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Slovo starosty
Čas je neúprosný a ten vyměřený
pro toto volební
období odkrajuje
poslední dny. Od
roku 2 0 1 0 j s me
zažili tři různé
vlády ČR, tři
různé změny ve
vedení hlav ního města Prahy, novou volbu prezidenta a jednu povodeň. Čas ukáže, zda
provedené změny budou ku prospěchu
nás všech. Hodnotit celostátní politiku
je složité a standardně se do objektivního pohledu dostává spoustu různých
vlivů a názorů. Hodnotit stav komunální
politiky, kde se nevolí podle stran, ale
osobností, je daleko jednodušší a každý
z nás má mnoho možností srovnání.
Při hodnocení si to chce nechat odstup
a prostor pro vlastní názor a zkušenost, které jsou nezastupitelné. Stačí
třeba popojet jednu stanici vlakem, pár
stanic autobusem, využít kolo nebo si
jen udělat delší procházku. Člověk si
rychle udělá názor, jak umí radnice
nakládat s veřejnými prostředky, jak je
umí získávat, jak pečuje o zeleň, školství,
zdravotnictví, veřejný pořádek, komunikace, sportoviště, kulturu, sociální oblast,
zkrátka jak dokáže zvyšovat kvalitu
života a škálu možností vyžití svým spoluobčanům. Srovnání odpoví na otázku,
jaká je vlastně radnice v místě vlastního
bydliště, a hodnocení nebude ovlivněno
subjektivním pocitem omezujícím se
pouze na vlastní obec. Je skvělé, že jsou
stále lidé, kteří mají zájem starat se o veřejné záležitosti. Je jen otázkou, proč
se tak v některých případech děje vždy
v kontextu voleb. Možnost zapojit se do
správy věcí veřejných prostřednictvím
komisí a výborů zároveň umožňuje poznání, jak funguje samospráva a státní
správa, což je velmi dobrá praxe pro
budoucího komunálního politika. Minimálně tato zkušenost dokáže eliminovat některé nesplnitelné předvolební
sliby. Jeden z největších českých spisovatelů Karel Čapek kdysi napsal: „Ano,
mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní,
jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je
slušný, byl slušný vždycky. Kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem,
točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď
přišla jeho chvíle, myslel vždy jen na
sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo
jím nebyl dříve a vždycky. Kdo mění
víru, neměl žádnou. Člověka nepředěláš,
jenom se ti vybarví.“ Příjemné a klidné
poslední letní dny a šťastnou ruku při
volbě kontinuity nebo změny směřování
rozvoje vašich městských částí.

Mgr. Miroslav Knotek
1. zástupce starosty MČ Praha 16
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Sociální politika a bezpečnostní problémy
V poslední době se opět veřejně diskutuje o problematice bezdomovectví
a sociálně nepřizpůsobivých občanech,
o nutnosti urychleného přijetí zákona
o sociálním bydlení a doplnění počtu
strážníků obou policií. Co tyto tři záležitosti mají společného? Hodně.
Díky nelehké ekonomické situaci
dochází k přesunu sociálně slabších
lidí do měst, ať již s čistými úmysly
kvůli větší příležitosti zaměstnání,
nebo bohužel i s úmysly nekalými –
páchat pod rouškou anonymity trestnou činnost. Tomu nahrává i neexistence zákona o sociálním bydlení, po
němž zástupci samospráv volají. Bez
něho dochází k velkému zneužívání
příspěvků na bydlení, které vyplácí
stát, konkrétně Úřad práce České
republiky. Nikoliv tedy obce, jak se
někteří mylně domnívají. Tyto problémové skupiny se stávají při svém
přesunu na nové místo klienty maji-

telů nejrůznějších objektů, ve kterých
nejsou mnohdy ani kolaudované bytové jednotky. A právě těch se z roku
na rok objevilo jako hub po dešti.
Přesto v okamžiku, kdy dojde
k oboustranné úmluvě a podepsání nájemní smlouvy, což
nový občanský zákoník povoluje, mohou uchazeči zažádat
v novém místě o příspěvek
na bydlení. Při doložení minimální výše příjmu mohou
okamžitě začít čerpat od státu
podporu na bydlení.
Je všeobecně známo, že
pro celou řadu vlastníků podobně
uvedených objektů jde o velice dobrý
podnikatelský záměr placený státem.
Bohužel tito „obchodníci s chudobou“
se odkazují na platnou legislativu
a problém bude narůstat, dokud zákon jasně nestanoví, jaký standard
by podobné ubytování mělo splňovat.

Svoz bioodpadu díky nové technice
Díky úspěchu Radotínských v dotačním řízení zaměřeném na životní
prostředí se v této městské části výrazně
zlepší svoz bioodpadu.
Podaným žádostem o podporu
projektu „Separace a svoz bioodpadu“
vyhověl jak Státní fond životního pro-

středí ČR, tak i evropský Fond soudržnosti. Vozový park Technických
služeb Praha – Radotín se tedy mohl
rozšířit o svozové vozidlo a deset kontejnerů. Výrazně tak vzroste objem
kompostovatelného odpadu, který
bude sběrný dvůr schopen pojmout –
a to jak z údržby veřejné zeleně, tak
především z domácností.
Celkové náklady na nákup této techniky činily téměř 5,2 milionu korun,
přičemž z Fondu soudržnosti EU by
na něj mělo být poskytnuto 3,3 mil. Kč
a ze SFŽP 0,2 mil. Kč. Z vlastních zdro-

jů žadatele bylo uhrazeno 1,7 milionu
korun. Celou tuto částku pak Technickým službám Praha – Radotín (TS)
uhradila Městská část Praha 16 ze svého
letošního rozpočtu.
Pořízené svozové vozidlo Mercedes
Benz Axor 2529L, vybavené teleskopickým mechanismem pro
manipulaci s kontejnery,
doplňují čtyři nádoby
na bioodpad o objemu 17,5 m3 a čtyři s objemem 35 m3, dvě jsou
na papír, každá z nich
pojme 18 m3. Všechny
budou v y u žívá ny ve
Sběrném dvoře Radotín
v ulici V Sudech a na
území MČ Praha 16.
„Cílem projektu bylo omezit v co
největší míře vyvážení bioodpadu
za hranici obydlených zón a pomoci
lidem, kteří nemají možnost využívat sběrný dvůr. Žijeme v sousedství
CHKO a několika rezervací, které jsou
v rámci Prahy ojedinělé a přispívají ke
kvalitě našeho života v Radotíně. Je
naší povinností zajistit trvale udržitelný rozvoj naší městské části,“ říká
koordinátor projektu Mgr. Miroslav
Knotek, 1. zástupce starosty.

Musí být jasně doloženo, že se jedná
o bytovou jednotku (což jsou stavební
odbory příslušných úřadů schopny
kontrolovat), včetně definice krátko-

dobého a dlouhodobého ubytování.
Stát již dnes problém pociťuje
v astronomickém zvýšení celkového
objemu příspěvku na bydlení, který
je podle údajů z Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR v celkové měsíční
výši 1 miliardy korun. Většina těchto

Další opatření
proti povodni
Radotínská radnice připravuje
další opatření proti povodni v oblastech Šárova kola a Rymáně, možnost
větší informovanosti obyvatel a pomoc
vlastníkům nemovitostí při aktualizaci jejich povodňových plánů. Již zcela
dokončeno je rozšíření technického
a materiálního vybavení.
Opatření proti povodni
Po vyhodnocení červnových povodní v roce 2013 a zkušeností z nich

Projekt Mobilní
radnice startuje
Radotínská radnice přichází s novou
službou pro své občany, kteří se obtížněji
dostávají na pracoviště úřadu při vyřizování svých záležitostí: projekt Mobilní
radnice zahajuje již od pondělí 15. září!
V rámci dalšího rozšíření služeb
Úřadu městské části Praha 16 pro
veřejnost byl dlouhodobě připravován projekt tzv. Mobilní radnice,
jehož hlavním smyslem je pomoci
těm občanům, kteří se kvůli svému věku či zdravotnímu postižení
obtížněji dostávají na pracoviště

ZDARMA
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Tak nám to opět začalo. S koncem
měsíce srpna se dětem završily odpočinkové týdny a po roce se zase naplno
rozjíždí čas objevování, vzdělávání a také čistě školních povinností. Slavnostní
nádech má první zářijový den pro ty
nejmenší, kteří usedají do školních lavic úplně poprvé. Ve všech městských
č á stech Pr a hy 16 letos na stoupi lo
321 prvňáčků, kteří jsou zařazeni do
14 tříd základních škol v Radotíně,
Zbraslavi, Velké Chuchli a Lipencích.
V Radotíně jde o 101 nováčků ve
čtyřech třídách. Po tradičním přivítání
zástupci městské části a vedení školy na
začátku prvního školního dne se děti
vydaly do učeben a celého školního
areálu, který se přes prázdniny změnil
k nepoznání. V letošním roce se naší
radnici opět podařilo vyčlenit finanční
prostředky na zásadní letní investice,
a tak se na pozemcích II. stupně základní školy zcela proměnilo schodiště
a dvůr se dvěma street basketbalovými
hřišti. Podařilo se nám také odstranit
dluh minulosti: již od 60. let neměl
školní areál bezbariérový přístup, nyní
na schodiště navazuje rampa nejen
pro tělesně postižené, ale třeba i maminky s dětmi a malé cyklisty. Navíc
zmiňované schodiště je nyní zčásti
upraveno jako odpočinkový prostor
pro žáky, při dobrém počasí mohou
na něm posedávat. Další novinkou je
krytá pergola, v nejbližších dnech se
bude montovat pro nejmenší i dětské
hřiště. Rovněž užitkové části se mění:
rekonst r uová na byla kontejnerová
stanov iště, příjezd pro zásobování,
pomocné schodiště či sprchy v šatnách
u tělocvičen. Využili jsme čilý stavební ruch a v rámci sousedního dopravního hřiště upravili chodníčky.
Zlepšení podmínek pro žáky se dočkala i budova I. stupně školy, v níž se
zastaralé klecové šatny přes léto proměnily v komfortní skříňky, které již rok
úspěšně fungují na II. stupni. Stavební
práce zde byly operativně rozšířeny
o výměnu stínících luxfer za nová okna.
Pro školáky se nám toho letos díky
pražské dotaci, výbornému hospodaření městské části (od ledna do července
přebytek rozpočtu 12,4 milionu Kč)
i vlastním úsporám základní školy podařilo opravdu hodně. A další plány ve
školství se nám ani nevešly do tohoto vydání - díky jiným žhavým novinkám -,
přestože jsme již podruhé za sebou vynechali tradiční rubriku Objektiv času.
Více tedy až příště!

Volby do obecních zastupitelstev

ADRESY A KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ ÚŘADY, KDE JE MOŽNO
ZÍSKAT INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VOLEB
»

Ve dnech 10. a 11. října 2014 budeme volit v komunálních volbách své zástupce – do zastupitelstev svých městských částí a do Zastupitelstva hlavního města Prahy. V některých částech Prahy
sice současně proběhnou i volby do Senátu, ale městských částí pražské „šestnáctky“ se to netýká.
V minulém vydání Novin Prahy 16 jsme informovali o podmínkách, které musí volič splňovat pro to, aby mohl uplatnit svůj hlas v těchto volbách. Povinností starostů jednotlivých
městských částí je zajistit distribuci hlasovacích lístků (HL) nejpozději 3 dny přede dnem
voleb, tzn. že v úterý 7. října by je měli mít všichni voliči. Jeden hlasovací lístek je pro volby
do zastupitelstva příslušné městské části, druhý do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Pokud se
k někomu obálka se dvěma HL nedostane, nevadí, na „jeho“ úřadě mu je rádi vydají. O jejich
vydání pak může každý volič požádat ve své volební místnosti.
Pro každé volené zastupitelstvo je jen jeden HL, na kterém jsou uvedeny všechny kandidující strany a jejich kandidáti. Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva (je
to uvedeno na HL), může uplatnit všechny, jen několik, nebo žádný. Ať už se volič rozhodne
pro jakýkoli způsob udělení svých hlasů, ty se započítávají zásadně jednotlivým kandidátům
podle následujících pravidel (za podmínek splnění pravidel platnosti hlasu):
1) Když volič označí jednu stranu a nic jiného – hlas se započte každému kandidátu strany
v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí.
2) Když volič označí jednu stranu a navíc její jednotlivé kandidáty – hlas se započte každému kandidátovi strany v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva
se volí, a k voličem provedenému označení jednotlivých kandidátů této strany se nepřihlíží.
3) Když volič označí jednu stranu a ještě jednotlivé kandidáty jiných stran (jedné nebo
více stran kromě označené strany) – hlas se započte napřed každému jednotlivě označenému
kandidátu ostatních stran a poté tolika kandidátům označené strany v pořadí od prvního
dále až do počtu, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva (rozdíl mezi počtem
volených a počtem jednotlivě označených).
4) Když volič označí pouze jednotlivé kandidáty (a nikoliv stranu), je jedno, zda jsou z téže
strany nebo z různých stran, hlas se započte každému označenému kandidátu.
Okrsková volební komise nejdříve zjišťuje počet hlasů pro každého kandidáta jednotlivě čárkovací metodou a až poté počty hlasů pro jednotlivé strany jako součet hlasů pro její kandidáty.
Ve všech městských částech se bude volit všech 65 kandidátů do Zastupitelstva hl. m. Prahy, protože na rozdíl od voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy v roce 2010 tvoří Praha jeden
volební obvod.

KANDIDUJÍCÍ SUBJEKTY
Městská část

Počet členů
zastupitelstva

Praha - Lipence

15

Praha - Lochkov

9

Praha 16 (Radotín)
Praha - Velká
Chuchle
Praha - Zbraslav

15
9
17

Zaregistrované volební strany pro volby
do zastupitelstva MČ
1. Sdružení pro Lipence, sdružení
nezávislých kandidátů, 2. Pro Prahu,
3. ČSSD, 4. DOMOV, 5. ODS
1. Sdružení Lochkov 2014
1. ČSSD, 2. DOMOV, 3. TOP 09, 4. ODS,
5. KSČM, 6. Otevřeme Radotín
1. DOMOV, 2. TOP 09, 3. ČSSD,
4. Pro Prahu, 5. KSČM,
6. Chucheláci trochu jinak, 7. ODS
1. ČSSD, 2. Nezávislí, 3. ODS, 4. 100PRO
Zbraslav, 5. DOMOV, 6. TOP 09, 7.
KSČM, 8. ANO 2011

Kdo může volit?
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů, popřípadě v dodatku stálého seznamu voličů.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před okrskovou volební
komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. Volič po příchodu do
volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem,
nebo platným občanským průkazem.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň
s voličem, a to ani člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise.
S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič,
nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební
komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do
přenosné volební schránky hlasovat.
Doporučujeme všem voličům zkontrolovat platnost svého občanského průkazu, zejména
jeho platnost v době voleb. Pro ty občany, kteří zjistí, že občanský průkaz v době voleb pozbude
platnosti, bude otevřeno pracoviště Úřadu městské části Praha 16, Oddělení evidence obyvatel
a osobních dokladů Odboru občansko správního, na náměstí Osvoboditelů 21/2a v Radotíně,
kde mohou požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů. Ten jim bude
na počkání vystaven, avšak s dobou platnosti pouze jednoho roku. Je třeba přinést s sebou
stávající občanský průkaz, dvě shodné fotografie ze současné doby. Dále doporučujeme vzít
s sebou rodný list a doklad o rodinném stavu. Pro zapsání vysokoškolských titulů a vědeckých
hodností předložte příslušné diplomy. V případě ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu platí výše uvedené a je nutné uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč.
Informace týkající se občanských průkazů obdrží voliči na tel. číslech 234 128 245,
234 128 247 nebo 234 128 229, popřípadě osobně na Oddělení evidence obyvatel a osobních
dokladů ÚMČ Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín.

Pražské stavební předpisy
Pod názvem Pražské stavební předpisy
schválila 16. července Rada hlavního města
Prahy nový prováděcí předpis ke stavebnímu
zákonu. Počínaje 1. říjnem 2014 tak nahradí
doposud účinnou vyhlášku č. 26/1999 Sb.
hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.
Na celostátní úrovni jsou požadavky na
výstavbu stanoveny dvěma vyhláškami,
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a vyhláškou
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby. Tyto vyhlášky v Praze neplatí,
stavební zákon zmocňuje hlavní město
Prahu vydat v přenesené působnosti vlastní obecné požadavky na využívání území
a technické požadavky na stavby.
Pražské stavební předpisy zpracoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Jak je uvedeno v odůvodnění návrhu no-

vých stavebních předpisů, cílem nové právní
úpravy je město urbánní (takové, které má
obecně městský charakter a nabízí adekvátní
množství služeb a vybavenosti), kompaktní
(takové, které dobře využívá své pozemky
a zbytečně nezastavuje volnou krajinu) a zelené (takové, které nabízí svým obyvatelům
dostatek veřejných zahrad a parků a které
chrání a rozvíjí svou volnou krajinu).
Struktura Pražských stavebních předpisů
odpovídá struktuře stavebního zákona.
Nejprve jsou uvedeny obecné požadavky
na uspořádání území, následují požadavky na vymezování a standard veřejných
prostranství, parcelaci a umisťování staveb.
Dále jsou uvedeny požadavky pro povolování a užívání staveb a na závěr jsou obsaženy požadavky specifických typů staveb
(stavby pro rodinnou rekreaci a zahrádkářské osady, stavby pro zemědělství, stavby

»
»
»

»

Městská část Praha 16, Úřad městské části, Odbor občansko správní, náměstí
Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín, Mgr. Jiannis Georgiou, DiS., tel.: 234 128 240,
Bc. Ondřej Nachtigal, tel.: 234 128 242, e-mail: spravni@praha16.eu,
Městská část Praha - Lipence, Úřad městské části, K Obci 47, Praha-Lipence,
tajemnice Hana Schwarzová, tel.: 257 924 350, e-mail: schwarzova@mclipence.cz,
Městská část Praha - Lochkov, Úřad městské části, Za Ovčínem 1, Praha-Lochkov, tajemnice Bc. Vladimíra Schwabová, tel.: 257 811 836, e-mail: urad@praha-lochkov.cz,
Městská část Praha - Velká Chuchle, Úřad městské části, U Skály 262, Praha-Velká
Chuchle, Sekretariát, Odbor vnitřní správy a soc. věcí, pokladna, Jana Černá,
tel.: 257 940 326, e-mail: cerna@chuchle.cz,
Městská část Praha - Zbraslav, Úřad městské části, vedoucí odboru Kancelář starosty
Ing. Ivana Kohoutová, tel.: 257 111 817, e-mail: ivana.kohoutova@mc-zbraslav.cz,
Marta Spáčilová, asistentka, tel.: 257 111 834, e-mail: marta.spacilova@mc-zbraslav.cz.

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI – UMÍSTĚNÍ A KONTAKTY
MČ Praha-Lipence
Volební okrsek č. 39001 – Základní škola Lipence, Černošická 168, tel.: 724 189 008.
MČ Praha-Lochkov
Volební okrsek č. 40001 – zasedací místnost Úřadu MČ, Za Ovčínem 1, tel.: 724 305 268.
MČ Praha 16 (Radotín)
Volební okrsek č. 16001 - Dům s pečovatelskou službou, K Cementárně 1522/1c,
pro voliče bydlící v oblasti Edenu na adrese: Častonická, Hadravská, Jarkovská, K Cementárně, Kejnická, Ledvická, Na Cikánce, Pod Klapicí, Pod Velkým hájem, Prvomájová – č. or.
lichá 1-9 (stará zástavba), Safírová, Slavičí, Slinková, Strážovská - č. or. 3-17 a 2-6, U Drážky,
U Učiliště, V Edenu, V Sudech, Vápenná, Vinohrady, tel.: 702 279 091.
Volební okrsek č. 16002 - Kulturní středisko Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15,
pro voliče bydlící v oblasti Viniček na adrese: Dehtínská, Javořická, Jelenovská, Karlická, Kolová, Lošetická, Na Viničkách, Na Výšince, náměstí Osvoboditelů - stará zástavba u parku,
Nýrská, Otínská, Příbramská, Staňkovka, U Starého stadionu, U Viniček, Vojetická, Zderazská, Zdická, tel.: 702 279 092.
Volební okrsek č. 16003 - Sportovní hala Radotín, U Starého stadionu 1585/9,
pro voliče bydlící v oblasti Sídliště na adrese: Sídliště, Týřovická, tel.: 702 280 845.
Volební okrsek č. 16004 - Základní škola Radotín, přístavba u budovy jídelny,
Loučanská 1112/3,
pro voliče bydlící v oblasti od Horymírova náměstí po Rymáň na adrese: Horymírovo
náměstí, Václava Balého, Felberova, Ježdíkova, K Berounce, K Lázním, Ke Zděři, Loučanská,
Macháčkova, Na Rymáni, náměstí Sv. Petra a Pavla, Stadionová, Zítkova, tel.: 702 279 040.
Volební okrsek č. 16005 - Jazyková škola Channel Crossings, Vrážská 238/8,
pro voliče bydlící v oblasti Benátek na adrese: Josefa Kočího, K Přívozu, Kraslická,
Matějovského, Na Benátkách, Nýřanská, Šárovo kolo, Tachovská, U Jankovky, V Parníku,
Věštínská, Vrážská, Výpadová, Zbynická, tel.: 702 279 041.
Volební okrsek č. 16006 - Restaurace Pivní sanatorium, Štěrková 549/15,
pro voliče bydlící v oblasti Lahovské na adrese: Chatová, Jarmily Novotné, Kalabisova,
K Višňovce, Minerální, Otěšínská, Plánická, Pod Lahovskou, Radkovská, Sobětická, Solná,
Strážovská - mezi č. or. 63-123 a 58-78 včetně č. ev. 2141, Strunkovská, Topasová,
U Sanatoria - č. or. 11-45 a 26-52, Živcová, tel.: 702 279 042.
Volební okrsek č. 16007 - Sokolovna TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622/2,
pro voliče bydlící v oblasti Říháku na adrese: Achátová, Ametystová, Býšovská, Čedičová,
Grafitová, Jaspisová, Na Betonce - mezi č. or. 7-17 a 2-24 včetně č. ev. 2098 (stará zástavba),
Na Říháku, Prvomájová - mezi č. or. 18-36 a 11-47, Strážovská – mezi č. or. 8-56 a 19-61,
Štěrková, U Sanatoria mezi č. or. 1-9 a 6-22, U Vápenky, Vykoukových, tel.: 702 279 043.
Volební okrsek č. 16008 - Kulturní středisko Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15,
pro voliče bydlící v oblasti nového sídliště na adrese: Na Betonce (nová zástavba),
Prvomájová - č. or. sudá 2-16 (nová zástavba), náměstí Osvoboditelů (nová zástavba),
tel.: 702 279 093.
MČ Praha-Velká Chuchle
Volební okrsek č. 54001 – ZŠ Charlotty Masarykové – učebna 2. A
(přízemí nové přístavby), Starochuchelská 240, Velká Chuchle, tel.: 602 200 832.
Volební okrsek č. 54002 – ZŠ Charlotty Masarykové – učebna 2. B
(přízemí nové přístavby), Starochuchelská 240, Velká Chuchle, tel.: 774 648 952.
Volební okrsek č. 54003 – Učebna v 1. patře Safiny, V Lázních 1, tel.: 774 123 099.
MČ Praha-Zbraslav
Volební okrsek č. 56001 – Základní škola, Hauptova 591, tel.: 734 159 649.
Volební okrsek č. 56002 – Hasičská zbrojnice, Žitavského 571, tel.: 734 159 650.
Volební okrsek č. 56003 – Základní škola, Nad Parkem 1180, tel.: 734 159 651.
Volební okrsek č. 56004 – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,
Žabovřeská 250, tel.: 734 159 652.
Volební okrsek č. 56005 – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,
Žabovřeská 250, tel.: 734 159 653.
Volební okrsek č. 56006 – Základní škola, Nad Parkem 1180, tel.: 734 159 654.
Volební okrsek č. 56007 – Základní škola, Nad Parkem 1180, tel.: 734 159 655.
Volební okrsek č. 56008 – Základní škola, Nad Parkem 1180, tel.: 734 159 656.
Volební okrsek č. 56009 – Základní škola, Nad Parkem 1180, tel.: 734 159 657.
Volební okrsek č. 56010 – Objekt čp. 125, Lahovičky, Strakonická ul., tel.: 734 159 658.

a zařízení pro reklamu a informace).
Z požadavků na umisťování staveb můžeme zdůraznit následující.
Pro posouzení stavby a pro ověření vzájemných vztahů mezi budovami Pražské
stavební předpisy stanovují tři základní
atributy: uliční čára, stavební čára a regulovaná výška budovy, které budou definovány
v územních a regulačních plánech.
Je stanoven požadavek povinného odstupu od hranice pozemku pro případy, kdy
stavby mezi sebou vytvářejí volný prostor.
Základní požadavek na odstupy budov
je stanoven tzv. odstupovým úhlem, který
chrání stávající zástavbu před nepřiměřeným zastíněním navrhovanými budovami.
Je stanoven systém výpočtu kapacit parkování. Pro stavby je stanoven minimální
požadovaný a maximální přípustný počet
stání. Základní počty stání pro jednotlivé
účely užívání stanoví příloha č. 2 Pražských
stavebních předpisů.
Změnou oproti celostátní vyhlášce je

omezení obecného odkazování na normové
hodnoty. Pražské stavební předpisy v příloze
č. 1 stanovují konkrétní požadavky na stavby
a zároveň v předpisu zavádí odkazy na vybrané normy tak, aby bylo jasné, které vybrané
technické požadavky norem mají být splněny.
Z některých ustanovení Pražských stavebních předpisů lze za podmínek stanovených
ve stavebním zákoně povolit výjimku.
Předpis v závěru obsahuje přechodná
ustanovení, ze kterých vyplývá, že je-li dokumentace nebo projektová dokumentace
zpracována přede dnem nabytí účinnosti
nařízení, bude stavebním úřadem posouzena podle dosavadní právní úpravy (podle
vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy). Dokumentaci, kterou má stavebník již zpracovanou a projednanou, nemusí přepracovávat.
Pro názorné vysvětlení jednotlivých ustanovení bylo spolu s předpisem připraveno
rozsáhlé odůvodnění, podrobně komentující jednotlivá ustanovení včetně grafických
vyobrazení.

Vítání občánků. Městská část Praha 16
pořádá dne 2. října 2014 slavnostní akci
„Vítání nejmenších občánků Radotína“. Na
ni budou pozvány děti, které se narodily
v období od února do července 2014. Děti
budou uvítány jako noví občánci města Radotína a budou jim předány pamětní knihy
s dárečky a květinou pro maminku. V dopoledních hodinách bude z důvodu této
akce zcela uzavřeno pracoviště matrik Odboru občansko správního ÚMČ Praha 16
na adrese Václava Balého 23/3 v Radotíně.
O službu CzechPOINT a ověřování je v této době možné požádat na Odboru živnostenském ÚMČ Praha 16 na adrese náměstí
Osvoboditelů 21/2a a dále také na pobočkách České pošty, s.p.
Majitelů m č t y ř nohých mi láčk ů .
31.8.2014 byl posledním dnem k zaplacení
druhé splátky místního poplatku ze psů
za letošní rok. Sazby a splatnost místního
poplatku ze psů stanovuje obecně závazná
vyhláška č. 23/2003 Sb. hlavního města
Prahy, v platném znění. Tato druhá splátka
se týká majitelů psů, kteří bydlí v obytných
domech a splátka činí 1500 Kč/rok. V případě obyvatel Radotína se poplatek platí
hotově v pokladně Úřadu městské části
Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a
(dveře č. 1), poštovní poukázkou prostřednictvím pošty nebo bezhotovostním převodem na účet číslo 19-2000861379/0800
vedený u České spořitelny, a.s. K identifikaci platby je nutno použít variabilní
symbol přidělený správcem poplatku.
Stále se najdou i takoví majitelé psů, kteří
nemají zaplacený místní poplatek, který
byl splatný do 31. března 2014. Těmto zapomnětlivým majitelům byly již odeslány
platební výměry, a pokud poplatek přesto
neuhradí, bude následovat vymáhání pohledávek a předání exekutorovi.
Na P+R se vrací rezidenti. Na základě vyhodnocení nového režimu užívání městského parkoviště P + R v Prvomájové ulici
a studie dopravy v klidu v centru Radotína
dochází od září k opětovné změně v režimu užívání tohoto odstavného parkoviště.
20 z 57 zdejších parkovacích míst je opět
vyčleněno pro rezidenty. Tato úprava byla
zvolena i proto, že navzdory rozsáhlé webové a letákové kampani nebylo během
posledních měsíců parkoviště plně využíváno. Žádné z vyčleněných rezidenčních
míst však již není volné. Technická správa
komunikací hl. m. Prahy totiž s jejich nabídkou nejprve oslovila ty, s nimiž byla
původní smlouva rozvázána. Kapacitu je
proto v současné době naplněna.
Zateplování bytových objektů v Radotíně.
V právě probíhající etapě dostávají nový
plášť, včetně zateplené střechy, obecní
domy čp. 1065 až 1068 v ulici Sídliště
(řada kolem Karlické). Veškeré práce
provádí firma Xedos s.r.o., která zvítězila
v červnovém výběrovém řízení. Do tohoto
výběru se přihlásilo třináct firem, vybrána
byla nabídka s nejnižší cenou – ta činila
3,98 milionu Kč. Nejprve dostane teplý kabát severní stěna směrem ke Karlické ulici.
Na jižní části domu se začne pracovat až
po vyhnízdění zdejších jiřiček. Termín pro
dokončení celé stavby je posledního listopadu, firma však doufá, že se jí podaří vše
zcela hotové předat investorovi, tedy městské části, o něco dříve. A jak budou domy
s novou fasádou vypadat? Stejně, jako již
dokončené budovy čp. 1061 až 1063, barevné provedení bylo zvoleno totožné.

Centrum Radotín
Naposledy jsme o projektu Centra Radotín informovali po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí mezi MČ Praha 16 a firmou
VCES Property Development a.s. v lednu
letošního roku.
Dodatek s uvedenou firmou, která je
developerem stavby, byl na mimořádném
zastupitelstvu Městské části Praha 16 jednohlasně schválen 21. července 2014. V původní
smlouvě byla výstavba obchodní třídy spojena
se stavbou etapy A, ale ukázalo se, že je třeba
ji spojit s úpravou křižovatky pod Korunou,
proto se „třída“ vyjmula z první etapy.
Během října bude podána na stavební
úřad dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí pro etapu A Centra Radotín, tj.
pro bytovou zástavbu za ulicí Na Betonce. Součástí toho bude výstavba nového
parkoviště na začátku budoucí obchodní
třídy (v prostoru mezi kotelnou a obslužnou
komunikací za OD Albert). „Důležitou prioritou v rámci výstavby Centra je pro nás zachování stávajícího počtu parkovacích míst
pro rezidenty, eventuálně i příprava systému
řešení dopravy v klidu v souladu s platnou
legislativou, ve kterém budou zvýhodněni
spoluobčané žijící v lokalitě náměstí Osvoboditelů a přilehlých ulic,“ uvedl starosta
Městské části Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík.
Předpoklad zahájení výstavby první části
(etapa A) je druhá polovina roku 2015.

Svoz bioodpadu díky nové technice
Úspěch v dotačním řízení současně
znamená zásadní zlepšení služeb pro
oby vatele Radotína, kteří již nebudou
muset trávu, listí, větve a další kompostovatelný odpad vozit přímo do
Sběrného dvora (i když tato možnost
samozřejmě dál zůstává, stejně jako
v posledních 9 letech jeho fungování).

TS zahajují od 16. září svoz tohoto odpadu z celého území Radotína, který
bude probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek
na celkem deseti vytipovaných místech
v různých lokalitách (viz tabulka).
Z důvodu následného odlišného způsobu zpracování se odděleně ukládá do
jednoho kontejneru tráva, listí a padané
plody a do druhého samostatně větve

(na každém stanovišti budou v tentýž
den přistaveny v jiný čas). Do kontejnerů je zakázáno vhazovat ostatní druhy
odpadů a též kuchyňské zbytky, zvířecí
exkrementy atd. Občané se nemusí obávat nedorozumění, na místě bude vždy
po celou dobu 45minutového přistavení
kontejneru odborná obsluha, která s uložením poradí.
Se svozem v podobném rozsahu se počítá vždy na jaře a na podzim každého roku.

Svoz BIOodpadu Podzim 2014
Čas přistavení

Čas přistavení

Čas přistavení

Čas přistavení

Tráva, listí

13,00-13,45

Větve

17,00-17,45

Čas přistavení

14,00-14,45

15,00-15,45

16,00-16,45

17,00-17,45

13,00-13,45

14,00-14,45

15,00-15,45

16,00-16,45

16.9.2014

úterý

Macháčkova

Na Rymáni x K Berounce

Zdická x Vojetická

Garáže Zderazská

Šárovo kolo

18.9.2014

čtvrtek

Nám. Osvoboditelů - odstavná
plocha pod Albertem

Prvomájová x U Vápenky

Radkovská x Živcová

Strunkovská x Strážovská

Otěšínská x K Višňovce

30.9.2014

úterý

Šárovo kolo

Macháčkova

Na Rymáni x K Berounce

Zdická x Vojetická

Garáže Zderazská

2.10.2014

čtvrtek

Otěšínská x K Višňovce

Nám. Osvoboditelů - odstavná
plocha pod Albertem

Prvomájová x U Vápenky

Radkovská x Živcová

Strunkovská x Strážovská

14.10.2014

úterý

Garáže Zderazská

Šárovo kolo

Macháčkova

Na Rymáni x K Berounce

Zdická x Vojetická

16.10.2014

čtvrtek

Strunkovská x Strážovská

Otěšínská x K Višňovce

Nám. Osvoboditelů - odstavná
plocha pod Albertem

Prvomájová x U Vápenky

Radkovská x Živcová

30.10.2014

čtvrtek

Zdická x Vojetická

Garáže Zderazská

Šárovo kolo

Macháčkova

Na Rymáni x K Berounce

4.11.2014

úterý

Radkovská x Živcová

Strunkovská x Strážovská

Otěšínská x K Višňovce

Nám. Osvoboditelů - odstavná
plocha pod Albertem

Prvomájová x U Vápenky

11.11.2014

úterý

Na Rymáni x K Berounce

Zdická x Vojetická

Garáže Zderazská

Šárovo kolo

Macháčkova

13.11.2014

čtvrtek

Prvomájová x U Vápenky

Radkovská x Živcová

Strunkovská x Strážovská

Otěšínská x K Višňovce

Nám. Osvoboditelů
- odstavná plocha pod

Poznámky k tabulce a organizačního charakteru:
» Na uvedených stanovištích se dle časového harmonogramu v týž den vystřídají 2 kontejnery, jeden na větve a druhý na trávu, listí
a padané plody (viz čas přistavení).
» V tabulce je třeba dohledat datum a místo přistavení kontejneru a v horní části odpovídajícího sloupce uvedený časový rozsah
přistavení kontejneru samostatně pro větve a pro ostatní bioodpad.
» Při přistavování kontejnerů může dojít k možnému nedodržení přesného času přistavení z důvodu nutnosti vyměnit plný kontejner
za prázdný v areálu TS, nebo kvůli zdržení občany, kteří přivezou bioodpad na poslední chvíli na předchozí stanoviště kontejnerů.
Zdržení by nemělo přesáhnout 10 minut a předem se za něj omlouváme.

2. e-aukce pro občany a podnikatele
Radotínská radnice opět po roce nabídla občanům a podnikatelům v regionu
Prahy 16 možnost zúčastnit se elektronické
aukce a dosáhnout tak výhodnějších cen
elektřiny a zemního plynu, než jaké jsou
běžné nabídky nejen hlavních, ale dokonce
i alternativních dodavatelů. Další úspory
čekají díky e-aukci i samotnou radnici.
Aukce byla opět uspořádána Městskou
částí Praha 16 ve spolupráci se společností eCENTRE a úspory jsou, přes loňské
i letošní zlevnění u velkých dodavatelů,
opět velmi významné. Všichni přihlášení
dosáhnou díky aukci úsporu nákladů, a to
u obou soutěžených komodit. V případě
elektřiny dosahuje průměrná úspora
16,49 %, u plynu je to dokonce 26,46 %.
Pokud úsporu vyjádříme finančně, tak
účastníci 2. e-aukce ušetří za 2 roky odběrů od vítězného dodavatele v průměru

více než 3500 Kč na elektřině a více než
7700 Kč na plynu, a to za každé odběrné
místo.
Připomeňme ještě, že díky loňské
1. elektronické aukci v našem regionu
ušetřily domácnosti u elektřiny průměrně
30,84 % a u zemního plynu v průměru 22,17 %. U podnikatelů bylo vloni dosaženo neuvěřitelné průměrné úspory u elektřiny přes 50 % a u plynu okolo 20 %.
Vítěznými dodavateli se staly v elektrické
energii společnost RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., a v zemním plynu společnost
SPP CZ, a.s. (ta je členem Slovenského plynárenského průmyslu).
Pro zúčastněné občany i podnikatele byly
nové smlouvy o dodávkách daných komodit
připraveny k podpisu dne 8. září, jak jsme
informovali na webových stránkách MČ,
a účastníci byli jednotlivě kontaktováni.

Další opatření proti povodni
nabytých se začalo vedení Městské části
Praha 16 již dva měsíce po povodních
zabývat možným řešením protipovodňové ochrany nejvíce postižených oblastí
„Šárovo kolo“ a „Rymáně“. Radnici byla
následně doručena petice občanů bydlících
v těchto oblastech Radotína, která pomohla při následných jednáních.
Příprava řešení protipovodňové ochrany v oblasti „Šárovo kolo“ byla zde využita
i z pohledu řešení každodenních střetů
cyklistů, automobilistů a pěších na poměrně úzké místní komunikaci. Na základě
zpracovaných studií projednaných na
Magistrátu hlavního města Prahy (Institut
plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Komise
Rady hlavního města Prahy pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření hlavního města Prahy) byla ochrana
těchto částí Radotína zařazena do plánu
investičních akcí hlavního města Prahy.
Následně byla zpracována projektová
dokumentace pro územní rozhodnutí na
akci „Šárovo kolo“, která řeší náhradu
stávajícího zemního valu protipovodňovou
betonovou zdí v místě oplocení jednotlivých nemovitostí a v místě vjezdů a vchodů jsou navržena mobilní protipovodňová
hrazení. Celé opatření je projektováno na
výšku dvacetileté povodně s navýšením
o 50 cm. Vedle protipovodňové zdi je navržen chodník pro pěší o šířce 2,5 metru.
V zeleném pásu oddělujícím vozovku od
chodníku jsou v místech, kde to šířka
umožňuje, parkovací stání.
Pops a né ře š en í bylo projek tová no
v součinnosti s občany bydlícími v oblasti
„Šárovo kolo“ a jejich připomínky byly zapracovány do dokumentace, jež byla následně projednána s 1. náměstkem pražského
primátora Jiřím Vávrou s příslibem zařazení této stavební akce do plánu investičních
akcí hlavního města Prahy pro rok 2015.
V současné době se zpracovává projekt
pro stavební povolení pro oblast „Rymáně“, který zahrnuje navýšení stávajícího
zemního valu mezi řekou Berounkou a tratí
Českých drah, mobilní protipovodňové

hrazení přes místní komunikaci přecházející tento zemní val a zemní val umístěný za
stávající asfaltovou komunikací okolo Zděře
končící u nového stadionu. Tato ochrana je
opět navržena na dvacetiletou povodeň
s navýšením o 50 cm. V průběhu měsíce
září, kdy bude k dispozici pracovní výtisk
této dokumentace, bude svolána schůzka
s občany bydlícími v dotčené oblasti a bude
s nimi tato dokumentace projednána.
Od začátku letošního roku probíhají
také jednání týkající se vybudování protipovodňových opatření k ochraně průmyslového areálu. U těchto jednání je Městská
část Praha 16 jen určitým gestorem, neboť
je ze strany radnice vnímán případný
dopad budoucího možného hromadného
opouštění tohoto areálu stávajícími subjekty s negativními důsledky, jakými by bylo
například snížení počtu pracovních míst,
ale také situace podobných prázdných
areálů, v nichž se koncentrují sociálně
nepřizpůsobiví spoluobčané. Další jednání
s podniky, na kterém bude představena
první zpracovaná verze projektu, je naplánováno na druhou polovinu měsíce září.
Již v červenci 2013 byla sestavena užší
pracovní skupina Povodňové komise Radotín a Krizového štábu MČ Praha 16,
která měla za cíl připravit během svých
pravidelných jednání nový vzorový povodňový plán pro občany vlastnící nemovitosti
v ohrožených oblastech (v návaznosti mj.
na aktualizovaná data z červnové povodně
a zjištěné nové potřeby), navrhnout řešení
pro další zlepšení vyrozumívání obyvatel při
všech typech krizových situací a navrhnout
a realizovat úpravy v oblastech personálního, materiálního a technického zázemí. To
vše nejen pro případ povodní, ale i dalších
možných krizových situací, které by mohly
Radotín postihnout.
Vyrozumívání obyvatel
V případě zvýšení informovanosti občanů v ohrožených oblastech pracovní skupina nejprve zjišťovala možnosti a realizovaná řešení u dalších podobně, a v posledních
letech opakovaně, postižených obcí a měst.
Na základě vyhodnocení zkušeností byla

V případě jakýchkoli dotazů či požadavku
na náhradní termín schůzky je možné kontaktovat organizátora Ing. Jana Gebauera
(e-mail: jan.gebauer@partnerecentre.cz,
tel.: 724 878 800).
A na další úspory se těší i samotná radnice. „Městské části Praha 16 se v příštím roce
podaří ušetřit na elektrické energii dalších
zhruba 51 tisíc korun bez DPH oproti cenám z letošního roku, a to díky pružnému
reagování a další elektronické aukci uskutečněné v letních měsících,“ říká radotínský
starosta Mgr. Karel Hanzlík.
Navíc oproti loňsku, kdy se městská
část poprvé zapojila do e-aukce na dodávky elektřiny, bude jednodušší i administrativa, protože vítězným dodavatelem
se stal opět Amper Market, a.s. Jen pro
srovnání, kdyby radnice neřešila ceny
energií a zůstala u dominantního pražského dodavatele, při standardních cenách
by úhrada byla vyšší o cca 150 000 Kč bez
DPH za rok.

dohodnuta návštěva krizového centra
Městského úřadu Beroun, který používá sofistikovaný systém vyrozumívání. Při jeho
praktické ukázce v prosinci 2013 (pravidelná měsíční zkouška systému vyrozumívání
obyvatel Berouna, kteří mají nemovitosti
v zátopovém území řeky Berounky a říčky
Litavky) bylo zjištěno, že tamější systém
sestává ze 3 vzájemně propojených podsystémů a výsledný výstup je vyrozumívání,
které v jedné vlně trvá cca 80 minut. Po
celkovém zvážení nakonec toto řešení nebylo zvoleno, a to vzhledem k jeho finanční,
organizační i personální náročnosti, navíc
s ohledem na to, že systém má pouze jednoúčelové využití v případě povodní.
Jako nejvhodnější nakonec bylo zvoleno
využití systému vyrozumívání prostřednictvím SMS zpráv, kdy občané v povodní
ohrožené oblasti či nemovitosti budou
zdarma vyrozuměni SMS zprávou o daném nebezpečí či předpokládaném vývoji
celé situace. Vše se nemusí vztahovat pouze na povodně a krizové situace obecně,
ale systém může být v budoucnu využit
i pro případ řešení dalších mimořádných
situací (přerušení dodávky vody či elektrické energie, dopravní nehody, uzavírky
komunikací apod.).
Další způsob informování obyvatelstva,
který při loňské povodni bohužel vinou
Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) zcela
selhal, byly poplachové sirény. Městská část
Praha 16 ihned po povodni dohodla s pracovníky MHMP přesný postup pro případné
budoucí krizové situace, tak aby využití sirén
bylo standardní součástí informování obyvatelstva a doplňovalo vlastní (při povodni 2013
několikrát denně používaný) místní rozhlas.
Díky opakovanému upozorňování ze
strany radotínské radnice na poruchy
funkčnosti poplachových sirén (zjištěné
při pravidelné měsíční zkoušce prováděné
na celém území České republiky v roce
2013 i první polovině roku 2014) rozhodl
Hasičský záchranný sbor České republiky
o instalaci a začlenění nového vysílače
Jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva, který zvýší sílu signálu
v oblasti Radotína a Zbraslavi, a nemělo
by tak docházet k poruchám funkčnosti
poplachových sirén. K modernizaci sirén

Projekt Mobilní radnice startuje
úřadu při vyřizování svých záležitostí.
Od 15. září 2014 začne služba fungovat a je zacílena na handicapované
občany (ZTP) a osoby 75leté a starší,
a to v první fázi pouze pro území Radotína. Koncem roku 2014 bude dosavadní provoz vyhodnocen a rozhodne
se o jeho úspěšnosti a otázce dalšího
rozšíření na širší skupinu osob nebo
na území dalších městských částí (zde
by však podmínkou byla jasná pravidla spolupráce s místními radnicemi).
Služba bude v této fázi zajišťována
bez pořízení speciálních mobilních
pracovišť (např. automobily s připojením k firemní síti/internetem), pouze
s využitím stávajícího vozového parku.
„Podobnou službu již některé radnice v republice mají, ale většinou v ní
zajišťují pouze nejzákladnější informační a poradenské služby. My jsme
se vydali jinou, složitější cestou. Do
terénu za lidmi vždy vyrazí plně kvalifikovaný pracovník příslušného pracoviště znalý odborné problematiky,“
říká starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík.
Pracovník na místě občanovi poradí,
jak si konkrétní záležitost vyřídit, jaké
doklady či dokumenty jsou potřeba.
„V případě některých vybraných agend
dokonce bude možné celou záležitost
vyřídit na místě hned při první návštěvě, případně se úředník vrátí po vyříze-

ní věci na úřadě. Takováto služba bude
pro seniory i tělesně postižené z Radotína velkým přínosem,“ věří tajemník

Úřadu městské části Praha 16 Ing. Pavel
Jirásek, který je duchovním otcem myšlenky a současně odpovědnou osobou
za přípravu a realizaci celého projektu.
„Od radikálních úsporných opatření
včetně reorganizace realizované v roce
2007 a zásadního rozšíření úředních
hodin ÚMČ od května 2011 je to třetí
významný krok, kterým se radnice
snaží být na jednu stranu maximálně
úspornou, na druhou však neustále
rozšiřovat své služby a vycházet vstříc
potřebám občanů,“ dodává Jirásek.
V první fázi je do této novinky
zahrnuto 13 konkrétních činností
(agend) zajišťovaných Úřadem městské části Praha 16 a jedna agenda, kterou mají na starosti Technické služby
Praha - Radotín.

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

Služby (agendy) zahrnuté do projektu Mobilní radnice
» agenda ověřování
» místní poplatky ze psů
» zábory veřejného prostranství
» poradenství a pomoc při stěhování do domů s pečovatelskou službou
» agendy evidence obyvatel a osobních dokladů (občanské průkazy)
» sociální poradenství (dávky, pěstounská péče, sociálně právní ochrana
dětí, veřejný opatrovník)
» pomoc při žádání o sociální dávky na Úřad práce ČR
» poradenství pro stavebníky
» vyhrazená parkovací místa pro osoby těžce postižené na zdraví
» vydání rybářského lístku
» kácení dřevin rostoucích mimo les (poradenství a pomoc při vyplnění
žádosti)
» povodňové plány nemovitostí
» ubytování v Rekreačním zařízení v Chrobolech
» agenda pronájmu hrobových míst
spočívající v přechodu z analogové radiové
sítě na síť digitální, díky níž by mělo být
dosaženo rychlejšího ovládání skupin sirén
a vyšší spolehlivosti provozu, nyní přistoupilo i samotné hlavní město, které na tento
přechod vyhlásilo v létě veřejnou zakázku.
Povodňový plán nemovitosti
Podmínkou pro zařazení do systému
rozesílání varovných SMS zpráv pro případ
povodně bude odevzdání aktualizovaného
povodňového plánu nemovitosti. Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí
v záplavovém území, jsou povinni mít pro
svou vlastní potřebu a pro potřebu součinnosti s povodňovým orgánem zpracované
povodňové plány, a to dle ustanovení
§ 71 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon),
v platném znění. Při nesplnění zákonné
povinnosti mít zpracovaný povodňový plán
nemovitosti hrozí finanční postih až do
výše 100 000 Kč. O této povinnosti jsme již
veřejnost opakovaně informovali, naposledy
v Novinách Prahy 16 č. 2/2013 a na webových
stránkách Městské části Praha 16.
I v případě povodňového plánu nemovitosti je snahou radotínské radnice být
co nejvíce nápomocna svým občanům,
a tak byl vytvořen vzorový formulář, který
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách www.praha16.eu v sekci
Městská část – Bezpečnost a krizové řízení.
V tištěné podobě je formulář k dispozici na
podatelně Úřadu městské části Praha 16
v ulici Václava Balého 23/3. V tomto formuláři budou mít občané možnost uvést
až tři telefonní čísla, na která budou moci
dostávat varovné SMS zprávy.
Jako nadstandardní varianta je pro
obyvatele Radotína nabízena seniorům od
75 let a handicapovaným možnost využít
nové služby Mobilní radnice (viz další článek na této straně NP16), při jejímž využití
přijde pracovník Úseku krizového řízení
a vymáhání pohledávek Kanceláře úřadu
k občanovi až domů, poradí mu a pomůže
s vyplněním formuláře.
Zabezpečení při řešení mimořádných
událostí
Z technické stránky chodu Povodňové
komise Radotín v červnu 2013 se jako
nejpotřebnější ukázalo neexistující krizové

centrum, které by bylo vybaveno veškerou
potřebnou technikou a rovněž v něm byl
zajištěn chod i v případě výpadku elektrické
energie. Proto Rada městské části Praha 16
souhlasila se zřízením krizového centra, a to
jako další formy využití zasedací místnosti
v 1. patře hlavní budovy radnice.
Díky pracovní skupině Povodňové komise Radotín a Krizového štábu MČ Praha 16
je nyní po technické stránce tento prostor
připraven téměř okamžitě poskytnout zázemí pro řešení nejen povodní, ale i dalších
možných krizových situací vzniklých na
území Radotína. Místnost je vybavena serverem, na němž jsou uložena klíčová data
pro krizové orgány, dále například poštovním serverem, vše je připojeno k počítačové
síti úřadu a zajištěno proti krátkodobému
v ýpadku elektrického proudu. Dalším
vybavením je televize a pevně zabudovaný
projektor, obě zařízení jsou připravena
k vzájemnému propojení obrazu a promítaní TV signálu/obrazovky PC/disku DVD, je
zde vyřešen i přístup k internetu v několika
stupních zabezpečení. V současné době je
počítáno i s dlouhodobým výpadkem elektrického proudu a probíhá výběr vhodného
náhradního zdroje elektrické energie.
Dalším z kroků bylo navýšení počtu
členů a spolupracovníků obou klíčových
krizových orgánů MČ Praha 16 a nově
bylo mj. ustaveno a personálně obsazeno
10 pracovních skupin Povodňové komise
Radotín pokrývajících celou škálu potřeb.
Materiálně se podařilo vytvořit a zpracovat mapové podklady zátopového území
pro potřeby povodňové komise, dovybavit
členy Povodňové komise Radotín a Krizového štábu Městské části Praha 16, a to od
identifikačních průkazů členů přes označené
reflexní ochranné oblečení a vesty, označení
služebních vozidel až po vytyčovací pásky.
Nově k vybavení přibyly například svítilny,
megafony, vysílačky, ale i mobilní telefony
(z důvodu možnosti dovolat se na nově zřízené krizové linky) a zřízeny byly i krizové
e-mailové účty. Telefonní čísla i e-mail budou vždy aktivovány automaticky v případě
hrozící či nastalé mimořádné události.

Sociální politika a bezpečnostní... Moderní český webový katalog Carmen v radotínské knihovně
peněz končí v kapsách vlastníků objektů.
V místech, kde fungují takové ubytovny, pak zástupcům samospráv vznikají
s příslušníky podobných skupin velké
problémy. Jde o veřejný pořádek, drogovou
problematiku, zvýšený nápor trestné činnosti apod. S těmito okolnostmi se velice
těžce bojuje, hlavně v okamžiku, kdy jsou
podstavy v řadách policejních sborů.
Uvedené zá ležitosti se v poslední
době nevyhýbají ani správnímu obvodu
Prahy 16, Radotín nevyjímaje. Z toho
důvodu místní radnice přijala několik
opatření, která by měla situaci především
v centrální lokalitě „šestnáctky“ zklidnit
a stabilizovat. Vedle rozšíření kamerového systému dochází již od začátku května
v problematických místech k podstatně
intenzívnější činnosti Policie ČR a Městské
policie hl. m. Prahy. V některých částech

dne, a především o víkendech, spolupracujeme s bezpečnostní agenturou, která
lokality kolem vlakového nádraží, před hotelovým domem a kolem nákupního centra na náměstí Osvoboditelů monitoruje
a v případě náznaku porušování platných
zákonů či vyhlášek upozorňuje na tuto
skutečnost policejní autohlídku.
V součinnosti s odbory Úřadu městské
části Praha 16 se hledá způsob, jak znepříjemnit život i majitelům nebo provozovatelům ubytoven. Nejdůležitější je však součinnost s občany, kteří mají zájem o klidné
a bezpečné prostředí. Prosíme tedy o spolupráci a zprostředkování důležitých informací na bezplatné linky Městské policie
hl. m. Prahy (156) a Policie ČR (158), které
mají po společných jednáních se zástupci
radotínské radnice řešení této situace jako
současnou hlavní prioritu.

Čerstvě vymalovaná a zrevidovaná knihovna, jejímž zřizovatelem je
Městská část Praha 16, má od konce
srpna opět otevřeno. A pozor, kromě
knihovny, knih a knihovnic tu na čtenáře čeká i nejžhavější novinka tohoto
léta – on-line katalog nové generace se
žhnoucím jménem Carmen!
Carmen přináší zlepšení po stránce
grafické i funkční. Vyhledávání dokumentů a jejich prohlížení je výrazně

Bezpečný podzim 2014
Městská části Praha 16 opět přichystala ve spolupráci s preventisty Policie
České republiky tradiční dopravně-bezpečnostní akci Bezpečný podzim 2014,
a to na sobotu 4. října.
Jejím hlavním cílem je dětem přiblížit a dospělým oživit, jak se správně
a bezpečně pohybovat v silničním

provozu na kole, koloběžce a jaké
je pro to správné vybavení. A také
všechny pobavit.
Během celého odpoledne si „řidiči“ kol,
koloběžek, ale i odstrkovadel budou moci
na jednotlivých soutěžních stanovištích
vyzkoušet například jízdu na dopravním
hřišti řízeném semafory pod bedlivým
dohledem strážníků Městské policie

hl. m. Prahy, stejně jako jízdu zručnosti,
správné ošetření namaskovaných zranění a poskytnutí první pomoci – to
pod vedením Českého červeného kříže.
O případné zapůjčení kola se bude starat Ski a bike centrum Radotín.
V„policejní školce“ se kadetům dostane výcviku a cenných rad, jak se správně
chovat při obtěžování cizími lidmi
i jak zacházet s nebezpečnými
předměty. U stanoviště preventistů Besipu bude možné vyzkoušet
jak dopravní testy, tak i trenažér
nárazu, simulující bouračku. Chybět nebude ukázka výcviku policejních psů i koní Městské policie
hl. m. Prahy ani balónky a pohádka od Klaunů z Balónkova.
A připraveny jsou i výhry –
drobné ceny, ale i třeba lístky na
divadelní představení do Kulturního
střediska U Koruny, do Kina Radotín
či o vstupenky na nově otevřený Biotop
Radotín.
Kdy a kde: v sobotu 4. října od 13.30
do 17.00 hodin na Dětském dopravním hřišti v areálu Základní školy
v ulici Loučanská.

V Hamburku byl i Klub Radotín
Mezinárodní výměny s nízkoprahovým klubem pro děti a mládež Jugendclub
Burgwedel z německého Hamburku se
11.-19. července zúčastnili čtyři mladí lidé
z klubů Krok a Radotín, dvě zaměstnankyně klubu Krok Proxima Sociale o. p. s.,
třináct mladých lidí z Jugendclub Burgwedel a čtyři tamní pracovníci.
Společně strávili devět dní a zažili
a viděli spoustu nového. Němečtí kolegové celý výjezd organizovali
a připravili program: návštěvy lanového centra, zábavního
parku, projížďku na loďkách po
hamburských kanálech nebo
odpoledne u moře v kempu ve
městě Scharbeutz.
Zá žitek to byl obrovsk ý,
někteří byli u moře poprvé –
a někteří se dokonce i poprvé
ocitli mimo Českou republiku.

Komunikovat v angličtině a němčině
občas bylo těžké, ale všechny to naučilo se více poslouchat. Na letošní výjezd
určitě budou ještě dlouho vzpomínat.
Také se již těší na další spolupráci s německým klubem.
Projekt byl realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem za podpory MŠMT.

Kam s KAAN? Do Soběslavi!
Klub Aktivních A Nestárnoucích zve
všechny své příznivce a zájemce na
slibovaný celodenní výlet do Soběslavi
v čase konání rožmberských slavností,
tedy třetí sobotu v září.

Výlet do Soběslavi se koná 20. 9.,
zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle 737 839 042.
Při této příležitosti budou volně
přístupné všechny památky a pamětihodnosti města,
včet ně uni kát ní
knihovny v bývalém rožmberském
hradě.
Společný odjezd
z nádraží Radotín
bude v 6.22 hodin,
připojit se lze i na
Hlavním nádraží
Praha, odkud vyjíždí přímý spoj
do Soběslavi.

rychlejší, snazší a nabízí nové funkce,
které ve stávajícím katalogu chyběly.
Nová je i možnost přihlásit se do uži-

vatelského účtu přes službu moje ID.
Registrovaný čtenář knihovny se do
svého čtenářského účtu přihlásí stávajícími přihlašovacími údaji - zadáním
čísla průkazky a data narození.
Po přihlášení může sledovat stav
a historii výpůjček, poplatků, upomínek, provádět rezervace, prodlužovat
výpůjčky. Výraznou změnou a zlepšením je možnost účastnit se diskuze
k jednotlivým dokumentům a hodnotit je a možnost
budov at si s voje
vlastní „knihovny“
vytvářením svých
seznamů. Pomocí
jednoduchého formuláře lze dokonce
odeslat knihovně
doporučení ke
koupi knihy, kterou
čtenář v katalogu
nenašel.
Katalog se přizpůsobí velikosti
obrazovky, a tak umožní vyhledávání
i uživatelům mobilních telefonů a tabletů. Zajímavá funkce je štítkování - to

Babí léto v Radotíně
V sobotu 4. října to bude na levém
břehu Berounky opět pořádně kulturně
společensky žít – chystá se Babí léto pro
celou rodinu s dechovkou, populární
hudbou, pohádkou a divadlem.
Ten den radotínská radnice pořádá
vedle tradičního Bezpečného podzimu i pohodové rodinné odpoledne
pro všechny generace a především
pro ty, kteří mají rádi dechovku, a to
na náměstí Sv. Petra a Pavla. Program
bude zahájen ve 14.00 hodin starostou
MČ Praha 16 Karlem Hanzlíkem, který
uvede známou dechovou kapelu Týnečanka. Následovat bude v 15.30 hodin
koncert populární zpěvačky Yvetty
Simonové a pak v 17.00 hodin vystoupení legendární zpěvačky Zorky

Kohoutové a jejího syna Karla Valdaufa ml. Pro rodiny s dětmi je od 14.00
hodin ve stanu blízko radnice připraveno představení Divadýlka Kasprle
Kašpárkovo dobrodružství.
Večer od 19.00 hodin pak bude patřit
dospělým i teeanegům a kladenskému
divadlu V.A.D., které vystoupí v sále
KS U Koruny s nevkusně interaktivní
komedií Rozpaky zubaře Svatopluka
Nováka. Děj hry se odehrává během
jednoho kalendářního týdne na zubním oddělení jednoho nejmenovaného
zdravotního ústavu. Ústřední postavou
hry je doktor Svatopluk Novák – nejen
znamenitý dentista, ale také vynikající
člověk se silnými morálními zásadami.
Jeho jedinou chybou je, že bývá občas

umožňuje přihlášenému uživateli vytvářet své seznamy knih a poté je sdílet.
Pro návštěvníka, který není ve zdejší
knihovně zaregistrován jako čtenář,
existuje možnost se tzv. předregistrovat. Tato předregistrace mu umožní
využívat on-line katalog stejně jako
registrovaným uživatelům včetně hodnocení dokumentů a psaní recenzí.
Carmen pracuje jako vyhledávací
nástroje Google nebo Yahoo!, není
třeba vyplňovat konkrétní vstupní pole
Autor, Titul nebo Klíčové slovo, stačí
napsat vyhledávané slovo do vstupního
pole a stisknout tlačítka Hledej.
V knihovně i na jejích webových
stránkách zůstává funkční i původní
katalog Clavius, ale Carmen se díky
svým přednostem patrně brzy stane
hlavním zdrojem informací o knihovním fondu. (A to díky finanční podpoře ministerstva kultury z programu
VISK 3 a zřizovatele knihovny – Městské části Praha 16).

Více na stránkách knihovny:
www.knihovna-radotin.cz

poněkud nerozhodný... Ale od toho jsou
zde diváci, aby Svatoplukovi poradili.
Ten, kdo se chce opravdu dobře pobavit,
ať se „objedná k Zubaři“ co nejdříve.
Tuto reprízu velmi povedené komedie, doporučujeme nejen zubařkám,
zubařům, sestřičkám, bratrům i pacientům. Oč více se bojíte zubaře, o to
lépe si vychutnáte tento povedený kus,
který od kladenských amatérů zakoupilo a hrálo dokonce divadlo ABC.
A kdo se bude potřebovat po zubařích uklidnit u dobrého vínka a pohodové folkrockjazzové hudby v podání
veselé formace Fotr a kolektiv, může
přejít o patro níže na Klubovou scénu
Milana Peroutky po skončení divadla
od 21.00 hodin.
Přijďte si užít dozvuky Babího léta
v Radotíně.

Vladimír Merta na Klubové scéně Milana Peroutky
Český písničkář, publicista, spisovatel, fotograf, architekt a filmový režisér
Vladimír Merta zavítá 18. září na klubovou scénu do Radotína.
Výčet všech jeho životních a tvůrčích počinů by vydal na delší článek,
ale v krátkosti uveďme alespoň ty
nejzásadnější:
Po studiu architektury na ČVUT
v Praze absovoval i režii na pražské
FAMU, kterou zakončil v roce 1976
filmem Smrt krásných srnců (podle
Oty Pavla). Poté působil ve svobodném povolání především jako folkový
zpěvák, skladatel filmové a scénické
hudby a filmový režisér. Intenzivně se
věnoval také fotografování. Od roku
1971 byl členem folkově-literárního
sdružení (Jaroslav Hutka, Jiří Pallas,
Petr Lutka, Vlastimil Třešňák, Vladimír Veit a Dagmar Voňková) a od
roku 1974 členem volného hudebního
sdružení Čundrground (Vladimír
Mišík, Jan Hrubý aj.). Svými texty přispíval do různých časopisů, například

do Mladého světa, Melodie, Tvorby,
Scény a Rocku & Popu. Jeho zřetelné
politické názory mu ztěžovaly přístup
do nahrávacích studií a masmédií,
konflikt s politickou mocí vyvrcholil po folkovém hudebním festivalu
Porta 1986, kdy mu bylo po dva roky

Jak dopadl Srpen v Provence
Srpnový pétanque dne 24. srpna byl
náhradou za turnaj Léto v Provence,
který v červenci po prvním kole rozmetala průtrž mračen. Přes nezvyklý termín byla účast velice pěkná: 31 účastníků vytvořilo s jedním náhradníkem
10 týmů, které si to „rozdaly“ tradičním
švýcarským systémem. Přesto, že počasí
opět několikrát zahrozilo, odehrála se
nakonec potřebná tři kola.
Bombou bylo první místo relativně
neznámého týmu podivuhodného
jména Hroutil, který v sestavě Fučík,
Vlachová, Vlach jako jediný vyhrál
všechny tři zápasy a suverénně zvítězil. Druhým místem se vyznamenal
stále se lepšící Klas Zbraslav (Dvořák,
Dvořáková, Nýčová), který při dvou
vítězstvích dosáhl parádního skóre

plus 16. Třetí se umístil favorizovaný
tým Amigos (Haužvicová, Haužvic,
Řehoř) se skóre plus 10, od kterého se
čekalo více.
Po třech disciplínách je v průběžném pořadí 2. Mistrovství Radotína
v bou lo/kou lo pořádná tlačenice: Vede
Radek Paul, 61 bodů,
před manželskou
dvojicí Jana a Luděk
Haužvicovi, kteří mají
po 60 bodech, 53 bodů
má pak na 4. místě
mladý Jan Pauk. Vedoucí šestici doplňují
5. Pavel Jirásek (47 b.)
a s odstupem 6. Leša
Leiský (31).

zakazováno veřejné vystupování.
Je také mimo jiné autorem hudby
k filmům Fimfárum Jana Wericha
a Fimfárum 2. Napsal román pro
mládež Výhoda podání z tenisového
prostředí. Jeho písňové texty vyšly ve
sbírce Narozen v Čechách.
Stěžejní oblastí Mertovy tvorby
je ale folková hudba. Jeho zpívaná
poezie odráží hledání univerzálně
platných etických kritérií v protipólu
k všeobecné degradaci morálky. Ve
svých textech řeší nejen generační
otázky, problém emigrace či milostné
motivy a pocity zmaru, ale objevuje
i humorné a satirické momenty lidského života.
Vladimír Merta má co říci nejen
sv ým věrným posluchačům, ale
i mladší generaci.
Koncert Vladimíra Merty – 18. září
od 19.00 hodin na Klubové scéně
Milana Peroutky (vchod ze dvora
domu Koruny)

Dalším podnikem, ve kterém půjde
o mistrovské body, bude vrh koulí,
který se uskuteční spolu s tradičním
pétanque-ovým turnajem Loučení
s létem v neděli 21. září. Vrcholem
pak bude Bowlingové kouloidní finále
16. listopadu.
Takže účastníci šampionátu a případní diváci se mají na co těšit!
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INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,
opravy, rekonstrukce, nové montáže.
Václav Císařovský
Ke Zděři 244/23
153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868

MICHAL VAVŘIČKA

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

mobil: 604 404 907
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Cena v Kč
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Formát
inzerátu

www.ottoblanc-gentleman.cz
dámská
a pánská
móda

TE
O
Ě především

E
T
Ý

N

E
VŘ

IL
XT halenky

V
NO

tuniky
košile
spodní prádlo
kabelky

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory

klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, populární zpěv,
rychlokurz klavíru pro dospělé
Ø učíme se hrát pro vlastní potěšení
Ø můžeme docházet k Vám domů
Ø koncertujeme 3x ročně
Ø první 2 hodiny výuky nezávazné
Ø hrajeme písničky, které si vybíráte
Ø žádné stupnice, žádné etudy

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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Osobně na adrese po dohodě termínu:
Kancelář: Strážovská 1561/76, Praha 5
Ateliér: Vyšehradská 2, Praha 2

od českých
výrobců
Náměstí osvoboditelů 69, 153 00 Praha 16 - Radotín, tel.: 257 810 521

základní
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Košile šité na míru z prvotřídních materiálů za
ceny konfekčních košil, pánské prádlo, neviditelné
trička, doplňky, nadměrné velikosti...

Oděvy
od velikosti
S po XL

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)

Tel: 603257455, info@ottoblanc-gentleman.cz

PRO 80TILETOU MAMINKU
KOUPÍME MALÝ BYT
V RADOTÍNĚ –
NÁM. OSVOBODITELŮ
606 736 879

HRAJEME NAPŘ.: SKÁKAL PES, NENÍ NUTNO, MACH A ŠEBESTOVÁ, CESTA,
SEVERNÍ VÍTR, MY HEART WILL GO ON, PRACHOVSKÉ SKÁLY, DÍVÁM SE DÍVÁM.
MÍSTA VÝUKY: Radotín, Velká Chuchle, Zbraslav, Lipence, Černošice, Lety,
Všenory, Dobřichovice, Řevnice, Jesenice, Rudná a další obce v okolí Prahy.
INFORMACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ: e-mail: info@pavelhokr.cz, tel.: 608 745 262

w w w . p a v e l h o k r. c z

J+J
NÁJEMNÍKOVI
s.r.o.

JS ANGLIČTINA RADOTÍN
nabízí

Semestrální kurzy angličtiny a dalších cizích
jazyků pro dospělé i děti
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» podzimní semestr začíná
15. 9. 2014 a končí 30. 1. 2015
» jazykové kurzy pro dospělé
pouze 2 900,- Kč
» max. 8 studentů ve skupině,
mini kurzy - pouze 4 studenti
» kurzy konverzace s rodilým
mluvčím
» příprava na zkoušky FCE, CAE
a státní maturitu
» dětské kurzy s vyzvednutím dětí ve škole
» firemní a individuální výuka angličtiny, francouzštiny a němčiny
» Nově: kurz angličtiny pro 2. - 3. třídu ZŠ s rodilým mluvčím

Jazykové studio Angličtina Radotín
Nám. Osvoboditelů 69, Praha 16 – Radotín
www.anglictina-radotin.cz
tel.: 777 057 013
e-mail: verakunt@yahoo.com

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

����������

PROVOZNÍ DOBA: 1.3. - 30.9.
Po - Pá 9 - 18 (Čt do 19)
POLEDNÍ PAUZA DLE MOŽNOSTI 30 MIN.

So

9.30 - 12.30 (možno až 13.30)
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KOLOBĚŽKY
TŘÍKOLKY
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DĚTSKÁ 12” - 24”
ODRÁŽEDLA
HORSKÁ 26”, 27,5” 29”
TREKKINGOVÁ
CITY I S TORPEDEM

OBLEČENÍ
DOPLŇKY BBB
MOTORIZACE KOL
A TŘÍKOLEK
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(OD R. 2001)
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ELEKTROKOLA
JÍZDNÍ KOLA
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RÁJ PRO CYKLISTY
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zajištěna prostřednictvím České pošty s.p.
Za obsahovou a věcnou správnost odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí.

Made in Germany

PRAHA 5 - RADOTÍN, (STARÉ) SÍDLIŠTĚ 1082
POBLÍŽ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA, KONEČNÁ BUS 244

www.elektrokolo.cz tel.: 602 856 404

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
www.garbine.cz
e-mail: garbine@volny.cz

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

!!! Vyklízení - Stěhování !!!

Vyklízení bytů,
sklepů, pozůstalostí.

•

Odvoz starého
nábytku k likvidaci.

•
•
Odvoz nepotřebných

Stěhování všeho druhu.
věcí k likvidaci.

Telefon: 773 484 056

Zednické a obkladové práce

Váš inzerát uvidí

25 000

• rekonstrukce bytových jader
• rekonstrukce rodinných domů
• ploty, zámkové dlažby
• štuky
• fasády
• jiné zednické práce
možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací

tel:

777 171 206
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Vyrábíme levně a kvalitně:
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Petr Kučera

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE

�

��

párů očí
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-

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

9. 9.

17.30
20.00

10. 9.

17.30
20.00

11. 9.

17.30
20.00

12. 9.

17.30
20.00

13. 9.

17.30
20.00

16. 9.

17.30
20.00

17. 9.

17.30

18. 9.

20.00
17.30
20.00

19. 9.

17.30
20.00

20. 9.

17.30
20.00

23. 9.

17.30
20.00

24. 9.

17.30
20.00

25. 9.

17.30
20.00

26. 9.

17.30
20.00
17.30

27. 9.

30. 9.
1. 10.

20.00
17.30
20.00
17.30
20.00

2. 10.

17.30
20.00

3. 10.

17.30
20.00

4. 10.
7. 10.

8. 10.
9. 10.

17.30
20.00
17.30
20.00
17.30
20.00
17.30
20.00

10. 10. 17.30
20.00
11. 10. 17.30
20.00

Let´s dance: All in USA
110 Kč
Páté pokračování hudebního a hlavně tanečního dramatu s trochou
romantiky – Briana Evigan, Alyson Stoner, Adam G. Sevani
Bezvadný den Itálie
110 Kč
Dva manželské páry řeší své vztahy – vyloží karty na stůl a …
Jak vycvičit draka 2 USA 3D
120 Kč
Soužití draků a obyvatel Blpu je ohroženo. Škyťák a Bezzubka
to sami nezvládnou
Fakjů pane učiteli SRN
120 Kč
Někdo postavil školní tělocvičnu přímo nad jeho ukrytými ukradenými
penězi, a tak se musí vydávat za suplujícího učitele gymnázia...
Láska na kari USA
110 Kč
Schyluje se k souboji dvou odlišných kultur a zcela odlišné skladby
koření. Dobré jídlo ale hory přenáší – Helen Mirren, Manish Dayal
Sex tape USA
120 Kč
Aby obnovili svou vášeň, rozhodnou se natočit video, v němž během
tříhodinového natáčení vyzkoušejí všechny pozice z knihy o sexu
Pošťák Pat GB
110 Kč
Kreslený miláček dětí ve velkém filmu
Dárce USA
110 Kč
Lidé neznají utrpení, války, násilí, strach ani bolest. Základem světa je
jednotvárnost: stejné domovy, stejné oblečení, stejné rodiny
Jump street 22 USA
80 Kč
Poté, co prošli nástrahami střední školy, čekají na policejní důstojníky
velké změny – jsou pověřeni prací v utajení na místní vysoké škole
Sin city: Ženská, pro kterou bych vraždil USA
130 Kč
Pokračování kultovního snímku Sin City podle komiksové předlohy
Franka Millera – Mickey Rourke, Eva Green
Letadla 2: Hasiči a záchranáři USA 3D
130 Kč
Světově proslulý kreslený letecký závodník Prášek se vrhá do světa
vzdušného boje s požáry
Zázraky Itálie/SRN
80 Kč
Jistoty idealistického a poněkud despotického otce jsou zviklány poznáním,
že milovaná dospívající dcerka se možná vydá jinými cestami
Zejtra napořád ČR
80 Kč
Každou noc miliony lidí usínají s tím, že změní svůj život a že zítra
udělají něco konečně jinak, on je jedním z nich – Pavel Batěk
Dárce USA
110 Kč
Jump street 22 USA
80 Kč
Labyrint: Útěk USA
110 Kč
Jednoho dne se omas probudí bez jakýkoliv vzpomínek v černém
výtahu, pak najde další se ztrátou paměti. A každou noc jeden přibude
Pošťák Pat GB
110 Kč
Zůstaň se mnou USA
120 Kč
Nadaná čelistka se po autonehodě musí náhle rozhodnou či bude
o svůj život bojovat či ne – Chloë Grace Moretz, Jamie Blackley
Let´s dance: All in USA
110 Kč
Kouzlo měsíčního svitu USA
100 Kč
Nejnovější film Woodyho Allena s Colinem Firthem v hlavní roly
Ztracen 45 ČR
110 Kč
Příběh jedné z nejvýznamnějších českých uměleckých rodin 20. století,
do něhož nám dávají nahlédnout deníky ženy J. Čapka – T. Medvecká
Nejhledanější muž GB/USA
120 Kč
Jedné noci se objeví muž na pokraji smrti. Napůl Čečenec, napůl Rus,
který má 500 dolarů a informace o milionovém kontě v jedné bance
Tři bratři ČR
130/110* Kč
Tři bratři (Vojta Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydali do světa na
zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství
Lepší teď než nikdy USA
110 Kč
Romantická komedie s Michaelem Douglasem a Diane Keaton
Zůstaň se mnou USA
120 Kč
Díra u Hanušovic ČR
100 Kč
Tatiana Vilhelmová a Ivan Trojan ve filmu Miroslava Krobota
Jak vycvičit draka 2 USA 3D
130 Kč
Lepší teď než nikdy USA
110 Kč
V oku tornáda USA
90 Kč
Město uprostřed větrných smrští očima a objektivy profesionálních
lovců tornád, amatérů hledajících vzrušení a odvážných obyvatel města
Díra u Hanušovic ČR
100 Kč
Labyrint: Útěk USA
110 Kč
Knězovy děti Chorvatsko/Srbsko
90 Kč
Tři bratři ČR
100 Kč
Dřív než půjdu spát USA
110 Kč
Vzpomínky: právě ty definují, kým jsme. Bez nich člověk neexistuje.
Tak žije Christine, která po nehodě ztrácí paměť pokaždé, když usne
Díra u Hanušovic ČR
100 Kč
Výchozí bod USA
110 Kč
Mike Cahill, jedna z nejzajímavějších postav současného amerického
nezávislého filmu, vypráví příběh mladého molekulárního biologa Iana
7 trpaslíků SRN 3D
130 Kč
7 trpaslíků, 18. narozeniny, 2 draci, polibek nebo 100 let spánku...
Zmizelá USA
120 Kč
Amy Dunnová zmizela v den pátého výročí svatby. Nick, její muž,
byl po sérii nalezených důkazů obviněn z její vraždy – Amanda Seyfried
Výchozí bod USA
110 Kč
Dřív než půjdu spát USA
110 Kč
7 trpaslíků SRN 3D
130 Kč
Zoran, můj synovec idiot Itálie
100 Kč
Cynický čtyřicátník, kterému nic špatné není cizí. Žije sám a večery tráví
nad sklenkou vína v taverně, kde spřádá marné sny o návratu své ženy
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel Švédsko
90 Kč
Zmizelá USA
120 Kč
7 trpaslíků SRN 3D
130 Kč
Divoké historky Argentina/Španělsko
80 Kč
Seznamte se s hrdiny šesti povídek scenáristy a režiséra D. Szifróna
Dům kouzel Belgie 3D
130 Kč
Kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v tajuplném domě
starého kouzelníka, kde bydlí také celá řada bytostí ze světa fantazie
Andělé všedního dne ČR
120 Kč
Co když mezi námi žijí Andělé, kteří se nám snaží nezištně pomáhat?
Proč jim tu práci pořád sami kazíme? Marian Labuda st., Vojta Dyk
Andělé všedního dne ČR
120 Kč
Divoké historky Argentina/Španělsko
80 Kč

Dětská představení
13. 9. 15.00
Mikulášovy patálie na prázdninách Francie
90 Kč
Mikuláš s rodiči a babi jedou k moři, kde si musí najít nové přátele
20. 9. 16.00
Pošťák Pat GB
110 Kč
27. 9. 16.00
Pošťák Pat GB
110 Kč
4. 10. 16.00
7 trpaslíků SRN
110 Kč
11.10. 16.00
Dům kouzel Belgie
110 Kč
Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
24. 9. 10.00
Pojedeme k moři ČR
60 Kč
Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem, a když dostane k narozeninám kameru, rozhodne se natočit první film – o své rodině
130/110* slevu pro děti lze uplatnit pouze na pokladně kina

Kino Radotín, Na Výšince 875/4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.praha16.eu/kino

11. září
Divadlo matky Vackové:
Pohádky staré Prahy
pro rodiče, babičky, dědečky a děti
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 10.00 hodin
Kultura o třetí:
Paličkovaná krajka z tónů a slov
herečka Zdenka Procházková bude
vzpomínat na svého manžela,
herce Karla Högera, ale i na S. Rašilova…
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 15.00 hodin
Týden pro seniory
12. září
Tvůrčí dílna – trénink paměti
a další bohatý program s překvapením
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 10.00 hodin
Týden pro seniory
13. září
Radotínské Burčákobraní
kulturně společenský podnik
pod taktovkou Městské části Praha 16
a Českého archivu vín, vystoupí
Ivan Hlas, ABBA revival a další
před radnicí Městské části Praha 16
a na náměstí Sv. Petra a Pavla - jinými slovy
všude v prostoru před lávkou
přes Berounku
18. září
Vladimír Merta
koncert folkového písničkáře
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
20. září
Bigbeat
vystoupení kapely Long Silence
Říční lázně Radotín od 18.30 hodin
21. září
Loučení s létem
pétanque-ový turnaj jako součást
boulo/koulo mistrovství
boulodrom v areálu Beach arény
v ulici K Lázním od 13.30 hodin
4. října
Bezpečný podzim
naučně-zábavné odpoledne na dětském
dopravním hřišti za Základní školou
Praha – Radotín od 13.30 hodin
(více viz str. 4)
BABÍ LÉTO V RADOTÍNĚ
Týnečanka
koncert dechové kapely od 14.00 hodin
Kašpárkovo dobrodružství
představení pro děti od 14.00 hodin
Yvetta Simonová
koncert od 15.30 hodin
Zorka Kohoutová a Karel Valdauf ml.
koncert od 17.00 hodin
vše náměstí Sv. Petra a Pavla
Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka
divadelní představení souboru V.A.D.
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
KURZY v Kulturním středisku Radotín
ve školním roce 2014/15
Kurzy angličtiny - zápis na 1. hodině
29. 9. od 17.00 hodin - Mgr. Raková
Angličtina pro začátečníky:
pondělí 17.00-17.45 hodin
Angličtina pro mírně pokročilé:
pondělí 18.00-18.45 hodin
Kurzy kalanetiky - zápis na 1. hodině
22. 9. - E. Barsová, tel.: 728 048 045
Kalanetika 1: 18.00 - 19.00 hodin
Kalanetika 2: 19.00 - 20.00 hodin
den kurzu bude upřesněn později
SOUKROMÉ KURZY
Kurzy společenského tance - pro mládež,
dospělé a ženy, R. Hartmanová
tel.: 777 999 644, www.tanecni-praha.cz
Kurzy břišních tanců a flamenga
I. Hanová, info: ihanova@volny.cz
úterý od 19.00 a od 20.00 hodin
Světýlka – cvičení pro rodiče s dětmi
od 3 měsíců do 3 let – hraní s dětmi
formou básniček, říkadel a písniček
v souladu s psychomotorickým vývojem
dětí, rozvíjí hrubou i jemnou motoriku
– cvičení na balónech, drobné výtvarné
aktivity a informace o nejrůznějších
tématech (psychomotorický vývoj dětí,
správné nošení miminek, nošení dětí
v šátku, kojení, zoubky, strava …)
přihlášky u lektorky J. Fillové
na e-mailu: jfillova@seznam.cz
ukázkové hodiny v úterý 9. 9. a hodiny
budou pravděpodobně takto:
9.15 – děti 1-1,5 roku
10.15 – děti 1,5-2,5 roku
11.15 – děti 6-12 měsíců
více na www.praha16.eu

Sophie van der Stap –
Dívka s devíti parukami
Aby si jedenadvacetiletá Sophie zachovala
alespoň část „normálního“ života
po tom, co zjistí, že má rakovinu,
a zpočátku hlavně proto, aby zakryla
ztrátu vlasů, pořizuje si paruky. S každou
z nich získává trochu jinou identitu,
o něco víc lehkosti, hravosti,
bezstarostnosti, stává se jiným člověkem.
A všechno si pečlivě zapisuje.
nakladatelství Mladá fronta
Saskia Sarginson – Dvojčata
Isolte a Viola jsou dvojčata. Jako děti byly
neoddělitelné, ale dospěly ve dvě naprosto
odlišné osobnosti: Isolte je úspěšná
novinářka pracující pro módní časopis,
zatímco Viola je zoufale nešťastná a už léta
bojuje s anorexií. Proč se jejich cesty nyní
ubírají tak odlišnými směry?
Tragédie jednoho polozapomenutého léta
hrozí, že jim nenávratně zničí
i jejich dospělé životy…
nakladatelství Ikar
Bruno Apitz – Nahý mezi vlky
Román o koncentračním táboře
Buchenwaldu je založen na skutečné
události. Ke konci války se v táboře objevil
tříletý chlapec, aniž by o něm vedení
tábora vědělo. Vězňové se o něj utajeně
solidárně starali. Autor vylíčil Buchenwald
v posledních měsících války, přípravu
a průběh povstání vězňů a vzrušenou
atmosféru v prvních okamžicích svobody.
nakladatelství Ikar
Pavla Smetanová – Sonjin deník
Svěží a vtipné vyprávění čerstvé
maturantky Sonji nás zavede do řady míst:
do Německa, Švýcarska, Anglie
a Skotska, kam se vypravila, aby se naučila
jazyk a poznala svět. Se stejným cílem,
ale už jako zaměstnankyně cestovní
kanceláře pak cestuje do Tuniska,
Egypta, na Kanárské ostrovy, na Korfu,
do Dominikánské republiky. Státy, místa
i města jsou důležitá, ale nejdůležitější
jsou lidé, vzájemná setkání, poznávání se,
porozumění i neporozumění mezi lidmi
odlišných kultur a mentalit.
nakladatelství Lidové noviny
Klára Mandausová – Slunečnice
Kristina má vytíženého muže, všetečnou
dcerku i věčně tápající matku. Zkrátka
takovou normální, spokojenou rodinu.
A taky práci – vysněnou. V redakci
časopisu, se šéfem, který se nepředře,
a kolegyní, která si brousí zuby na její
místo. A smysl pro humor a tajnou
vzpomínku. A kamarádku, která si pro
změnu brousí zuby na švédského doktora,
a skončí s tenistou. Osud?
Možná. Jenže mu to nestačí a obrátí
naruby i život Kristiny.
nakladatelství Mladá fronta
Ladislav Štaidl – Ukradená pointa
Soubor povídek podává další přesvědčivé
svědectví o schopnosti autora zaujmout
příběhy – z doby připomínající život před
i za železnou oponou, o touze po emigraci,
ale i polistopadovém blouznění.
nakladatelství Olympia
Jeff Wells – Všichni mí pacienti
„Nebojte se, nekouše.“ Tuto okřídlenou
větu slyšel Jeff Wells v životě mnohokrát,
ale praxi vykonává už hezkou řádku
let, proto ví svoje. V řadě napínavých
i zábavných historek dokládá, že život
veterináře je plný nástrah, překvapení,
smutku, ale i radosti a uspokojení z práce.
nakladatelství Ikar
PRO DĚTI:
Veronika Matysová – Pavoučí příběh
Roztomilé příběhy o osminohých hrdinech
každého zbaví strachu z pavouků!
Ukážou dětem, že i pavoučí kluci a holky
mohou mít svá trápení, vzlety i pády.
Zažívají řadu dobrodružství, která jim
mnohdy přinesou nejeden šrám,
ale i ponaučení.
nakladatelství Grada
Máme doma gorilu/ Jan Vodňanský
Znáte pohádku o vystudované princezně
a o knihomůlcích, hodných skřítcích,
kteří za pana Vodňanského napsali
pohádku? Dárková knížka Máme doma
gorilu shrnuje to nejlepší z autorovy
tvorby. Kdo ještě číst neumí,
může si v knize prohlížet obrázky Aloise
Mikulky a kromě toho si zazpívat
a dorýmovat podle obrázků.
nakladatelství Albatros

14. září
Týnečanka
vystoupení dechového orchestru
k tanci i poslechu, vstupné dobrovolné
sál restaurace U přístavu
od 15.00 do 18.00 hodin
18. září
Perníková chaloupka
muzikálová pohádka pro dospělé
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
19.-20. září
Zbraslavské pivní slavnosti
u příležitosti 250 let
zbraslavského pivovaru
přehlídka pivovarů, kvalitní muzika,
atrakce pro děti, občerstvení, soutěže
vystoupí Doga, Yo Yo Band, Vladimír
Hron, Lokomotiva a Petr Vondráček,
Marimba Live Drums…
Zbraslavské náměstí
26. září
Svatováclavský koncert
kostel sv. Jakuba staršího
od 18.00 hodin
26. – 28. září
Vejvodova Zbraslav
XVIII. ročník mezinárodního
festivalu malých dechových hudeb
26.9. od 16.00 koncert Zbraslav
Sluneční park ve Slunečním městě
od 17.00 koncerty:
Davle, Jíloviště, Vrané nad Vltavou
od 18.30 Zbraslavské náměstí – stan:
veřejná vystoupení zúčastněných
orchestrů
27.9. od 10.00 Černé divadlo
Jiřího Srnce:
soutěž orchestrů
Zbraslavské náměstí – stan:
veřejná vystoupení orchestrů
od 14.30 Zbraslavské náměstí:
mažoretková show
od 16.00 slavnostní průvod orchestrů
po skončení průvodu
společný koncert
od 17.00 Zbraslavské náměstí – stan:
koncert Vejvodovy kapely
od 19.00 festivalová veselice
28.9. od 10.00
Zbraslavské náměstí –
stan: závěrečné matiné
4. října
Zbraslavská osma
závod horských kol pro malé i velké
starty od 14.00 hodin v Borovičkách
Změna programu vyhrazena!
informace kulturní oddělení ÚMČ
Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3
telefon: 257 111 801
e-mail: kultura@mc-zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura

Kultura
Velká Chuchle

Městská část Praha - Velká Chuchle
a Římskokatolická farnost u kostela
sv. Filipa a Jakuba Praha - Hlubočepy
pořádají pod záštitou
Mgr. Martina Melichara, starosty
MČ Praha - Velká Chuchle
III. CHUCHELSKÉ BABÍ LÉTO
14. září
Michal Hromek Consort
koncert složený z tradičních témat
ze Skotska, Irska, Anglie i Čech
vlastní tvorba, Petr Eben
kostel Narození Panny Marie
v Malé Chuchli od 17.00 hodin
19. září
Musica ad Tabulam
barokní hudba skotské vysočiny
Petra Kohoutová – zpěv
Rudolf Měřínský – loutny
koncert je pořádán v rámci setkání
malochuchelských rodáků
kostel Narození Panny Marie
v Malé Chuchli od 18.00 hodin
15. října
Koncert posluchačů Pražské
konzervatoře
kostel Narození Panny Marie
v Malé Chuchli od 17.00 hodin
více na www.chuchle.cz

RUSALKA
Projekt MET Live Metropolitní
opery v New Yorku není pro české
milovníky tohoto žánru žádnou
novinkou. Sledování brilantních
inscenací s hvězdným obsazením
v pohodlí kina, které máte za rohem,

nemá v tuzemské produkci, jež je
navíc dlouhodobě podfinancovaná,
konkurenci. Většina kin, která vlastní
licenci k promítání přenosů, je navíc
vybavena stereofonním zvukovým
systémem, takže poslechový zážitek
neztrácí nic na autentičnosti. Taktéž
obraz v HD kvalitě je více než uspokojivý. Jako bonus můžeme navíc
nahlédnout do zákulisí příprav dalšího jednání, vyslechnout rozhovory
s aktéry, kteří celému světu sdělují své
pocity z právě odzpívané árie a také si
vychutnat nabídku připravovaných
projektů.
Je to vůbec poprvé, co se rozhodlo
Metropolitní divadlo vyslat do světa
českou operu.
Rusalka – tragický příběh o nešťastně zamilované vodní víle – je
stále kosmopolitní, jako byli za svého
života její autoři Antonín Dvořák
a tvůrce libreta Jaroslav Kvapil.
Vrcholem „souhvězdí“ je zejména
americká sopranistka Renée Fleming,

Úroveň: lehká
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která se na roli Rusalky již delší dobu
specializuje. S árií Měsíčku na nebi hlubokém vyhrála do Metropolitní opery
dokonce konkurs. Zajímavostí je, že její
konkurentkou byla v té době se stejnou
písní i Gabriela Beňačková. Flemingová
si však po celou dobu svého vystoupení
uchovává jakýsi odstup a rezervu jak
ve vokálním, tak
hereckém projevu,
což ve výsledku
změnilo její Rusalku z lásky posedlé
vo d n í ny m f y na
odevzdanou bytost,
jež nakonec odplaví
jen příval slz.
Pravým opakem
je její pěvecký
partner Piotr Beczala, který exceluje svým všestranným
projevem a nenechá posluchače dlouho
na pochybách, kdo že je na prknech,
která znamenají
svět, pánem. Tento
Katowický rodák je
bezpochyby jednou
z ne j v ý r a z n ě j š í c h
současných pěveckých osobností, která
je svým vzezřením
předurčena zejména
ke zt várnění rolí
princů, milov ní ků
a svůdníků všeho
druhu. Dramaturgickým protikladem je
mu lehce nachlazená
Ježibaba v podání Dolory Zajick, která
je však neméně charismatická.
Přestože si v přestávkových interview
zpěváci pochvalují češtinu jako melodický jazyk připomínající svou zpěvností
italštinu (Beczala ji dokonce připodobňuje k polštině malých dětí, kterým ještě

nenarostly zoubky), je zjevné, že vedení
inscenace nenechalo nic náhodě a obsadilo do představení osobnosti, které již
měli tu čest se s českým jazykem utkat,
či jsou dokonce alespoň částečně českého původu (Flemingová, Zajicková).
Ačkoliv je výslovnost všech účinkujících
až pozoruhodně srozumitelná, přesto
se nevyrovná projevu českého rodáka
Vladimíra Chmela, který zazářil v roli
Hajného.
V neposlední řadě stojí za zmínku
excelentní orchestrální doprovod pod
taktovkou Yannicka Nézet-Séguina,
pravděpodobně da lšího nástupce
Jamese Levina, a fantastická scéna,
kostýmy a výprava, jakoby vystřiženy
z romantických obrazů Caspara Davida Friedricha v kombinaci s Broučky
Jana Karafiáta. Stočlenná armáda
řemeslníků, kulisáků, osvětlovačů
a inspicientů pracuje jako jeden muž,
aby mohla Renée Flemingová elegantně sklouznout z plastové vrby do umělého rybníka a na soustavě kladek se
pak vznášet na neviditelných vlnkách,
dokud se zcela nepromění v pěnu.
Je to opět nezapomenutelný zážitek:

bouřlivý potlesk, uklánění a opona –
vlastně závěrečné titulky.
Záznam z Metropolitní oper y
v New Yorku uvádí k ino Radotín v neděli 19. října 2014
v 16.45 hodin. Vstupné 300 Kč
(ZTP, důchodci a studenti 250 Kč)

Úroveň: těžká

Po tìké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. Poslyte,
nevidìli jsme se u nìkde? Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!
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válečný animák s temnými podtóny, v němž jsou i ty veselejší pasáže předehrou
k válečné vřavě.
Mezi řádky Drak důrazně připomíná, že
revoluce musí přijít od mladých a neklidných, protože ti ještě slepě neposlouchají

autority a dělají si, co chtějí. Připomíná,
že akce plodí reakci a podání ruky může
zachránit mír pro celé generace, ale také
ukazuje, že s psychopatickými diktátory
je nesmysl vyjednávat, protože jsou chvíle,
kdy jedinou možností komunikace demokrata s tyranem zůstane boj. Zkrátka
animovaný průvodce zahraniční politikou
pro prvňáky.
Základem úspěchu dračího animáku
jsou samozřejmě draci: technicky pokročilá animace z nich udělala obludy
k zulíbání, ale zároveň na svých křídlech
nesou dost humoru, charakteru a napětí,
aby z nich nebyli jen rozkošní plyšáci, nad
kterými dětské publikum slintá a rodiče
tiše nadávají při placení v hračkářství.
Právě draci, nápadité akční scény, výborné
dialogy, parádní panoramatické průlety
nad novými světy a Powellova hudba
dávají zapomenout na to, že příběh je
vlastně poměrně banální, a na rozdíl od
prvního dílu tu diváka už nic nepřekvapí.
Všechno už jsme totiž viděli. A to je škoda. Ale je to zároveň pádný argument,
proč skončit v pravou chvíli, zapomenout
na další pokračování a objevovat nová
dobrodružství někde jinde. Třeba na dně
Mariánského příkopu, kde prý žije tajemné
strašidelné stvoření.

ZÁŘÍ LÁKÁ DO JAZYKOVÉ ŠKOLY

Podzimní jazykové kurzy v Channel Crossings Radotín
4
6
4
Aktovky, cvičky, nový penál i sešity jste již nakoupili, teď je nejvyšší čas posta97 8
7 8 rat se o Váš jazyk. Radotínská pobočka jazykové školy Channel Crossings přináší
řadu zajímavých kurzů pro celou rodinu.
2 8
2
Veřejnost se může přihlásit do téměř 70 kurzů všech úrovní pokročilosti a intenzity. Vybrat si můžete angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, rušti5 9
5
nu nebo italštinu, a to jak ve formě standardního kurzu, tak konverzace, kurzu
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Jedna
i druhá

Pøináet

JAK VYCVIČIT DRAKA 2

Na začátku procesu domestikace byla perská gaučová kočka krvelačná šelma, dnešní
čivava nevyzpytatelný vlk a drak krvelačná
nestvůra, která se živila zásadně princeznami. Od té doby se ale mnoho změnilo a draci
jsou na vikingském
ostrově jménem Blp
hýčkanými domácími
mazlíčky, o něž lidé
příkladně pečují.
Snílek Škyťák,
který tenhle obrat
se svou milovanou
Bezzubkou (jméno
k l a m e c h r up e m )
kdysi způsobil, ale
doma nemá stání.
Místo aby se jako
následník blpského
trůnu účastnil se
svou dívkou Astrid
královského provozu a připravoval se
na převzetí vlády,
podniká dlouhé
osamělé výpravy za hranice svého obzoru,
aby na svou mapu zanášel nové světy. Škyťák neví, kdo je, co chce a kam směřuje,
zkrátka klasická krize identity postpubertálního věku okořeněná akrobatickými
leteckými triky.
Při jedné z výprav objeví lovce draků, kteří shání nebohá stvoření pro dračí armádu
ukrutného Draga, ale také dračí království
ženy jménem Valka, která zamíchá prioritami mladého muže a ukáže mu, jak je to
s jeho původem a osudem. Jenže na přemítání o nesmrtelnosti a rodinnou zábavu si
vybral špatnou chvíli: chystá se totiž válka
mezi Blpem a Dragem, mezi draky a draky,
mezi lidmi a draky, válka, v níž se nejlepší
přátelé stanou nebezpečnou hrozbou a v níž
mohou padnout i ti nejbližší.
Jak vycvičit draka 2 není klasickým megalomanským sequelem, v němž se všechno znásobí, zvětší a zesílí, kde je všechno
hyper, mega a giga. Vrací se naopak k osobním volbám: konfliktu mezi snílky a skeptiky, ukazuje, jak důležité je věřit ideálům
a jít za svými sny, obětovat se, když přijde
ta správná chvíle. Je napsán pro dospělejší
publikum a na děti do šesti let nevikingského původu je dost možná příliš drsný. Přes
záblesky humoru a spoustu překrásných
leteckých záběrů a hrátek s draky je to totiž
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Uzenina

Primáti

Pavel Fousek
Na Říháku 26
Radotín

Lehká – ešení
Lehká – ešení

Petr Štefan
Kraslická 1231
Radotín
Eva Šobrová
Otínská 700
Radotín

Kvìtenství
petrklíèe
Citoslovce
bolesti

emlovka

Islámský
vykladaè
vìrouky
a práva

Citoslovce
pobídky

Stavební
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nebo doneste vyluštěné sudoku na
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00
Praha-Radotín. Na obálku napište
heslo SUDOKU, kontaktní adresu
nebo telefonní číslo a přiložte lehčí
i těžší variantu sudoku s vyplněným
jménem, adresou a tel. spojením.
Do slosování budou zařazeni pouze
úspěšní luštitelé. Výherci si svoji výhru
mohou převzít na adrese redakce.
Správná řešení zasílejte do redakce
nejpozději do 24. 9. 2014.
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s českým lektorem nebo rodilým mluvčím. V kurzech se také můžete připravit na
jazykové zkoušky. Channel Crossings se specializuje nejen na výuku
7 mezinárodní
3
dospělých, ale i na kurzy pro děti. Oblíbené jsou i kurzy pro dospělé s možností
1 hlídání
9 ratolestí v době, kdy se
například sami věnujete jazyko6 vé výuce.
2
Pokud by Vám termín nebo
4 náplň
5 veřejného kurzu nevynabízí škola řešení
9 hovovala,
7
ve formě kurzu na míru, u kte2 rého8 si můžete nastavit výuku

přesně podle Vašich představ.
V rámci individuální výuky záleží jen na Vás, zda požadujete
českého lektora nebo rodilého
mluvčího, zda se chcete učit
ráno, přes oběd nebo večer, konverzovat nebo pilovat gramatiku. Novinkou
v letošní nabídce jsou ranní kurzy, které začínají již v 7:00. Pohodlně tak stihnete jazykovou výuku i zaměstnání.
Kompletní rozvrh najdete na www.chc.cz/rozvrh.
Channel Crossings není pouze jazyková škola, nabízíme také jazykové kurzy
v zahraničí a služby překladů a tlumočení. Všechny potřebné informace naleznete na www.chc.cz.

Půlka radotínské atletické sezóny
Jak potvrzuje několik výborných výkonů
a účast na významných akcích, radotínští atleti
se pomalu derou mezi špičku v Praze i v republice. Není vše jen ideální, objevila se i zklamání.
Na začátku venkovní sezóny se pět radotínských atletů zúčastnilo mistrovství republiky v přespolním běhu. Nejlépe reprezentoval Michal Hošek, který na 1500metrové
trati a v konkurenci 30 mladších žáků obsadil
6. místo a od medaile ho dělily jen čtyři vteřiny. Ve starším žactvu zastupoval Radotín Matěj Višňa a David Polák, kteří tak výrazného
výsledku nedosáhli. Za dorost běželi Antonín
Semerád a Tomáš Vodička, kteří se umístili ve
čtvrté desítce startovního pole.
V přespolních bězích atleti sbírají body do
celoročního běžeckého seriálu, tzv. Pražské
běžecké naděje a patří do nejužší pražské

špičky (průběžné 3. místo Adama Provazníka v mladším žactvu, první Matěj Višňa ve
starším žactvu, mezi dívkami v téže kategorii
čtvrtá Kateřina Špačková, na bronz zatím
v dorostu sahá Tomáš Vodička). Tradičně

se na dráze do soutěží družstev přihlásilo
mladší žactvo (r. 2001 až 2003) a dorostenci
(1997 až 1998). Mladší žáci obsadili po čtyřech kvalifikačních kolech třetí místo z osmi
družstev, když se jim podařilo několikrát vyhrát. Za zmínku stojí například výkon Petra
Vacátka ve skoku vysokém, který ve svých
13 letech skočil neuvěřitelných 162 cm. Šlo
o oddílový rekord a zatím mu patří bronz
i v republikových tabulkách. „Oproti loňsku
se nám daří mnohem víc. Zejména kluky
máme silné, téměř každou svoji disciplínu
vyhrají,“ komentuje výsledky družstva
vedoucí trenérka Milada Růžičková. Jedno
kolo v soutěži družstev pořádali i na stadionu
v Radotíně, kde soutěžilo 130 dětí. „Závody
proběhly na jedničku. Škoda jen, že se našim
atletům nedařilo, paradoxně jsme doma byli
nejslabší. Potěšilo mne, že si všichni
účastníci závody pochvalovali a všem
se u nás v Radotíně líbilo,“ řekl předseda oddílu Petr Dubský. V Praze jsou
jasným vrcholem přebory Prahy. Starší
žactvo a dorost se o medaile utkali
začátkem června. Radotín si brousil
zuby na nejvyšší stupně, plány ale
nevyšly. Zazářil Tomáš Vodička, který
nejprve v trojskoku předvedl výborných 12,94 metrů, když mu o dva
centimetry unikla zlatá medaile. Poté
ho čekal nejkratší 100metrový sprint,
v němž si s týmovým kolegou Dominikem Dlouhým zajistil 6členné finále.
Tomáš si zde vytvořil své dosavadní
životní maximum (11,60 s) a to mu
vyneslo 3. místo. Dominik si zde také
posunul svojí maximální hranici na
11,86 a skončil šestý. Medaile zacinkala i z vrhačské disciplíny. Hodně se čekalo
od dorostence Jana Sirotka v 1,5kg disku.
V rozhazování mu disk létal nejdál, v závodě
mu 34,65 m vyneslo třetí pozici. Další medaili

Klienti FITNESS Radotín uspěli v boxu
Dne 2. června 2014 se konal v kongresovém centru v Hradci Králové exhibiční
galavečer boxu.
Pořadatelem byl Hradecký klub boxu
Mgr. Františka Patočky. Akce se zúčastnilo
12 dvojic, mezi kterými byli i borci z box
klubu Fitness Radotín. Pod vedením trenéra Jakuba Vondrušky s asistencí Terezie
Krejbichové nastoupili do ringu Roman

Buršíček, ve váhové kategorii do 64 kg vyhrál na body. Michal Kerda a Jiří Polanský
ve váhové kategorii do 75 kg vyhráli TKO.
K vítězství všem moc gratulujeme. Jakub
Vondruška i Terezie Krejbichová pracují
v týmu osobních trenérů ve Fitness Radotín a jsou k dispozici k osobním tréninkům nebo otázkám stravování. Nebojte se
je oslovit, kontakty najdete na webových

získal Martin Olšanský, který si v závodě
staršího žactva na 1500 m doběhl výborným
výkonem 4:50,48 pro bronz. Skvělý závod
podtrhl výkonem 4:52,57 Matěj Višňa, který
doběhl čtvrtý. Ten den ještě soutěžila Emma
Pieperová ve vrhu koulí žákyň, kde za 9,14
m obsadila nepopulární 4. příčku. Druhý
den jako první z našich začínal ve skoku
dalekém Tomáš Vodička, který chtěl rozšířit
sbírku medailí z předchozího dne. Podařilo
se mu dostat do užšího 8členného finále, kde
hned 4. pokusem skočil výborných 614 cm,
což stačilo zase jen na čtvrtou pozici. V hodu oštěpem závodil Jan Sirotek, který hodil
solidních 42,93 metrů, čímž ale jen rozšířil
sbírku čtvrtých míst. Do té se také zapsal Jiří
Šindelář. V kladivu starších žáků poslal 4kg
náčiní na metu 25,83 m. Emma, která první
den skončila čtvrtá v kouli žákyň, zkoušela
své umístění vylepšit v hodu diskem (výsledek 22,02 m, skončila 5.). Poslední nadějí na
medailový zisk byla Petra Melicharová ve
skoku vysokém (5. místo). Smůlu měl i Jakub
Junek v běhu na 800 m dorostenců (7. příčka). Radost udělali mladší žáci, kteří skvěle
reprezentovali na Poháru primátora. Konal
se jako součást Odložilova memoriálu na
Julisce 9. června. Chlapci utvořili 4členné
družstvo a závodili v pěti disciplínách.
V celkovém součtu radotínské porazila jen
Slávie a tak si kluci mohli dojít pro stříbrné medaile a pohár, k nimž jim pogratulovala i Barbora Špotáková. Na přeborech
Prahy mladšího žactva byl kandidátem na
zlato Petr Vacátko ve skoku vysokém. Skočil 152 cm, stejně jako vítěz, ale víc pokusů
Michala posunulo na 2. místo. Medailovou
sbírku Radotína rozšířil Adam Provazník,
když skončil 2. v hodu kriketovým míčkem
(58,82 m). Oba medailisté reprezentovali
Prahu i na mezikrajovém utkání v Kolíně.
Na soutěžích družstev skončili dorostenci
v obou závodech 4. a tato příčka jim patří
i celkově. Mezi nejlepší patřili Tomáš Vodička, Jan Sirotek a Dominik Dlouhý.
stránkách v sekci osobní trenéři. S odbornou radou a vedením budete mít úspěch.
Fitness Radotín dále nabízí studiové lekce
zumby, fitboxu, pilates, cvičení zaměřená
s různou intenzitou na formování těla,
kruhové tréninky a další. Najdete zde
i oblíbený H.E.A.T. program, který můžete navštívit ráno nebo večer. Relaxovat
můžete při masážích různých druhů, na
kosmetickém ošetření nebo v soláriu.

STARÁTE SE
RÁDI O D�TI?

Malířské práce

P�STOUNY

tel.606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

CO TAKHLE STÁT SE

ZAVOLEJTE, NAPIŠTE,
DOZVÍTE SE VÍCE.

Telefon: 222 733 307
E-mail: info@natama.cz
Naše webové stránky: www.natama.cz

Významné úspěchy
ze Slavíček Golf Academy
Na Zbraslavi, prakticky vedle Velkotržnice Lipence, vyrostl před několika lety golfový
areál. V současné době je tu jedno z center
Slavíček Golf Academy (SLGA).
Další dvě z této skupiny najdete v Loretě
– Pyšelích a tzv. Čertově břemeni. Tomáš
Slavíček, který je zakladatelem a majitelem
těchto středisek, je původní profesí učitel,
proto asi nepřekvapí, když tu pracují hlavně
s mládeží: „Jsme průkopníky práce s dětmi
z mateřských škol,“ uvádí. Začátkem června
proto pořádali trojutkání mateřských škol
z okolí Lorety – Pyšely, kterého se zúčastnilo více než 100 dětí s rodiči. Do jejich
golfových center ale dochází více sportovců,
celkově jde o dvě stě dětí od pěti do 18 let.
Nejvíce je jich na Zbraslavi (90 a dalších 10
dětí z mateřské školy tady mají v přípravce).
Zázemí jim tvoří 12 trenérů golfu, dva kondiční trenéři, fyzioterapeutka, psycholožka
a sportovní lékař. A úspěchy se dostavují.
Vojtěch Mitterwald (16 let), Sára Kousková
(15 let), Patricie Macková (13 let) a Alan
Klenor (14 let) jsou v reprezentaci ČR.
Všichni čtyři se zúčastnili nebo se
ještě zúčastní mistrovství Evropy ve
svých věkových kategoriích. Alan
Klenor se navíc prosadil v konkurenci 150 dětí na mistrovství světa
hráčů do 14 let v USA a obsadil
skvělé čtvrté místo. „V domácích
soutěžích mládeže jsme postavili
devět družstev do 14, 16 a 18 let
a ve všech jsme byli úspěšní,“
tvrdí Slavíček a dodává, že velikou
radostí a nadějí jsou výkony Martina Beránka, Alana Kotuly, Karla
Slavíčka, Nikolase Stoulila, Davida
Mlýnka, eodora Nauše a Jakuba Jelínka. V dubnu se pořádala
dvě soustředění v Itálii a další dvě
v republice. V každém centru se
každý měsíc odehrávají kontrolní turnaje,
na jejichž základě se dělají nominace na
mistrovství ČR družstev. Zúčastní se jich
všechny děti, bez rozdílu výkonnosti, aby
i rodiče úplných začátečníků měli možnost
vidět, jaký pokrok dítka v tréninku udělala.
Ve SLGA pracují nejen s mládeží, ale i se
seniory a hendikepovanými golfisty. Ve spolupráci s pražskou VŠE zahájili v polovině
srpna jako první v republice semestrální

studium pro seniory v důchodovém věku.
Co se týká golfistů s tělesným postižením,
dva trenéři mají certifikát golfového trenéra
hendikepovaných.
„Byli jsme požádáni promotéry dvou
největších a nejvýznamnějších golfových
turnajů v roce 2014, tedy Ladies European
Tour na Dýšině a D+D Real Czech Masters na Albatrossu o spolupráci a stali jsme
se partnery pro dětské části programů
obou turnajů. Naše členka, amatérka Sára
Kousková obdržela kartu na LET Dýšina
a Vojtěch Mitterwald na D+D Real v Penati
na Slovensku,“ vyjmenovává Tomáš Slavíček
další úspěchy akademie a pokračuje: „ Družstvo našich dětí ve složení Patricie Macková,
Alan Klenor, Alan Kotula, Martin Beránek
a Karel Slavíček, které s přehledem vyhrálo
kvalifikaci družstev v regionu západ v Mistrovství ČR do 14 let, nejprestižnější soutěže
mládeže, svoji úspěšnou cestu uzavřelo ziskem titulu Mistra ČR družstev do 14ti let.“
Čestnými členy SLGA se v červnu stala Eva
Samková, olympijská vítězka ve snowbo-

ardcrossu a její trenér Marek Jelínek. Ve
zbraslavském rezortu se 19. října uskuteční
Mistrovství SLGA pro všechny děti. „Akce
se zúčastní nejen naše děti, ale i hendikepovaní golfisté a účastníci výuky univerzity
třetího věku a současně i utkání mateřských
školek. Tím naplníme naše poslání vnímat
golf jako standardní sport a zdravý způsob
života všech věkových kategorií,“ uzavírá
Slavíček.

Nabízím malování,
štuky, stěrky, lakování

Nebankovní půjčky bez registrů!
Až 200.000,- Kč bez poplatků
a volání na drahé linky
Pro zaměstnance, OSVČ, důchodce, MD
Vysoká průchodnost a rychlost vyplacení!

Tel: 792 50 30 30

TELEVIZNÍ
ANTÉNY

RUČNÍ
ŽEHLENÍ
tel: 732 378 066

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

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz
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RADOTÍNSKÉ
BURČÁKOBRANÍ 2014
MČ Praha 16 ve spolupráci
s Českým archivem vín připravují
na sobotu 13. září 2014
od 14 hodin před radotínskou
radnicí již 6. ročník této kulturně
společenské akce.

MČ Praha 16
a Český archív vín

Radotínské
Burčákobraní
ročník 2014

K ochutnávce budou připraveny
mydliňáky, burčáky po zlomení,
ve varu, sladké burčáky, mladá
vína a gastronomické speciality.
V doprovodném kulturním
programu vystoupí
Réva - cimbálovka z Hodonína,
Ivan Hlas Trio, Abba world revival
a kapela Harryband.
Součástí programu bude
anketa o ceny.

13. 9. 2014

Novinkou letos bude
divadelní stan pro děti.
www.ceskyarchivvin.cz

www.praha16.eu

Místa
v
ZŠ Lip ýuky
ZŠ R ence
ZŠ Do adotín
bř
ZŠ Če ichovice
rnošic
e

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

604 207 771
224 214 617

TRUHLÁŘSTVÍ

Plovoucí podlahy, skříně na míru,
ploty, pergoly, chatky,
drobné truhlářské práce

husaktruhlar@seznam.cz
tel. 720 571 501

ANGLIČTINA

výuka, konverzace, doučování, překlady,
příprava ke zkouškám pro jednotlivce,
skupiny i firmy
Certifikát C1 City and Guilds

Příjemné ceny
724 860 030

HLEDÁME v Radotíně a jeho blízkém
okolí člověka se znalostí hry na klávesy,
který by dle domluvy doprovázel v neděli
v 09.00 hod bohoslužbu.
Církev československá husitská
Prvomájová 909/7
mobil faráře: 739 018 594

KONTEJNERY TÁBORSKÝ
DOPRAVA: PÍSKU
ŠTĚRKU
BETONU
ZEMINY

ODVOZ: SUTĚ

MONTÁŽNÍ PLOŠINA S JEŘÁBEM V JEDNOM
(DOSAH 32 m, A MAX. NOSNOST JEŘÁBU 2000 Kg)

MARTIN TÁBORSKÝ
tel.: 603 285 083
e-mail: kontejnerytaborsky@seznam.cz

