosince, kdy bude 
otevřeno pouze do 14 hodin. V pá-
tek 27. prosince a na Silvestra (úterý 
31. prosince) bude zavřeno. 



SPORT V RADOTÍNĚ – FOTBAL (SC Radotín)
První fotbalový kroužek v Radotíně vytvořili místní nadšenci v roce 1916. V roce 1922 byly založeny 
první dva oficiálně registrované fotbalové kluby v Radotíně – SK Rudá Hvězda a Radotínský SK

RSK neměl vlastní hřiště, hrál u soupeřů, v roce 
1924 získal nejprve pozemek pod bývalým cukrova-
rem, o čtyři roky později ten, na kterém původně 
hrála svá utkání zaniklá Rudá Hvězda, snímek 
areálu je z roku 1941, kdy RSK poskytoval azyl čle-
nům Sokola, DTJ a Junáka, jejichž organizace byly 
rozpuštěny

V roce 1968 vypadalo samotné hřiště stále stejně, 
mírně se rozrostlo pouze zázemí. Na stejném místě 
hráli radotínští fotbalisté až do roku 1985, kdy zde 
vznikl stavební dvůr dodavatele výstavby v centru 
Radotína. Na chvíli se ještě na zdejší trávník vrá-
tili, ale dnes je tu již nová sportovní hala

Jedno z prvních mužstev Radotínského SK v roce 1922

SK Slávia v Radotíně v roce 1945, legendární 
Pepi Bican stojí vpravo

Namísto reklam se na mantinelech skvěl nápis
o odkazu Julia Fučíka

Fotbalová omladina v 50. letech

Slavoj Žižkov – Spartak Radotín, II. liga

Radost
z vítězství 

(a ochozy byly 
plné)

Návrat do druhé ligy 1962-63

Spartak Radotín –
olympionici ČSSR
0 : 3 (rok 1968)

Přátelské utkání s kompletní ligovou Spartou v roce 1977 během 
oslav k 65 letům založení RSK

Objektiv

 č
as

u

Advent: čas očekávání i charity
jen potřebují. Letos se Radotínem pro-
hnala povodeň, stejně jako jinými mís-
ty republiky. MČ Praha 16 proto zřídi-
la povodňový účet, na kterém se sešlo 
přes 300 tisíc Kč, a radnice jej navýšila 
o dalších 600 tisíc korun z vlastního 
rozpočtu. Na účet se přispívalo během 
společenských a sportovních akcí, 
které pořádala samospráva či vedení 
úřadu. Benefi ční koncert, Radotínské 
Burčákobraní, Soutěž úřednické zdat-
nosti a zásadní navýšení od radnice 
vynesly více než devět set tisíc korun. 
Částka 944 tisíc korun byla rozdělena 
mezi 50 vlastníků zasažených nemovi-
tostí nacházející se v Radotíně. Výše 
příspěvku byla odstupňována dle 
schválených parametrů, od 5000 Kč 
u zaplaveného technického zázemí 
až do 37 000 korun u nemovitostí, 
v nichž byla voda nad 80 cm a nad 
30 m2  plochy. Peníze z fondu nadále 
pomáhají, přispět je možné na zvláštní 
účet MČ vedený u České spořitelny: 
6015-2000861379/0800, variabilní 
symbol 040613 (tj. datum kulminace 
Berounky v Radotíně).

Do schránek nám také chodí 
mnoho žádostí o peníze, od různých 
nadací, sdružení a firem. Zpravidla 
jde o anonymní skupinu lidí, na niž 
máme přispět. Nerozebírejme a ne-
pátrejme teď, jak a zda vůbec budou 
vybrané peníze účelně využity. Pomo-
ci můžeme i lidem v našem regionu. 
Těm, které známe. Jeden příběh:  

Janko Feranec, 19letý mladík z Ra-
dotína, je odkázán na pomoc ostatních. 
Narodil se s dětskou mozkovou obrnou 
a je upoután na invalidní vozík. Měst-
ská část Praha 16 ve spolupráci s Algo-
nadací pro něho pořádají sbírku víček 
z PET lahví (seznam sběrných míst na-
jdete na webu Praha16.eu). Ta by měla 
Jankovi pomoci zakoupit speciální 
oblek určený na podporu chůze a Jan-
ko by tak mohl udělat samostatně pár 
kroků. Je zapotřebí částka 102 000 Kč. 
Výkupní cena jednoho kilogramu ví-
ček jsou 3 koruny. Dosud bylo odveze-
no sto kilogramů víček, v plánu je další 
svoz. Přispět lze i na účet Nadačního 
fondu Algo vedeného u České spořitel-
ny: 4999042/0800, variabilní symbol 
JANEK. 

Omezení provozu na lávce
přetěžování provedeno opatření, které 
na základě statického výpočtu dopo-
ručila zpráva.

U vstupů na lávku je na obou bře-
zích řeky instalována pevná zábrana 
a dopravní značení, které omezuje 
vstup na lávku pro koně, motocykly 
a skupiny lidí. Pevná bariéra umožňu-
je vstup lidí (včetně vedeného jízdního 
kola) a průjezd běžného kočárku.

Následovat bude další opatření: 
v průběhu prosince by mělo dojít k po-
depření lávky v místě jejího zavěšení, 
které zajistí lávku proti případnému 
porušení její stability. Měly by být 
použity tzv. bárky v řece založené na 
roznášecích patkách, před každou bár-

Změna režimu na parkovišti P+R 

Zcela obecně, principem záchyt-
ných parkovišť P+R je to, že motoristé 
zde zanechají svůj automobil a pokra-
čují do centra města prostředky měst-
ské hromadné dopravy. Parkoviště 
jsou hlídaná, oplocená a v provozu 
jsou od 4 hodin ráno do cca 1 hodiny 
následujícího dne. V této době par-
kovné činí 20 Kč. Za nevyzvednutý 
automobil mimo tuto dobu platí řidič 
částku 100 Kč. Provoz záchytných 
parkovišť P+R na území hl. m. Prahy 
je městem dotován.  

Ze železniční zastávky Praha - Ra-
dotín do centra města odjíždí v pra-
covních dnech 67 vlaků a o víkendu 
4 0  v l a k ů .  V  pr a c ov n íc h  d ne c h  
v ranní dopravní špičce je interval 
10 minut, což představuje velmi kva-
litní a komfortní dopravní spojení. 
Cestující také mají výhodu, že mohou 
cestovat na jeden cestovní doklad. 
Dle průzkumu v říjnu letošního roku 
v železniční zastávce Praha - Radotín 
nastoupilo ve směru do centra města 
v pracovních dnech 3681 cestují-
cích, o sobotách 1343 a o nedělích 

kou bude třeba 
zřídit tzv. Larse-
novou stěnu ja-
ko ochranu proti 
ledům a případné 
povodni. 

„Jen tato pro-
v i z o r n í  o p a t -
ř e n í  b u d o u 
stát radotínskou 
radnici téměř mi-
lion korun, mo-
m e n t á l n ě 
jednáme s Ma-
gistrátem hl. m. 
Prahy o možnos-
t i  f i na ncov á n í 
z  ne v y u ž i t ýc h 

prostředků na odstraňování následků 
červnové povodně,“ upřesňuje staros-
ta Mgr. Karel Hanzlík.   

1219 cestujících. Ve směru z Radotína 
do Řevnice pak nastoupilo v pracov-
ních dnech 570 cestujících o sobotách 
373 a o nedělích 262 cestujících. Obli-
ba železniční stanice Praha - Radotín 
z ní vytváří třetí nejvytíženější stani-
ci z celé železniční tratě č. 171.

Bohužel, může dojít k situaci, že 
některým motoristům zrušení re-
zidentního parkování na parkovišti 
P+R Radotín nebude vyhovovat. Nic-
méně je třeba vycházet ze všeobecné 
prospěšnosti a ctít principy, kvůli 
kterým byla tato parkoviště zřízena.

HEZKÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 
A VŠE NEJLEPŠÍ V ROCE 2014
PŘEJE REDAKCE NOVIN PRAHY 16



Sváteční chvíle v Radotíně
O uplynulé neděli zazněla v kostele 

Rybova Česká mše vánoční v podání 
smíšeného sboru SUDOP a orchestru 
učitelů ZUŠ Klementa Slavického. Pro-
běhly také premiérové Adventní trhy. 
Snad si je všichni užili. A co se v Radotí-
ně ještě chystá?

Osmý cyklus předvánočních kon-
certů, pořádaných Městskou částí Pra-
ha 16 s přispěním Českomoravského ha 16 s přispěním Českomoravského 

cementu a. s. uzavře koncert kytaristycementu a. s. uzavře koncert kytaristy
Prof. Štěpána Raka a jeho hostů o po-
slední adventní neděli 22. prosince 
v domě U Koruny od 17.00 hodin. Jako 
vždy je na toto vystoupení vstupné 

dobrovolné, tentokrát však bude mít 
výtěžek jiné určení, než v uplynulých 
letech, neboť se ho Štěpán Rak rozhodl 
věnovat na povodňové konto Prahy 16 
(viz strana 3).

Ani další část tradice nebude 
chybět – koncert Pražské mobilní 
zvonohry se chystá opět o druhém 
svátku vánočním 26. prosince od 
16.00 hodin na náměstí Sv. Petra 

a Pavla – s vlastním a Pavla – s vlastním 
světélkem i bez něho, světélkem i bez něho, 
každý je vřele vítán každý je vřele vítán 
(sváteční nálada je (sváteční nálada je 
ovšem stejně vřele ovšem stejně vřele 
doporučena).doporučena).

Celý rok se opět 
u z av ře  s  P ů l no č-u z av ře  s  P ů l no č-
n í m oh ňos t rojem n í m oh ňos t rojem 
31. prosince 2013 (až 31. prosince 2013 (až 
1. ledna 2014). Opět 1. ledna 2014). Opět 
by se měl uskutečnit by se měl uskutečnit 
u řeky, nebude však u řeky, nebude však 
možné ho sledovat možné ho sledovat 

z lávky. Ta je totiž kvůli nepříznivému z lávky. Ta je totiž kvůli nepříznivému 
statickému posudku větším skupinám 
lidí trvale uzavřena a přímo na Silves-
tra na ni nebude vstup povolen! 

Hned v pondělí po první adventní 
neděli uspořádala Městská část 
Praha 16 pro radotínské seniory 
a seniorky tradiční předvánoční se-
tkání při Čaji o třetí. Tentokrát bylo 
mimořádné – představili se při něm 
organizátoři nově založeného Klubu 
Aktivních A Nestárnoucích – KAAN.

Po zahájení, při kterém tuto novou 
aktivitu při Kulturním středisku 
Radotín představil 
radotínský starosta 
Karel Hanzlík, se 
slova ujali zaklada-
telky a zakladatelé, 
k teř í  před s t av i l i 
plánovaný program 
KAAN na rok 2014. 
A co vše aktivní 
a nestárnoucí čeká? 
Připravuje se beseda 
o očních chorobách 
s dr. Fučíkem, beseda na téma: brá-s dr. Fučíkem, beseda na téma: brá-
na jazykem otvíraná, aneb o češtině 
světové, povídání o zdravé, makro-
biotické stravě s ochutnávkou, kurzy 
angličtiny, kurzy paměti, společenské 
hry... První dvoudenní kurz se v koste-
le České církve evangelické v ulici Na 
Betonce konal hned ten samý týden ve 
čtvrtek a v pátek. Všechny, kdo by na 
to mohli případně zapomenout, po-

zval farář zdejšího sboru Petr Špirko.
Alena Ferrová pak všechny pozvala 

na pěší vycházku na keltské opidum 
na Závisti, odkud se ohlédnou za 
prošlým rokem. Ta se koná v sobotu 
28. prosince. 

A pak už byla chvíle na tradiční 
vánočku a ovoce při čaji a kávě, hudbu 
a přání, které pro každého měli sta-
rosta Karel Hanzlík a jeho zástupce 

Miroslav Knotek a samozřejmě každý Miroslav Knotek a samozřejmě každý 
z přítomných pro své přátele a známé.

Čaj pro aktivní a nestárnoucí

Pěší vycházka na keltské opidum na 
Závisti s KAAN – v sobotu 28. pro-
since 2013,  sraz ve 13.15 hodin na 
autobusové zastávce Nádraží Rado-
tín. Potvrzení účasti SMS zprávou 
nebo zavoláním na tel.: 737 839 042 
– Alena Ferrová.

Přátelé nedávno tragicky zesnulého 
bubeníka skupiny Olympic Milana Pe-
routky pořádají v sobotu 18. ledna 2014 
ve 20.00 hodin v radotínské sokolovně 
taneční večer u příležitosti jeho nedoži-
tých padesátin.

Jsou zváni všichni, kteří měli tohoto 
výjimečného člověka, kamaráda a vy-
nikajícího hudebníka rádi. Milda by 
si určitě nepřál na své oslavě smutné 

tváře, tak by to mělo být nejen setkání 
vzpomínkové, ale i zábavné. K tanci 
a poslechu zahraje skupina Harry 
Band a hosté. Vstupné je dobrovolné. 

Večer pro Milana Peroutku

Večer pro Milana Peroutku - v so-
botu 18. ledna 2014 ve 20.00 hodin 
v radotínské sokolovně, akce se 
koná za podpory Městské části 
Praha 16.

Letošní Salon Kruhu radotínských vý-
tvarníků opět po roce připomněl, že vní-
mání místa, kde člověk žije, jako součásti 
sebe sama, ještě stále není tak zlé.

Svou přináležitost nejen ke Kruhu, 
ale hlavně k Radotínu, k jeho geniu 
loci prokazují na zdejší tradiční vý-
stavě nejen zúčastnění výtvarníci, ale 
i návštěvníci, kteří se na jejich díla při-
jdou podívat. Jasně to dokládají zápisy 
do návštěvní knihy. Zaznívá v nich 
obdiv nejen k tomu či onomu umělci, 
ale také ke zvolenému námětu. A ty 
radotínské jasně vedou.

A vášeň pro Radotín zněla i ze 
slov starosty Městské části Praha 16 
Mgr. Karla Hanzlíka, který spolu 

s Ing. Hrbkem výstavu zahajuje úvod-
ním slovem. Tedy hned po hudebním 

Zase jeden Kruh se uzavřel

Dvě aktovky Antona Pavloviče Če-
chova předvede litoměřické Divadlo 
LIDI ve velkém sále Kulturního středis-
ka Radotín v domě U Koruny 18. ledna 
od 19.00 hodin.

V satirické jednoaktové hře Ban-

kovní jubi leum Čechov mist rně 
zesměšni l v postavě bankovního 

ředitele Vzájemné úvěrní banky vy-
soké úřednictvo své doby a prázdný 
bombast „pracovních jubileí“, která si 
organizoval jubilant sám (včetně darů 
a proslovů). 

Hořkosladká komedie Medvěd vy-
práví o truchlící vdově a dlužníkovi 
zesnulého pána – velkostatkář přijíž-

dí za vdovou rozhořčen 
a plný nenávisti, žena 
ho přijímá s odporem, 
pohrdáním, ale setkání 
nakonec dopadne úplně 
jinak, než by se mohlo 
na první pohled zdát. To 
vše se divákům vrylo do 
paměti v geniálním po-
jetí Jana Wericha a Stelly 
Zázvorkové. Jak se s tou-
to televizní konkurencí 

popasuje litoměřický soubor, to bude 
jasné až 18. ledna.

Setkání s Čechovem

V pořadu Křeslo pro hosta Koruna již 
15. ledna přivítá herce, zpěváka, taneč-
níka a moderátora Romana Vojtka (ali-
as Karla Dvořáka ze známého seriálu 
Vyprávěj).

Roman Vojtek je také jedním z před-
ních muzikálových herců a zpěváků. 
Ti, kdo přišli v červnu 2013 podpořit 
povodňové konto Radotína, ho mohli 
slyšet na Benefi čním koncertě pro Ra-
dotín, kde rozparádil publikum hity 
z muzikálu Pomáda.

Pár otázek pro Romana Vojtka
Jak vám ovlivnil život Karel Dvořák, 
tatínek ze seriálu Vyprávěj?
Myslím, že zcela zásadně. Seriál Vyprá-
věj jsme točili pět let, což je poměrně 
dlouhá doba. Byla to asi nejhezčí prá-
ce, kterou jsem doposud dělal, a díky 
ní jsem získal i hodně osobních přátel. 
Měl jsem možnost hrát s opravdový-
mi hereckými osobnostmi, s panem 
Skopalem, Brzobohatým, Štěpničkou, 
Menzelem, Töpferem, Satoranským, 
Labudou, s paní Freimanovou, Divíš-
kovou a jinými. Snad mě Karel Dvořák 
ovlivnil jen pozitivně, přece jen to byl 
klaďák se vším všudy, a můžu jen dou-

fat, že mě ještě někdy taková krásná 
role potká.
Která je vaše nejmilejší role?
To se nedá asi s určitostí říct. Je to trochu 
podobné jako s dět-
mi. Taky nemůžete 
říct, které máte nej-
raději. Každé je jiné, 
vyžaduje jiný přístup 
a zacházení a stejné je 
to i s rolemi. Měl jsem 
veliké štěstí na krás-
né divadelní role. Ať 
už to byly hlavní role 
v Pomádě, West Side 
Story, Producentech, 
Miss Saigon, Dracu-
lovi, Zorrovi… Nebo 
právě Karel Dvořák 
ve Vyprávěj.
Studoval jste v Brně, 
hrajete v Praze, bydlíte za Prahou…
kde jste vlastně doma?
Tam, kde mám rodinu... tedy v Řitce. 
A nemyslím tím nic nepatřičného, tak 
se prostě jmenuje místo, kde žijeme. 
Dlouho jsem žádný domov v pravém 
slova smyslu neměl, a proto jsem rád, 
že jsme ho společně se ženou vybudo-

vali, a moc si toho vážím. 
Na čem právě pracujete?
Mám za sebou úspěšnou premiéru 
muzikálu Zorro v divadle Hybernia, 
hraju Qasimoda tamtéž, v Brně dělám 
muzikál Sugar a příští měsíc má ob-
novenou premiéru nádherný muzikál novenou premiéru nádherný muzikál 

Miluji Tě, aleMiluji Tě, ale v divadle Pallace. Po  v divadle Pallace. Po 
novém roce začnu zkoušet muzikál 
Marie Antoinetta, natáčím seriál Ulice 
a možná mě čeká jedna krásná role 
v jednom nově připravovaném seriálu. 
Tak mi držte palce. 
Držíme a těšíme se na setkání v lednu,

V lednu se bude v Koruně vyprávět

vystoupení profesorek Základní umě-
lecké školy Klementa Slavického, které 
bylo opět nádherné, jen bohužel ruše-
né šumem přeplněného sálu.

O vhodnosti prostoru v patře Koru-
ny, kam se neustále 
se rozrůstající vý-
stava vchází již jen 
s velkými obtížemi, 
se ostatně také dis-
kutovalo.

Prozatím ale bez 
jasného rozhodnutí, 
takže na další setkání 
s tradičními i zcela 
nov ý m i  autor y  s e 
všichni mohou těšit 
opět za rok, patrně 
opět v Koruně.

z přítomných pro své přátele a známé.z přítomných pro své přátele a známé.
Do letošního Týdne pro inkluzi se 

zapojil i radotínský Petrklíč, kde mají 
v rámci mateřské školy s inkluzí* již 
osmiletou zkušenost.

Celý prvý listopadový týden tu děti 
pod heslem „Jsme na jedné lodi“ zkou-
maly vnímání světa skrze jednotlivé 
smysly: pekly a čichaly srdíčka z linec-
kého těsta, řešily pohybové hádanky 
podle obrázků – piktogramů, pozná-

valy drobné předměty se zavázanýma 
očima a připraveny měly i poslechová 
cvičení a další zábavné hry. 

Na středu 6. listopadu zval Petrklíč 
každého, kdo chtěl přijít, na Den ote-
vřených srcí. Mohl se tu setkat s ná-
vštěvou ze speciální základní školy 
pro sluchově postižené v Praze – malí 
návštěvníci si společně s Petrklíčský-
mi vyzkoušeli centra aktivit i práci 
s keramickou hlínou, užili si zahradu 
a na oplátku domácí naučili pár slov 
znakovou řečí.

Hned poté sem zavítala meziná-
r o d n í  h u m a n i t á r n í 
organizace ADRA s ředi-
teli desítky moldavských 
mateřských škol, s ni-
miž pracuje na projektu 
Rozšiřování úspěšného 
modelu ink luzívního 
předškolního vzdělávání 
v Moldavsku. Ti si přijeli 
pro zkušenosti s integra-
cí dětí v Petrklíči.

Na odpolední tvůrčí 
dílnu „šikovné ručičky“ 
byly pozvány děti, které 

byly integrované v Petrklíči v před-
chozích letech (dorazilo šest dětí a je-
jich rodiče), o. s. Dobré místo, které 
pečuje o lidi se schizofrenií, odkud 
dorazili tři dospěláci (ti do Petrklíče 
ještě určitě znovu přijdou, paní Lenka 
maluje a vytváří dětem omalovánky, 
pan Ondra má znalosti s počítači 
a grafi kou a pomáhá sestavovat po-
čítač pro Janka Ference z Radotína), 
a další děti a rodiče, kteří jsou v Pe-
trklíči rádi. Všichni společně tvořili 
a povídali a bylo jim tu dobře. 

A tak nějak by měla inkluze vy-
padat.

Cesta otevřených 
srdcí v Petrklíči

padat.

Týden pro inkluzi je celorepub-
liková akce, kterou pořádají o.s. 
Rytmus a o.p.s. Člověk v tísni s cí-
lem podpořit zapojování žáku se 
znevýhodněním do škol hlavního 
vzdělávacího proudu.
(*Inkluze - vytvoření odlišných podmí-
nek různým dětem tak, že všechny – ač 
se svými schopnostmi mohou značně 
lišit – získají prostředí, které je opti-
málně rozvíjí.)
o. s. Dobré místo - péče o lidi se 
schizofrenií – www.lidemezilidmi.cz

Skupina Improvize uvede 9. ledna 
již podruhé na rado-
tínské klubové scéně 
Kabaret splněných 
přání – zábavný večer 
improvizovaných pří-
běhů, hudby, zpěvu 
i tance na témata, 
které si určí sami 
diváci.

Ti, kdo přišli do 
kulturního středis-
ka na v ystoupení 
skupiny Improv ize 
v lednu 2013, a le-
s p o ň  n a  c hv i l k u 
zapomněli na běžné 
starosti a díky im-

provizační show se víceméně dvě ho-

Kabaret splněných přání diny nepřetržitě smáli. Již při losování 
témat, na která se měla improvizace 
zaměřit, bylo jasné, že v Radotíně to 
improvizátoři nebudou mít lehké: 
Depresivní pes, zamčený šéf, sexistic-
ká šéfová, hlídač v ZOO a další daly 
tušit, že bude veselo. A bylo. Témata 
byla rozehrána parádně a mnohdy 
s neuvěřitelnými zápletkami či kon-
ci. Diváci a divačky byly spolutvůrci 
i spoluúčastníky show a nutno říci, že 
jak aktéři na jevišti, tak diváci vytvo-
řili velmi tvůrčí a živý celek.

Vě ř me ,  ž e  i mprov i z ac e  j a ko 
vzájemná hra improvizátorů, hra 
s diváky a hra s tématy všechny 
opět pobaví, zejména pak příznivce 
podobného formátu pod názvem 
Par t ička ,  k ter ý má vel k ý úspěch 
v televizi.
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 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

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

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

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

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00
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MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907

    VIDEOSTUDIO
                 PÁTEK

603 277 383, 257 811 063 / Radotín

PŘEPISY

SKENOVÁNÍ

SLUŽBY

 ●  rodinného videa všech formátů
         na DVD
 ●  starých filmů 8 mm, 9,5 mm, 16 mm
       na DVD a HDD

 ●  diapozitivů, negativů a fotografií

 ●  kamera, foto, střih

www.studiopatek.cz

Budova sokolovny - 2. patro
U lékárny 597, P5 Zbraslav, 156 00
Nabídka:   

>  Slender life (rekondiční stoly)
>  Zdravotní cvičení pro děti i dospělé
>  SMsystém (cvičení se spec. gumou)
>  poradenství (pohyb, výživa)
>  analýza těla - váha Tanita
>  magnetoterapie BEMER
>  masáže

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍCVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

Nově otevřeno!!!

CENTRUM

informace, objednávkyinformace, objednávky:
PhDr. Gabriela Firstová
606 620 153, g.firstova@seznam.cz
www.cviceniprozdravi.cz

Test schopností.
Na Vašem IQ a osobnosti 
záleží Vaše budoucnost

POZNEJTE JI!
Více info na tel.: 605 882 328

volejte od 18 do 21 hod.

J + J
NÁJEMNÍKOVI

s.r.o.
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Upozornění pro zákazníky!

Prodejna barev a laků je přemístěna na novou adresu do ulice 

Výpadová 1519/12a (u čerpací stanice v Radotíně).

Rozšíření prodeje o železářské zboží a to nejen pro kutily
!
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TRUHLÁŘSTVÍ
Plovoucí podlahy, skříně na míru,

ploty, pergoly, chatky,
drobné truhlářské práce

husaktruhlar@seznam.cz   
tel. 720 571 501

KS U KORUNY HLEDÁ 
UKLÍZEČKU/UKLÍZEČE
NA 3 HODINY DENNĚ

VÝHODOU JE
ČASOVÁ FLEXIBILITA

PEČLIVOST 
VZTAH K POŘÁDKU 

A KULTUŘE
BYDLIŠTĚ V RADOTÍNĚ

NABÍDKY ZASÍLEJTE e-mailem
dana.radova@praha16.eu

petra.mrazkova@praha16.eu
tel. 725 606 259

K Vejvoďáku 1359, Praha 5 - Zbraslav
tel.: 775 233 220, 251 010 779

www.he-wa.cz

Plazmalifting - vyhlazení vrásek vlastní plazmou
Mezoterapie - hluboká hydratace pleti
Vyplnění vrásek kyselinou hyaluronovou
Odstranění benigních kožních útvarů, jizev
Medical micronnedling - obnova kolagenu v pleti
Rejuvenace pleti světlem IPL
Chemický peeling  NeoStrata pro akné

Korektivní dermatologie MUDr. Jana Horká
Metody omlazení pleti - Lifting bez skalpelu Ulthera �������������� ������������� (pá + so do 23:00)

������������������������������������������

REZERVACE: 251 642 126 www.lunarestaurant.cz

����������������������������
�����������������������������

����������: 733 189 330 www.lunaexpres.cz

ZUZANA SOLDÁTOVÁ
Relaxační masáže.

Harmonizace energe�ckého systému člověka.
Bioinformační přípravky, poradenství

v oblas� zdraví.

e-mail: info@taraia.cz
tel.: 607 952 618



(staré) Sídliště 1082
153 00 Praha 5 - Radotín

tel.: 723 603 807
www.trikolka.cz
poblíž zdravotnického střediska
konečná BUS 244

Jízdní kola: 
Dětská 12˝- 24˝ + odrážedla
Horská 26˝ + 29˝
Trekkingová
CITY i s torpedem
Oblečení, doplňky,
motorizace vč. variant
AUTHOR SPORT LADY
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Vychází 16.12.2013. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.1.2014.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 3.1.2014. Distribuce do všech poš-

tovních schránek ve správním obvodu 
zajištěna prostřednictvím České pošty s.p. 
Za obsahovou a věcnou správnost od-
povídají autoři.  Nevyžádané rukopisy 

a fotografie se nevracejí. 

Informační měsíční periodikum pro 

Zednické a obkladové práce
• rekonstrukce bytových jader
• rekonstrukce rodinných domů
• ploty, zámkové dlažby
• štuky
• fasády
• jiné zednické práce

777 171 206
Petr Kučeratel:tel:

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací
• jiné zednické práce

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací
• jiné zednické práce

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních pracímožnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací

Jsme 13 let na českém trhu, již třetí
rok s Vámi přímo na Zbraslavi. 

Naše kancelář: PATIUM ZBRASLAV 
  Žitavského 496 
  Praha 5 – Zbraslav 

Přemýšlíte o hypotéce? Blíží se Váš termín refinancování? 
Potřebujete výhodný neúčelový či podnikatelský úvěr? 
Kontaktujte nás, ZDARMA Vám pomůžeme Vaši situaci řešit. 

Mgr. Lenka Kousková 602 978 701 (pro Lipence) 
Ivana Musilová  728 286 007 (pro Radotín a Lochkov) 
Libuše Turynská 775 299 445 (pro Zbraslav a Velká Chuchle)

ODVOZ  A  LIKVIDACE FEKÁLIÍ
auto MAN 9,5m3 / auto MAN 5m3  terénní 4x4

AUTODOPRAVA-KONTEJNERY
LIKVIDACE STAVEBNÍHO ODPADU,
DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

Objednávky Po - Pá:
606 50 80 15        6,30 – 15,00

257 91 17 32        6,30 – 15,00

dodávky, opravy.dodávky, opravy.dodávky, opravy.dodávky, opravy.dodávky, opravy.dodávky, opravy.

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

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

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

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

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

RIZIKOVÉ i KLASICKÉ

KÁCENÍ
STROMŮ

Horolezecky i z plošiny
Prořezy a čištění zahrad

od náletů
Araneuss U Lip 676

Praha 5 Lipence
Mob: 602 212 040

www.araneuss.cz

                         
                         



Kino Radotín, Na Výšince 4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.praha16.eu/kinoe-mail: kinoradotin@email.cz, www.praha16.eu/kino

17. 12. 17.30 Přijde letos Ježíšek?   ČR  120 Kč
20.00 Hobit: Šmakova dračí poušť   USAHobit: Šmakova dračí poušť   USAHobit: Šmakova dračí poušť 110 Kč

  Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s 
  čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky vedenými  orinem Pavézou
  Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, Orlando Bloom
18. 12. 17.00 Hobit: Šmakova dračí poušť   3D   USA 140 Kč
19. 12. 17.30 CYRIL A METODĚJ  - Apoštolové Slovanů   (více viz str. 10) 80 Kč
  Slavnostní premiéra celovečerního docudramatu – režie: Petr Nikolaev
20. 12. 17.30 Niko 2   Finsko 110 Kč
  Sobík Niko se v animované pohádce vydává na cestu za záchranou 
  svého nevlastního bratra, uneseného zlými orly – režie: Kari Juusonen

20.00 Putování s dinosaury   3D   ČR 150/130* Kč
  Rodinný dokumentární fi lm o dinosaurech pod taktovkou BBC Earth
  režie: Neil Nightingale
21. 12. 17.30 Putování s dinosaury   3D   ČR 150/130* Kč

20.00 Hobit: Šmakova dračí poušť   USAHobit: Šmakova dračí poušť   USAHobit: Šmakova dračí poušť 110 Kč

od 24. prosince do 1. ledna 2013
KINO NEHRAJE 

z provozních důvodů
    2. 1. 17.30 Putování s dinosaury   3D   ČR 130 Kč

20.00 Nymfomanka I. část   DÁN/SRN   od 18 let   80 Kč
  Otevřená studie ženské sexuality – režie: Lars Von Trier

    3. 1. 17.30 Niko 2   Finsko 80 Kč
20.00 Hobit: Šmakova dračí poušť   3D   USA 130 Kč

    4. 1. 17.30 47 Róninů   3D   USA 150 Kč
Příběh vyvrhelů – samurajů, kteří ztratili svého pána a tím  i čest, 
a jednoho křížence (Keanu Reeves) na cestě pomsty – režie: Carl Rinsch

20.00 Kapitán Philips   USA 80 Kč
Studie přepadení americké nákladní lodi Maersk Alabama somálskými 
piráty, ke kterému došlo v roce 2009 – Tom Hanks, Catherine Keener

    7. 1. 17.30 Walter Mitty a jeho tajný život   USA 110 Kč
Nesmělý a věčně snící fotoeditor časopisu Life se ve své jednotvárném
 životě jen těžko potkává s realitou – režie: Ben Stiller

20.00 Vlhká místa   SRN 80 Kč
Osmnáctiletá Helen šokuje okolí upřímností a komentáři, které by 
pravá dáma nevypustila z úst – režie: David Wnendt

    8. 1. 17.30 Ledové království   3D   USA 130 Kč
V animované pohádce se nebojácná Anna se vydává na výpravu v
doprovodu drsného horala a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou
sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království do věčné zimy.

20.00 47 Róninů   USA 120 Kč
    9. 1. 17.30 Velký závod   Finsko 90 Kč

Film o velkém fanouškovi cyklistického závodu Tour de France, jehož
snem je zúčastnit se ho – režie: Laurent Tuel

20.00 Nymfomanka II. část   DÁN/SRN 80 Kč
  Otevřená studie ženské sexuality – režie: Lars Von Trier
  10. 1. 17.30 Mrňouskové   FR/BEL 100 Kč

Animovaná pohádka dobrodružství, přátelství a fantazie plná broučků,
mravenců… – režie: Héléne Giraud,  omas Szabo

20.00 Příběh Kmotra   ČR 100 Kč
Vzestup a pád člověka, který se od kše u s digitálními hodinkami  
posunul až na pozici šedé eminence české politiky – režie: P. Nikolaev

  11. 1. 17.30 Rozkoš   ČR 100 Kč
Posedlost láskou, uměním, originalitou, napodobováním, úspěchem, 
penězi a…  sebou samým  – režie: Jitka Rudolfová

20.00 Hobit: Šmakova dračí poušť   USAHobit: Šmakova dračí poušť   USAHobit: Šmakova dračí poušť 100 Kč
  12. 1. 16.45 Anna Boleynová   USA    (více viz str. 8) 300 Kč
  záznam představení tragické opery G. Donizettiho v MET 
  14. 1. 17.30 Revival   ČR 90Kč
  Jejich pohnutky k oživení kapely Smoke jsou různé - peníze, touha po
  ztracené slávě, touha pomoci kamarádovi anebo se ještě jednou 
  pořádně odvázat – Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek

20.00 Jeptiška   FR/BEL 90 Kč
Ve svých dopisech popisuje svůj život plný utrpení. Jako mladá
žena byla poslána do kláštera proti své vůli – režie: Guillaume Nicloux

  15. 1. 17.30 Walter Mitty a jeho tajný život   USA 110 Kč
20.00 Camille Claudel, 1915   Francie 90 Kč

Životopisné drama o sochařce, bývalé milence Augusta Rodina
Juliette Binoche, Jean-Luc Vincent, Emmanuel Kauff man

  16. 1. 17.30 Niko 2   Finsko 80 Kč
20.00 Vlk z Wall street   USA 110 Kč

Fascinující životní příběh fi nančníka - brilantní, zábavná autobiografi e
 o chamtivosti, moci a výstřednostech – režie: Martin Scorsese

  17. 1. 17.30 Mrňouskové   FR/BEL 100Kč
20.00 Kapitán Philips   USA 80 Kč

  18. 1. 17.30 FLAMENCO/ CARMEN   Španělsko   (více viz str. 8) 150 Kč
 Dvě choreografi e fl amenca s baletními prvky španělského tanečníka
 a choreografa Antonia Gadese
20.00 Vlk z Wall street   USA 110 Kč

Baby Bio:
18. 12. 10.00 Křídla Vánoc   ČR 90 Kč
  Příběhy čtyř přátel, kteří pracují v nákupním centru v čase Vánoc 
  – režie: Karin Babinská
  15. 1. 10.00 Přijde letos Ježíšek? 60 Kč
  Šarmantní  José se vrací po třiceti letech do Prahy z emigrace a s sebou
  přiváží mexickou manželku i dospělou dceru – režie: Lenka Kny

Dětské fi lmy:
21. 12. 16.00 Niko 2 110 Kč
    4. 1. 16.00 Putování s Dinosaury 100 Kč
  11. 1. 16.00 Niko 2 80 Kč
  18. 1. 16.00 Mrňouskové 100 Kč

150/130* - u takto označeného vstupného lze slevu pro děti mladší 15 let uplatnit jen
v pokladně kina!

Od 1. ledna 2014 se ruší představení Radotínského fi lmového klubu
(více informací na straně 8)

do 30. ledna
Výstava fotografi í

z 1. ročníku fotografi cké soutěže 
PHOTOCONTEST

Místní knihovna Radotín
v otevírací době knihovny

17. prosince
Slavnostní Vánoční koncert

žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín

v domě U Koruny od 18.00 hodin

22. prosince
IV. adventní koncert

vystoupení prof. Štěpána Raka
velký sál Kulturního střediska Radotín

v domě U Koruny od 17.00 hodin

26. prosince
Koncert Pražské mobilní zvonohry

náměstí Sv. Petra a Pavla
od 16.00 hodin

31. prosince
Půlnoční ohňostroj

9. ledna
Kabaret splněných přání

skupina Improvize uvede večer 
improvizací na divácká témata

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

15. ledna
Slavnostní Novoroční koncert
žáků ZUŠ Klementa Slavického

velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin

15. ledna
Křeslo pro hosta - Vyprávěj

křeslo pro hosta se známým hercem 
a zpěvákem Romanem Vojtkem

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

18. ledna
Princezna se zlatou hvězdou na čele

klasická pohádka pro děti
v podání Divadla Akorát

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

18. ledna
Dvě taktovky od A. P. Čechova

předvede divadelní soubor
Divadlo Lidi z Litoměřic

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 19.00 hodin

18. ledna
Večer pro Milana Peroutku
taneční vzpomínkový večer

radotínská sokolovna od 20.00 hodin

více na www.praha16.eu

Eva Kadlecová  –
Náhradnice z Ukrajiny

Alina odjíždí do Čech, aby vydělala 
na operaci, kterou musí podstoupit 

její ochrnutý bratr.
S prácí ošetřovatelky v nemocnici

to však jde pomalu. Proto se 
rozhodne za úplatu porodit 

bezdětným manželům potomka.
nakladatelství Eroika

Kateřina Petrusová –
S hlavou v (oblacích) pejru
Může jeden víkend v jižních 

Čechách změnit kreativní ředitelce 
malé reklamní agentury život?

Stačí na to pár příjemných chvil
po boku „vidláka“?

nakladatelství Fragment

Susan Abulhawa – Jitra v Dženínu
Rodina Abulheje je násilně 

vystěhována ze svého domu,
kde žily generace jejích předků,

a je nucena žít v utečeneckém táboře 
v Dženínu. Poutavá sága šesti dekád 
palestinsko-izraelských napjatých 
vztahů nabízí netradiční pohled

na jeden z nejsložitějších politických 
konfl iktů dneška očima Amal, 
pravnučky místního stařešiny.

nakladatelství Knižní klub

Juliette Benzoni – Příběhy 
francouzských zámků

Vznešené, pohádkové, venkovské, 
romantické či ďábelské - všechny 

zámky jsou poznamenány příběhy 
lásky nebo smrti, války

i neuvěřitelných dobrodružství. 
Kolují o nich zkazky a legendy. 
Autorka vypráví nejpoutavější 
příběhy světoznámých zámků.

nakladatelství Brána

PRO DĚTI:
Aneta Františka Holasová  – Lumír 

včelaří aneb Medový slabikář
Medvěd Lumír, hlavní postava této 
dětské knihy, provází čtenáře celým 

včelařským rokem: od podletí
až k medobraní, kde včely berou 
vosk k stavbě svého díla, co je to 

propolis a k čemu slouží, jak funguje 
včelí společenství a kdo co v úle dělá.

nakladatelství Labyrint

Valerie  omas – Čarodějka Winnie
Čarodějnice Winnie hospodaří 
ve svém domečku s kocourem 

Wilburem, a spolu zažívají nečekaná 
dobrodružství. Ne vždycky vše 
dopadne tak, jak si představují, 

protože neberou v úvahu všechny 
důsledky slova abrakadabra!

nakladatelství Knižní klub

www.knihovna-radotin.cz

15. prosince
Adventní trhy

Zbraslavské náměstí 
8.00-14.00 hodin

16. prosince
Výročí aneb Řeknu, ale otoč se
situační komedie o manželství 

a o všem, co s ním souvisí
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

21. prosince
Zbraslavské Vánoce

vánoční pohádka od 14.30 a 15.30 hod. 
vánoční koncert od 16.15 hodin

vánoční ohňostroj od 17.00 hodin
po dobu akce malý vánoční jarmark

výstava betlémů, občerstvení 
videoprojekce

Městský dům, Divadlo Jana Kašky 
a prostranství před nimi

22. prosince
Adventní trhy

Zbraslavské náměstí
8.00-14.00 hodin

24. prosince
Rybova Česká mše vánoční

4Seasons Chamber Orchestra,
sbor a sólisté

Kostel sv. Jakuba od 24.00 hodin

8. ledna
Rozmarné léto

dramatizace knihy V. Vančury hraje 
soubor ZKS

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

11. ledna
Budulínek a Červená Karkulka

dvě maňáskové pohádky
pro nejmenší

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

25. ledna
Rozmarné léto

dramatizace knihy V. Vančury
 hraje soubor ZKS

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

20. prosinec
Turnaj v sálové kopané mužů

T.J. Sokol Chuchle, Starochuchelská 96
od 19.00 hodin

21. prosinec
Volejbalový turnaj žen

T.J. Sokol Chuchle, Starochuchelská 96
od 14.00 hodin

22. prosince
Vánoční ladění

tradiční vánoční příběh o narození 
Ježíška odehrají chuchelští ochotníci, 

hostem bude i Bohnická divadelní 
společnost (a vánoční punč)

Kulturní centrum K8 od 17.00 hodin

24. prosince
Mše sv. „Půlnoční“

Kostel sv. Jana Nepomuckého
ve Velké Chuchli od 22.00 hodin

29. prosince
Mše sv. – svátek Svaté Rodiny
Kostel sv. Jana Nepomuckého

ve Velké Chuchli od 15.00 hodin

5. ledna
Pěvecký a varhanní koncert

z českých pastorel a vánočních koled 
Kostel Narození Panny Marie

v Malé Chuchli od 16.00 hodin

12. ledna
Mše sv. - svátek Křtu Páně

Kostel Narození Panny Marie
v Malé Chuchli

více na www.chuchle.cz

Kousek radotínských Vánoc…
V dřívějších obytných prostorách pak 

byly vystaveny předměty z rukou radotín-
ských školáků a studentů: Keramika ze ZŠ, 
byly vystaveny předměty z rukou radotín-
ských školáků a studentů: Keramika ze ZŠ, 
byly vystaveny předměty z rukou radotín-

obrazy a obrázky ze ZUŠ a grafi ka z Gym-obrazy a obrázky ze ZUŠ a grafi ka z Gym-
ských školáků a studentů: Keramika ze ZŠ, 
obrazy a obrázky ze ZUŠ a grafi ka z Gym-
ských školáků a studentů: Keramika ze ZŠ, ských školáků a studentů: Keramika ze ZŠ, 
obrazy a obrázky ze ZUŠ a grafi ka z Gym-
ských školáků a studentů: Keramika ze ZŠ, 

názia Oty Pavla. Nechybí samozřejmě ani názia Oty Pavla. Nechybí samozřejmě ani 
Jesličky a socha Panny Marie s Ježíškem. Jesličky a socha Panny Marie s Ježíškem. 
Všem vystaveným předmětům se dostalo Všem vystaveným předmětům se dostalo 
zaslouženého obdivu jak ze strany zástupců zaslouženého obdivu jak ze strany zástupců 
partnerské radnice, tak i burglengenfeldské partnerské radnice, tak i burglengenfeldské partnerské radnice, tak i burglengenfeldské partnerské radnice, tak i burglengenfeldské 
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A tak, pokud byste si udělali ve vánoč-A tak, pokud byste si udělali ve vánoč-A tak, pokud byste si udělali ve vánoč-A tak, pokud byste si udělali ve vánoč-A tak, pokud byste si udělali ve vánoč-A tak, pokud byste si udělali ve vánoč-
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a vstřícných lidí, pak můžete vidět - kousek a vstřícných lidí, pak můžete vidět - kousek 
Radotína. Protože věž se otevírá v zásadě 
na vyžádání, je třeba, aby případní zájemci 
kontaktovali přímo burglengenfeldskou
radnici – kontakty jsou na adrese 
www.burglengenfeld.de

Změna programu vyhrazena!
Informace, rezervace:

kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav,
U Malé řeky 3 tel.: 257 111 801

e-mail: kultura@mc-zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura
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Podle dřívějšího příslibu konšelů tohoto 
partnerského bavorského města byla jedna partnerského bavorského města byla jedna 
z věží historického opevnění věnována Ra-z věží historického opevnění věnována Ra-
dotínu pro jeho prezentaci či pro výstavní dotínu pro jeho prezentaci či pro výstavní 
účely. Protože generální rekonstrukce věže účely. Protože generální rekonstrukce věže 
byla dokončena v čase Havelského posvíce-byla dokončena v čase Havelského posvíce-
ní v Radotíně, tedy v polovině října, dohodli ní v Radotíně, tedy v polovině října, dohodli 
letopisci s bavorskými přáteli, že do Adventu letopisci s bavorskými přáteli, že do Adventu 
nainstalují Vánoce. Tedy alespoň kousek. Na nainstalují Vánoce. Tedy alespoň kousek. Na 
prezentaci Radotína, což je vzhledem k ne-prezentaci Radotína, což je vzhledem k ne-
velkému a velice členitému interiéru zapek-velkému a velice členitému interiéru zapek-
litý oříšek, dojde až v novém roce.

Tři výpravy členů letopisecké komise Tři výpravy členů letopisecké komise 
se – po prvotním „ohledání terénu“ –„vy-
řádily“. Základem byla „vánoční místnost“ 
ve vlastní věži pochopitelně s vyzdobeným 
smrčkem, dárky a vánočním stolkem.  
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Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

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

V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu 
nebo telefonní číslo a přiložte lehčí 
i těžší variantu sudoku s vyplněným 
jménem, adresou a tel. spojením. 
Do slosová ní budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé. Výherci si svoji výhru 
mohou převzít na adrese redakce. 
Správná řešení zasílejte do redakce 
nejpozději do 2.1.2014.

Řešení z minulého čísla

Václava Bíšková
Pod Lahovskou 536

Radotín

Eva Barsová
Sídliště 1077

Radotín
Nad'a Tylečková

Neumannova 1477/11
Zbraslav
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Vánoce se blíží a vy stále tápete, co 
nadělit pod stromeček? Máte předsta-
vu o něčem praktickém, co ale zároveň 
potěší. Pak vsaďte na poukázky od ja-
zykové školy Channel Crossings.

„Dárkový poukaz grafi cky zpracu-
jeme podle vašeho přání a navíc jej 
můžete uhradit Flexipassy i jinými 
druhy benefi tních poukázek. Obda-
rovaný si za ně může vybrat klasický 
či individuální kurz, případně kurz 
v zahraničí či jazykovou zkoušku,“ 
popisuje výhody tohoto typu dárku 
Eva Havránková z Channel Crossings. 

Nejčastější vol-
bou pro jazykové 
v z d ě l áv á n í  j s ou 
veřejné kurzy, které 
jsou přizpůsobeny 
všem úrovním ja-
zykových znalostí. 
Vybrat si lze ang-
ličtinu, němčinu, 
španělštinu, fran-
couzštinu nebo ital-
štinu. Čím dál víc 
jsou oblíbené také 
exotické jazyky jako 
čínština a japonšti-
na nebo třeba norština, renesanci 
zažívá i ruština. Student se může 
rozhodnout, zda zvolit standardní 
kurz, intenzivní kurz, či konverzaci. 

Nejefektivnější studium však při-
nášejí jazykové kurzy v zahraničí. 
Počáteční větší investice, která za-
hrnuje též ubytování a další náklady 
spojené s pobytem v cizině, se tak 
rychle vrátí. „V přirozeném prostře-
dí se člověk naučí jazyk mnohem 
rychleji a s menšími obtížemi. Při-
danou hodnotou je fakt, že student 
pozná novou kulturu, zvyky a často 
získá také nové přátele,“ uvádí Vítěz-
slav Bican, výkonný ředitel Channel 
Crossings. 

Pokud nám časové či f inanční 
možnosti neumožní vycestovat 

za jazykovým vzděláním do ciziny, 
a přesto se chceme jazyk naučit dob-
ře a rychle, vyplatí se zauvažovat nad 
individuálním kurzem. Jak už název 
napovídá, jedná se o kurz ušitý stu-
dentovi na míru, který se dokonale 
přizpůsobí jeho časovým i fi nanč-
ním možnostem. Pokud si k výuce 
seženete kamaráda nebo třeba ko-
legu z práce, rozdělíte si náklady na 
výuku na polovinu. 

V neposlední řadě je možné pou-
kázky využít k pokrytí nákladů na 
jazykovou zkoušku a získání certifi -

kátu. Ten Vám otevírá dveře nejen 
třeba ke studiu na zahraničních uni-
verzitách, ale mnohdy je požadován 
i jako doklad o jazykové vybavenosti 
při hledání zaměstnání. V Channel 
Crossings můžete vánoční voucher 
uplatnit na anglické zkoušky City & 
Guilds a TOEIC, německou zkoušku 
WiDaF nebo francouzskou TFI. 

Detailní informace o dárkových
voucherech najdete
na www.chc.cz/darek.
Jazyková škola Channel Crossings
Vrážská 238 (budova přímo
naproti nádraží)
Praha 5 – Radotín
tel.: 210 215 350-1
www.chc.cz

NADĚLTE K VÁNOCŮM JAZYK
Channel Crossings nabízí dárkové vouchery na veškeré své služby

Eva Havránková z Channel Crossings. 

na nebo třeba norština, renesanci 

jazykovou zkoušku a získání certifi -

kátu. Ten Vám otevírá dveře nejen 
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Dílo italského mistra přináší obrov-
ský zážitek. V titulní roli díla o tragic-
kém konci druhé manželky anglické-

ANNA BOLEYNOVÁ ho krále Jindřicha VIII. zcela exceluje 
ruská sopranistka Anna Netrebko. Její 
výkon vystihuje úchvatně nevinnost, 
lásku a na konci i téměř šílenství 

v proslulé „scéně de-
liria“ před popravou. 
Její soprán je ve všech 
polohách kouzelný. 
Pokud americký tisk 
píše, že Netrebko do-
sahuje postavení „ab-
solutní primadony“, 
tak nelze nic jiného 
než souhlasit.

Další hlavní před-
stavitelé jsou opět 
zástupci ruské pěvecké 
školy – Jane Seymou-

v proslulé „scéně de-
liria“ před popravou. 
Její soprán je ve všech 
polohách kouzelný. 
Pokud americký tisk 
píše, že Netrebko do-
sahuje postavení „ab-
solutní primadony“, 
tak nelze nic jiného 
než souhlasit.

stavitelé jsou opět 
zástupci ruské pěvecké 
školy – Jane Seymou-

O divadelní verzi CARMEN se 
uvažovalo zhruba ve stejné době, kdy 
vznikal fi lm Carlose Saury. Úspěch fi l-
mu Gadese i Sauru překvapil, pro An-
tonia Gadese byl povzbuzením k vy-
tvoření verze baletu pro divadlo, jež se 
stala dalším jeho mistrovským dílem 
v návaznosti na KRVAVOU SVATBU 
a FLAMENCO SUITE. Premiéra 
v Paříži roku 1983 měla velký úspěch 
u publika i kritiky a prozradila, že 
Antonio Gades není pouze jedním 
z nejvýznamnějších světových taneč-
níků, nýbrž také jedním z největších 
choreografů. Myšlenku na vytvoření 
tohoto díla vystihují jeho vlastní slova 
při tiskové konferenci. Podle něj není 
„Carmen frivolní žena, ani ničitelka 
mužů. Je to upřímná bytost, která 
když miluje, pak se s tím netají, a když 
nemiluje, přizná to právě tak. Jinými 
slovy – je to svobodná žena. Neřekl 
bych, že by proto měla být označována 
za tvora, který muže žene do záhuby.“ 
Carmen se svými city nezachází jako 
se soukromým vlastnictvím. Když 

miluje, řekne to a právě tak dokáže 
lásku ukončit. Zastává vznešenou 
ideu svobody a raději zemře, než by 
se jí vzdala. Vždycky 
byla ukazována jako 
povrchní svůdnice. 
Avšak v Carmen je 
cosi zásadního, co je 
tomu na hony vzdá-
leno – o společenské 
třídě má svou vlastní 
představu.

Když Antonio Gades 
zmiňoval celosvětový 
úspěch CARMEN, při-
pomínal francouzské 
kritiky, kteří říkali, že 
„Merimée přivedl Carmen do Francie, „Merimée přivedl Carmen do Francie, 
a my ji vrátili do Španělska“. Carmen 
byla téměř vždy představována jako 
povrchní, frivolní bytost, je však 
mnohem hlubší. Byla špatně chápána, 
neboť puritánsky smýšlející společnost 
Mériméovu povídku z roku 1837 skan-
dalizovala. Nemohla v ní vidět hlavní 
jádro, ryzí touhu po ženské emancipa-
ci. Na druhé straně zběh Don José se 

CARMEN ze své společenské třídy vyloučil, je to 
občan, který se stal „bezdomovcem“, 
a přitom vyžaduje věrnost. Je to on, 

pro koho je láska soukromým vlast-pro koho je láska soukromým vlast-
nictvím. „Vytvořil jsem CARMEN, 
protože nemám rád její stereotypní, 
falešný obraz. Je to žena, která se lásce 
odevzdává celá a nikdy nezapomíná, 
k jaké třídě patří.“  

Záznam představení z Teatro Real 
v Madridu vysílá kino Radotín 
18. ledna v 17,30 hodin.

rovou, Aninu dvorní dámu a poté 
třetí ženu krále, představuje mezzo-
sopranistka Jekatěrina Gubanovová 
a krále zpívá Ildar Abdrazakov. Va-
leriem Gergijevem v petrohradském 
Mariinském divadle vychovaný pěvec, 
je s dokonalým a znělým basem další 
hvězdou inscenace. 

Vedle slovanského tria pod taktov-
kou italského dirigenta Marca Armi-
liatiho obstáli skvěle Stehen Costello 
jako lord Percy a Tamara Mumfordová 
v roli pážete Smetona.

Režie Brita Davida McVicara i kos-
tými Jenny Tiramaniové historický 
ráz inscenace dokreslovaly stejně jako 
scéna Roberta Jonese.

Záznam z Metropolitní opery
v New Yorku můžete zhlédnout 
v kině Radotín v neděli 12. ledna 
2014 v 16,45 hodin.

PŘÍBĚH KMOTRA
Příběh kmotra prý není příběhem 

Františka Mrázka, kdysi veksláka a posléze 
tuneláře, zloděje, vraha, kmotra. Kmotr 
Vedral (Mrázkovo krycí jméno) nezastírá 
mrázkovskou inspiraci, ale zároveň je slou-
čeninou českých kmotrů, fotbalových bossů 
a šmelinářů typu Starky, Krejčíře nebo Pitra, 
kterým se, jak fi lm podotýká, daří za každé-
ho režimu.

Namísto soudních tahanic, kterými 
hrozila Mrázkova rodina, se tak Petr Ni-
kolaev rozhodl vykročit do bezpečnějšího 
pole fi kce. Setuza je Sezeta, z Íčka je Líčko, 
kolem jezdí Schlouf Spedition, jen jména 
politických stran zůstávají stejná. Hlavně to 
umíchat do kmotrovského guláše, aby se vlk 
(právníci) nažral, a koza (fi lm) zůstala celá. 
Tam, kde jde o čistokrevnou kriminálku 
odkazující na staré české detektivky ze „se-
dmdesátek“, se mu daří držet krok. Řemesl-
ně jde o zvládnutý fi lm, dokonce ani snaha 
okopírovat něco málo z režisérské kuchyně 
Tonyho Scotta nevyznívá úplně směšně. Jen 
hudba Kristiana Knolla působí trochu pře-
pjatě a svou dramatičností vyčnívá z fi lmu, 
jako kdyby se alespoň on chtěl rozmáchnout jako kdyby se alespoň on chtěl rozmáchnout 
k velkým věcem, když už na plátně vybu-k velkým věcem, když už na plátně vybu-
chuje jenom karavan.   

O poznání horší je to v pasážích, kde se O poznání horší je to v pasážích, kde se 
tvůrci urputně snaží zachytit ducha doby, tvůrci urputně snaží zachytit ducha doby, 
vystihnout onen prchavý Zeitgeist divoké-vystihnout onen prchavý Zeitgeist divoké-
ho kapitalismu devadesátých let. Jenže si ho kapitalismu devadesátých let. Jenže si 
to představují jako omalovánky: ukazují to představují jako omalovánky: ukazují 
zašumělé klipy z cinkání klíčů, demonstrací, zašumělé klipy z cinkání klíčů, demonstrací, 
fronty na kupónovou privatizaci, kterou skr-
ze ekonomická a politická chapadla ovládli 
bývalí estébáci a veksláci, ukazují propojení 
veřejné správy a zločinu. „Devadesátky“ 
popisují pouze jako éru marasmu, kdy se 
z banky odnášely miliony na neexistující 
vzdušné zámky, dobu, kde neplatila žádná 
pravidla. Zapomínají, že pohled mafi ána je 
jen výsekem reality, že byla také doba svo-
body, doba, která přinesla svobodu projevu, 
vlastnictví, cestování, první demokratické 
volby po čtyřech desetiletích.

Film povrchně surfuje na vlně „blbé 
nálady“ a populisticky papouškuje, že česká 
politika je do morku zkažená a že politici 
jsou buď neschopní, nebo zkorumpovaní - 
a patří do kriminálu, na což část cílového 
publika nepochybně uslyší. Komplikovaný 
spis Krakatice sice okem fi lmové kamery 

zabírá několik velkých skříní, ale ve fi lmu 
z oné kmotrovské nestvůry vidíme jen 
několik provinčních chapadel, kluků z fot-
balového hřiště. Film se pohybuje ve světě 
jednoduchých karikatur, platí tu pevně 
rozdělené kasty. Bulvární novináři jsou 
svině, investigativní reportéři světci, po-
licisté (ti správní) jsou poslední baštou 
morálky, politici páchnoucí morálním 
bahnem, v němž mafiáni umí chodit. 
Zkrátka filmový bulvár bez důkladnější 
analýzy. Zbytek národa byl odsouzen do 
role statistů, naivků z kuponové priva-
tizace, kteří strkají mafi ánům peníze do 
chřtánu. A ještě na to stojí frontu.

Vedralovi sekundují kamarádi z dětství 
na život a na smrt, nejzábavnější postavou 
fi lmu je ale jednoznačně gangster-sadista 
Farkaš (Andrej Hryc), který si svou roli 
vyloženě užívá. Nicméně platí, že z téhle 
party jediná postava, která hlasitě nešustí 
papírem, je ta hlavní, lotr Vedral. Dílem 
těží z předlohy, kterou je Kmentův plas-
tický portrét Mrázka, ale zásluhy je třeba 
připsat i Ondřeji Vetchému, který pevně 
vrostl do svého charakteru, vtiskl mu 
onen vzývaný lidský rozměr a srdnatě bo-
juje za moc, peníze a nominaci na nějaké juje za moc, peníze a nominaci na nějaké 
to ocenění.to ocenění.

Základním mottem Vedrala je totiž Základním mottem Vedrala je totiž 
pravidlo, že existuje jenom jedno pravidlo: pravidlo, že existuje jenom jedno pravidlo: 
silnější grázl vítězí. A chce všechno: hodně silnější grázl vítězí. A chce všechno: hodně 
peněz, hodně moci, lepší budoucnost pro peněz, hodně moci, lepší budoucnost pro 
svou rodinu, krásnou milenku, urvat, co svou rodinu, krásnou milenku, urvat, co 
není přikované. Ukazuje ale nikoliv podni-není přikované. Ukazuje ale nikoliv podni-
kavého kapitalistu, co si nebere servítky, ale 
příživníka socialistického myšlení ve stylu 
„kdo nekrade denně alespoň hodinu, okrá-
dá vlastní rodinu“. Ale nečekejte Palermo, 
Mrázek totiž není žádný velký kmotr, který 
ovládá celou republiku lusknutím prstů. Je 
to jen úspěšný šmelinář s podpultovým 
zbožím, kterým tu jsou kompra, informace 
a dezinformace, styční agenti v policii, na 
úřadech, politice a bezpečnostních slož-
kách, síť hochů, co spolu mluví. Zkrátka 
proslulý Mrázkův archiv, před kterým nás 
vypravěč temně varuje v závěru fi lmu.  

Zájemcům doporučuji raději přečíst si 
trilogii Kmotr Mrázek, nosnou předlohu 
investigativního novináře Kmenty. Ani 
návštěvou kina ale neprohloupíte: Příběh 
kmotra je solidní žánrovkou, kterých tu 
zatím moc není.



Po výborných výkonech v předcho-
zích dvou turnajích Evropské lakrosové 
ligy dokráčeli Wolves až na samotný vr-
chol, když v krásném fi nálovém zápase 
porazili Deutschland Adler 9:8. Třetí 
skončil tým Pietro Filipi, který přehrál 
Custodes.

První semifi nále sobotního play-off  
svedlo proti sobě prvního a čtvrté-
ho po základní části, tedy Wolves 
a Pietro Filipi. Wolves po předchozích 
v ýkonech byl i  mírný mi favor it y,  
a le rozhodně neměl i  v ítězst v í  
jisté, protože Pietro Filipi měli ve 
svém kádru řadu zkušených hráčů.

Wolves a le vstoupi l i do utkání 
s vervou a během jedné minuty vedli 
po brankách Košťála a Loskota 2:0 a 
během dalších čtyř minut přidali další 
góly Broz a opět Košťál.  Začátek druhé 
periody vyšel lépe týmu Pietro Filipi, 
kteří stáhli na rozdíl jediného gólu. Za 
Wolves odpověděli Šrůta a Moraveca 
přetahovaná pokračovala. Na začátku 
poslední periody nejprve Martin 
Hodaň z brejku zvýšil, za Pietro Filipi 
dotahoval Sean Gibson. Na gól Artura 
Bergmana odpověděl téměř okamžitě 
Jamie Tasko a až ve 42. minutě uklidnil 
Wolves gólem Jiří Loskot a dvougólové 
vedení 11:9 už Wolves udrželi. Druhé 

semifi nále bylo reprízou loňského 
fi nále, protože většina hráčů Custodes 
vloni působi la v dresu Bisons. 
Custodes začali lépe. Pešek a Skála 
zařídili vedení, za Adler odpověděl 
po individuálním průniku Došlý a 
v deváté minutě Tyacke vyrovnal. 
Německý tým koncentrovaně bránil 
a jeho brankář Tomáš Čekal předváděl 
vynikající výkon. Ve 25. minutě 
zvyšoval Merjasch už na 9:3. Po dvou 
třetinách byl výsledek 10:5 pro Adler.  
Skóre poslední třetiny otevřel opět 
Merjasch. Pešek pak sice přidal dva 
góly, vždy po nahrávce Petra Poupěte, 

ale za Adler skórovali Brandenburger a 
Wunderlich, a zavřeli tak Custodům 
vrátka do fi nále. V zápase o třetí 
místo to byli Pietro Filipi, kdo byl lépe 
motivovaný.  Postupně si vybudovali 
vedení až o šest gólů, které nakonec 
znamenalo vítězství Pietro Filipi.  
Celkové čtvrté místo je pro Custodes, 
ale rozhodně zklamáním. Do fi nále, 
které mělo pěknou diváckou kulisu, 
vstoupili Wolves  velmi agresivně 
a jejich rychlý pohyb dělal soupeři 
velké problémy. Hned v první minutě 
potrestal chybu německé obrany 
Matěj Barák a dostal svůj tým do 
vedení. Vzápětí po necelé minutě 

zvyšoval Philip Broz na 2:0, když 
přesnou střelou překonal Tomáše 
Čekala. Adlers se dostávali do zápasu 
postupně a na konci jedenácté minuty 
bylo vyrovnáno. Ve druhé části utkání 
se začaly dít velké věci. Jinak vynikající 
Jakub Mareš v brance Wolves si vybral 
slabší chvilku a pustil mezi nohama 
dalekonosnou střelu Briana Tyackeho 
a za pouhých 12 sekund obrana zcela 
zapomněla na Plunketta, který otočil 
stav zápasu na 5:3 pro Deutschland 
Adler. Pro vývoj celého utkání bylo 
rozhodujících 41 vteřin na rozhraní 
třetí a čtvrté minuty druhé periody. 
Nejprve se prosadil z brejku obránce 
Wolves Martin Šrůta a vzápětí unikl 
na půlce dvojici protihráčů Martin 
Hodaň a za naprostého nezájmu 
ostatních bránících hráčů doběhl 
až na brankoviště a skóroval. Třetí 
branku v rychlém sledu přidal Matěj 
Barák, který vybojoval míč skvělým 
presinkem rozehrávky Tomáše Čeka-
la. Obrat dokonal za dalších 15 vteřin 
Jirka Loskot, když obrana německého 
týmu opět selhala. Wolves tak zásadně 
otočili vývoj utkání. Na konci této 
velmi zajímavé per iody se ještě 
trefi l Jirka Košťál, a domácí tak měli 
před závěrečným dějstvím nadějný 
tříbrankový náskok. Hned ve druhé 
minutě poslední periody se prosadil 
znovu přesnou střelou Jamie Plunkett, 
ale vzápětí vrátil Vlkům náskok svou 
druhou brankou Phillip Broz. Naději 
pro loňského vítěze ELL ještě vykřesali 
Pavel Došlý a Tim Wunderlich, kteří 
dostali svůj tým na rozdíl pouhé jedné 
branky, ale Wolves závěrečný tlak 
soupeře ustáli a po závěrečném hvizdu 
mohla naplno propuknout jejich radost 
z vítězství v této prestižní soutěži.

Vítězi Evropské lakrosové ligy se stali radotínští Wolves

Podrobné statistiky jsou na
www.europeanlacrosseleague.eu.
Záznamy všech zápasů najdete na 
www.net-tv.cz

Čas předvánoční je protkán jakousi 
zvláštní atmosférou dobra, která v nás 
probouzí soucit se slabšími, méně 
odolnými a všemi postiženými různou 
nepřízní života. Rádi v této době slyší-
me o pomoci druhým.  Zvláště, je-li tato 
pomoc upřímná, dobrovolná a skládá-li 
se z drobných příspěvků více dárců.

I v naší městské části probíhá 
každoročně řada takových akcí. Již 
tradičně mezi ně patří i náročný 
charitativní běh po dvěstěsedmnácti  
strmých schodech, které lemují rado-
tínskou višňovku od ulice Plánické až 
na vrchol, do ulice Strážovské. Tradič-
ně se první sobotu v 9. hod. po svátku 
sv. Martina sešel u cíle organizační 
štáb s řadou dobrovolníků, kteří chtějí 
přispět ke zdárnému průběhu závo-
du. Zakladatel a hlavní organizátor 
Jirka Štych udělil pokyny a skupina 
vyzbrojena košťaty  vyrazila  na trať, 
aby zbavila schody napadaného listí 
a případných odpadků kolem. Další 
vybavovali startovní a cílový prostor 
vším potřebným ke komunikaci a mě-
ření časů. Ostatní se věnovali přípravě 
nezbytné občerstvovací stanice, pod 
taktovkou valtického vinaře Jarina 
Hromady, který zde každoročně zajiš-
ťuje dostatek lahodného martinského 
vínečka ze svých zdrojů. V 12. hod. 
bylo vše  hotovo, připraveno, proběhly  
poslední zkoušky vysílaček a časomí-
ry. Na konci Plánické ulice se začal 
tvořit nenápadný hlouček prvních 
účastníků. Úderem 13.30 hod. za 
mohutného povzbuzování a potlesku 
vybíhá na trať první závodník. Když 
zdolal úvodní úsek ke křižovatce, 
řekl si: „To půjde“. Mile se usmál do 
lesklého objektivu profesionálního 
fotografa a svižně pelášil dál. V po-
lovině druhé části trati se však jeho 
pocity začaly dramaticky měnit. Nohy 
těžkly, dech zrychlil, tep v hlavě bušil 
jako tamtamy.  Posledních deset scho-
dů je však nejtěžších. Nohy už dávno 
vypověděly poslušnost a jen se tak 
samovolně posouvaly kupředu. Milý 
úsměv vygradoval v jakousi povinno 

úsměvnou grimasu. A že někdo měřil 
čas? Čert to vem! Nahoře ale čekala 
příjemná a zasloužená odměna. Od 
občerstvovací stanice se linula vůně 
opékaných klobásek, hřebíčku a sko-

řice v martinském svařáku a jiných 
dobrůtek, které pořadatelé připravili. 
Odměňováni byli vítězové všech věko-
vých kategorií. Letos se běžely velmi 
slušné časy a dokonce padl i traťový 
rekord. Pachatelem byl Matěj Barák, 
absolutní vítěz s neuvěřitelným časem 
45,85 vt. Přitom i časy kolem jedné 
minuty jsou na hranici amatérských 
možností. Zde však dvakrát platí: 
„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se 
a podpořit dobrou věc“. Jako každým 
rokem, i tentokrát bude celý fi nanční 
výtěžek odeslán na konto „Barié-
ry“. Není jednoduché takovou akci 
uspořádat a jediným oceněním všem 
nadšencům je veřejné poděkování. 
Děkujeme hlavnímu pořadateli Jirkovi 
Štychovi a jeho rodině. Janě Slabé, Pe-
povi, Jarinovi, Laďce, Evě a tentokrát 
i zaměstnancům restaurace Sokolovna. 
Bylo to krásné odpoledne. Tak zase za 
rok na Martina.

Na státní svátek 17. listopadu skončila 
soutěž lakrosových juniorů. Na posled-
ním turnaji v plzeňské hale na Košutce  
se rozhodlo o juniorských mistrech ČR.

V nejmladší kategorii U10, kde na-
stupují hráči v rozmezí od 7 do 10 let, 
radotínští hráči zatím neuspěli. Menší 
vzrůst a věk nahradili „mravenci“ 
bojovností a dobrým pohybem. Na 
soupeře to zatím nestačilo, ale bu-
doucnost, vzhledem k velkému počtu 
hráčů, je v této kategorii nadějná. 
Jejich starší kolegové z kategorie U11 
měli rozhodnutí o výsledku sezóny ve 
svých rukou, ale v posledním klání 
sezóny měli špatný den a titul neob-
hájili. Naopak skvělý rok měl tým 
U13, který hraje jako LCC Wolves. 
Nejmladší „vlci“ v letošním roce ani 
jednou neprohráli a pouze 3x remizo-
vali s Old Dogs Plzeň. Polovina hráčů 
třináctek nastupuje ve starší kategorii 
U15, která před tímto turnajem měla 

Martinské schody 2013

také jistotu mistra ligy. Na posledním 
turnaji si hráči LCC Wolves U15 vy-
brali slabší chvilku. V zápase proti 
Jižnímu Městu zaspali začátek utká-

ní a začali hrát až v poslední třetině 
utkání, zlepšená hra však na vyrovná-
ní zápasu nestačila. V druhém utkání 
proti Plzni ztratili „wolvesáci“ zápas 

až v poslední minutě utkání, poté co 
celý zápas vedli. Porážka však nezka-
zila pocity z vítězství v lize. Nejstarší 
juniorská kategorie U17 dohrávala své 

utkání večer 1. 12. ve 
sportovní hale na Jižním 
Městě. V posledním  
dohrávaném zápase celé 
ligy se mělo, podobně 
jako v U11, rozhodnout 
o vítězi mezi Jižním 
Městem a LCC Wolves. 
Vyhlídky byly pro oba 
týmy vyrovnané, a le 
rozhodující zápas vyšel 
lépe hráčům z Prahy 11. 
Domácí prostředí bylo 
jasnou v ýhodou pro 
jihoměstské hráče, kteří 

tak získali jediný juniorský titul v se-
zóně 2013.

Mládežnický lakros LCC uspěl v kategoriích do 13 a do 15 let

Více na www.lcc-radotin.cz

První  listopadový víkend se několik 
mladých badmintonistů ze Sokola Rado-
tín zúčastnilo v Plzni dvoudenního tur-
naje jednotlivců,  kde se úspěšně pokusili 
prosadit mezi  108 sokolskými badminto-
nisty z celé republiky.  Hrály se dvouhry 
a čtyřhry v kategorii U13 a U15.

Hráči byli rozděleni do skupin, 

z nichž postupovali vždy dva nejlepší 
do vyřazovacího pavouka. Tímto sítem 
se podařilo projít většině hráčů jak ve 
čtyřhrách, tak ve dvouhrách. Nejlépe 
se vedlo Adéle Vackové v kategorii 
U15, která po vítězství ve čtyřhře 
s Terezou Typltovou získala zlato i ve 
dvouhře. Tereza pak ještě vybojovala 

bronzovou medaili ve dvou-
hře. Z chlapců získal dvě 
medaile Jonatán Šercl, stříbro 
ve čtyřhře s Vojtou Vašinou 
a bronz ve dvouhře.  Vojta ve 
dvouhře postoupil hladce ze 
skupiny, ale ve vyřazovacích 
bojích už se mu tolik nedařilo. 
V kategorii U15 nastoupila 
ještě Katka Hrubá a Vojta 
Patera, kteří ale nepostoupili 
ze skupiny. V kategorii U13  

měla šanci napodobit v medailové 
sbírce Adélu Katka Mikelová, která ale 
svoje fi nálové zápasy nedotáhla do ví-
tězného konce.  Přivezla si tak stříbro 
ve dvouhře a se spoluhráčkou Karolí-
nou Melíškovou i ve čtyřhře. Z chlap-
ců v U13 se nejlépe dařilo Františku 
Chvalovi, který se vybičoval ke svému 
zatím nejlepšímu výkonu na podob-
ném turnaji a Michalu Forejtovi, oba 
skončili ve čtvrtfi nále. Honza Volček 
a Karolína Melíšková  postoupili ve 
dvouhře ze skupiny, ale ve vyřazova-
cích bojích neuspěli. Postup ze sku-
piny pak o jeden prohraný míč utekl 
Michalovi s Honzou ve čtyřhře, ale 
takový je sport. Ze skupin se nepoda-
řilo postoupit ještě Jakubovi Kučerovi 
a Petru Stehnovi, pro které byl turnaj 
spíše sbíráním zkušeností.

Sokolské přebory jednotlivců v badmintonu –
kompletní sbírka medailí pro Radotín

Elbrus je neofi ciální, nicméně malebný 
název podivuhodného pahorku za kurty 
plážového volejbalu RSK. A proč loučení? 
Protože 20. října se na zbrusu novém 
boulovišti uskutečnil odložený turnaj 
Pétanque-ové loučení s létem. Zároveň šlo 
o premiéru nového sportoviště.

V nád her ném babí m lé t ě  s e  
10 tříčlenných týmů na stísněném 
prostoru (zatím je hotova menší 
polovina budoucího bouloviště), pěkně 
vyřádilo. Již před začátkem se hledali 
favorité. Ti se skrývali pod podivným 
názvem „Tři čuníci“. Tento tým byl 
složen ze dvou vítězů turnaje Léto 
v Provence, a sice bratrů Matyáše 
a Martina Leiských, doplněných 
Janem „H.“ Šťastným. 
Tři čuníci se také 
s  p ř e h l e d e m  p o 
d v ou  v í t ě z s t v í c h 
13:2 a 13:6 dostali do 
fi nále turnaje (hrálo 
se tzv. švýcarským 
s y s t é m e m ) .  V e 
f i n á l e  j e  č e k a l o 
překvapení v podobě 
týmu Kratochví le. 
D r o ž s t v o ,  
k t e r é  p ř i  L é t u 
v Provence zůsta l 
beznadějně poslední, tentokráte ve-
dené nejmladším účastníkem turnaje 
Adámkem Kratochvílem mělo sice 
s postupem větší práci (13:8 a 13:10), 
ale fi nálová účast byla doslova senzací. 
Kapitán však koncentraci mužstva 
(rozumí se svých rodičů) neudržel 
a Tři čuníci je potupně vyprášili 
13:0. Dramaticky zhoršené skóre pak 
znamenalo až páté místo, za vítěze 
se „vecpali“ dvě doslova na poslední 
chvíli sestavené party Bubáci a  Fiktiv; 
4. místo zaujal spolehlivý Klas 2 ze 
Zbraslavi.      

Další akcí OPERA (Oddíl Pétanque 

Radotín) pod záštitou MČ Praha 16 
byl turnaj Bowlingové fi nále coby 
letošní poslední a tedy rozhodující 
díl Mistrovství Radotína v boulo/
koulo disciplínách. A ten přinesl 
v neděli 17. listopadu v restauraci 
Amigos vyvrcholení sezóny 2013. 
Šest čtyřčlenných týmů se utkalo 
dvoukolově. Pořadí jednotlivců bylo 
důležité, protože podle umístění se 
udělovaly body pro vlastní Mistrovství 
Radotína v boulo/koulo disciplínách: 
1. Martin Leiský 301 b., 2. Jiannis 
Georgiou 292 b., 3. Leša Leiský 291 b., 
4. Krištof Leiský 262 b., 5. Pavel Jirásek 
261 b., 6. Radek Kratochvíl 250 b…. 
Před zahájením bowlingového turnaje 

ve d l  Lud ě k  Hau ž v ic  (A m i go s)  
s 88 body před Matyášem Leiským 
(Vidláci), který měl o 3 body méně. 
Následoval další Vidlák, a to jeho bratr 
Martin (79 b.), po něm dva Mladí lvi, 
tedy syn a otec Paukové (Jan 74 b., 
Radek 72 b.), 6. byl Jan „H.“ Šťastný 
(68 b.) atd.  Luděk Haužvic (Amigos) 
nakonec udržel 1. místo a získal pohár, 
který věnovala fi rma EKIS. Druhé 
místo obsadil Martin Leiský (103 b.). 
Na dalších místech se umístili  Matyáš 
Leiský  (100 b.), otec a syn Paukové 
(oba 86 b.) a  M. Mach (79 b.). Další 
sezóna 2014 už klepe na dveře.

Loučení na Elbrusu a vzrušující fi nále



VEŘEJNÁ JÍDELNA V RADOTÍNĚ 
(K CEMENTÁRNĚ 1522)

Dále nabízíme volnou
kapacitu levných obědů
pro občany, fi rmy,
obchody i kanceláře.
informace na tel.: 777 169 063 
e-mail: ivo.synek@seznam.cz

  Nabízí zvýhodněné obědy pro seniory

Kosmetika
Zdeňka Zlatušková

přeje Všem klientkám příjemné 
prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2014
S tímto kuponem sleva
100 Kč na ošetření pleti

obličeje a dekoltu
Těšíme se na Vás 

Na Výšince 149/3, Radotín
(V budově Inter Clinic naproti kinu) 

775 346 883

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz

Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba

technologie pro příjem
televizního a satelitního 

signálu.

TELEVIZNÍ
ANTÉNY

��������

Těsně před vánočními svátky, kon-
krétně 19. prosince, proběhne v rado-
tínském kině za účasti herců a tvůrců 
celopražská premiéra fi lmu Petra Ni-
kolaeva Cyril a Metoděj – Apoštolové 
Slovanů, která završí právě probíhající 
1150. výročí příchodu těchto světců na 
území později označovaně jako Velká 
Morava (další tři premiéry proběhnou 
v Brně, Olomouci a Zlíně).

A že kino Radotín dostalo přednost 
před velkými multiplexy? Producen-
tem fi lmu je totiž radotínský občan 
a zastupitel Viktor Krištof, který se 
slavnostního večera zúčastní spolu 
s dalšími hosty, především předsta-
vitelem Cyrila Ondřejem Novákem 
(možná dorazí i Metoděj – Roman 
Zach) či režisérem Petrem Nikolaevem 
a autorem hudby Jiřím Pavlicou. 

Film Cyril a Metoděj - Apoštolové 
Slovanů vznikal souběžně s televiz-
ním čtyřdílným dokudramatem, je 
však hutnější, s celou řadou nových 
scén, z nichž nejdůležitější je bitva 
o Veligrad.

Příběh má silný dramatický spád, 
který odpovídá tehdejší nelehké si-
tuaci: zatímco soluňští bratři Cyril 

s Metodějem pracovali, na žádost s Metodějem pracovali, na žádost 
knížete Rostislava a z příkazu císaře 
Michaela III, na podobě písma pro 

Slovany, překladech náboženských Slovany, překladech náboženských 
textů a novém právním řádu, kolem 
probíhal boj o politickou nadvládu. 
Franský panovník Ludvík Němec pro-
sazoval své zájmy skrze západní klér, 
jehož latinskému kázání ovšem lidé 
nerozuměli. O vymanění z franského 

vlivu usiloval kníže Rostislav, jeho vlivu usiloval kníže Rostislav, jeho 
synovec Svatopluk naopak ve spojení 
s Ludvíkem viděl svou příležitost… s Ludvíkem viděl svou příležitost… 

Pár otázek pro producenta filmu 
Viktora Krištofa:
Jak vás napadlo točit Cyrila a Me-
toděje?

Před téměř třemi lety se na mne 
v jednom týdnu obrátili, nezávisle na 
sobě, zástupci katolické a pravoslavné

Slavnostní premiéra fi lmu Cyril a Metoděj v Radotíně církve s nápadem natočit příběh 
Cyrila a Metoděje. Duchovními otci 
projektu jsou tedy arcibiskup Jan 
Graubner a Vladyka Kryštof. Kdyby 
zavolal jeden, bral bych to jako náho-
du, ale dva… Téma mě osobně lákalo 
obtížností, všichni tu točí 2. světovou 
válku, komunismus, ale na 9. století 
si jen tak někdo netroufne. Málokdo 
věřil, že to zvládneme. Výsledkem je 
snad divácky atraktivní, moderní for-
ma, která osloví i tu nejmladší gene-
raci. Těšit se lze i na spoustu známých 
herců – Josefa Abrháma,  Vladimíra 
Javorského, Milana Bahůla, Radku 
Fidlerovou...
Bylo natáčení náročné?

Určitě to byl nejnáročnější projekt,  
na kterém jsem dosud pracoval. Na-
táčeli jsme na Kypru v Paphosu, Lar-
nace a  rodosu, ve Vatikánu, kam 
jsme se dostali s delegací tehdejšího 
premiéra Petra Nečase, v Itálii v Ra-
venně a Římě. V tureckém Istanbulu 
jsme snímali podklady pro trikovou 
rekonstrukci Hagie Sophie (při níž 
jsme uřezali minarety a vnitřní 
arabskou výzdobu nahradili původní 
byzantskou).

Projekt byl i f inančně náročný 
a podílely se na něm kraje a města, 
získali jsme koproducenty ze Slo-
venska, Ruska a Slovinska. Velkou 
pomocí byla koprodukce České 
a Slovenské televize. Hráli zde stov-
ky herců, tisíce komparzistů, byla 
tam spousta zvířat. Pracovali jsme 
se stočlenným štábem a všem patří 
moje velké díky. 
A nějaká ta veselá historka z natáčení?

Na Kypru se nám podařila nechtě-
ná bulvární perlička: Český velvysla-
nec tam popravil římského papeže 
Klimenta.

Sv. Kliment zemřel dle legendy 
rukou katů několik století před 
Cyrilem a Metodějem – byl vhozen 
s kotvou na krku do moře. V naší 
verzi jej popravili dva římští vojáci 
v podání mého otce a tehdejšího ky-

perského velvyslance Ládi Škeříka! 
Poslední dotaz: Proč Radotín?

V Radotíně jsem se narodil, chodil 
tu do školy a páchal lotroviny. Rád 
bych tedy alespoň takto ukázal, co 
pro mne znamená,  a nějak to vše 
dobré oplatil. 
Děkuji za rozhovor,

Slavnostní premiéra filmu Cyril 
a Metoděj – 19. prosince
od 17.30  hodin v Kině Radotín
Kompletní informace o fi lmu jsou 
na www.fi lmcyrilametodej.cz 
Více ke 1150. výročí cyrilometoděj-
ské mise najdete na www.velehrad.eu

Pozdrav režiséra:Pozdrav režiséra: „Chtěl bych po-„Chtěl bych po-
zdravit všechny obyvatele Radotína 
a doufám, že se s mnohými z vás se-
tkám na premiéře. Věřte, že to bylo to 
nejtěžší, co jsem kdy natočil, a to pře-
devším svým rozsahem a hloubkou té-
matu. Doufám, že se Vám Cyril s Me-
todějem zapíší do srdcí stejně hluboko, 
jako mě jejich hlavní představitelé 
Roman Zach a Ondřej Novák. Krásné 
svátky vánoční přeje Petr Nikolaev.“


