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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčané

Památník na raně středověkém po-
hřebišti u radotínského přístavu bude za 
účasti radotínského starosty Mgr. Karla 
Hanzlíka, zástupců okolních obcí a zá-
stupců zainteresovaných firem slavnost-
ně odhalen 27. září ve 13 hodin.

Na pohřebišti z poloviny devátého 
století bylo během takřka dvou set 
let pochováno na čtyři sta obyvatel 
nedalekých Lahovic. Toto období také 
postihuje úžasnou dobu vzniku české 

Odhalení 
památníku 

Na posvícení? Letos elektrobusem!
Také se těšíte na vrchol kulturního 

dění „pod širým nebem“ v Radotíně, 
tedy na říjnové Havelské posvícení? 
Letos bude rozsah a význam dvouden-
ního programu zdůrazněn ještě jednou 
mimořádnou doprovodnou akcí: v již-
ních částech Prahy se poprvé představí 
v akci elektrobus!   

Vedení Městské části Praha 16 se 
dlouhodobě snaží prosazovat takové 
projekty, které nejen přispívají k roz-
voji města, ale rovněž patří do kate-
gorie „smart“ – tedy mj. podporují 
kvalitu prostředí i života a současně 
snižují spotřebu zdrojů (podrobně 
jsme se tématu věnovali v NP16 č. 3 
a 4/2016, všechny důležité informace 
jsou též na webu Praha16.eu).

Dalším střípkem do pestré mo-
zaiky „trvale udržitelného rozvoje“ 
v Radotíně bude nasazení elektrobusu 
v rámci letošního Havelského posví-
cení konaného o druhém říjnovém 
víkendu (8. a 9. října) – každý ná-
vštěvník akce se bude moci poprvé 
projet elektrobusem společnosti SOR 

Libchavy s označením EBN 8. Tento 
zatím nejmenší z řady autobusů na 
elektrický pohon pojme až 50 cestují-
cích (z toho 16 sedících).

„Budoucnost městské hromadné 
dopravy je jednoznačně v menších 
autobusech na alternativní pohon, 
které obslouží odlehlejší a často kli-
dové lokality, v nichž nebudou zátěží 
pro životní prostředí, ale naopak ši-
kovným pomocníkem,“ vysvětluje zá-

měr starosta Městské části Praha 16, 
Mgr. Karel Hanzlík. 

Jak bude provoz při posvícení 
v reálu vypadat? Autobus bude mít 
hlavní nástupní a výstupní zastávku 
na Horymírově náměstí. Odtud bude 
vyjíždět na dvě trasy do radotínských 

kopců: na Lahovskou 
pojede po stávající 
trase linky 245, kde 
též využije všechny 
její zastávky včetně 
otočky v Otěšínské 
ul ici . Druhá větev 
povede na Vinička, 
a to do kopce po trase 
a zastávkami linky 
309 (ul. Karlická – 
Zderazská), nad ulicí 
Na Krupičárně odbo-
čí doleva do Kolové 
ulice a ostře vpravo 

do Příbramské a ulicí Na Viničkách, 
v níž budou hned tři nové zastáv-
ky („Příbramská“ u trafostanice, 
„Vojetická“ u pekárny a „U Viniček“ 
nad restaurací), sjede do ulice Sídliš-
tě, kde využije zastávku linky 244, 

Školy přivítaly prvňáčky,
dostavby budov pokračují

Všechny školy ve správním obvodu 
Praha 16 přivítaly ve čtvrtek 1. září 
prvňáčky, celkem 296 nováčků ve 12 
třídách rozprostřených mezi kvarteto 
vzdělávacích institucí. Kromě Zbrasla-
vi, kde kvůli I. etapě dostavby školy na-
stoupí děti do tříd až 19. září, se všude 
jinde zahájilo tradičně zostra. 

Důležitost a výjimečnost dne, kdy 
děti poprvé vstupují do školy coby ško-

láci, si dobře uvědomuje i radotínská 
radnice. Prvňáčky tu spolu s vedením 
školy každoročně vítá starosta i se svým 

zástupcem. Setkání s novými žáky se 
letos uskutečnilo na dvoře II. stupně 
Základní školy Praha - Radotín – jen 
kousek od staveniště, které má přinést 
rozšíření školy. Stavba tu ale nijak znát 
nebyla a neodrazí se ani do výuky.

Prvňáčkům, se kterými se třeba ne-
stihl zahlédnout u zápisu, se nejprve 
představil ředitel školy Mgr. Zdeněk 
Stříhavka, který je přivítal a ujistil, že 

pro všechny jsou už je-
jich třídy připravené. 
Slovo si pak převzal 
starosta Městské části 
Praha 16 Mgr. Karel 
Hanzlík, který dětem 
připomněl, že teď na-
stává v jejich životě 
velký zlom a co to pro 
ně bude znamenat. „Ve 
škole získáte nové vě-
domosti a rozšíříte své 
poznání. To ale nepřijde 
úplně samo, bude také 

třeba, abyste se cílevědomě a svědomitě 
připravovaly.“ Také jim popřál, aby 

Ulice a hřiště
na Lahovské

Asi nejrozsáhlejší zástavba nových 
rodinných domů v Radotíně vyrostla 
v posledních letech v oblasti Lahovské. 
Nové ulice získaly svá jména již před 
šesti lety, teprve letos však byly dokon-
čeny do podoby, v níž si je mohla do 
správy převzít městská část.

Vzhledem k tomu, že domy v uli-
cích Kalabisova a Jarmily Novotné 
(svá jména získaly 9. února 2010) 

Zcela unikátní osla-
vy se uskutečnily 3. září 
v radotínských Říčních 
lázních. Ten den si 
totiž všichni místní 
dobrovolní hasiči, ať 
aktivní či Ti, kteří již 
pověsili svoji uniformu 
obrazně řečeno „na 
hřebík“, připomněli 

130. výročí založení Sboru dobrovolných hasi-
čů v Radotíně. Ojedinělost oslav spočívala v tom, 
že se jedná o výročí nejstarší organizace, která 
na území dnešní pražské městské části na levém 
břehu Berounky vznikla a systematicky působí 
do dnešních dní. 

Pravděpodobně tehdy v roce 1886 při usta-
vující valné hromadě, jež probíhala 28. února, 
nikdo z přítomných 58 členů netušil, jak vý-
znamnou roli v budoucnu dobrovolné hasič-
stvo sehraje, a to nejen při likvidaci a násled-
cích požárů, ale i při povodních a dalších kri-
zových scénářích a svojí velkou měrou přispěje 
i k rozvoji po stránce spolkové a kulturní. 

To vše zaznělo v slavnostních projevech 
a neslo se v rámci kulturně společenského 
programu, který byl v příjemném sobotním 
odpoledni připraven členy SDH Radotín 
pro příchozí, pro rodiny s dětmi, ale i pro 
kamarády dobrovolné hasiče ze sousedních 
sborů. Tím nejlepším dárkem k 130 letům 
existence je skutečnost jasného výhledu vy-
budování nové hasičské zbrojnice, na kterou 
radotínská radnice získala účelové prostředky 
od hl. m. Prahy. V průběhu roku 2018 se tak 
budou dobrovolní hasiči moci těšit z komfortu 
zbrusu nového zázemí.  

Obrovská tradice, jíž jsou současní členo-
vé nositeli, je vskutku zavazující. Je třeba si 
připomenout, že české dobrovolné hasičstvo, 
které historicky vznikalo na základě zákona 
ze dne 25.5.1876 č. 45 zemského zákona, ve 
kterém se praví, že …v každé osadě, kde jest 
alespoň 50 stavení obytných, má starosta 
pečovati o to, aby tam zřízen byl dobrovolný 
sbor hasičský…, přežilo všechny režimy a do-
dnes je v mnoha místech jediným a nejstarším 
občanským spolkem. Je příkladem i občanské 
pospolitosti, zvláště tam, kde je dobrý vztah 
mezi radnicí a dobrovolnými hasiči, tak jak je 
tomu i v Praze 16.  

Vážení členové radotínského sboru dobro-
volných hasičů, dovolte mi, abych Vám ještě 
jednou pogratuloval k významnému jubileu 
a poděkoval za to, co všeho prospěšného jste 
pro nás a naši obec, dnes městskou část, v his-
torii udělali. 

Věřím, že Vy, současní členové, budete 
správnými nástupci odkazů a tradic bohaté 
historie radotínského hasičstva a že i pro 
další léta zůstanete důležitým a váženým 
partnerem místní radnice. Neste ve svém srdci 
a mysli zásady hasičského desatera, především 
pak toho, abyste Vy i Vaši nástupci „nehledali 
v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni 
slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci 
v neštěstí“. Do dalších let Vám přeji mnoho 
zdaru a především úspěšných zásahů.

Zase skončily prázdniny. Významný 
předěl roku si neuvědomují jen děti, 
někde hluboko má tohle dělení času 
uloženo každý, kdo kdy školou prošel. 
Navíc pro každého rodiče je začátek 
školy návratem k povinnostem, které 
se vážou ke školní docházce jejich 
ratolestí – pomoc při úkolech, každo-
denní kontrole tašek, svačin, doprovod 
na kroužky a do sportovních oddílů… 
Není to jednoduché, stojí to nemálo 
energie i nervů. Ale přesto je potřeba si 
zachovat nadhled a pokud možno s kli-
dem dětem pomoci zvládat nové zážitky, 
odlišný rytmus týdne i všechny nároky, 
které na ně nabírání všech potřebných 
vědomostí klade.

Největší změnou je 1. zářijový den 
pro prvňáčky. Každý rok, když je vítám 
do radotínské školy, pozoruji v jejich 
očích směsici zvědavosti, očekávání, 
ale také strachu. Překonat ho a najít si 
své místo v kolektivu třídy jim pak po-
máhají nejen učitelky a spolužáci – nej-
větší díl práce je na těch nejbližších, na 
rodičích. Proto je pokaždé prosím, aby 
se dětem při domácí přípravě věnovali 
s maximální trpělivostí a shovívavostí. 
Vytrvale, den za dnem. 

Školy ale znamenají dlouhodobé 
úkoly i pro všechny samosprávy. Ve 
správním obvodu Praha 16 jsou čtyři 
základní školy – a u všech se již několik 
let řeší navýšení jejich kapacity tak, aby 
byly příjemným místem jak pro stále 
větší počet dětí, tak i pro všechny, kdo 
se zde o ně starají. V současné chvíli 
jsou rozestavěné nástavby Základní 
školy Praha – Radotín a zbraslavské 
Základní školy Vladislava Vančury. 
V obou případech se radnicím poda-
řilo připravit projekty a získat na ně 
dostatečné finanční zajištění. Nyní je 
třeba kontrolovat průběh výstavby, ko-
ordinovat ji s chodem školy – a uvažovat 
o tom, co bude ta která škola potřebovat 
za pár let. Jaký bude vývoj demografické 
křivky, kudy se vydají učební trendy, co 
bude třeba zajistit pro vyučující a co pro 
děti. Není to ani tak maraton, jako spíš 
vytrvalostní štafeta. Teď držíme kolík 
v ruce my a musíme udělat vše pro to, 
aby ti, kdo ho od nás jednou převezmou, 
měli alespoň v základních obrysech 
naplánovanou další trasu. A pěkný kus 
z ní už musí být i vybudovaný. 

Přeji všem dětem, nejen těm školním 
„nováčkům“, aby vyuku zvládaly a aby 
si z ní dokázaly vzít maximum z toho, 
co budou v životě potřebovat. A dospě-
lým kolem nich přeji, aby ustály zase ty 
své úkoly.
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Přistavování kontejnerů na BIOodpad - podzim 2016
Čas přistavení Čas přistavení Čas přistavení Čas přistavení Čas přistavení

Tráva, listí 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45
Větve 17.00-17.45 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45

úterý 27.9. Macháčkova Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická Garáže Zderazská Šárovo kolo

čtvrtek 29.9. Nám. Osvoboditelů - odstavná
plocha pod Albertem Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská Otěšínská x K Višňovce

úterý 4.10. Šárovo kolo Macháčkova Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická Garáže Zderazská

čtvrtek 6.10. Otěšínská x K Višňovce Nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská

úterý 11.10. Garáže Zderazská Šárovo kolo Macháčkova Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická

čtvrtek 13.10. Strunkovská x Strážovská Otěšínská x K Višňovce Nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová

úterý 18.10. Zdická x Vojetická Garáže Zderazská Šárovo kolo Macháčkova Na Rymáni x K Berounce

čtvrtek 20.10. Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská Otěšínská x K Višňovce Nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem Prvomájová x U Vápenky

úterý 25.10. Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická Garáže Zderazská Šárovo kolo Macháčkova

čtvrtek 27.10. Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská Otěšínská x K Višňovce Nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem

Podzimní svoz bioodpadu v Radotíně
služby Praha – Radotín, které jsou 
příspěvkovou organizací Městské 
části Praha 16. Rozmísťovat je budou 
opět v úterý a ve čtvrtek od 13.00 do 
17.45 hodin (viz tabulka níže, případ-
ně www.praha16.eu), na jednotlivých 
místech zajistí i obsluhu, která ob-
čanům pomůže a poradí, může jim 
posky tnout i rozpis přistavování 
kontejnerů.

Kromě nadstandardní služby lze 
pro odložení bioodpadu samozřejmě 
využít i Sběrný dvůr Praha - Radotín 
v ulici V Sudech 1488/2, a to od pondě-
lí do pátku v době od 8.30 do 17 hodin, 
v sobotu pak od 8.30 do 15.00 hodin. 
Ve sběrném dvoře je odevzdání toho-
to druhu odpadu bezplatné, což platí 
pro občany hlavního města Prahy po 
předložení občanského průkazu.

Městská část Praha 16 pro své oby-
vatele opět připravila přistavování 
kontejnerů, do kterých mohou zdarma 
odkládat kompostovatelný odpad. Je-
jich rozmísťování a svoz bude probíhat 
od 27. září do 27. října podle pevného 
harmonogramu.

Místa pro přistavení kontejnerů jsou 
vybrána tak, aby byla v dané lokalitě 
co nejpřístupnější a aby na ně záro-
veň mohl bezpečně najet nakládací 
vůz. Na každé z určených stanovišť 
budou postupně po sobě přistaveny 
dva kontejnery – jeden na listí a trávu, 
druhý na větve. To proto, že zpraco-
vání těchto druhů odpadu ze zahrad 
před samotným kompostováním se 
liší. Odkládaný bioodpad musí být bez 
příměsí a do kontejneru je ho třeba 
z obalu (pytle) vysypat.

Kontejnery přistavují Technické 

V případě předčasného ukončení 
smluv na dobu určitou někteří doda-
vatelé energií vedle vysokých smluvních 
pokut požadují po zákaznících i náhra-
du škody ve výši ceny předpokládané 
spotřeby energie. Na takovou kompen-
zaci však nemají nárok.

„Mnozí zákazníci netuší, že mají 
uzavřenou smlouvu o dodávkách 
energií na dobu určitou, jejíž před-
časné ukončení může být 
spojeno s povinností hradit 
vysoké finanční částky. Po 
podání výpovědi smlouvy 
je pak čeká nepříjemné pře-
kvapení v podobě faktury 
od stávajícího dodavatele na 
několik tisíc až desítek tisíc 
korun,“ upozorňuje Lukáš 
Zelený, vedoucí právního 
oddělení dTestu. Někteří 
dodavatelé energií místo, 
nebo i vedle, smluvní pokuty 
požadují zaplacení náhrady 
škody. Aby však vznikl na 
náhradu škody nárok, musel 
by dodavatel prokázat, že mu před-
časným ukončením smlouvy škoda 
skutečně vznikla a v jaké výši. 

Škoda musí být zjištěna přesně, což 
v případě sjednání budoucí dodávky 
elektřiny a plynu nelze. „Zákazník se 
smlouvou o dodávce energií nezavazu-
je k odběru určitého množství energie. 
Záleží na něm, kolik energie za sjed-
nané období v budoucnu spotřebuje,“ 
připomíná Zelený. „I kdyby se však 
výše škody určila dle očekávané spo-
třeby elektřiny či plynu, dodavatel by 
musel dokázat, že takto určené množ-

ství elektřiny či plynu nedodal jinému 
zákazníkovi. Vzhledem k tomu, že 
dodavatelé energií průběžně uzavírají 
smlouvy s novými zákazníky, půjde 
těžko prokázat, že elektřinu či plyn 
„neudali“ někomu jinému.“ 

Navíc smlouvy o dodávkách energií 
sjednané tzv. na dálku (tj. telefonem, 
prostřednictvím internetu) či při 
podomním prodeji mohou být vypo-

vězeny bez uvedení důvodu 
a bez sankce až do 15. dne 
po zahájení dodávek. Doda-
vatelé tedy musí nést určité 
podnikatelské riziko ohledně 
dopředu nakoupeného množ-
ství energií.

„Je tedy nesmyslné, aby do-
davatelé požadovali náhradu 
škody ve výši předpokládané 
spotřeby,“ uvádí stanovisko 
dTestu Zelený. „Pokud zá-
kazníci obdrží fakturu na 
uhrazení náhrady škody, 
doporučujeme tuto fakturu 
reklamovat. Nebude-li zákaz-

ník se svojí reklamací úspěšný, může 
vyhledat právní pomoc a případně 
zahájit správní řízení u Energetic-
kého regulačního úřadu, v němž se 
bude domáhat určení, že náhradu 
škody požaduje dodavatel neopráv-
něně. Nicméně požadovanou náhradu 
škody doporučujeme zaplatit, aby se 
zákazník vyhnul nákladům, pokud 
jej dodavatel bude žalovat u soudu. 
Bude-li rozhodnuto, že náhradu ško-
dy požadoval dodavatel neoprávněně, 
bude muset příslušnou částku zákaz-
níkovi vrátit.“

Pokuta za předčasné ukončení 
smlouvy o dodávce energií

Nejčastější otázky -
živnostenské podnikání

Co potřebuji ke zřízení živnosten-
ského oprávnění na zprostředkování 
leasingů, úvěrů a hypoték?

Uvedené činnosti jsou zahrnuty do 
vázané činnosti s předmětem podni-
kání „Poskytování nebo zprostředko-
vání spotřebitelského úvěru“.

Dle nařízení vlády 278/2008 Sb., 
v platném znění, je obsahovou náplní 
této živnosti činnost spojená s posky-
továním nebo přislíbením spotřebitel-
ského úvěru, jímž se rozumí odložené 
platby, půjčky, úvěry nebo jiné obdob-
né finanční služby spotřebiteli věřite-
lem, nebo zprostředkovatelem, podle 
zákona o spotřebitelském úvěru.

Ke zřízení živnostenského oprávnění 
musí žadatel splňovat všeobecné a zvlášt-
ní podmínky provozování živnosti.

Všeobecnými podmínkami jsou: 
dosažení věku 18 let (§ 33 občanské-
ho zákoníku), způsobilost k právním 
úkonům (lze nahradit souhlasem 
zákonného zástupce) a bezúhonnost 
(její ověření si úřad sám vyžádá elek-
tronicky).

Zvláštní podmínka je odborná nebo 

jiná způsobilost. 
R o z u m í  s e  t í m  
doložení originá-
lu matur itn ího 
vysvědčení nebo 
pr a xe  v  ob or u 
v  p r a c o v n ě 
právním vztahu 
v souhrnné délce 
nejméně 3 let.

Je nutné však 
připomenout, že 
byl schválen vládní návrh o spotřebi-
telském úvěru – EU č. 257/2016 Sb. 
Tento zákon o spotřebitelském úvěru 
svěřuje dohled nad všemi poskytovate-
li a zprostředkovateli spotřebitelského 
úvěru České národní bance jako jed-
notnému orgánu dohledu nad finanč-
ním trhem a upravuje tak poskytování 
a zprostředkování spotřebitelského 
úvěru jako zvláštní regulovanou čin-
nost na finančním trhu. Z toho vyplý-
vá, že s účinností od 1. prosince 2016 
„Poskytování nebo zprostředkování 
spotřebitelského úvěru“ nebude živností 
podle živnostenského zákona.

První kolektivní systém zpětného 
odběru pneumatik získal oprávnění 
v dubnu tohoto roku a zjednodušuje 
odložení jetých plášťů. 

Tento systém se jmenuje Eltma – 
provozuje jej nezisková společnost ELT 
Management Company, která sdružu-
je největší výrobce pneumatik. Ti je-
jím prostřednictvím plní zákonné po-
vinnosti týkající se zpětného odběru 
jejich výrobků, který stanovuje zákon 
o odpadech v § 38, hospodárnějším 
a srozumitelnějším způsobem.

Pro koncové uživatele – spotřebitele 
to znamená, že na místě zpětného od-
běru (jejich seznam je na www.eltma.cz) 
mohou odložit pneumatiky:
• bez podmínky koupě nových výrobků  
..(pneumatik) nebo služeb,
• zcela zdarma,

• bez ohledu na značku, velikost a počet 
..(ten ale musí odpovídat množství 
..obvyklému užívání automobilu).

Hlavní město Praha v současné 
době umožňuje občanům na všech 

sběrných dvorech odevzdat jakékoliv 
pneumatiky v jakémkoliv množ-
ství, ovšem za úplatu. Ceny stano-
vuje provozovatel sběrného dvora, 
v radotínské provozovně V Sudech 
činí 25 Kč/ks. Ročně se takto v celé 
Praze vysbírá cca 275 tun pneumatik.

Povinností prodejců pneumatik 
a pneuservisů ale je zcela zdarma 
pneumatiky odebírat, a to bez ohledu 
na nakoupené množství, značku a ve-
likost! Eltma umožňuje jak jim, tak 
i firmám s vlastním vozovým parkem 
bezplatný svoz a likvidaci použitých 
pneumatik.

Na území Prahy 16 je prozatím 
na seznamu systému Eltma uveden 
jako odběrné místo Femat Radotín, 
Vrážská 1562/24a, Praha-Radotín, 
v dosahu je i černošická firma Petra 
Červená („Červený pneuservis“), 
U Vodárny 1450.

Použité pneumatiky lze
odevzdat i bezplatně

Více informací najdete na
www.eltma.cz 

Odhalení památníku 
státnosti, nástupu Přemyslovců na 
trůn, je to doba Ludmilina, sv. Václava 
a Vojtěcha. Pohřebiště poskytlo velké 
množství cenných poznatků histori-
kům, antropologům a dalším vědcům 
zabývajícím se životem lidí před dáv-
nými lety a patří k největším v České 
republice. Loka-
lita se řadí mezi 
velmi ceněné. 

To  v š e c h n o 
a úcta k našim 
předkům ved lo 
radotínskou Le-
topiseckou komisi 
k záměru osadit 
místo informační 
deskou a mohut-
ný m k a menem 
s tabulkou, který 
bude již z dálky 

viditelně označovat památné místo. 
Přijít by tedy měli všichni, kdo mají 
zájem o historii a chuť objevovat 
skrytá zákoutí života našich dávných 
spoluobčanů. 

Na místo se lze dopravit buď po vlast-
ní ose, nebo autobusem č. 255, zastávka 
„Přístav Radotín“.

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné zase-
dání Zastupitelstva městské části Praha 16 
se koná ve středu 21.9.2016 od 17.00 hod. 
v radotínském Kulturním středisku Ra-
dotín, náměstí Osvoboditelů 44.
Uz av í rk a „tu nýl k u Pr vomájová“. 
Z důvodu provádění geotechnického 
průzkumu dojde o víkendu 17. a 18. září 
k úplné uzavírce v ulici Prvomájová, 
v úseku mezi ulicemi Štěrková a Vrážská 
(propustek pod železniční tratí). Průzkum 
bude provádět SUDOP PRAHA a.s.
Změny ve Strážovské ulici. Od začátku 
září jezdí řidiči ve Strážovské ulici 
v Radotíně v úseku od Ametystové až 
po Strunkovskou třicetikilometrovou 
rychlostí. Návrh opatření podala Městská 
část Praha 16 v dubnu letošního roku 
tak, aby sjednotila různorodou nejvyšší 
dovolenou rychlost, která ve Strážovské 
doposud platila. Opatření obecné pova-
hy ke stanovení místní úpravy provozu 
na uvedené pozemní komunikaci vydal 
Úřad městské části Praha 16 jako pří-
slušný silniční správní úřad 15. července. 
Změna se týká i doplnění značek o zákaz 
zastavení a stání kvůli usměrnění par-
kování na nepojmenované komunikaci 
s označením NN4549 - jedná se o příjez-
dovou komunikaci z Prvomájové ulice 
k parkovišti P+R a nové odstavné ploše 
připravené MČ Praha 16 přímo u vlako-
vého nádraží (viz plakát vlevo dole na této 
straně). Z důvodu plynulosti a bezpečnos-
ti silničního provozu bylo svislé dopravní 
značení se zákazy stání instalováno také 
ve Strážovské ulici v úseku U Sanatoria až 
po Plánickou. 
Kurs první pomoci. Po červnovém 
zájmu o kurs první pomoci pro širokou 
veřejnost pořádá Městská část Praha 16 
ve spolupráci se zkušeným záchranářem 
Ing. Petrem Schejbalem další totožný 
kurs ve čtvrtek 6. října od 17.00 hodin 
v Kulturním středisku Radotín, náměstí 
Osvoboditelů 44 (Klubová scéna). Vstup 
zdarma. Více informací naleznete na 
www.praha16.eu.
Uzavírka prodloužena. Z důvodu pokra-
čování stavby parkoviště P22 prováděné 
v rámci akce „Revitalizace Centrum Ra-
dotín“ bude cca do 14. října realizována 
uzavírka na náměstí Osvoboditelů (zá-
sobovací komunikace za prodejnou 
Albert) v úseku cca 65 m od křižovatky 
s ulicí Na Betonce. Zároveň bude i nadále 
změněn dopravní režim ve zbývající části 
této ulice, obousměrný provoz s obratiš-
těm na konci ulice. Zhotovitelem stavby 
je společnost Ekologické a inženýrské 
stavby spol. s r.o. 
Dotace na prevenci kriminality. Ne-
státní neziskové organizace si mohou 
podat žádost do výběrového dotačního 
řízení Ministerstva zdravotnictví České 
republiky, a to k dotačnímu programu 
„Péče o děti a dorost“ a programu „Pre-
vence kriminality“. Tyto programy jsou 
určeny především na realizaci kvalitních 
projektů se zaměřením na prevenci a pod-
poru zdraví a kladoucích si za cíl dosažení 
pozitivních změn v životním stylu dětí 
a mládeže a v jejich chování. Termín pro 
předložení žádosti je 30.9.2016, podmín-
ky dotačního řízení stanoví Metodika 
pro žadatele o poskytnutí státní dotace 
v rámci programu „Péče o děti a dorost“ 
a programu „Prevence kriminality“ pro 
rok 2017. Podrobnější informace lze zís-
kat na webových stránkách Ministerstva 
zdravotnictví České republiky v sekci:  
Dotace - Státní rozpočet 2017 - Odděle-
ní zdravotní péče - Péče o děti a dorost 
a Prevence kriminality.
P r o g r a m y  p o d p o r y  v z d ě l á v á n í .  
Rada hl. m. Prahy schválila usnesením 
č. 1958 ze dne 16.8.2016 vyhlášení Celo-
městských programů podpory vzdělávání 
na území hlavního města Prahy pro rok 
2017. Šesti vyhlášenými programy jsou 
program na podporu rozvoje vzděla-
nosti, spolupráce s vysokými školami, 
vědeckými a výzkumnými institucemi 
a nestátními neziskovými organizacemi 
a na podporu vzdělávání managemen-
tu a pedagogických pracovníků škol 
a školských zařízení na území hlavního 
města Prahy, dále program na podporu 
vzdělávání dětí, žáků a studentů škol 
a školských zařízení na území hlavního 
města Prahy s výjimkou škol vysokých, 
program na podporu rozvoje škol zří-
zených hlavním městem Prahou, pro-
gram na podporu rozvoje vzdělávání 
dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami, program pre-
vence sociálního vyloučení ve školách 
zřízených hlavním městem Prahou 
a konečně program na podporu vzdělá-
vání seniorů na území hlavního města 
Prahy. Lhůta pro podání žádosti je od 
19. září do 7. října 2016. Více informací 
naleznete na internetových stránkách: 
www.praha.eu.
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Fotografie v archivu Letopisecké komise Radotín vyhledal Ing. Jaroslav Šindelka,
současnou podobu nafotila a textem doprovodila Kateřina Drmlová

Otevíráme nový seriál, ve kterém se pokusíme alespoň částečné zmapovat vývoj individuální zástavby Radotína od doby, kdy se 
původně malá obec začala díky hospodářskému rozvoji rychle rozrůstat. Zdejší stavby jsou v obecném povědomí zcela zastíněny těmi 
v blízkých, kdysi věhlasných letoviscích: Černošicích, Zbraslavi, Dobřichovicích. Pojďte se s námi podívat, že i zde rostly zajímavé 
domy. A hned na tom prvním si můžeme povšimnout, jak rychle tehdy, na počátku minulého století, probíhaly stavební práce.

S tímto plánem zažádal v červenci 
roku 1909 pan František Suchý, mistr 
zednický a tesařský v Radotíně
o povolení vystavět dům na parcelách 
v ulici Přemyslově (dnes Na Výšince)

Kolaudační rozhodnutí podepsané 
samotným starostou nese datum
10. dubna 1910. Stojí v něm: „Na základě 
dne 5. dubna r. 1910 konaného 
komissionelního vyšetřování Vašeho nově 
vystavěného domu Čp. 146 v Radotíně, který 
co úplně vyschlý i bezvadný se shledal a při 
němž ani z ohledů zdravotních ani z ohledů 
stavebních předpisů žádné překážky nestává, 
uděluje se Vám tímto povolení k upotřebení 
a k užívání tohoto domu dnem 10. dubna 1910.“

Při pohledu přes kluziště na mlýnské 
nádrži krásně vynikne usazení vily – na 
výšině pod zalesněnou Klapicí – malý 
radotínský belvedér

Osamocená poloha je dobře patrná i na tomto záběru – 
dům sousedil pouze s pozemky Drchotova statku, 
zahradou MUDr. Bohumila Vodenky a majetkem 

Zbraslavského panství

Na pohlednici Radotína zabírající střed obce od Klapice
se v popředí krásně vyjímá právě vila Františka Suchého

Pohled z ulice z roku 1977 nezabírá garáž, ne proto, že 
by ještě nestála, jen se nevešla na záběr

Záběr je současný, 
původní garáž však byla 
vystavěna již na podzim 

roku 1930. její stavbu úřad 
tehdejší majitelce domu, 

paní Anně Přibíkové 
schválil s tím, že 

„doporučuje se, by garáž 
uzavřena byla žaluzií 

z vlnitého plechu“

Záběr od Klapice z roku 1982

Více než stoletá 
kráska si doposud 
udržuje svůj 
půvab – i díky 
citlivé péči 
současných 
majitelů

Na posvícení? Letos elektrobusem!
podobně jako v ulici Karlické (zastáv-
ka „Otínská“).

Každou z tras elektrobus absolvuje 
samostatně, aby návštěvníci posvícení 
mohli v klidu vystoupit či si autobus 
řádně prohlédnout. Jízdy jsou v plá-
nu v sobotu mezi 10. a 18. hodinou 
a v neděli mezi 10. a 12. hodinou – vždy 
v celou hodinu odjezd na Lahovskou, 
v půl na Vinička. Orientační jízdní 
řád bude vyvěšen na webové stránky 
radnice Praha16.eu a na všechny za-
stávky v pátek 7. října v odpoledních 
hodinách (po ostré jízdě elektrobusu 
bez cestujících).  

„V Radotíně dlouhodobě uvažujeme 
o obsluze MHD oblasti kolem ulice 
Na Viničkách, z níž je to pro občany 
na autobus či vlak dosti daleko, ale 
přitom členitý terén, vysoké převýšení 

a úzké komunikace neumožní pro-
voz klasického, dlouhého městského 
autobusu. Letos si v terénu ověříme, 
zda ekologický midibus bude splňovat 
naše představy a budeme s hlavním 
městem, potažmo ROPIDem jednat 
o zavedení autobusové linky do této 
lokality,“ dodává starosta Hanzlík.

Jeho slova potvrzuje i předseda Do-
pravně bezpečnostní komise při Radě 
městské části Praha 16. „Po volbách 
v roce 2010 vznikla Dopravně bez-
pečnostní komise především z důvodu 
koncepčního a systémového řešení zá-
sadních dopravních otázek na území 
MČ Praha 16. Jednou z nich, kterou 
se intenzivně zabýváme od roku 2012, 
je záměr obslužnosti obyvatel z jiho-
západní části Radotína MHD,“ říká 
místní zastupitel a předseda komise 
Ing. Petr Šiška. 

SOR Libchavy spol. s r. o. nacházející se v blízkosti města Ústí nad Orlicí je českou firmou s tradicí strojírenské vý-
roby. Společnost vstoupila na trh hromadné dopravy nejprve produkcí malých 7,5 m dlouhých autobusů a postupem 
času portfolio jejích produktů rostlo až do dnešní podoby, kdy výrobní program obsahuje vozidla v délkách od 8 až 
po dlouhá 18metrová kloubová vozidla ve všech typových kategoriích (tj. městská, příměstská a dálková). Současně 
je možno ve výrobním programu najít všechny možné typy pohonů jako je diesel, CNG, Hybrid a v neposlední řadě 
aktuálně se velice rychle rozvíjející kategorii pohonů na elektrickou energii. Společnost SOR Libchavy spol. s r.o. 
se zabývá vývojem a výrobou vozidel na elektrický pohon již od roku 2009, kdy spatřil světlo světa první prototyp 
elektrobusu s označením SOR EBN 10,5. Od té doby prošla tato kategorie vozidel značným vývojem a do současnosti 
bylo vyrobeno 35 kusů elektrobusů, z nichž je 31 v běžném provozu u zákazníků po celé Evropě. Ve výrobním pro-
gramu libchavského výrobce jsou aktuálně 3 typy elektrobusů v délkách 8, 9,5 a 11 metrů. 

Nízkopodlažní elektrobus EBN 8 nové generace měl svoji premiéru v roce 2013 na veletrhu BusWorld v belgickém 
Kortrijku. Jedná se o bezemisní osmimetrové nízkopodlažní dvounápravové dvoudvéřové vozidlo vybavené klima-
tizací řidiče. Motor o výkonu 120 kW a baterie s kapacitou 172 kWh zajišťují dojezd elektrobusu podle náročnosti 
provozu v rozsahu 150 až 180 km. V tomto vozidle jsou použity lithium-iontové baterie, jejichž nabíjení bude pro-
váděno v nočních hodinách v areálu provozovny v řádu několika (5-7) hodin.

Z dosavadních jednání s pracovníky 
odpovědnými za rozvoj pražské hro-
madné dopravy vyplynulo, že vše je 
závislé na modernizaci železniční trati 
a stanic. A protože se zahájení tohoto 
projektu z objektivních důvodů neu-
stále odsouvá, radotínští zastupitelé se 
rozhodli jednat.  

„Proto starostou svolaná pracovní 
skupina přednesla radnici MČ Praha 16 
návrh na pilotní projekt spolupráce se 
společností SOR, s využitím elektrobu-
sů jako inspirací řešení dalších podně-
tů obyvatel Radotína. Samostatným 
propagačním projektem, který má za 
cíl zpříjemnit občanům již tak po-
pulární Havelské posvícení, chceme 
nabídnout všem zainteresovaným 
stranám nápad, jak v budoucnu navá-
zat na připravované klíčové projekty 
modernizace nádraží a železniční trati 
či výstavbu Centra Radotína,“ uzavírá 
předseda komise Šiška. 

vznikaly formou individuální výstavby, 
tedy postupně, neměly zde komunikace 
dokončený povrch. Na počátku letošní-
ho roku již dostaly finální povrchy i do-
pravní značení a Městská část Praha 16 
si je tak mohla převzít do správy. Obě 
ulice byly proto zahrnuty  do jarního 
i zimního úklidu komunikací.

Ulice a hřiště
na Lahovské

si v novém prostředí našly kamarády, 
kteří jim vydrží na celý život. S pros-
bou o vstřícnost a trpělivost se obrátil 
i na rodiče žáčků a o tolerantnost po-
žádal i učitelky všech čtyř nových tříd. 
K přání úspěchu pak dětem přidal 
ještě talisman pro roky příští – malou 
plyšovou hračku. 

Radotínská škola má s těmito dět-
mi nyní 773 žáků, z toho 96 v prvním 
ročníku. Vzhledem k tomu, že do 
vyšších tříd postupují silné ročníky, 
začalo se již před několika lety řešit 
rozšíření celkové kapacity školního 
zařízení. Po přístavbě šaten a jedné 
třídy u družiny a zvětšení prostor 
jídelny se letos podařilo získat dotaci 
na nástavbu na dosud přízemní kříd-
lo II. stupně školy. Stavba probíhá již 
od konce června. Oproti původnímu 
harmonogramu se její dokončení 
patrně prodlouží, chod školy to však 

V průběhu jara investor rovněž dokon-
čil dětské hřiště na rohu ulic Strážovská 
a Jarmily Novotné. Plochu s pískovištěm 
a čtyřmi hracími prvky si městská část 
převzala v květnu. Na základě podnětů 
od rodičů a dětí doplnila na hřiště ještě 
hrazdy a hnízdovou houpačku a hřiště 
oplotila. Dalším krokem by mělo být 
vysázení nových stromů náhradou za ty, 
které v průběhu léta uschly. To proběhne 
nyní na podzim, jakmile nastanou vhod-
né klimatické podmínky.

Školy přivítaly...
neovlivní. Pouze se v I. pololetí nebu-
de otevírat keramický kroužek, který 
měl v tomto křídle svou dílnu. 

Na Zbraslavi se letos také těší na 
čtyři nové třídy v přístavbě. Od konce 
srpna se pracuje na nástavbě a tělocvič-
ně, aby nebezpečné a hlučné práce byly 
dokončeny o prázdninách, ve školní 
jídelně už od 25. srpna probíhá montáž 
gastrotechnologie. Na stavbu navázala 
dodávka a montáž interiéru, do zaříze-
ných místností škola v minulých dnech 
začala stěhovat zpět vlastní vybavení 
tříd a školní pomůcky. 

„Před příchodem dětí musí být sta-
veniště 2. etapy zajištěno s ohledem 
na bezpečnost dětí a stavební činnost 
se musí přizpůsobit průběhu výuky. 
Všechno tedy musí být připraveno tak, 
aby mohlo být 19. září zahájeno školní 
vyučování,“ říká Mgr. Hana Hauber-
tová, tajemnice Úřadu městské části 
Praha – Zbraslav. Do školních lavic 
zde usedne 120 prvňáčků a díky tomu 
bude mít celá škola již 779 žáků.
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Radotínská mateřská škola pořídila 
o letošních prázdninách nové interak-
tivní zařízení pro výuku dětí. První 
ostré testování proběhlo 5. září.

Na všemožná multifunkční a inter-
aktivní zařízení ve školách už jsme si 
zvykli – různé speciální tabule, pro-
jektory či tablety se v minulých letech 
staly prakticky standardem v základ-

ních školách. Ale v mateřské školce je 
to zatím velká výjimka. Letos se k těm 
výjimkám přiřadila i Mateřská škola 
Praha – Radotín zřízená radotínskou 
radnicí: z investičního fondu školky 

byla pořízena dvojice interaktivních 
zařízení pro výuku dětí v předškolním 
vzdělávání.

Na první pohled se jedná o televizi 
s větší obrazovkou, ale zdání klame: 
interaktivní displej MultiBoard má 
již v sobě integrovaný výkonný po-
čítač, a proto se s ním pracuje stejně 
intuitivně jako s klasickým PC. Vedle 

standardních výuko-
v ých programů lze 
na něm třeba sdílet 
soubory, používat in-
ternet, přehrávat videa 
ve vysokém rozlišení 
se stereo zvukem. Ale 
hlavně interakt ivní 
displej MultiBoard je 
zjednodušeně řečeno 
velký tablet na mobil-
ním stojanu.

Školka pořídila hned 
dva tyto přístroje, včet-
ně všech doplňkových 
zařízení a proškolení, 
z a  c e l k o v o u  c e n u 
168 588 Kč (bez DPH). 

Jedno je umístěno v MŠ na náměstí 
Osvoboditelů a druhé na Sídlišti. Prv-
ní úspěšné otestování nové techniky 
proběhlo 5. září v „předškolácké“ třídě 
Včelek. 

Nový pomocník ve školce
Román Jana Eyrová patří dodnes 

k světovým bestsellerům. Historie lásky 
chudé dívky Jany Eyrové a bohatého 
pana Rochestera se stal nesmrtelným. 

Příběh jejich lásky je nabitý událost-
mi, překvapivými dějovými zvraty, 
silnými emocemi, tedy vším, co má 
dobrý divadelní kus mít. 

Přesto je román velmi těžké zpraco-
vat pro divadlo bez zbytečného patosu 
či popisnosti. František Kreuzmann ho 
však dokázal na jeviště převést s leh-
kostí, opravdovostí, pokorou a všemi 
potřebnými vášněmi i tajemstvím. 
Vyvážené a poctivé herecké výkony 
ale podávají všichni členové jeho 
společnosti: dvě herečky a dva herci 
v 11 rolích. Výborně funguje úspor-
ná, ale funkční scénografie, kostýmy 
i krásná hudba. 

Překvapivý herecký výkon podává 
radotíňačka Milada Čechová. Původ-
ní profesí loutkoherečka tu vystupuje 
hned ve třech rozdílných rolích. Její 
muž Vladimír Čech jí jistě z hereckého 
nebe tleská! A vy si v rozhovoru mů-
žete přečíst, co si tom myslí ona sama:
Milado, jsi loutkoherečka, jak jsi při-
šla k trojroli a bez loutky? 

Po mnoha letech u loutkového diva-
dla už asi 8 let spolupracuji s Divadelní 
společností Františka Kreuzmanna – 
hostujeme s činoherními pohádkami 
po českých divadlech. Také jsem ve 
Sluhovi dvou pánů hrála Honzovi 
Potměšilovi jeho milou Smeraldinu. 
Letos v lednu náš principál František 
za mnou přišel s nabídkou těchto 
tří rolí. Bylo to lákavé, ale zároveň 
jsem se trochu bála. Dramatický kus 

jsem ještě nezkusila. Šla jsem do toho 
s podmínkou zadních vrátek, že když 
to nepůjde, vycouvám. A věřila jsem 
Františkovi, který napsal krásnou dra-
matizaci příběhu. 
Máš trému, když jsi vidět a bez loutky? 

Zdravá tréma je na místě. Největší 
nervy mám z toho, abych přišla na 

jeviště ve správném kostýmu, mám 
asi 10 převleků. Loutkové divadlo se 
už dlouho prolíná s činoherním herec-
tvím. Loutkoherec je vlastně bohatší – 
neměřeno penězi – víc tvůrčí než „jen“ 
činoherec. Měl by umět v podstatě to, 
co činoherci a k tomu zvládnout růz-
né typy loutek, pantomimu, tancovat, 
zpívat, umět sdělovat přes něco. Ale 
samozřejmě to nelze takhle striktně 
rozdělovat. A znám spoustu činoherců, 

kteří se s loutkou „poprali“ skvěle.
Tak mne napadá, že byste byli ideál-
ní herecký pár s Vladimírem, podle 
mne jsi herecký objev a talent. Věděl 
o tvých hereckých schopnostech? 

Nevím, jestli jsem herecký objev 
a talent, to bych si tedy tvrdit netroufla. 
Ale po všech představeních, ve kterých 
mě Vladimír viděl, mi vysekl poklonu. 
Stačil jich shlédnout celkem dost, ale 
na jevišti jsme se bohužel nepotkali. 
On byl spíš ten dramatický „čuno-
herec“ (jak jsem láskyplně rýpala), 
a to moc dobrý. Já, ač jsem na jevišti 
byla mockrát jako „živák“, tak víc ve 
stylizovaných komediích nebo v au-
torských představeních. Chystala jsem 
pro nás dva takovou „komořinu“. Oba 
jsme měli rádi básničky a víno, tak to 
měl být takový příjemný mix básniček, 
písniček, bonmotů a citátů o víně. Ale 
už jsme to bohužel nestihli...
Ty jsi z Radotína, pak jsi dlouho byd-
lela jinde a po odchodu Vladimíra do 
hereckého nebe jsi se i s dětmi zase 
vrátila, co říkáš na dnešní Radotín?

Jednoznačně paráda! Byla jsem ráda 
v Plzni, na Malé Straně i v Klínci, ale 
Radotín má velkou zásluhu na tom, 
že mi pomohl překonat životní bol... 
Žije se tady moc dobře. Jasně, že tak 
jako všude by se našly nedostatky, ale 
nemůže být vše hned a já raději vidím 
to pozitivní a toho je mnoho. Je nabí-
ledni, že vedení radnice je tu pro lidi 
a za tím si stojím. Teď mi tak blesklo 
hlavou – máme krásnou knihovnu, jen 
ještě malé knihkupectví bych přivíta-
la. Nechytne se toho někdo?
Dobrý tip! Díky za rozhovor a už 
se moc těším na vaše představení 

Divadelní tip: Jana Eyrová! 

JanaEyrová – čtvrtek 13. října 
v 19.00 hodin, Kulturní středisko 
Radotín v domě U Koruny

(basa), Ondřej Pomajsl (bicí) a Ondřej 
Klímek (dechové nástroje).

Vltava je oblíbená nejen díky ne-
obvyk lé poet ice mnohoznačných 

textů, ale také díky původnímu hu-
debnímu stylu, který dokonale souzní 
s charismatickým hlasem Roberta 
Nebřenského. Dodnes posluchači rádi 
poslouchají některé jejich „hitovky“, 
jako například Hmyz, Kapitán pejsek, 
Locomotive Shoes či Magic Show.

Vltava je považována za jednu 
z nejoriginálnějších kapel na české 
hudební scéně. U příležitosti 30. výročí 
založení skupiny a uvedení nové desky 
připravila Vltava koncertní turné „Já 
čekám v Čechách“, se kterým vystoupí 
v sobotu 1. října v Kulturním středisku 
U Koruny. Zahraje nejen oblíbené písně 
ze staršího repertoáru, ale také ukázky 
z nového alba „Čaroděj“.

Kapela začala vystupovat v roce 
1986. Původní název kapely měl být 
Bítlz, ale pak se hudebníci rozhodli, 
snad pod vlivem své zkušební míst-
nosti, domečku na břehu našeho ná-
rodního veletoku, pro název Vltava. 
Hudební publicista Vojtěch Lindaur 
o souboru napsal v časopisu Melodie 
v roce 1988: „Dojem z Vltavy je přímo 
úměrný atmosféře vystoupení. Přijme-li 
posluchač fakt, že si z něj Vltava dělá 
bohapustou legraci, může začít pátrat po 
smyslu písniček nebo se jimi výborně ba-
vit – to podle nátury… A hudba? Swing, 
trampská písnička, twist, inu slušně 
zahraný revival. Kavárensky hlazené 
bicí, lázeňsky vlezlé saxofonové přiznáv-

ky, cirkusácké častušky na akordeon. 
Jenomže najednou zazní neočekávaný, 
rytmicky složitý vzorec, saxofon bručí 
jako raněná velryba…“

Dav id Váv ra , 
vedoucí divadla 
Sklep, si všiml, že 
typ humoru, který 
Vltava produko-
vala, má hodně 
blízko k tomu je-
jich, takže oslovil 
Roberta Nebřen-
ského, jestli by 
si s nimi nechtěl 
zahrát. Na konci 
roku 1989 znovu 
př i š la  nabíd ka , 
t e n t o k r á t  p r o 
celou kapelu, aby se podílela na „skle-
páckém“ představení Míč.

Pak kapela několik let nekoncertovala, 
ale v roce 2010 oznámila znovuobnovení 
činnosti. V sestavě nové Vltavy jsou pů-
vodní Robert Nebřenský (kytara, zpěv) 
a František Svačina (klávesové nástroje). 
Novými členy pak jsou Tomáš Uhlík 

Kromě Berounky bude v Radotíně i Vltava

 UDÁLO SE:

130. výročí založení slavili 
radotínští hasiči ve velkém stylu  -
i se vší starou technikou. Více se 
dočtete na str. 1 ve Slově starosty

Na radotínském Home Food 
Festivalu v sobotu 4. září navařili 
sousedé pro sousedy 1500 porcí. 
Vše už je snědeno, tak zase za rok!

Babí, nebo také mariánské léto – krát-
ké období zářivě hřejivého podzimu 
je snad nejkrásnějším obdobím roku. 
A přesně takové by mělo být i potřetí při-
pravované odpoledne pro celou rodinu.

V sobotu 1. října se na náměstí 
Sv. Petra a Pavla chystá následujíc kul-
turní program:
14.00 Lidová Malá kapela
             Vladimíra Kettnera
15.00 Divadelní stan: Pohádka
             souboru Podbrďáček
16.00 Naďa Urbánková
19.00  KS U Koruny - Kapela Vltava

Radotínské Babí léto

Tentokrát v Radotíně zazpívá 
Naďa Urbánková

Klub Radotín, zřizovaný organiza-
cí Proxima Sociale o.p.s., který díky 
přispění městské části Prahy 16 a ma-
gistrátu hlavního města Prahy působí 
v Radotíně již jedenáctý rok  zve v rám-
ci Týdne nízkoprahových klubů pod zá-
štitou České asociace streetwork na dny 
otevřených dveří ve dnech 21. a 22. září 
od 13.00 do 18.00 hodin.

Klub najdete v ulici v ulici Loučan-
ská v blízkosti základní školy. Zváni 

jsou nejen děti a mladiství, pro které 
tento klub primárně funguje, ale i ro-
diče, učitelé a všichni, kteří by se rádi 
dozvěděli více o fungování zařízení. 
Během odpoledne 21. září bude pro-
bíhat otevřený turnaj ve stolním fot-
bálku pro náctileté a 22. září výtvarná 
dílna před klubem.

Dále je připraveno výtvarné tvoření 
s plackovačem na výrobu odznáčků 
s libovolným motivem, stolní hry, 
žonglovadla a nebude chybět ani vý-
stava fotek z činnosti klubu.

Přijďte si něco vyrobit, popovídat 
nebo jen tak posedět a zahrát si hry. 
Těší se na Vás pracovníci klubu

Dny otevřených dveří Klubu Radotín

Nejen svým příznivcům, ale i ostat-
ním zájemcům o českou hudbu věnuje 
KAAN koncert Foerstrova komorního 
pěveckého sdružení pod vedením sbor-
mistra Jaroslava Brycha.

Ti, kteří se za „Foerstrovkami“, jak 
se jim říká, vypravili již koncem roku 
2015 na vánoční koncerty do centra 
Prahy, jistě potvrdí, že stojí za to, nene-
chat si ujít jejich vystoupení v Radotíně. 
Koncert se uskuteční v kostele farního 
sboru Českobratrské církve evangelic-
ké v Radotíně, Na Betonce 14 v úterý 
20. září od 19.00 hodin. Na programu 
budou skladby českých skladatelů 

KAAN připravil koncert

Koncert Foerstrova komorního 
pěveckého sdružení v úterý 20. září 
od 19.00 hodin v kostele farního 
sboru Českobratrské církve evange-
lické v Radotíně, Na Betonce 14

Jedna z nejoblíbenějších českých he-
reček Eva Holubová vystoupí v sobotu 
22. října od 19.00 hodin U Koruny 
v one woman show, která jí byla na-
psána na míru.

Příběh se odehrává během nejdivo-
čejšího týdne života herečky oblastní-
ho divadla, která se stala známou tepr-
ve ve zralém věku, kdy byla obsazena 
do role sestřičky v nekonečném tele-

vizním seriálu. Svůj příběh vypráví 
při besedě s diváky.

„Tato hra je stvořená pro všechny, 
kdo se chtějí s chutí zasmát a netrpět 
přitom pocitem, že se smějí přihlouplé 
frašce a vlastní plytkosti. Eva Holubo-
vá je zkrátka neuvěřitelně sympatická 
Hvězda s velkým H, jaké se vidí jen 
zcela výjimečně,“ komentoval herecký 
koncert divadelní režisér Patrik Hartl.

One woman show přitom režisér 
označil za extrémně těžkou disciplínu, 
kterou dokud herec nezkusil, tak to 
neví. „Vyžaduje člověka, který je – vedle 
nezbytného talentu – ve své kreativitě co 
nejsvobodnější, nebojí se a umí si hrát. 
To všechno Evička splňuje,“ podotkl 
Hartl. Nenechte si ujít tento herecký 
koncert v Koruně.

Hvězda zazáří v Koruně

Hvězda 22.10. v 19.00 hod., 
předprodej vstupenek od 14. září 
16.00-18.00 hodin, rezervace na 
rezervacekskoruna@centrum.cz

O. Máchy, Z. Lukáše, P. Ebena a autora, 
jehož jméno má v názvu i radotínská 
hudební škola, Klementa Slavického. 
Z jeho díla budou předvedeny skladby 
ze souboru Šohajé.

Udělejte si čas a přijďte se osvěžit 
zpěvem špičkového pěveckého tělesa, 
který patří k nejlepším ženským sbo-
rům v České republice.

Foerstrovo komorní pěvecké sdružení patří k nejlepším ženským sborům
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inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

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

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

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

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00
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OPRAVY
CHLADNIČEK A MRAZNIČEK

ROZENSKÝ ALEŠ
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

E-mail: A.Rozensky@seznam.cz

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907
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Kateřina Drmlová
tel.: 234 128 201

Roman Blahník
Realitní makléř

+420 725 293 050
roman.blahnik@re-max.cz
www.re-max.cz/andel
www.remaxandel.cz
Mandatář kanceláře
IČO: 18596339

Ostrovského 253/3
150 00 Praha-Smíchov

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

přijme na pozici

POKLADNÍ - PRODAVAČ(KA)
- jednosměnný provoz pondělí - pátek, sobota 1x za 3 týdny

SKLADNÍK
- jednosměnný provoz pondělí - pátek, sobota 1x za 3 týdny

ŘIDIČ dodávky - skupiny B
- jednosměnný provoz pondělí - pátek, sobota 1x za 3 týdny

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

Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5

Cukrárna
Fregatta

přijme
cukrářku/pekařku

informace tel.  
777 209 012

www.fregatta.cz

Měchenice

Zavedená restaurace v Radotíně hledá do svého 
kolektivu

KUCHAŘE na HPP.
Dále pak POMOCNOU SÍLU

na úklid a pomocné práce v kuchyni. 
Nabízíme: Dobré platové podmínky, zázemí fungující 
restaurace, dlouhodobou spolupráci a solidní jednáni.
Požadujeme: Praxi v oboru, zkušenosti, spolehlivost, 

solidní jednání a chuť do práce. 
Více informací na telefonu 604 200 502

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf   1   16.08.16   11:28

  Odvezeme a přivezeme zpět
na vámi domluvenou adresu.  

Vyžehlené prádlo dodáváme do 2dnů.
Při objednání minimálně jednoho boxu 

neplatíte žádné dopravné!

Rozvážíme a svážíme: pondělí, středa, pátek
9 - 11 hodin    17 - 19 hodin

ŽEHLENÍ PRÁDLA
UŠETŘÍME VÁŠ ČAS A VAŠE PRÁDLO VYŽEHLÍME ZA VÁS

Kontakt: www.dpdoma.cz
Facebook / DP DOMA, Telefon 731 052 267

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

Váš inzerát uvidí

25 000  
párů očí
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Spolupráce za městské části:  
za MČ Zbraslav Blanka Velemínská, 

MČ Lochkov Eva Filipová, 
MČ Lipence Michal Popek,

MČ Velká Chuchle Pavel Kováč. 
Vychází 16.9.2016. 

Náklad 10 000 výtisků. 
Výtisk a distribuce ZDARMA. 

Tisk Grafotechna plus s.r.o., 
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.

 Další číslo vyjde 17.10.2016.
Uzávěrka pro inzerci: do 4.10.2016.

Distribuce do všech poštovních schrá-
nek ve správním obvodu zajištěna pro-

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

a fotografie se nevracejí. 

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

ODVOZ a LIKVIDACE
ODPADNÍCH VOD a FEKÁLIÍ

MAN 9,5 m3  silniční/MAN 5 m3  terénní 4x4

AUTODOPRAVA - KONTEJNERY
LIKVIDACE STAVEBNÍHO ODPADU, 

DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU,
ZEMNÍ PRÁCE BAGREM 

CAT 428C, CAT 302.5C, CAT 242B
Objednávky: Po - Pá: 6,30 hod. – 15,00 hod.

Tel.: 606 508 015   736 218 318     257 911 732
www.garbine.cz          e-mail: garbine@seznam.cz

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506
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·� Pečujete dostatečně o to nejcennější, co máte, o své 
zdraví? 

·� Chtěli byste dlouhodobě upravit svou váhu? 
·� Trápí Vás různé zdravotní komplikace jako např. poruchy 

trávení, vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční, 
vysoká hladina cholesterolu, diabetes mellitus…? 

Nabízím služby, pomocí kterých své zdraví podpoříte a upevníte: 

ü� odborné poradenství v oblasti výživy a pohybové aktivity pro 
zdravé i nemocné, od dětí až po seniory  

ü� jídelníčky každému podle jeho konkrétních potřeb  
ü� dlouhodobá pomoc při úpravě váhy 
ü� diagnostika složení těla na přístroji InBody 230 
 
MUDr. JANA VAŇKOVÁ – ordinace výživového poradenství 
Nová poliklinika Zbraslav, Elišky Přemyslovny 1325 
Praha 5 Zbraslav 156 00 
www.vyzivavezdraviinemoci.cz   tel: 602 242 153  

10% sleva s tímto letáčkem na vámi vybraný program - 
platnost do 15. 10. 2016 7,30 - 12 a 12,30 - 14 h

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

kontakt:
777 266 238
kucma@atlas.cz
www.kucma.cz

prodejna Radotín:
Vinohrady 62
Po - Pá
7.30 - 12 a 12.30 - 14 hod.



Kultura
Velká Chuchle

Kino Radotín, Na Výšince 875/4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.kinoradotin.cz
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21. 9. 17.30 Až na severní pól   Francie 90 Kč
  animované: dívka Saša je odhodlána najít svého dědečka – polárníka,
  který se na své poslední expedici pokusil dobýt severní pól
 20.00 Dítě Bridget Jonesové   GB 120 Kč

 U Bridget i takový prostý akt, jakým je třeba početí, provázejí 
 znepokojivé otázky. Například ta, kdo je OTCEM….

22. 9. 17.30 Prázdniny v Provence   ČR 110 Kč
 Zavilý hulič marihuany, hláškující filosof a nesmělý basák dělá všechno
  ve větším, než malém množství – Kryštof Hádek, Vojtěch Kotek

 20.00 Café society   USA 120 Kč
  Komedie Woodyho Allena o milostném trojúhelníku ze zlatého období
  Hollywoodu - Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Blake Lively
23. 9. 17.30 Můj kamarád drak 3D   USA 130 Kč

Chlapec Pete tvrdí, že žije v lesích s obřím zeleným drakem.
Správkyně národního parku se vydává zjistit, zda drak existuje –
Karl Urban, Bryce Dallas Howard, Robert Redford 

 20.00 Ve jménu krve   USA  110 Kč
John, propuštěný vězeň, bývalý narkoman a opilec, se rozhodne 
pomoci nevinné dceři i za cenu návratu do vězení – Mel Gibson 

24. 9. 17.30 Prázdniny v Provence   ČR 110 Kč
 20.00 Café society   USA 120 Kč
25. 9. 16.00 Richard III.   GB   (viz str. 8) 250 Kč
                                                            senioři, ZTP a studenti 200 Kč
27. 9. 17.30 Café society   USA 120 Kč
 20.00 Satisfakce 1720   Dánsko/Norsko 100 Kč

 Příběh kontraadmirála Tordenskjolda, který byl hrdinou Velké
                  severní války, jež začala v roce 1700 a trvala dvacet let – Jakob Oebro

28. 9. 17.30 Dítě Bridget Jonesové   GB 120 Kč
 20.00 Taxi 121   ČR 120 Kč
  Film inspirovaný skutečnými událostmi z roku 2014, kdy sériový vrah
  připravil o život tři pražské taxikáře – Filip Tomsa, Roman Vojtek
29. 9. 17.30 Ve jménu krve   USA 110 Kč
 20.00 Prázdniny v Provence   ČR 110 Kč
30. 9. 17.30 Lovecká sezóna: Strašpytel   USA 110 Kč

 animované: grizzly Boog se sice úspěšně zabydlel v divočině, ale jeho
 instinkty domácího mazlíčka v něm přetrvávají. Jedním z nich je strach

 20.00 e Beatles: Eight Days a Week – e Touring Years   GB  100 Kč
  (viz str. 8)
1. 10. 17.30 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti   3D   USA 140 Kč 
                                Fantaskní výlet do světa kouzel a fantazie v režii geniálního

 Tima Burtona - Eva Green, Samuel L. Jackson
 20.00 Tři generace   USA 110 Kč

 Teenager Ray procházející změnou pohlaví, jeho nerozhodná matka,
                  a babička, která neví, zda být víc zoufalá z vnuka nebo dcery… 

2. 10. 15.00 NORMA   GB (Vincenzo Bellini)  (viz str. 8) 200 Kč
                                                           senioři, ZTP a studenti 150 Kč
4. 10. 17.30 Můj kamarád drak 3D   USA 130 Kč 
             20.00 Anthropoid   GB/ČR 120 Kč 
                                Britský pohled na český atentát na Reinharda Heydricha –
                                Cillian Murphy, Jamie Dornan
5. 10. 17.30 Krycí jméno Holec   ČR/Rakousko 120 Kč 
                                Špionážní drama s milostnými motivy, jehož hlavní hrdinové jsou
                                v dramatickém roce 1968 postaveni před zásadní volbu mezi  kolaborací
                                a hrdinstvím – Kryštof Hádek, Vica Kerekes, Johannes Zeiler
 20.00 Komorná   Korea 80 Kč
  Podvodník nastrčí do honosného sídla bohaté paní kapsářku jako
  komornou. Mezi ženami ale vzplane nečekaná vášeň…
6. 10. 17.30 Já, kocour   USA 110 Kč 
                   Úspěšný podnikatel je uvězněn v těle kočky své rodiny –
                                Robbie Amell, Kevin Spacey, Christopher Walken
 20.00 Instalatér z Tuchlovic   ČR 120 Kč 
                               Vesnická komedie o muži, který všem všechno opraví, ale vlastní život

 spravovat nedokáže – Jakub Kohák, Eva Holubová
7. 10. 17.30 Lovecká sezóna: Strašpytel   USA 110 Kč
 20.00 Rolling Stones: Havana Moon   (viz str. 8) 200 Kč 
8. 10. 17.30 BOSCH   Itálie  (viz str. 8) 250 Kč
                                                        senioři, ZTP a studenti 200 Kč
 20.00 Instalatér z Tuchlovic   ČR 120 Kč
11. 10. 17.30 Tři generace   USA 110 Kč
 20.00 Rodinné štěstí   Maďarsko 80 Kč 
                                Nekompromisní komorní studie dvou rodin, které okolnosti svedou
                                k dočasnému sdílení prostoru jednoho neobvyklého bytu
12. 10. 17.30 Instalatér z Tuchlovic   ČR 120 Kč 
              20.00 Já, kocour   USA 110 Kč 
13. 10. 17.30 Cesta do fantazie   Japonsko 80 Kč 
                                Oskarový Miyazakiho anime o desetileté dívce, která se ocitne
                                v roztodivném městě duchů, bůžků a strašidel…
 20.00 Bezva ženská na krku   ČR 120 Kč 
                                Eliška se po letech manželství s bohatým mužem musí vyrovnat
                                s rozvodem a rozhodne se pro nový život v malé vesnici – Ondřej
                                Vetchý, Petra Hřebíčková, Václav Postránecký, Miroslav Táborský
14. 10. 17.30 Čapí dobrodružství 3D   USA 140/120* Kč 
                                animované: čápi už děti nenosí, takže doručit žvatlající uzlíček plný

 průšvihů nebude pro pošťáka Juniora tak úplně běžným úkolem
 20.00 Inferno   USA 120 Kč 
                               Harvardský symbolog Robert Langdon se ocitá v samotném srdci Itálie,

 aby pomohl vyřešit záhadu, jež je pozoruhodně propojena s jedním
              z největších literárních děl všech dob - Dantovým Peklem

15. 10. 17.30 Já, kocour   USA 110 Kč 
              20.00 Bezva ženská na krku   ČR 120 Kč

Baby Bio – pro rodiče na mateřské dovolené
12. 10. 10.00 Jak se zbavit nevěsty   ČR 60 Kč 
  
Dětská představení
24. 9. 15.30 Můj kamarád drak   USA 100 Kč
1. 10. 15.30 Lovecká sezóna: Strašpytel   USA 110 Kč 
8. 10. 15.30 Lovecká sezóna: Strašpytel   USA 110 Kč
15. 10. 15.30 Čapí dobrodružství    USA 120/100* Kč

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

od 15. září
Kurz jógy s Luckou

rezervace na tel.: 723 570 421
Kulturní středisko Radotín v domě
U Koruny čt od 8.30 a 10.30 hodin

17. září
Radotínské Burčákobraní

kulturně společenský podnik pod
taktovkou Městské části Praha 16
a Českého archivu vín na náměstí
Sv. Petra a Pavla od 14.00 hodin

20. září
Čaj o třetí

tradiční setkání radotínských seniorek
a seniorů s koncertem Jiřího Helekala

a jeho dcery Kateřiny
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 15.00 hodin

21. září
Letní kino na biotopu:

Limonádový Joe aneb Koňská opera
poslední letošní „letňák“ od 20.00 hod.

vstupenky (90 Kč) v bistru

24. září
Den otevřených dveří v cementárně  
jízda vláčkem po areálu radotínské 
cementárny během plného provozu 

i soutěže o zajímavé ceny
od 9.00 do 14.00 hodin

(více viz str. 10)

27. září
Odhalení památníku

raně středověkého pohřebiště
památník na místě pohřebiště

z 9. - 11. století u radotínského přístavu 
bude slavnostně odhalen ve 13.00 hodin

1. října
Babí léto

pohodové rodinné odpoledne
pro všechny věkové generace

náměstí Sv. Petra a Pavla 
(více viz str. 4)

1. října
Vltava

koncert legendární kapely
Robert Nebřenský – kytara, František 
Svačina – klávesy, akordeon, Tomáš 

Uhlík – baskytara, Ondřej Pomajsl – bicí, 
Ondřej Klímek – saxofon, flétna  

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

vstupné 200 Kč

6. října
Kurs první pomoci 

pro širokou veřejnost
pořádá Městská část Praha 16

ve spolupráci se zkušeným záchranářem
Ing. Petrem Schejbalem

 Kulturní středisko Radotín
v domě U Koruny od 17.00 hodin

vstup zdarma

8. – 9. října
XIX. Havelské posvícení

tradiční kulturní akce Městské části Praha 
16 spojená se staročeským jarmarkem na 

náměstí Sv. Petra a Pavla 
a v přilehlých ulicích

letos s jízdou elektrobusem

13. října
Jana Eyrová

nesmrtelný příběh lásky chudé dívky Jany 
Eyrové v podání Společnosti

Františka Kreuzmanna
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
Vstupné 150 Kč

20. října
Jablkoň

koncert svérázné, legendární skupiny, 
která se s nevšedním nadhledem pohybuje 
na hranících moderní vážné hudby a popu

Klubová scéna Milana Peroutky
(vchod ze dvora domu U Koruny)

Vstupné 150 Kč

22. října
Tři prasátka a my čtyři

Pohádka o tom, jak si děti hrály na 
prasátka i na divadlo v podání dětské 
odnože Divadelní společnosti Křoví

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

Vstupné 60 Kč

22. října
Hvězda

Divadelní one woman show s Evou 
Holubovou v hlavní roli komedie 

Patrika Hartla - Studio DVA.
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
Vstupné 480 Kč

více na www.praha16.eu

Jan Poláček
Malostranský ďábel

Jiří Arvéd Smíchovský byl na jedné 
straně vzdělaný a nadprůměrně 
inteligentní potomek váženého 

pražského rodu, který se zabýval 
okultními vědami, na té druhé 

kolaborant, udavač (a to během druhé 
světové války i v éře po ní).  Kniha 

osobitým způsobem skládá jednotlivé 
střípky tvořící obraz života této 

nejednoznačné osobnosti
české minulosti.

nakladatelství Plus

Susan Abulhawa 
Modrá mezi nebem a vodou

Příběh o silných a svérázných ženách 
přináší netradiční pohled

na izraelsko-palestinský konflikt. 
Píše se rok 1947 a v Beit Darasu, 

palestinské vesnici obklopené 
olivovými háji, žije rodina 

Barakových. Když se u hranic 
městečka shromáždí izraelské 

vojenské jednotky, nikdo nemá 
ponětí, jaké násilí vypukne. Brzy 

je vesnice zničena a rodina se musí 
vydat na cestu do Gazy, která je 

podrobí nejedné zkoušce.
nakladatelství Plus

Robert Kurson
Honba za pirátem

Skutečný příběh dvou lovců pokladů, 
Johna Chattertona a Johna Mattery, 
kteří jsou ochotni riskovat vše pro 
to, aby našli potopenou pirátskou 

loď Zlaté rouno Josepha Bannistera. 
nakladatelství CPres

PRO DĚTI
David Walliams

Dědečkův velký útěk
Jackův děda je už starý a zmatený. 

Věří, že stále létá jako stíhač 
Královského letectva a bojuje proti 
Němcům v slavné bitvě o Anglii … 
Jediný, kdo ho chápe, je právě Jack. 
Ve chvíli, kdy Jackovi rodiče umístí 
dědu do podivného a nehostinného 

domova pro staré lidi, se Jack 
rozhodne, že dědečka zachrání. 

nakladatelství Argo

Zdeněk Karlík
Poddan a Čmuchal

Bláznivá dobrodružství Poddana 
a Čmuchala, kteří nejsou strašidla, 

protože jsou až moc skuteční. Nejsou 
to skřítci (žádný skřítek není tak 

tlustý), ani trpaslíci. Vypadají asi jako 
velká zralá hruška a většina lidí je 

nevidí, protože prostě nevěří vlastním 
očím. Vidí je malé děti a taky zvířata, 

protože jim nikdo nevysvětlil,
že něco takového neexistuje. 

nakladatelství Albatros

Lenka Juráčková
Kam zmizela Anna?

Třináctiletý Adam pomáhá tátovi 
s úklidem v domě, který rodina 

nedávno koupila. V nenápadném 
úkrytu za skříní objeví zvláštní 

fotografii s věnováním z roku 1946. 
Následně se rozjede pátrání po 

klukovi z fotky a dívce, do níž se 
tehdy zamiloval.

nakladatelství Albatros

Svatopluk Hrnčíř
Karavana bratranců

Dva bratranci se vydávají
na prázdninový výlet na kolech
za dědečkem do Jizerských hor. 
Poprvé sami, bez rodičů! Vezou 

s sebou tajemný přístroj - klikostroj. 
Jenže jim ho cestou někdo ukradne…

nakladatelství Albatros

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3

tel.: 257 111 802-5
www.mc-zbraslav.cz/knihovna

do 6. října
Jan Majcher:

Obrazy vnitřní, obrazy vnější
výstava navazující na expozice Duše přátel 

(2010) a Duch a tvar (2014)
galerie Městského domu Zbraslav

ve výpůjční době knihovny

22. září
Lukáš a Richard Klímovi

koncert – hudba francouzských jazzových 
houslistů, ale i klasika a progresivní rock. 

Vstupné dobrovolné, rezervace míst
na tel. 605 340 695

Kavárna u Stromečku od 19.00 hodin

22. září
Pouta

s humorem vyprávěný příběh o rodinných 
starostech i radostech Divadlo J. Kašky od 

19.30 hodin rezervace vstupenek
na www.divadlozbraslav.cz

23. září
Koncert nejen Svatováclavský

hudba k poctě českých králů Přemyslovce 
Václava a Lucemburka Václava (Karla IV.)

koncert dua Musica da chiesa
kostel sv. Jakuba St. od 18.30 hodin

před koncertem slavnostní přivítání sochy 
sv. Václava zpět na Zbraslavi,

v zámeckém parku v 18.00 hodin

23.–25. září
Vejvodova Zbraslav  

XXI. ročník mezinárodního festivalu 
malých dechových hudeb

28. září
Zbraslavský sportovní den 

představení zbraslavských sportovních 
klubů a kroužků s moderovaným 

programem, atrakcemi a soutěžemi
pro děti i dospělé

hřiště ZŠ Nad Parkem
od 14.00 do 18.00 hodin

1. října
Zbraslavské jarmarky

Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin

4. října
Pouta

s humorem vyprávěný příběh o rodinných 
starostech i radostech Divadlo J. Kašky od 

19.30 hodin rezervace vstupenek 
na www.divadlozbraslav.cz

11.–17. října
Slavnosti Elišky Přemyslovny

letos ve znamení oslav krále Karla IV. 

15. října
Zbraslavské jarmarky

Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin

více k programu na
www.mc-zbraslav.cz

změna programu vyhrazena

5. Babí léto v Malé Chuchli:

17. září
Zlatý věk loutny

Rudolf Měřinský - barokní loutna
(Johann Georg Weichemberger –

340. výročí narození)
kostel Narození Panny Marie
v Malé Chuchli v 17.30 hodin

24. září 
Kytarová energie

David Wurczel - kytara
kostel Narození Panny Marie 
v Malé Chuchli v 17.00 hodin

1. října 
Zwolna a citedlně

Jan Matěj Rak – kytara
kostel Narození Panny Marie 
v Malé Chuchli v 17.00 hodin

7. října 
Varhanní recitál

Dominik Jirsa – varhany
kostel Narození Panny Marie
v Malé Chuchli v 19.00 hodin

více na www.chuchle.cz



Pomùcka:
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ulema Hornina 1. DÍL

TAJENKY
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2. DÍL
TAJENKY Nápor

Spojka
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Stavební
dílec

Po tì�ké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. �Posly�te,
nevidìli jsme se u� nìkde? �Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!�

Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

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

V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu 
nebo telefonní číslo a přiložte lehčí 
i těžší variantu sudoku s vyplněným 
jménem, adresou a tel. spojením. 
Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé. Výherci si svoji výhru 
mohou převzít na adrese redakce. 
Správná řešení zasílejte do redakce 
nejpozději do 30.9.2016

Řešení z minulého čísla

Zuzana Vopálková
Tachovská 607

Radotín

Lumír Nykel
Na Vrškách 180

Zbraslav
Ing. Petr Schrötter

Na Viničkách 7
Radotín
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Nejen rostoucí ekonomika, ale 
také rostoucí požadavky zaměst-
navatelů ženou do jazykových škol 
stále více zájemců o jazykové vzdě-
lávání. Potenciální uchazeči o práci 
si uvědomují, že jeden cizí jazyk na 
úrovni falešného začátečníka již 
opravdu dávno nestačí a koktání na 
dovolené typu – „I am sorry, no en-
glish“ je ostudou pro všechny, která 
nikomu moc sebevědomí nepřidá. 

Jazyková škola Channel Cros-
sings, která v Radotíně každý se-
mestr přijme více než 400 zájemců 
o jazykové vzdělávání všech vě-
kových kategorií, se snaží vyhovět 
rostoucí poptávce. Na podzimní 
semestr 2016/17 vypsala téměř 
80 kurzů angličtiny, němčiny, ital-
štiny, francouzštiny a španělštiny 
pro dospělé i pro děti. Dětské kurzy 
probíhají v malých skupinkách 5-8 
dětí, lektor má tedy více prostoru, 
aby se mohl všem dětem plnohod-
notně věnovat. Velké oblibě se těší 
i kurzy s možností hlídání dětí. 

„Nechtěla jsem přijít o dosaže-
nou jazykovou úroveň, kterou jsem 
měla před odchodem na mateř-
skou dovolenou, ale zajistit doma 
pravidelně hlídání Tomáška bylo 
komplikované. Proto jsem velmi 
ocenila, že v Channel Crossings 
mi nabídli kurz s hlídáním dětí. 
Herna je přímo ve škole, takže já se 
mohu v klidu soustředit na výuku, 
ale přitom jsem nablízku, kdyby 
mě Tomášek potřeboval. Na milou 
tetu si zvykl velmi rychle a do-
konce se těší, až si bude moct hrát 
s ostatními dětmi,“ popisuje výho-
dy zázemí jazykové školy Channel 
Crossings paní Jitka a dodává 

s úsměvem, „Channel Crossings je 
velká škola, čehož jsem se zpočát-
ku trochu obávala, ale zjistila jsem, 
že tu vládne takřka rodinná atmo-
sféra, všichni jsou milí, vždycky se 
mi věnují s maximálním nasaze-
ním a snaží se vyhovět mým často 
nestandardním požadavkům.“

V poslední době je nemilým 
zjištěním skutečnost, že jazyková 
vybavenost dětí, která dříve byla 
v porovnání se zahraničím na 
špičce, neroste. Není to tak, že by 
se zhoršovala, ale spíše jde o to, že 
v zahraničí si rodiče mnohem více 
uvědomují význam investování 
do jazykového vzdělávání, a tak 
se snaží svým potomkům připra-
vit již od mala cestu ke studiu na 
zahraničních univerzitách či k lep-
šímu pracovnímu uplatnění. I přes 
rostoucí dotaci jazykových lekcí 
na základních školách dětem stále 
chybí hlavně sebevědomí a schop-
nost v cizím jazyce na cokoli rea-
govat nebo dokázat zformulovat 
souvislou větu. Často pouze umí 
překládat jednotlivá slovíčka, ale 
už je nedokáží aktivně používat 
nebo skládat do smysluplných 
slovních spojení. Pokud tento 
trend nezastavíme, můžeme se 
brzy ocitnout na chvostu Evropy.  

Pokud jste se i Vy rozhodli s ja-
zykem něco udělat, máte jedineč-
nou příležitost. Kurzy začínají od 
poloviny září a zapsat se můžete na 
www.chc.cz/rozvrh. 

Náš tip: Na základě mnoha 
Vašich požadavků vypisujeme 
příměstské tábory i na podzimní 
prázdniny. Pro bližší informace 
navštivte naši pobočku nebo se 
podívejte na web! 

Hola hola – jazyková škola volá.
Semestr začíná už za dva týdny!

Nové nastudování hry Norma pro 
Royal Opera House se vyznačuje 
vynikajícím obsazením mezinárodně 
uznávaných zpěváků. Belliniho klasic-
ká opera je plná nádherných melodií, 

ale známá je především díky mistrov-
ské árii „Casta diva“.

Ŕlex Ollé z katalánské inovativní 
divadelní skupiny La Fura dels Baus 

Normu režíruje a dodává tak nový 
nádech jinak nadčasovému příběhu 
lásky, soupeření a zrady, který se ode-
hrává v pozadí války poháněné extré-
my fanatické náboženské společnosti.

Hudební ředitel Royal Opera Hou-
se Antonio Pappano navíc diriguje 
úžasné obsazení. Mezi nejznámější 
hvězdy patří bulharská sopranistka 
Sonya Yoncheva v roli Normy, Joseph 
Calleja jako její tajný milenec Pollion, 
Sonia Ganassi jako kněžka Adalgisa 
a Brindley Sherratt jako Normin otec 
Oroveso.

V B
NORMA

Kino Radotín uvede v neděli 2. října 
2016 v 15.00 hodin satelitní přenos 
záznamu opery z Royal Opera
House. Vstupné 200 Kč (ZTP,
senioři a studenti 150 Kč).
Anglicky s českými titulky. Délka 
180 minut.

U příležitosti pětistého výročí smrti 
Hieronyma Bosche uvádíme do kin 
dokumentární film Bosch: Zahrada 
pozemských rozkoší. Prá-
vě datum smrti je totiž 
jediná informace, kterou 
můžeme o autorovi jedno-
ho z nejznámějších umě-
leckých děl světa s urči-
tostí říci. Film představuje 
nejslavnější malířova díla, 
která se stala ikonickými 
po celém světě. 

Triptych Zahrady po-
zemských rozkoší dokáže 
zaujmout všechny napříč 
společností. Bosch maloval pro potě-
šení oka běžného pozorovatele, které-
ho nadchne propracovanost jeho ob-
razů. Pro náročnější pozorovatele však 
obrazy nepostrádají hloubku a skryté 
symboly, které nutí k zamyšlení nad 
povahou lidského vědomí a myšlení.

Existuje ještě mnoho tajemství, kte-
rými jsou obrazy Hieronyma Bosche 
opředena. I tak jsou jeho obrazy plné 

nejrůznějších prvků, které můžete 
s úžasem pozorovat. V malbách nechybí 
světlé barvy, komplexní akce, komedie, 
tragédie, tajemství, intriky, napětí, život, 
smrt a možná dokonce vykoupení. 

Nyní můžete v kinech obdivovat ge-
nialitu obrazů, které pravděpodobně 
nikdy nebudete schopni plně rozumo-
vě pochopit.

BOSCH:
Z  

Kino Radotín uvede v sobotu 
8. října 2016 v 17.30 hodin v před-
premiéře dokumentární film. 
Vstupné 250 Kč (ZTP, senioři a stu-
denti 200 Kč). Anglicky s českými 
titulky. Délka 90 minut.

Almedia Theater nabízí divákům 
v kinech po celé Evropě vášnivou novou 
adaptaci Richarda III. v režii Ruperta 
Goolda a s hereckými hvězdami, jakými 

jsou Ralph Fiennes v roli nejznámějšího 
Shakespearova zlosyna a Vanessa Red-
grave v roli královny Margaret. Válkou 
sužovaná Anglie se vzpamatovává 
z těžkého konfliktu. Král Edward je ne-

mocný a politický konflikt se 
rozdmýchává znovu. Edwar-
dův bratr - brutální ve válce, 
opovrhovaný v míru - čeká 
na př í lež itost ujmout se 
vlády. Slavný režisér Rupert 
Goold se ve spalujícím no-
vém nastudování zaměřuje 
na detaily mytologie kolem 
monarchy, jehož machina-
ce jsou neoddělitelně vetkané 

do struktury britské historie.
Hrají: David Annen, Joseph Arkley, 

Tom Canton, Daniel Cerquiera, Simon 
Coates, Susan Engel, Ralph Fiennes, 
James Garnon, Mark Hadfield, Scott 
Handy, Finbar Lynch, Aislín McGuc-
kin, Joseph Mydell, Vanessa Redgrave, 
Joshua Riley, Joanna Vanderham.

RICHARD III

Kino Radotín uvede v neděli 
25. září 2016 v 16.00 hodin záznam 
divadelního představení z Royal 
Opera House. Vstupné 250 Kč 
(ZTP, senioři a studenti 200 Kč). 
Anglicky s českými titulky. Délka 
185 minut.

Apple Corps Ltd., White 
Horse Pictures a Imagine 
Entertainment přinášejí do 
kin exkluzivní f i lmovou 
událost o jedinečné skupině 
e Beatles, která změnila 
svět. Film, který vznikl ve 
spolupráci s Paulem Mc-
Cartneym, Ringo Starrem, 
Yoko Ono Lennonovou 
a Olívií Harrisonovou, 
zachytává období od prv-
ních vystoupení skupiny 

v e Cavern Clubu V Liverpoolu až 
po jejich poslední koncert v Candles-
tick Parku v San Francisku. Tvůrci 

filmu se zaměřili na skutečnost, proč 
se John Lennon, Paul McCartney, 
George Harrison a Ringo Starr stali 
mimořádným celosvětovým feno-
ménem „e Beatles“. Film rovněž 
přináší rozhovory se členy skupiny 
a stejně tak i dosud nezveřejněné 
záběry. Tento jedinečný film natočil 
oscarový režisér Ron Howard (Apol-
lo 13, Da Vinciho kód, Rivalové, 
Inferno) za použití materiálů ve 4K 
rozlišení a se zvukem remastrova-
ným přímo v Abbey Road Studios.

THE BEATLES:
E D  W –
T T Y

Hudební dokument uvede Kino 
Radotín v pátek 30. září 2016 
ve 20.00 hodin. Vstupné 100 Kč. 
Anglicky s českými titulky. Délka 
100 minut.

Havana Moon je záznamem 
historického a jediného koncer-
tu kapely Rolling Stones v ku-
bánské Havaně. Režisér Paul 
Dugdale zachytil v záznamu 
tohoto epického živého kon-
certu jedné z největších kapel 
hudební historie hity jako ‘Jum-
pin’ Jack Flash’, ‘It’s Only Rock 
’n Roll’, ‘Gimme Shelter’, ‘Brown 
Sugar’, ‘Satisfaction’ a mnoho 
dalších. Koncert Havana Moon 

ROLLING STONES:
H M

záznam koncertu z kubánské 
Havany uvede Kino Radotín 
v pátek 7. října 2016 ve 20.00 hodin. 
Vstupné 200 Kč. Délka 120 minut.

byl natočen na konci América Latina 
Olé Tour 2016, na kterém Mick Jagger, 

Keith Richards, Charlie Watts a Ronnie 
Wood dokázali, že stále nemají nejmen-
ší problém udělat dokonalou show pro 
více než 1,2 milionů diváků.

Záznam koncertu kapely Rolling Stones 
obsahuje navíc exkluzivní úvod v podání 
samotného Micka Jaggera a ostatních čle-
nů kapely pro publikum v kinech. Tento 
rozhovor bude opatřen českými titulky.
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První říjnový víkend se naplno 
rozběhne nový ročník 2. ligy mužů 
a radotínští basketbalisté, kteří bu-
dou vystupovat pod novým názvem 
BK Wolves Radotín, v něm budou mít 
ty nejvyšší ambice. 

V loňské, historicky první sezóně 
na republikové úrovni, obsadil tým 
třetí místo, letos už bude za úspěch 
považováno jen prvenství ve skupině 
a následný postup do baráže o 1. ligu. 

V prvním utkání sezóny vyzvou 
basketbalisté na domácí palubovce 
nováčka v soutěži a aktuálního mistra 
Východočeského kraje – BK Vysoká 
nad Labem. O den později přijede do 
Radotína BK Loko Trutnov, klub z Kr-
konoš, který sestoupil z 1. ligy. 

„Čeká nás ostrý start, zejména Trutnov 
považuji za jednoho z favoritů ve skupině 
a měl by být lákadlem pro fanoušky. Těm 

bychom chtěli před sobotním utkáním 
v rámci předzápasové show představit 
letošní tým, který je dle mého názoru 

dostatečně silný, aby vyhrál druhou ligu. 
Doufám, že bude vyprodáno,“ říká před-
seda klubu Adam Peřinka. 

Tým prodělal přes letní přestávku ně-
kolik změn. Odchází bodoví lídři Adrián 
Štefek a Dominik Adášek. Vrací se však 
klubová ikona z předešlých vítězných se-
zón, ruský střelec Aleksey Bazyulkin. 

„Odchodem Slováků Štea a Jarolína 
se nám uvolnilo místo pro cizince. Jsem 
rád, že se vrací, je to vítězný typ, který 
cítí speciální pouto k Radotínu. I proto je 
to stále nejoblíbenější hráč mezi fanouš-
ky,“ dodává Adam Peřinka. 

Utkání s Vysokou nad Labem za-
číná 1. října v 19.00 hod., s BK Loko 
Trutnov den nato od 17.00 hod. 

Basketbalisté chtějí postoupit do 1. ligy

Více informací pro fanoušky včetně 
videí, fotografií, rozhovorů a re-
portů z utkání na www.bkradotin.cz.

Badminton je sportem halovým, a tak 
na něj letní měsíce bývají skoupé. Nicmé-
ně letošní léto mělo jeden badmintonový 
vrchol – Olympijské hry v Riu.

Poprvé šly zápasy v přímém přenosu 
v České televizi v hlavních vysílacích 
časech, poprvé od uvedení badminto-
nu do programu OH v 1992 zvítězila 
hráčka z Evropy. Zásluhou Caroliny 
Marin putuje zlatá medaile do země 
badmintonově ne příliš vyspělé, do 
Španělska. Španělská hráčka ukázala 

Evropě, že nad asijskými hráči může 
zvítězit i ten, kdo se připravuje doma. 
Vzestup Evropy ještě umocnili deblis-
té – Dánky a Angličané získali stříbro, 
respektive bronz ve čtyřhře.

A jak probíhalo léto radotínských? 
Tradičně několika týdenními soustře-

děními. Začátkem července proběhlo 
kondiční soustředění radotínského 
oddílu mládeže ve Smržovce u Tanval-
du: kombinace kola, kondiční přípravy 
a tréninku v místní hale. Na přelomu 
července a srpna se několik hráčů zú-
častnilo kempu v Akademii Michala 
Turoně, kde si hlavně vylepšovali po-
hyb po kurtu a herní techniku. 

Týdenním soustředěním na konci 
srpna v Liberci zakončilo přípravné 
období téměř 70 dětí z oddílu – od 

úplných začáteč-
níků až po hráče 
d o r o s t e n e c k é 
k a t e gor i e .  Po d 
vedením 8 trené-
rů a za vydatné 
pomoci rod ičů , 
kteří se zejména 
o t y  ne jmenší  
starali ve volném 
čase, hráči absol-
vovali každý den 

dva cca tříhodinové tréninkové bloky 
rozdělené do přípravy badmintonové 
a kondiční. Zejména ti nejmenší udě-
lali během týdne velký pokrok, který 
rodičům předvedli při závěrečném 
miniturnaji. 

Druhá část badmintonové sezóny 

začíná hned začátkem září celorepub-
likovým turnajem kategorie U15 v hale 
Radotín. Zúčastní se ho díky postavení 
na žebříčku i několik domácích hráčů, 
kteří chtějí bojovat o přední místa. Nej-
větší šance mají Katka Mikelová a Ema 
Staňková; obě figurují na předních 
místech celostátního žebříčku.

Na podzim se konají i všechna re-
publiková mistrovství v jednotlivých 
věkových kategoriích a Mistrovství 
republiky smíšených družstev žáků 
i dorostu – zejména ve starší kategorii 
je šance bojovat o jednu z medailí.

Vrcholem podzimní části badmin-
tonové sezóny by měl být první víkend 
v říjnu turnaj Evropského okruhu 
dospělých International Challenge  
v Praze. Chystá se na něj řada před-
ních hráčů, z nichž několik se zúčast-
nilo letošních Olympijských her v čele 
s českou olympioničkou Kristýnou 
Gavnholt. I místní oddíl bude mít na 
turnaji hráčské zastoupení. Po loňské 
neúčasti zaviněné vážným zraněním 
a operací se opět představí Jakub 
Bitman s Alžbětou Bášovou, úspěšní 
čeští reprezentanti ve smíšené čtyřhře 
a společně s Pavlem Drančákem bude 
Jakub bojovat i v deblu. Do kvalifikace 
by měl nastoupit i Michal Hubáček, 
loňský úspěšný dorostenec. 

Bude k vidění kvalitní badminton, 
přijďte se podívat. 

Badmintonové dění v letních měsících

Sice se teprve nesměle ozývá podzim, 
ale na zimním stadionu v Černošicích 
už začala zimní sezóna.

Jako každý rok hledá hokejový 
klub SK Černošice do svých řad nové 
malé kamarády – 29. září chystá od 
15.00 hodin společně s ČSLH velkou 
náborovou akci v rámci týdne hokeje 

Hokej pro děti 
v Černošicích

Sára Kousková triumfovala na tur-
naji Slovak Amateur Championship 
2016, odkud si do své sbírky odvezla 
další mezinárodní mistrovský titul.   

Stejně jako loni v září z Rakouska 
odjížděla i tentokrát reprezentantka 
Slavíček Golf Academy ze Slovenska 
s nejcennější trofejí. Sedmnáctiletá 
hráčka se tak po kolech 75, 67 a 74 může 
radovat nejen z rekordu hřiště Penati 
Golf Resortu, ale i z velmi cenného 
titulu Mezinárodní mistryně Slovenska 
v kategorii žen ve hře na rány. 

„Po skvělém druhém kole jsem sice třetí 
kolo nerozehrála úplně podle svých před-
stav, ale nakonec to naštěstí dopadlo dob-
ře,“ říká spokojeně Sára Kousková, která 
zvítězila rozdílem tří ran, a dodává, „na 
žádném turnaji není snadné se prosa-
dit, nikdy nevíte, kdo hřiště aktuálně 
zvládne lépe. Na Slovensko jsem jela 
s cílem bojovat o vítězství.“ Více informací na www.slga.cz

Další mistrovský titul pro svěřenkyni SLGA

Příměstský tábor, který už po čtrnác-
té pořádal tenisový klub LTC Radotín, 
se uskutečnil od 25. do 29. července 
v areálu v Šárově kole.

Kempu se účastnilo 18 dětí, které 
průběžně trénovaly celý rok, a tento 
týden byl vyvrcholením jejich teni-
sového snažení. Ale nejen tenis tu byl 
dopolední i odpolední náplní. Dva-
krát navštívily i oblíbený biotop spo-
lu se svými trenéry Jirkou Kasíkem, 
Tomanem Táborským, Veronikou 
Kumherovou a Davidem Hanzlíkem. 

Poděkování pat ř í  i  sponzorům 
tohoto tábora, kterými byly f irma 

Schäfer Menk a firma Racio. I když 
děti čekají celý rok tenisové tréninky, 
už teď se těší na příští příměstský te-
nisový tábor.

Tenisoví táborníci

Mistrovství ČR mládeže a juniorů ve 
sportovní kynologii se konalo v Dobříši 
ve dnech 5. až 7. srpna.

Klání se zúčastnilo 25 psovodů 
(21 dívek a 4 chlapci ) z celé České repub-
liky, kteří prošli výběrovými soutěžemi 
a splnili na nich podmínky pro účast 
na MR. Závodilo se ve třech mládežnic-
kých kategoriích ZVV1, ZVV2 a IPO2, 
do kterých mohli nastoupit mládežníci 
do 18 let, a v kategorii juniorské IPO3, 
do které mohli nastoupit psovodi ve 
věku od 18 do 21 let. Za kraj Praha star-
tovala tři děvčata, a to pouze z Prahy 16: 
v mládežnické kategorii ZVV1 to byla 
Lucie Kaskounová s Chico Provocativo 

Úspěch mladých kynologů z Prahy 16

Na konci prázdnin proběhla dvě kola 
Městského přeboru družstev. Radotín měl 
ve hře dvě družstva: dorostenky a juniory.

K luci ,  doplnění o dorostence 
a hostující závodníky z jiných oddílů, 
pomýšleli na postup na Mistrovství 
Čech. K tomu bylo potřeba se 
umístit do 2. místa. To se jim 
bohužel nepodařilo. V obou 
kolech obsadili třetí místo 
za suverénní Slavií a konku-
renčním Spartakem Praha 4. 
„V prvním kole jsme sice podle 
klasického bodování (tedy do 
10. místa v disciplíně) skončili 
druzí, ale kvůli účasti jen pěti 
týmů boduje jen šest nejlepších 
a v tom nás právě Spartak o pár 
bodů předstihl,“ řekl vedoucí 
družstva a trenér Petr Dubský. Ve 
druhém kole konaném na Julisce si již 
Spartak druhé místo pohlídal s větším 
bodovým odstupem. „Naši skončili 
opět třetí, a tak Mistrovství Čech druž-
stev proběhne bez naší účasti. Trochu 
mě to mrzí. Oproti loňsku byla letos 
soutěž velmi náročná a kvalitně obsaze-
ná. Přesto jsem s výkony radotínských 
atletů spokojený. Hlavně na Julisce naši 
předvedli bojovného ducha a hodně 
z nich si dokonce vylepšilo osobní maxi-
mum, což se na konci sezóny cení. Třetí 

místo je slušný výsledek, vždyť jsme 
porazili družstva tak kvalitních oddílů, 
jako je Dukla nebo PSK Olymp,“ na zá-
věr zhodnotil vedoucí družstva.

Dorostenky bohužel o výraznější 
výsledek usilovat nemohly, protože 

dorazilo hodně omluvenek. Přesto 
nastoupivší děvčata bojovala a něko-
likrát jsme i viděli zlepšení osobního 
maxima. V obou kolech dívky obsa-
dily 5. místo, které jim patří i celkově. 
Za sebou nechaly pouze družstvo 
z Rudné. 

Od září se atletika v Radotíně opět 
rozjela naplno. Celé září probíhá nábor 
nových zájemců o atletiku a zápis již stá-
vajících členů. Na novou atletickou sezónu 
se těší celý trenérský tým, který nově roz-
šířili tři mladí a zkušení trenéři.

Juniorští atleti třetí v Praze

Se začátkem školního roku ožila mlá-
deží i sportoviště SC Radotín.

Mladí fotbalisté SC Radotín si 
prázdniny dobrovolně zkrátili a od-
jeli na soustředění. Mladší přípravka, 
starší přípravka a mladší žáci jeli do 
sportovního centra v Plasích u Plzně. 
Domov jim připomínal pouze místní 

biotop. Počasí jim přálo, splnili i pře-
depsané tréninky a  utužili kolektivy.

Starší žáci se nedaleko Blatné na jihu 
Čech vedle fotbalu věnovali hlavně 
jízdě na kole, takže při návratu měl 
člověk pocit, že se vrátil spíš cyklis-
tický oddíl. 

Týmu dospělých příprava na soutěž 
začala již 19. července a nyní už mají 
za sebou úspěšný vstup do mistrovské 
soutěže i do Poháru PFS.

Příprava těch nejmenších (ročníky 
2010-11) se pod vedením neuvěřitelně 
trpělivého Martina Eismana již začíná 

rozbíhat. Mladší přípravka (ročníky 
2008-9) i ti starší už začínají hrát své 
mistrovské zápasy. Mužstvu mladších 
žáků se v minulé sezóně povedlo vybo-
jovat postup do vyšší třídy. Z věkových 
důvodů však již nemohou pokračovat, 
takže nové mladší žáky čeká oříšek 
vyšší soutěže. Samotní vítězové pře-

cházejí do kategorie, 
kde se již hraje oprav-
dový fotbal – 11 hrá-
čů na celé hřiště. 

Zmíněné úspěchy 
však neznamenají, 
že by byly kolektivy 
uzavřeny nově pří-
chozím. Přihlásit se 
může kdokoli každý 
všední den buď na 
fotba lovém hř išt i , 
nebo telefonicky u se-

kretáře oddílu fotbalu pana Bogdanova. 
Probíhat bude i „Náborový týden“. 

Změnil se i kádr mužstev dospělých: 
z toulek po ligových dorosteneckých 
celcích se vrátil Jiří Doležel, z pražské 
Dukly přišel Josef Kysela a od jiných 
sportů se vrátil Dalibor Holly.

Podzimní části sezóny ale zkom-
plikují práce na rekonstrukci hřiště 
s umělou trávou. Mnohamilionová 
investice však za trochu nepohodlí sto-
jí. Velký podíl na ní mají Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy a Ma-
gistrát hlavního města Prahy.

a zve všechny kluky a holky ve věku 
4-8 let: „Přijďte se podívat, jak to chodí 
na tréninku, seznámit se s prostředím 
a trenéry, vyzkoušet si své dovednosti 
a okouknout zápas o něco málo star-
ších kamarádů. S sebou si nezapomeň-
te sportovní oblečení, rukavice, přilbu 
a, pokud máte, tak i brusle. Každé dítě 
si kromě nových zážitků odnese malý 
dárek. Nábory dále pokračují i každé 
další úterý a čtvrtek v 15.00 hodin 
a v neděli v 8.00 hodin.“

ze ZKO Zbraslav, v juniorské kategorii 
IPO3 Barbora Baumrukrová s Hasko 
Anrebri a Adéla Vaníčková s Goopie 
z Mokropeské zahrady ze ZKO Radotín. 
(Velké poděkování patří firmě Gappay, 
která celému pražskému družstvu věno-
vala reprezentační oblečení.)

Pro 13letou Lucii Kaskounovou 
a Chica byla finální disciplínou stopa, 
na které předvedli krásný výkon a zís-
kali 97 z možných 100 bodů. Zajistili si 
tak 2. místo ve své kategorii.

Pro juniorky v kategorii IPO3 byla fi-
nální disciplínou obrana. Svěřenci obou 
děvčat předvedli moc pěkné výkony. 
Barbora Baumrukrová s Haskem skon-

čili na 7. místě a Adéla Vaníčková s Go-
opie se umístily na krásném 2. místě. 
Všechny tři závodnice se zúčastní ještě 
výběrových závodů stopařů a v případě 
postupu si zajistí účast na mistrovství 
republiky stopařů. Adéla Vaníčková 
bude obhajovat loňský a předloňský titul 
mistra republiky stopařů v juniorech.

 „Sára opět potvrdila skvělou formu, 
stoupá na svém výkonnostním žebříčku 
stále výš. Těší nás její úspěchy a jsme 
moc rádi, že je reprezentantkou právě 
naší akademie. Věřím, že v budouc-
nosti o ní ještě v ženském golfu hodně 
uslyšíme,“ uvádí spokojeně ředitel 
akademie Tomáš Slavíček. 

Pod hlavičkou Slavíček Golf Aca-
demy trénuje ve čtyřech golfových 
resortech v současné době na 150 dětí, 
ze kterých je čtvrtina zařazena do re-
prezentačních skupin. „Když jsme před 
několika lety začínali, těch šikovných 
se našlo jen pár. Dnes mezi našimi 
svěřenci najdeme minimálně padesátku 
golfových nadějí s výjimečným talen-
tem, kteří budou jistě brzy dosahovat 
stejných úspěchů jako Sára,“ doplňuje 
Tomáš Slavíček.

Fotbalisté vykročili do nové sezóny
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REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER
obklady a dlažby • instalatérské práce
elektroinstalace • sádrokartony
likvidace odpadů • grafické návrhy

Vodnář s.r.o. - REKO24
MICHAL KAUCKÝ
tel.: 603 456 772
e-mail: mkaucky@gmail.com
Strážovská 24, P5 Radotín

zkušenosti od roku 1997

WWW.REKO24.CZ

Bytové jádro za 5 dnů
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» podzimní semestr začíná
   19.9. 2016 a končí 3.2. 2017
» max. 8 studentů ve skupině,
   mini kurzy pouze 4 studenti
» kurzy konverzace s rodilým
   mluvčím
» příprava na zkoušky FCE, CAE,
   IELTS a státní maturitu
» dětské kurzy s vyzvednutím 
   dětí ve škole

JS ANGLIČTINA RADOTÍN
nabízí 

Semestrální kurzy angličtiny a dalších cizích 
jazyků pro dospělé i děti

» fi remní a individuální výuka angličtiny, němčiny,
   francouzštiny a španělštiny
» skype výuka angličtiny, překladatelská činnost
» kurz němčiny pro falešné začátečníky

Jazykové studio Angličtina Radotín
          Nám. Osvoboditelů 69, Praha 16 – Radotín          

www.anglictina-radotin.cz
tel.: 777 057 013             e-mail: verakunt@yahoo.com
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Kompletní
rekonstrukce 
střech

- Pokrývačské práce
- Klempířské práce
- Tesařské práce

Jan Kubát, U Sanatoria 39
Praha 5 - Radotín
Tel.: 728 11 70 90

WWW.STRECHYPRAHA.CZ


