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Slovo starosty

Městská část Praha 16 hostila 24. září 
letošní největší soutěžní akci úřední-
ků Magistrátu hlavního města Prahy 
a městských částí Praha 1 až 22. Po 
celodenním náročném programu vyšla 
z bojů vítězně Městská část Praha 15, 
domácí v konkurenci 11 týmů obsadili 
výborné 5. místo.

Tradiční klání Soutěž úřednické 
zdatnosti 2015, největší svého druhu 
v Praze, letos opět po dvou letech 
organizovala Městská část Praha 16. 
Úředníci z celé Prahy byli přivítáni na 

Na Biotopu bojovaly 
týmy úředníků

Přístavba Školní jídelny Praha - Ra-
dotín je hotová. V pátek 2. října proběh-
la její kolaudace a investor, tedy Městská 
část Praha 16, si stavbu převzal.

Důvodem této akce byla potřeba 
zvětšit kapacitu jídelních prostor pro 
žáky, jejichž počet neustále roste. Další 
stoly a židle našly místo v původní 
šatně – toto rozšíření bylo hotové už 
v září, stejně jako zrekonstruované 
toalety a umývárna. Ještě na počátku 
školního roku se dokončovaly šatny, 
nově umístěné právě do přistavěné 
části. K posunu data 
předá n í hotového 
díla došlo z důvodu, 
ž e  v s t upn í  tera sa 
byla původně pouze 
zasypána hlínou (což 
neodpovídalo projek-
tové dokumentaci). 
Kvůli tomu bylo po-
třeba trochu složitěji 
založit čelní stranu 
nového objektu. 

A právě původně 
neplánované práce 
spolu se všemi potřebnými technolo-
gickými pauzami zpozdily samotnou 
hrubou stavbu. Ta byla sice hotová již 
koncem srpna a s počátkem školního 
roku bylo možné normálně procházet 

novým vstupem, ale zateplení, omít-
ky, vnitřní úpravy a vybavení šaten se 
dokončovaly ještě v průběhu září.

Nyní je vše v provozu, chybí jen 
zprovoznit elektronickou čtečku 
čipů pro otevírání vstupních dveří, to 
však má již vedení jídelny objednáno 
u firmy, která tato zařízení pro školu 
obstarává.

Výsledná cena celé stavby je 1,7 milionu 
korun, a to včetně víceprací, celou 
investici přitom pokrývá dotace od 
Hlavního města Prahy. Díky ní je 

nyní kapacita jídelny větší o 40 míst, 
čímž se zvýší odbavení ve stravova-
cím zařízení, kde by se již neměly 
tak často tvořit fronty strávníků jako 
v minulosti.

Školní jídelna je větší

V sobotu 5. září přivítal Radotín 
delegaci z partnerského města Burglen-
genfeldu. Starosta Karel Hanzlík prove-
dl německé hosty středem městské části 
a představil realizované i připravované 
projekty. Současně příjemně překvapil 
svého kolegu omase Gesche, když 
upozornil, že v rámci dokončovaného 
investičního záměru „Místa u řeky“ zde 
bude prezentováno právě i toto horno-
falcké město ležící na řece Nábě.

Návštěva téměř šesti desítek hos-
tů, převážně zaměstnanců měst-
ského úřadu Burglengenfeld a jeho 
organizací, byla dlouho dopředu 
připravována. Už proto, že rok 2014 
byl volební v obou městech, a na 
rozdíl od Radotína se v případě toho 
německého po 24 letech kompletně 
obměnilo vedení – tamější staros-
ta Heinz Karg z důvodu zákonem 
stanoveného věkového limitu již 
nemohl znovu kandidovat a důvěru 

voličů dostal v přímé volbě o generaci 
mladší omas Gesche. 

Pod vedením nového starosty do-
razili přátelé z Burglengenfeldu na 
krátkou návštěvu v sobotu 5. září 

odpoledne. Ta začínala na náměstí 
Sv. Petra a Pavla, kde je společně se 
starostou Hanzlíkem uvítal tajemník 
ÚMČ Praha 16 Pavel Jirásek. První 
zastávkou byla logicky nejdůležitější 

investiční akce radnice v letošním 
roce – právě dokončovaný projekt 

Partnerská spolupráce pokračuje

Zatepluje se 
kino i DPS

Díky tomu, že Městská část Praha 16 
uspěla s dalšími žádostmi o dotace, bylo 
možné se pustit do zateplení dalších 
dvou veřejných objektů: kina a starého 
domu s pečovatelskou službou v ulici 
Na Benátkách.

Jakmile bylo jisté, že se podařilo za-
jistit financování z prostředků Evrop-
ské unie v rámci Fondu soudržnosti 
a z Operačního programu Životní 
prostředí Státního fondu životního 

Vážení čtenáři 
Novin Prahy 16, 
okruh témat, ke 
k ter ý m se  l z e  
v tomto sloupku 
v y jadřovat ,  je 
poměr ně  roz-
sáhlý, ale většina 
nás, starostů ze 

společného správního obvodu, se 
snaží představit dění v městské části, 
kterou zastupujeme. Osobně bych 
dnes mohl překopírovat sloupek 
chuchelského kolegy Stanislava Fres-
la z minulého vydání a s drobnými 
úpravami jej použít. Stejně jako v je-
ho městské části (a mnoha dalších po 
celé Praze) je i v Lipencích horkým 
problémem nedostatečná velikost 
školských zařízení. 

Přestože jsme několikrát navyšo-
vali kapacitu obou škol, naposledy 
střešní nástavbou dvou tříd zá-
kladní školy, výhled na demogra-
fický růst nás nenechává usnout 
na vavřínech. Příprava na výstavbu 
pavilonu se šesti třídami pro další 
školáky proběhla standardním způ-
sobem, přesto nebyli někteří zastu-
pitelé spokojeni s jejím průběhem. 
Bylo by hezké vyhlásit veřejnou 
architektonickou soutěž, znamená 
to ovšem sbírat názory spoluobčanů 
a následně ocenit minimálně první 
tři vítězné návrhy finanční odmě-
nou. Nejen peněz, ale ani prostoru 
na výstavbu objektu pro více než sto 
padesát dětí se nám poněkud nedo-
stává. Pokud by výstavba probíhala 
na zelené louce, bylo by možné 
zaobírat se futuristickými návrhy 
poplatnými trendům 21. století. 
Pozemek, který máme k dispozici, 
má plochu pouhých 600 m2, a tak 
se držíme ověřené stavařské poučky, 
která praví, že nejlépe obestavěným 
prostorem je kvádr. 

Ne každá městská část v kole štěstí 
magistrátem rozdělovaných dotací 
uspěje, a tak v tomto roce nevyslyše-
nou žádost podáváme příslušnému 
odboru i na rok příští s nadějí na 
kladné vyřízení.             

S přáním pěkných podzimních 
dnů

Již sedmnáct let připadá každoroč-
ně na první den v měsíci říjnu Mezi-
národní den seniorů. Svátek vyhláše-
ný v roce 1998 Organizací spojených 
národů je věnován našim rodičům, 
prarodičům, maminkám, tatínkům, 
babičkám a dědečkům. Je to den, kdy 
by si společnost měla připomenout 
a hlavně uvědomit přínos této skupi-
ny. I přesto, že se svátek všech seniorů 
stále výrazněji nevryl do obecného 
povědomí, tak jako obdobné mezi-
národní dny (např. dětí nebo žen), 
dochází všeobecně ke změně a posu-
nu představ, jak kategorii seniorů ve 
společnosti vnímat. Pohledy mohou 
být různé. Realita je však jedna. 
Slouží-li člověku zdraví, pak senior 
dnes rozhodně neznamená vetchého 
penzistu a nemohoucího pacienta, 
který rezignovaně již od života nic 
nečeká. Dnešní senioři jsou schopni 
se aktivně věnovat nejen sobě, ale 
být i významně prospěšní druhým, 
a to nejen svým dětem a vnukům, ale 
přispět i k obecnému prospěchu. 

I radotínská radnice se dlouhodo-
bě snaží podpořit aktivitu seniorů 
pestrou nabídkou programů. Pravi-
delně se organizují například Čaje 
o třetí – kulturně společenská odpo-
ledne se zábavným programem a ob-
čerstvením, dále seriál jednodenních 
zájezdů po historických památkách 
a krásách naší vlasti, organizují 
se tématické přednášky, koncerty 
a v poslední době se podařilo ini-
ciovat vznik Klubu aktivních a ne-
stárnoucích (KAAN), jehož členové 
se rekrutují z řad seniorů a který 
připravuje programy „na míru“, tedy 
dle poptávky dříve narozených. 

Po loňském úspěchu byl pak 
3. října opožděným dárkem k Mezi-
národnímu dni seniorů i díky počasí 
vydařený projekt Babího léta. Při 
odpoledni plném hudby si senioři 
na tradičním místě, kde se konají vý-
znamné radotínské venkovní akce, 
tedy na náměstí Sv. Petra a Pavla, 
při taktech českých lidových písní 
a při vystoupení Pavlíny Filipovské 
a Karla Štědrého zavzpomínali na 
léta a čas, kdy jim bylo o několik 
desítek let méně. 

Ještě jednou, milí rodiče, praro-
diče, maminky, tatínkové, babičky 
a dědové, všechno nejlepší k Vaše-
mu svátku, k Mezinárodnímu dni 
seniorů.   
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Zemina zasypala Strakonickou
Autohlídka Městské policie prověřovala 14. září v pět hodin odpoledne telefonic-
ké oznámení z tísňové linky 156: „Na ulici Strakonická přímo pod Branickým 
mostem v Malé Chuchli ve směru do centra leží nějaký velký předmět a bez-
prostředně tak ohrožuje bezpečnost a plynulost silničního provozu.“ Hlídka 
po příjezdu na místo zjistila, že přímo na vozovce leží na ploše velké přibližně 
2 x 2 metry částečně rozježděná hromada hlíny. Po důkladném prozkoumání 
místa bylo zjištěno, že hlína pochází z poškozeného trakčního vedení Branické-
ho mostu, které je ve spodní části znatelně opotřebeno silnou korozí. Po částeč-
ném odtržení zkorodovaného spodního krycího plechu došlo k uvolnění a se-
sypání zeminy na vozovku pod mostem. Znečištění vozovky bylo nahlášeno na 
Technickou správu komunikací, která neprodleně provedla úklid komunikace.
Vzhledem k tomu, že odtržený plech stále částečně visel na kovové konstrukci 
nad frekventovanou silnicí a hrozil jeho pád na vozovku mezi projíždějící vozi-
dla, byl na místo přivolán Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy. Hasiči – s po-
užitím výškové techniky – plech z konstrukce odstranili. Protože by i nadále 
mohlo docházet k dalšímu uvolňování zeminy, byla celá záležitost předána 
příslušnému odboru, aby zajistil další potřebná opatření.
Alkohol? Tady ne!
22. září, dvacet minut po jedné hodině odpoledne zpozorovala autohlídka Měst-
ské policie při běžné hlídkové činnosti v parku před hotelovým domem mezi 
ulicemi Vrážská a Věštínská v Radotíně čtyři osoby usazené na lavičce u fontá-
ny. Jedna z nich požívala alkoholický nápoj, ačkoliv je to zde obecně závaznou 
vyhláškou hl. m. Prahy zakázáno. Strážníci na to muže upozornili, ten však ne-
reagoval a dále popíjel. Hlídka jej tedy vyzvala k prokázání totožnosti a podání 
vysvětlení. Vzhledem k tomu, že odmítl svou totožnost prokázat a i nadále pak 
odmítal poskytnout nezbytnou součinnost k prokázání své totožnosti, byl ná-
sledně předveden na Policii ČR MOP Radotín, kde byla provedena lustrace s ná-
sledným ověřením jeho totožnosti. Muž se poté ke spáchání přestupku doznal. 
Strážníci mu za porušování obecně závazné vyhlášky udělili blokovou pokutu 
ve výši 1;000 Kč.

Spory o to, kdo poškrábal podlahu či 
rozbil umyvadlo, patří k nepříjemnému 
koloritu předávání pronajatého bytu zpět 
pronajímateli. Aby se jim člověk vyhnul, 
je nutné podniknout řadu kroků už ve 
chvíli převzetí bytu, před nastěhováním. 

Prvním předpokladem úspěšného 
převzetí nájemního bytu je samozřejmě 
platná nájemní smlouva. „Po-
kud ji uzavíráte před samotným 
převzetím bytu, je zapotřebí ve 
smlouvě den odevzdání bytu 
přesně označit, aby nevznikaly 
pochybnosti o tom, kdy má ná-
jemce na nastěhování do bytu 
právo,“ říká Lukáš Zelený, ve-
doucí právního oddělení dTestu.

Ujistěte se také, že byt vám 
předává oprávněná osoba. 
Často dochází k tomu, že byt 
předává nájemci do užívání 
někdo, kdo není jeho vlastní-
kem a ani k tomu nemá žádné 
pověření či souhlas.

Než podepíšete protokol o převzetí, 
měli byste si byt důkladně prohlédnout 
a seznámit se s jeho stavem, vybavením 
a ovládáním jeho zařízení. Případné 
vady, které brání řádnému užívání bytu, 
je zapotřebí pronajímateli vytknout, a to 
nejlépe hned v předávacím protokolu. 
Jako důkaz může posloužit například 
pořízená fotodokumentace.

Je vhodné seznámit se i se stavem 
společných prostor v domě. Nájemní 
smlouva by proto měla obsahovat 
popis společných částí domu, do nichž 
má mít nájemce přístup (např. prá-
delna, sušárna, kočárkárna, zahrada), 
a umístění uzávěrů plynu, vody a vy-

pínače elektrické energie, případně 
zda v domě platí nějaký domovní řád.

„Pronajímatel by měl také písemně 
upozornit budoucí uživatele bytu na 
případná rizika spojená s užíváním 
vybavení bytu a na povinnost prová-
dět pravidelnou údržbu a případné 
povinné kontroly vybavení bytu. Platí 

zde doporučení: čím podrob-
něji, tím lépe. Nájemce a pro-
najímatel se tak do budoucna 
vyhnou sporům o případné 
závady nebo dokonce způsobe-
nou škodu,“ doplňuje Zelený.

Převzetí bytu by vždy mělo 
být potvrzeno písemným pře-
dávacím protokolem. Jaké zá-
kladní údaje by měl obsahovat? 
» označení účastníků a jejich 
zástupců. Prohlášení pronají-
matele, že byt odevzdává do 
užívání nájemci, a prohláše-
ní nájemce, že byt přijímá do 
užívání;

» seznam a popis vybavení bytu, kte-
ré je nájemce oprávněn užívat spolu 
s bytem;
» popis stavu bytu, zjištěných závad 
(např. nefunkční elektrická trouba) 
a poškození (např. prasklé umyvadlo); 
» seznam a počet předávaných klíčů 
od bytu a společných prostor v domě;
» stav, sériové číslo a umístění měři-
cích zařízení pro odečet stavu odebra-
né vody, tepla, plynu a elektřiny, je-li 
byt takovými zařízeními vybaven;
» výčet dokumentace předávané ná-
jemci spolu s vybavením bytu (např. 
návod k obsluze plynového kotle či 
elektrických přístrojů).

Na co nezapomenout při převzetí bytu

Sběrny mohou za kovy od října platit 
už jen poštovní poukázkou nebo převo-
dem prostředků na účet.

Ustanovení novely zákona o odpa-
dech uvádí, že „provozovatel zařízení 
ke sběru a výkupu odpadů může za vy-
koupený nebo odebraný odpad stano-
vený prováděcím právním předpisem 
poskytovat úplatu pouze převodem 
peněžních prostředků prostřednic-
tvím poskytovatele platebních služeb 
nebo provozovatele poštovních služeb 

formou poštovního poukazu“. Zákon 
přímo stanovuje, že pokud bude po-
stupováno prostřednictvím posky-
tovatele poštovních služeb, musí být 
využita forma poštovního poukazu. 
Jiná forma v zákoně uvedena není.

V ČR provozuje službu „dodání 

poukázané peněžní částky (poštovní 
poukaz) – vnitrostátní“ Česká pošta. 
Ta nabízí 5 typů poštovních poukázek, 
které se liší formou uhrazení a výplaty 
finančních prostředků:
I. Poukázka typu A slouží k uhrazení 
peněz v hotovosti s výplatou na účet;
II. Poukázka typu A - doklad V slouží 
k uhrazení peněz v hotovosti s vý-
platou na účet, přičemž poplatek za 
složenku platí příjemce platby;
III. Poukázka typu B slouží k uhrazení 

peněz převodem z účtu a vypla-
cení v hotovosti;
IV. Poukázka typu C slouží 
k uhrazení a vyplacení peněz 
v hotovosti;
V.  Pou ká z ka t y pu D s lou ž í  
k uhrazení a vyplacení peněz 
v hotovosti, přičemž je garan-
tována výplata částky do 1 pra-
covního dne ode dne podání.

Zákon o odpadech byl v této 
oblasti novelizován proto, aby byl 
nastaven transparentní způsob 

platby za vybrané druhy odpadů, a to 
tak, že platba bude jednoznačně do-
hledatelná. Tuto funkci plní všechny 
typy poukázek. Záleží tedy na plátci 
a příjemci platby, který z typů pou-
kázky (tzn. úhrady a výplaty) jim bude 
nejvíce vyhovovat.

Výkup kovů za hotové je minulostí

Jak již bylo uvedeno v srpnovém čísle 
NP16, bude se i Městská část Praha 16 
podílet na preventivním programu Praha 
bezpečně online 2015 Národního centra 
pro bezpečnější internet Saferinternet.cz. 

Díky finanční podpoře Magistrátu 
hlavního města, který schválil a posky-
tl finanční dotaci v rámci prevence kri-
minality, bude koncem října v zasedací 
místnosti radotínské radnice proškole-
na první cílová skupina: ředitelé škol, 
preventisté, pracovníci sociálně-právní 
ochrany dětí, policisté a strážníci půso-
bící ve správním obvodu Praha 16. 

Další, otevřený seminář je určen 
pro širokou veřejnost a rodiče, kte-
ří se chtějí dozvědět například: jaká 

základní pravidla by mělo znát jejich 
dítě, než je samotné vpustí do virtu-
álního světa, jak na fenomén zvaný 
sociální sítě (co je to kyberšikana, ky-
bergrooming, sexting, kyberstalking, 
jak je poznat a jak se jim bránit), kdy 
je pro dítě ještě hra hrou a kdy už 
závislostí či jaké jsou možné nástroje 
rodičovské kontroly…

To a spousta dalších velmi zajíma-
vých informací zazní na bezplatném se-
mináři projektu Praha bezpečně onli-
ne, který se koná 18. listopadu od 17.30 
hodin v Kulturním středisku U Ko-
runy, na náměstí Osvoboditelů 44/15. 
Na seminář není potřeba se dopředu 
registrovat.  

Seminář Praha bezpečně online
je pro veřejnost a rodiče zdarma!

Při osvojení přijímají manželé či 
jednotlivci z hlediska práva dítě za 
vlastní a získávají plnou rodičovskou 
zodpovědnost.

Osvojením vzniká mezi osvojite-
lem a osvojencem vztah jako mezi 
rodičem a dítětem, rovněž tak vzniká 
příbuzenský vztah k ostatním členům 
rodiny osvojitele. Veškerá vzájemná 
práva a povinnosti mezi osvojencem 
a jeho původní rodinou osvojením 
zanikají. Osvojitelé mají rodičovskou 
zodpovědnost při výchově dítěte 
a jsou ze zákona zapsáni do matriky – 
knihy narození. Osvojitelé jsou ovšem 
povinni informovat osvojence o sku-
tečnosti osvojení, jakmile se to bude 
jevit vhodné, nejpozději však do zahá-
jení školní docházky.

Dítě získává příjmení nových rodičů. 
Také vztahy mezi dítětem a příbuzný-
mi osvojitelů se stávají příbuzenskými 

dle zákona. Mezi osvojitelem a osvojen-
cem musí být přiměřený věkový rozdíl, 
zpravidla ne menší než šestnáct let.

O osvojení rozhoduje soud. Předtím, 
než o něm může rozhodnout, musí být 
dítě po dobu nejméně šesti měsíců v pé-
či budoucího osvojitele, a to na jeho ná-
klady. Tato podmínka je splněna, jestli-
že po tuto dobu o dítě na vlastní nákla-
dy pečoval pěstoun, poručník nebo jiná 
fyzická osoba, která se rozhodla dítě 
osvojit. V případě, kdy je k osvojení 
dítěte potřebný souhlas rodičů, se lhůta 
šestiměsíční osobní péče počítá vždy až 
po uplynutí tří měsíců ode dne udělení 
souhlasu k osvojení.

Osvojit lze v současnosti i zletilého, 
a to v případě, není-li to v rozporu 
s dobrými mravy. Podrobně osvojení 
zletilého upravuje ustanovení § 846 
a následující občanského zákoníku.

Osvojení, tedy adopceNa Biotopu bojovaly týmy úředníků
(stále novém) Biotopu Radotín – a to-
to přírodě blízké jezero, v němž se 
nepoužívá žádná chemie k čištění 
(veškeré filtry jsou na přírodní bázi), 
odehrálo zásadní roli – hned několik 
sportovních, ale i úřednických dis-
ciplín se událo právě na jeho vodní 
hladině.

Program celého dne odstartova-
li starosta Městské části Praha 16 
Mgr. Karel Hanzlík a tajemník Úřa-
du městské části Praha 16 Ing. Pavel 
Jirásek, který celou akci připravoval 
a organizova l za nemalé pomoci 

dalších zaměstnanců úřadu, Kultur-
ního střediska Radotín a o.p.s. Rado-
tínské. Během dne soutěžící přivítali 
a povzbuzovali i další čelní předsta-
vitelé pražských samospráv, napří-
klad starostka Prahy 17 Mgr. Jitka 
Synková či tajemníci úřadů Prahy 1 

Mgr. Ing. František Dvořák a Pra-
hy 17 Ing. Lubomír Němejc.

A jak napínavé klání v disciplínách 
sportovních i úřednických dopadlo? 
Vítězství a putovní pohár si z Ra-
dotína odváží tým z Prahy 15 (vítěz 
i předchozích dvou ročníků), druhé 
místo vybojovali úředníci z Prahy 22 
a bronzovou příčku obsadili benja-
mínci z Prahy 1, kteří na turnaji byli 
úplně poprvé.

„Vítězství borců z Prahy 15 bylo 
vydřené, ale zcela zasloužené. Dva 
z nich se při soutěžích lehce zranili, 
přesto s úsměvem dokončili. A už 

nyní se mohou 
ja k  on i ,  t a k 
i ostatní sta-
teční úředníci 
s e  s p o r t o v -
ním duchem 
těšit na příští 
ročník, který 
z o r g a n i zuje 
právě vítěz le-
tošního klání,“ 
shrnul výkony 
tajemník Jirá-
sek. „Potěšení 
z akce ale bylo 
na všech stra-
nách. Unikátní 
r a d o t í n s k ý 

biotop, v Praze jediné jezero svého dru-
hu, všechny oslovil a nadchl. A soutěž 
tak přinesla propagaci této výjimečné 
lokality i v dalších částech Prahy a tro-
chu inspirace pro projekty budoucí.“             

Volné místo. Úřad městské části Pra-
ha 16 vyhlásil výběrové řízení na obsa-
zení pracovní pozice vedoucí Oddělení 
správy obecních nemovitostí. Jedná se 
o pracovní poměr na dobu neurči-
tou s nástupem od 1. prosince 2015. 
Podmínkou je vzdělání minimálně 
středoškolské s maturitou, 2 roky 
praxe ve státní správě nebo v obo-
ru. Zájemci mohou podat přihlášky 
v termínu do 21. října do 12.00 hodin. 
Bližší informace jsou k dispozici na 
Praha16.eu v odkazu Úřad – Volná 
místa, na úřední desce i na informač-
ních tabulích v Radotíně.
Vítání občánků.  Městská část 
Praha 16 pořádá v pátek 23. října 
s lavnostní „Vítání nejmenších 
občánků Radotína“. Na tuto akci 
budou pozvány děti, které se naro-
dily v období od února do července 
2015. Děti budou uvítány jako noví 
občánci města Radotína a budou jim 
předány pamětní knihy s dárkem 
a květinou pro maminku. V dopo-
ledních hodinách bude z důvodu 
této akce zcela uzavřeno pracoviště 
matrik Odboru občansko správního 
na adrese Václava Balého 23/3 v Pra-
ze-Radotíně. O službu CzechPOINT 
a ověřování je po tuto dobu možné 
požádat na Odboru živnostenském 
ÚMČ Praha 16, náměstí Osvobodi-
telů 21/2a, a rovněž u České pošty.
Uzavírka železničního přejezdu. 
Z důvodu opravných prací na kolejišti 
projednává Městský úřad v Černoši-
cích záměr na uzavření železničního 
přejezdu v ulici Radotínská v Černoši-
cích. Jeho úplná uzavírka pro veškerou 
automobilovou dopravu je plánována 
od soboty 17. do pondělí 19. října. Ob-
jízdná trasa je vedena z Černošic přes 
Solopisky – Roblín – Kuchař – Kuchařík 
a Třebotov do Radotína, z Letů přes 
Mořinku – Mořinu – Kuchař – Ku-
chařík a Třebotov do Radotína. Pro 
další aktuální informace sledujte 
webové stránky www.praha16.eu.
Zkrášlení rokle Kamínka. Okrašlo-
vací Spolek Zbraslav se před časem 
rozhodl realizovat projekt veřejného 
ohniště v bývalém obecním sadu 
v rokli Kamínka za Borovičkami. 
Vzhledem k odlehlosti místa bylo 
obložení ohniště naplánováno kru-
hem z plochých kamenů tak, aby byla 
minimalizována možnost vzniku 
požáru a ničení místa divokými pra-
saty.  V letošním roce podal Okrašlo-
vací Spolek Zbraslav grantovou žá-
dost do Nadace VIA do programu 
souSedíme si, který finančně podpo-
ruje Poštovní spořitelna. V konku-
renci 120 projektů se ten zbraslavský 
dostal mezi 19 podpořených žádostí 
a na úpravu ohniště a akce spojené 
s oživením tohoto místa bylo získáno 
80 tisíc korun. Práce na vydláždění  
začaly v říjnu, vydláždění by mělo 
být během asi tří týdnů hotové. Po-
stupně pak na místě ještě přibude 
totem-prolézačka, dřevník, stoly 
a informační tabule.
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Podklady z archivu divadla a z pozůstalosti po Ing. Františku Kadlečkovi,
laskavě poskytnuté jeho ženou, připravil a zpracoval Filip Toušek, redakčně upravila Kateřina Drmlová

Zbraslavské loutkové divadlo II.
Na přerušenou tradici navázal v roce 1983 loutkářský soubor 
Rolnička, zřizovaný tehdejším Kulturním domem MNV na Zbraslavi. 
Jako svou domovskou scénu si členové souboru svépomocí přebudovali 
nevyužívaný dřevěný pavilon letní jídelny bývalého hotelu Praha. Jeho obnovení s Rolničkou

Staré divadlo – v té době byl místní národní 
výbor v dnešním Městském domě, pavilon, z něhož 
se vybudovalo loutkové divadlo, bývával letní 
restaurací s připojeným kuželníkem

Budoucí jáma pro mluviče. Na vše shůry dohlíží
soudruh Husák

K loutkovému divadlu potřebujete samozřejmě 
loutky, takže nejlepší bylo vyžádat si bývalé 
sokolské, zapůjčené do Třebotova. Ale tam 
nebyly. Něco málo se nakonec objevilo ve 
vytopeném branickém sklepě. Nakonec se 
na Zbraslav vrátily trosky asi 70 marionet. 
Některé původní, jiné bůhví odkud; většinou 
byly ve velice zuboženém stavu 

Pohled na lávku při představení „Sůl nad 
zlato“: František Pondělíček (jako jeden 
z mála vodil marionety ještě ve starém 
sokolském loutkovém divadle), Ludmila 
Warausová (v pozadí) a Dagmar Mahelková. 
Pohádka, která v sobotu 30. září 1984 nově 
zbudované divadlo otevřela, je ve zkrácené 
podobě na repertoáru dodnes

Během pouhých 
dvou sezon 
soubor secvičil 
šest inscenací. 
Jednou z nich 
byl Ostrov 
splněných přání; 
scénu vytvořil 
akademický malíř 
Petr Hampl, 
který hru také 
režíroval

Po úspěšných divadelních 
sezónách se na popud 
tehdejšího zřizovatele, 
Kulturního domu MNV 
Zbraslav, započalo v rámci 
akce „Pražané svému městu“ 
na místě stávajícího
divadélka se stavbou nové 
divadelní budovy. Dosavadní 

divadélko nemělo toalety pro diváky, natož pro účinkující, ani pořádné technické 
zázemí či skladovací prostory (v pozadí stávající divadelní pavilón)

Bylo rozhodnuto, 
že stavba proběhne 
ve dvou etapách, 
nejprve se postaví 
budoucí sál 
s jevištěm a pak 
se stávající sál 
(na obr.) zboří 
a místo něj bude 
nový vstup divadla, 
foyer s šatnou 
a technická kabina   

Dokončování nové budovy divadla. Na jaře 1989 se nové 
divadélko otevřelo a dostalo také dnešní název Divadlo 
Jana Kašky - zbraslavského rodáka, člena divadelní 
družiny J. K. Tyla. Jeho unikátem byly konstrukce jevištní 
technologie s pohyblivými lávkami pro vodiče. Díky tomu 
je možno na jedné scéně hrát činoherní i loutkové divadlo

S rostoucím zájmem o divadlo bylo potřeba 
připravit inscenaci, která by se dala snadno 
odehrát mimo domovskou scénu, a nejlépe 
tak, aby nepotřebovala složité divadelní 
zařízení. František Pondělíček upravil pohádku 
Karla Čapka „Pohádka o princezně Zubejdě 
Solimánské“. Scénu a loutky zhotovila 
Milena Svobodová, muziku na texty Františka 
Pondělíčka složila Lenka Podrazská

Ve Svatoslavu Mahelkovi 
několik let dozrávala myšlenka 
inscenovat Kvapilovo libreto 
Dvořákovy Rusalky loutkami, 
kde postavy vodníka a ježibaby 
ztvárňují živí herci, tady je 
František Kadleček v roli 
Vodníka v původní inscenaci 
v roce 2002

Po úspěšných premiérách 
v roce 2002 měli loutkáři 
připraveny další nové hry 

k realizaci a těšili se na jejich 
přípravu. Od svého vzniku 

a otevření divadla inscenoval 
loutkářský soubor 27 premiér 

loutkových představení 
s různými druhy loutek, 

odehrálo se 350 představení 
pro 21 833 diváků. Bohužel divadlo v srpnu 2002 navštívila Vltava

a vše bylo jinak. Co nebylo železné, bylo nenávratně zničeno

V sobotu 23. 10. 2004 se 
konalo slavnostní otevření 

Divadla Jana Kašky 
po opravě „Rusalkou“. 

V rámci rekonstrukce se 
mimo kompletní stavební 
a technologickou obnovu 
objektu provedly drobné 

úpravy především ve 
foyer (přibyl divadelní 

bar, jinak se řešil vstup 
do technické kabiny a šatna pro diváky). Hlavní změna se ale uskutečnila za 
divadlem, kdy byl ke stávající divadelní budově dostaven nový patrový objekt 

se skladovacími, úložnými a servisními prostory

 Zatím posledním 
obnoveným 

představením 
byla v roce 2013 
výpravná pohádka 

ve čtyřech 
jednáních pro 

marionety
Honza pánem

Partnerská
spolupráce...

Místo u řeky. „V prostoru od soutoku 
Berounky s Radotínským potokem až 
k základní škole, kde projekt vzniká, 
dostane své významné místo právě 
i naše partnerské město a připome-
nutí dnes již 23 let trvající intenzívní 
spolupráce,“ zdůraznil radotínský 
starosta Karel Hanzlík.

Další cesta vedení obou radnic a ce-
lé výpravy vedla do místní knihovny 
a areálem školských zařízení až na 
Biotop, kde se shodou okolností právě 
5. září konal sportovní den u vody na-
bitý netradičními atrakcemi – přírodní 
koupaliště tak bylo německými návštěv-
níky obdivováno nejen samo o sobě 
jako ojedinělý projekt, ale právě i vyni-
kajícím nápadem využít jej k podobným 
akcím mimo hlavní, letní sezónu.

Putování sportovními areály a přes 
sportovní halu bylo završeno v Kultur-
ním středisku Radotín, kde na Klubové 
scéně Milana Peroutky byla pro hosty 
připravena prezentace historie a sou-
časnosti Radotína radním MČ Praha 16 
a předsedou Letopisecké komise Petrem 
Binhackem a nechybělo ani pohoštění.

Oba starostové zde také zdůraznili 
význam dlouholetého partnerství 
obou měst, dříve průmyslových loka-
lit a dnes se silně rozvíjejících ve pro-
spěch svých obyvatel a nabízejících jim 
stále nové služby. „V roce 2017 bude 
naše partnerství existovat 25 let – to 
budeme muset samozřejmě náležitě 
oslavit,“ uzavřel před závěrečnou spo-
lečnou fotografií starosta Gesche.         

Zatepluje se... 

prostředí ČR, byla v červenci vyhlá-
šena výběrová řízení. Po uplynutí 
všech zákonných lhůt byly postupně 
podepsány smlouvy s vítězi výběro-
vých řízení. 

Projekt snížení energetické nároč-
nosti budovy Kina Radotín realizuje 
firma Nikastav spol. s r.o., která šla do 
soutěže s nejnižší cenou: 2 113 102 Kč 
bez DPH. Stavaři si staveniště převzali 
15. září. Od 18. září mají schválen zá-
bor komunikace – v ulici Na Výšince je 

umístěna obytná buňka, vozovka však 
zůstává průjezdná. 

Stěny kina jsou zateplovány pě-
novým polystyrenem o síle 160 mm, 
pouze spodní, východní stěna dostane, 
po dohodě s majitelem přilehlé nemo-
vitosti, plášť z alternativního materiálu 
o poloviční síle, ale se stejným tepel-
ným odporem. Plochá střecha objektu 
bude zateplena dvěma vrstvami poly-

styrenu o tloušťce 120 mm. Na ně při-
jdou asfaltové pásy s nosnou vložkou ze 
skleněných vláken překryté natavením 
další asfaltové vrstvy se sklo-polyeste-
rovou výztuží a břidlicovým posypem. 
Nové bude i odvodnění střechy včetně 
svodů a částečně i podzemního napo-
jení na dešťovou kanalizaci. Nově bude 
třeba řešit i parapety. K předání díla 
zpět investorovi by mělo dojít 61. den, 
tedy 14. listopadu.

Vila, ve které Na Benátkách sídlí dům 
s pečovatelskou službou, má již novou 
střechu i okna, potřebovala však vedle 
vnějšího pláště zateplit i podlahu půdy 
a stropy sklepů a přízemního přístavku, 

v rámci naplánované akce bu-
dou vyměněny i všechny vnější 
nezaizolované dveře. Tuto za-
kázku vyhrála nejnižší nabídka 
firmy XEDOS, s.r.o. s částkou 
1 039 145,76 Kč bez DPH.

Zde se vnější zdi zateplují 
polystyrenem o síle 140 mm, 
na podlahu půdy přijdou dvě 
vrstvy minerální vaty o cel-
kové tloušťce 160 mm, sklepní 
stropy zateplí desky z vaty v sí-
le 60 mm. Zateplení půdy do-
plní nové zateplené stahovací 
schody. Na sklepní okénka 

přijdou po dokončení fasády sítě proti 
hmyzu, aby okna mohla zůstat trvale 
otevřena a odvětrávala tak suterén. 
Přibydou i nové ocelové pochozí roš-
ty na sklepní světlíky. Z původních 
klempířských prvků zůstávají okapové 
žlaby, nové budou svody i odváděcí 
betonová koryta s mřížkou a stejně tak 
i parapety oken.

Vzhledem k tomu, že Rada hl. m. Prahy 
schválila 8. září na svém 30. zasedání 
záměr veřejné zakázky na vybudování 
ochranné stěny v ulici Šárovo kolo v Ra-
dotíně, je šance, že již příští rok se toto 
ochranné opatření začne stavět.

Městská část Praha 16, která ne-
chala (ze svého rozpočtu) vypracovat 
projekt, má již pro akci připravené 
územní rozhodnutí i staveb-
ní povolení. Nyní se čeká, 
až Magistrát hl. m. Prahy 
připraví projekt pro výběr 
zhotovitele, a samozřejmě, 
až bude schválen městský 
rozpočet na rok 2016, o ně-
mž se nyní jedná. Předpo-
kládaná hodnota této veřejné 
zakázky je totiž 26,5 milionu 
korun bez DPH. 

Betonová prot ipovod-
ňová zeď by měla vyrůst na 
hranicích pozemků zdejších 
soukromých nemovitostí. Její 
výše se plánuje od jednoho do 
jednoho a půl metru – bude 
v podstatě náhradou po-
dezdívky plotu. Na místech 
vjezdů a vstupů do zahrad se budou 
v případě povodně instalovat mobilní 
hrazení. Dosavadní val, který je nyní 
navršen podél silnice, má být odbag-
rován a na jeho místě vznikne půldru-
hého metru široký chodník. Chodci 
tak už nebudou nuceni ulicí kličkovat 
mezi cyklisty a automobily. Stavba si 
vyžádá i přeložky stávajících inženýr-
ských sítí a jejich doplnění.

Radotínská radnice sezvala osobní-
mi pozvánkami na 19. října schůzku se 
všemi majiteli dotčených pozemků. Ti 
se zde budou moci podrobně seznámit 
s projektem, důležitý je samozřejmě 
i jejich písemný souhlas.

Plánovaná ochrana je dimenzo-
vána na padesátiletou velkou vodu. 
I v případě větší povodně by však měla 

pomoci eliminovat dynamický účinek 
první povodňové vlny a poskytnout 
tak zdejším obyvatelům dostatek 
času na záchranu majetku, který mají 
v přízemích domů, případně na jejich 
samotnou evakuaci z celého prostoru 
Šárova kola.

Předpokládaný termín zahájení 
stavby je druhé čtvrtletí roku 2016.

Ochrana před povodní v Šárově kole
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Pojďte odstartovat váš životní příběh na prkna,
co znamenají svět

Po loňském testovacím ročníku se 
letos ke všem pravidelným radotínským 
kulturním akcím přidalo i Babí léto. 
A bylo tak vřele přijato, že už patrně 
bude muset zůstat natrvalo.

Akci, která není jen pro pamětníky, 
ale oslovuje hlavně je, zahájil v sobotu 
3. října úvodním slovem radotínský sta-
rosta Karel Hanzlík, který rovněž připo-
menul nedávný mezinárodní svátek 

seniorů (1. října) i to, že uvedená akce je 
takovým opožděným dárkem radotín-
ským prarodičům a dříve narozeným. 
Zároveň uvedl na jeviště první hudeb-
níky. Petr Kubec si se svou partnerkou 
připravil pásmo „Ta naše písnička 
česká“. Před radnicí se mezitím nachys-

talo Petrpaslíkovo divadlo – Petr Pištěk 
tentokrát přivezl loutkovou pohádku 
Čaroděj a kouzelný stůl. Rozehrál ji pro 
plný „sál“: připravené lavičky byly obsa-
zené, další diváci postávali na „bidýlku“ 
za živým plotem a někteří dokonce na-
kukovali i do „zákulisí“. Patrně i díky 
divadlu zpestřili tentokrát Babí léto také 
malí tanečníci. Roztančil je už před-
skokan hlavních hostů, Pavel Skalický. 

A jedna ze dvou hvězd 
hudebního odpoledne, 
Pavlína Filipovská, jim 
dokonce za pohybový 
doprovod svých písní 
poděkovala. 

Je fakt, že dobrou 
n á l a d u  m ě l i  s n a d 
všichni – slunce svítilo, 
Karel Štědrý bavil a zpí-
val, Pavlína Filipovská 
t a ké nezůs t a la  jen 
u zpěvu… Chronicky 
známé melodie zpívané 
podezřele známými 
hlasy přitáhly i mnohé 
projíždějící cyklisty 
a někteří z nich vytrvali 
až do samého závěru.

Ti, pro které bylo 
o dp o l e d ne  u rč e no 
především – ti vytrvali 

všichni. A nezapomněli poděkovat 
pořádným potleskem.

Babí léto je pryč. Ale pohladilo po 
duši stejně, jako dokáže tvář polaskat 
dlouhý podzimní paprsek. Ať tam za-
nechané teplo chvíli vytrvá.

Pohlazení Babího léta
Na náměstí Sv. Petra a Pavla v Radotíně 

bylo v sobotu 12. září ve dvě odpoledne vše 
připraveno – pódium, hudebníci, spousta 
burčáku i různé pochutiny. Slunce k tomu 
dodalo ty správně pozdně letní paprsky, jen 
dobrou náladu musel každý přidat sám. Má-
lokdo s tím měl problém.

Na již sedmém ročníku Radotín-
ského Burčákobraní se sešlo jedenáct 
vinařství – jedno z Čech, ostatní z Moravy. 
Někteří z nich kromě bílých, růžových 
a červených zkvašených hroznových šťáv 
přivezli i vína, což bylo oceněno hlavně 
ve večerních hodinách, kdy už kohoutky 
prošuměly poslední kapky burčáku.

Letos Radotín uvítal i finalistu soutěže 
o Vinaře roku 2015 – Petr Skoupil z Vel-
kých Bílovic se v ní se svými víny dostal 
mezi závěrečnou osmu, to samé zvládl 
i jeho burčák (jen konkurence tu byla po-
někud menší). 

A zatímco se ochutnávalo, hrála hudba. 
Skupiny, které se střídaly na pódiu, byly 
jedna lepší, než druhá – těžkého úkolu 
dostat návštěvníky do té správné nálady se 
ujala romská cimbálovka pana Kováče, 
která sice na chvíli pustila ke slovu staros-
tu Mgr. Karla Hanzlíka, ale jinak nedala 
strunám odpočinout. Mezinárodní kapela 
Caribe z Bolívie ke svému vystoupení při-

dala i malou školu salsy a roztančila oprav-
du kdekoho. Co se týče žhavých rytmů, 
nezůstalo pozadu ani Švihadlo se svým 
reggae, ovšem korunou večera byl Elvis 
Presley – i když jen revivalový.

A aby při přestavbách pódia nebylo 
nikomu smutno, nechyběli ani divadel-
níci. Pro děti se před modrým stanem 
odehrály veliké Pověsti české s docela ma-
lými loutkami, dospělé bavila v tajuplném 
růžově červeném přístřešku Bela Schen-
ková svým Vtipomatem. Jen doufejme, 
že mezi oběma scénami byla dostatečná 
vzdálenost, vtipy povětšinou opravdu byly 
jen pro ty velké a větší.

Mezi koncerty a divadla se ovšem vešlo 
i to nejdůležitější – vylosování vítězů z řad 
hlasujících účastníků – degustátorů, pro 
které věnovala ceny firma Mascom, dále 
spoluorganizátor akce Český archiv vín 
a přítomní vinaři a hlavně vyhlášení vítěz-
ných burčáků. 

Tady je jejich pořadí podle počtu hlasů: 

Vítězem a držitelem další obří číše se tedy 
letos stalo Vinařství Krist z Milotic. Přehle-
dem nejchutnějších burčících moků se ovšem 
dnes již inspirovat nemůžete, vše bylo vypito 
do dna. Ale je naděje, že to, co nedovezli do 
Radotína, přemění vinaři na opravdu dobrá 
vína. Vždyť slunečnější léto si ani přát ne-
mohli. A radotínští si zase nemohli přát lepší 
burčákobraní.

Slunce, burčák, hudba – prostě pohoda!

Krist - Milotice 102
Bisenc - Bzenec  75
Dwořáček - Valtice  65
Hrabal - Velké Bílovice  53 
Vinařství Vajbar Rakvice       51
Štěpánek - Mutěnice  50
Zborovský - Velké Pavlovice  41
Skoupil - Velké Bílovice  30
Vinařství Čech - Tvrdonice  30
BM Vinařství - Tvrdonice  23
Vinařství Chrámce u Mostu  10

Hra Upokojenkyně, která se objeví 
v programu radotínské Koruny (viz str. 
7), byla spolu s pásmem písní, tanců 
a poezie S úsměvem nepilota Divadla 
Ad Hoc hitem letošního Jiráskova 
Hronova. 

Jedná se o groteskní absurdní kome-
dii, ve které není nouze o překvapivé 
paradoxy ani o černý humor. „Výchozí 
situaci tvoří pokoj domova pro seniory, 
v němž jsou na lůžko upoutány dvě ženy 
pokročilého věku. Jádrem hry je pak vy-
slovené přání jedné z nich. V okamžiku, 
kdy její syn vezme toto přání doslova, 
roztáčí se kolotoč situací, které autoři 
a posléze i režie dovádějí ad absurdum. 
Ke cti souboru nutno přičíst, že, byť se 
tematicky pohybujeme na hraně věcí ži-
votně závažných, ani na chvíli inscenace 
neopouští zvolené režijně stylové řešení 
jemné nadsázky a ironie. Tím se také 
zcela účinně soubor vyhne sentimentu, 
ke kterému by mohlo téma velmi lehce 
svádět,“ říká režisér Milan Schejbal.

Rozhovor se souborem V.A.D. 
Kladno a Janem Červeným, jeho duší 
a principálem (a také zubařem Svato-
plukem Novákem ze hry Rozpaky 
zubaře Svatopluka Nováka):
Jak vás ve vašem věku napadlo udělat 
hru z prostředí domova důchodců?

Honza: Napadlo to mně. Docházel 
jsem za babičkou a napadlo mě to cel-
kem logicky.

Mám 95letou tetu v domově dů-
chodců, je zamilovaná, má ráda ty 

trochu jsem se před premiérou bála, 
ale zase ne až tak, abych na ni ty staré 
rodiče nepozvala. A byli spokojení.

Takže nemáte žádné negativní 
ohlasy od babiček nebo dědečků?

Milan: Zatím skoro všechny pozi-
tivní. Ale myslím, že hodně kritických 
je prvních dvacet minut, možná míň. 
U jedné divačky se nám stalo, že nevy-
držela a po patnácti, dvaceti minutách, 
kdy to jako vysmívání vypadá, odešla, 
protože už nebyla ochotna sledovat 
hru dál. Přitom jsem přesvědčen, že 
kdyby vydržela do konce, tak by řekla 
“aha, ono to fakt bylo upřímné“. 

Tajně jsem s napětím sledovala dvě 
dámy, které prvních dvacet minut 
nevěřícně kroutily hlavami, ale vy-
držely a nakonec se velmi smály. Je 
ale fakt, že nebyla přestávka a byly 

uprostřed řady. 
Soubor (smích): Přestáv-

ky my neděláme! Nikdy.
Dvě herečky celou 

dobu hry leží v posteli, 
stalo se vám některé, že 
jste usnula?

Ema: Na zkoušce moc-
krát, pak už mně nechali 
spát a hráli beze mě. 

Není to tak dávno, 
co jste hráli komedii 
Píseček o různých pří-
stupech k rodičovství, 
teď hrajete o stáří, co 
bude dál?

Honza: To ještě není dané, máme 
nějaké rozdělávky, ale snažíme se hrát 

samé tvarohové buchty jako vaše 
babička ve hře a mám pocit, že je to 
hodně i o ní, ale nikdy mě nenapadlo 
to zdramatizovat. Jaké je vlastně pro 
vás hlavní téma hry?

Honza: Nemyslím, že by tam mělo 
být nějaké hlavní a vedlejší téma. Je 
to prostě výsek života a v tom je té-
mat nekonečně. Je to o mládí, o stáří, 
o stárnutí, o všem.

Když jsem hru viděla poprvé, byla 
jsem dlouho strašně napnutá, kam až 
zajdete při balancování na hraně čer-
ného humoru a tématu. Věřila jsem, 
že to zvládnete, věřili jste si i vy, že 
nepřestřelíte?

Honza: Já jsem věřil stoprocentně, 

že nepřestřelíme, ale asi v tom není 
žádná objektivní hranice.

Růženka: Já jsem si nebyla jistá, 

Snažíme se hrát ze životaUž 48. ročník Vzpomínkové jízdy do 
vrchu Zbraslav – Jíloviště byl tentokrát 
dvoudenní.

Sobota patřila tradiční dvoukolové 
jízdě pravidelnosti do vrchu, kterou do-
končilo 148 ze 161 startujících, v neděli 
se konal společný výlet do Dobříše.

Letos se jízda mohla 
účastnit vozidla do 
roku v ý roby 1939. 
Jízda jednot l iv ými 
obcemi na trase přes 
Řitku a po staré silnici 
dál k Dobříši byla tedy 
skvostnou přehlídkou 
nablýskaných, pečlivě 
restaurovaných kra-
savců, kterou si místní 
povětšinou nechtěli 
nechat ujít. Ti, kdo 
nestihli shlédnout prů-
vod, měli ještě možnost 

si automobily a motocykly prohlédnout 
v parku dobříšského zámku, kde se 
uskutečnila jejich krátká výstava.

Zbraslav opět hostila veterány

Více informací naleznete na
stránkách, které Veteran Car club 
zřídil přímo pro tento závod:
www.zbraslav-jiloviste.cz

Svatební obřad v Kulturním středisku
U Koruny? A proč ne?
Ti z vás, kteří by chtěli svůj významný den 
prožít trochu netradičně a svoji jedinečnou 
premiéru odehrát v příjemném prostředí 
klubové scény Milana Peroutky, si můžou vše 
předem domluvit a objednat pronájem na tel.: 
257 911 746 nebo e-mailem na:
vera.peroutkova@praha16.eu.
Manželství je jedno velké krásné divadlo a vy 
jste režiséři, producenti a hlavní hrdinové vaší 
vlastní hry. Zda to bude komedie, nebo tragédie 
závisí již jen na vás...

V radotínském evangelickém kostele 
Na Betonce 14 se ve čtvrtek 5. listopadu 
v 18.00 hodin koná slavnostní otevření 
nového malého multifunkčního centra. 

Všichni, kdo budou mít zájem si 
ho pořádně prohlédnout a současně 

si vychutnat i trochu kultury, jsou 
srdečně zváni. Na programu bude 
hudební vystoupení Základní umě-
lecké školy Klementa Slavického, 
výtvarný program pro děti a jako 
hlavní hvězda večera vystoupí David 
Wurczel, kytarový virtuos, násle-
dovník Štěpána Raka.

Od října již platí pozvánka na 
čtvrteční setkávání maminek s dět-
mi v Montessori herně od 9.00 do 
9.45 hodin, na  multismyslové kurzy 
Ostrova objevů od 10.00 do 10.45 hodin 
a na páteční  Montessori lesní školičky 

od 7.30 do 13.30 hodin. V úterý a ve 
čtvrtek se v odpoledních hodinách 
konají kurzy keramiky pro děti.

Do kostala jsou všichni srdečně zvá-
ni i na koncerty ZUŠ (viz program na 
str. 7) a také na dva adventní koncerty 

pořádané Městskou částí Praha 16: 
6. prosince vystoupí Jaroslav Březina, 
20. prosince Markéta Mátlová.

Nové „MULTI-FULTI“

Otevření nového malého 
multifunkčního centra 
V evangelickém kostele
Na Betonce 14, Praha-Radotín – 
čtvrtek 5. listopadu v 18.00 hodin, 
více informací o chystaných akcích: 
Klub Beránek, Kateřina Beranová –
tel.: 775 910 380, 
www.ostrovobjevu.cz, 
www.klub-beranek.cz

V Koruně hostovalo pražské Divadlo 
Ungelt!

Ve čtvrtek 1. října tady uvedlo hru 
Růžové brýle od Susan Bigelow a Janice 
Goldberg v režii Lucie Bělohradské. Ob-

sazení dvou hlavních rolí skvělými he-
rečkami Zuzanou Bydžovskou a Hanou 
Maciuchovou naznačovalo, že půjde o 
opravdu silný umělecký zážitek. Herectví 
obou dam není potřeba popisovat, jejich 
televizní či filmové role jsou nezapo-
menutelné. Nicméně zažít je na jevišti 
(a ještě k tomu v naší milé Koruně) byl 
opravdu divadelní svátek. Divačky a di-
váky ovšem nadchla i třetí herečka, mla-
dičká Sabina Rojková – svojí přirozeností 
a opravdovostí. 

Dramatický příběh, odehrávající se v 
roce 1938 v Chicagu, nepostrádá irský ani 
židovský humor – a přesto je tak strašně 
smutný, dojemný, plný beznaděje… Které 
se ale hrdinky nehodlají poddat. 

Téma hry je dnes velmi aktuální. Aktu-
ální i bohužel nadčasové, nejen vzhledem k 
současné a asi i budoucí situaci válečných 
uprchlíků, s byrokracií, s netečností těch, 
jichž se problém momentálně netýká, pro-
tože je tak strašně daleko…

Koruna zažila
divadelní svátek
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 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

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

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

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

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

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

mobil: 604 404 907
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Odvykání kouření
až 90% úspěšnost

Závislosti: alkohol, drogy, léky
Telefonické objednávky

604 207 771
224 214 617
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SERVIS OKEN
Nabízíme Vám

kompletní servis
plastových, dřevěných, 

hliníkových oken
a dveří všech značek.

Tel.: 775 940 966 
www.psd-servis.cz

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

jsou pro Vás připraveny
3 chalupy na sjezdovce 
ideální pro turistiku
a lyžování
podrobné informace:
602 31 51 19
marketa@mars-promotion.cz   

Ubytování v KRKONOŠÍCH
Pec pod Sněžkou, Velká Úpa

JS ANGLIČTINA RADOTÍN

» děti 1.-2. třída s rodilou mluvčí - úterý
» začátečníci 3. - středa
» mírně pokročilí - úterý dopoledne
» konverzace s rodilým mluvčím - čtvrtek
» individuální výuku angličtiny a dalších cizích jazyků
» přípravu na FCE, CAE, IELTS a maturitu

nabízí
volná místa v těchto kurzech:

Dále nabízíme:

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

Šárka Havlíčková, DiS.
Dentální hygienistka 

Dentální hygiena
Zdravotnické zařízení - Sídliště 110    

Praha 5 - Radotín      
Havlickova91@seznam.cz 

Tel. +420 604 403 503

 ordinace MUDr. Daniela Rejchrtová

OSTROV OBJEVŮ - UNIVERZITA PRO BATOLATA
Kurzy, podporující  zdravý a přirozený 

vývoj dětí do tří let
Nově od října 2015 v Rado�ně a Černošicích
UKÁZKOVÉ HODINY PRO RODIČE S DĚTMI: 
KDY : 8. 10. 2015 v 10:00 hodin
KDE: “Klub Beránek“, Na Betonce 14, Praha 5

ZAHÁJENÍ KURZŮ:
KDY: pondělí 5. 10. od 9:40 klub Beránek  Černošice, Komenského 99
KDY: čtvrtek 15. 10. od 10:00 klub Beranek Radotín, Na Betonce 14

Kurzy po odborné stránce připravily lékařka MUDr. Ludvíková
a pedagožka Mgr. Hofmannová.

Více informací najdete na: www.ostrovobjevu.cz a www.klub-beranek.cz
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Vychází 15.10.2015. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 16.11.2015.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 6.11.2015. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

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

a fotografie se nevracejí. 

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

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

ODVOZ a LIKVIDACE
ODPADNÍCH VOD a FEKÁLIÍ

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

AUTODOPRAVA - KONTEJNERY
LIKVIDACE STAVEBNÍHO ODPADU, 

DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU,
ZEMNÍ PRÁCE BAGREM 

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

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

Malířské práce
štuky - laky - stěrka
+ návštěva zdarma!

tel.606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

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

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER
stavební práce • obklady a dlažby
instalatérské práce • elektroinstalace
sádrokartony • likvidace odpadů

Bytové jádro za 5 dnůMICHAL KAUCKÝ
tel.: 603 456 772
e-mail: mkaucky@gmail.com
Strážovská 24, P5 Radotín

WWW.REKO24.CZ
zkušenosti od roku 1997



Kino Radotín, Na Výšince 875/4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.kinoradotin.cz
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20. 10. 17.30 Wilsonov   ČR 120 Kč
  Výpravná komedie s detektivní zápletkou a poetikou filmů Oldřicha 
  Lipského Adéla ještě nevečeřela či Tajemství hradu v Karpatech
 20.00 Legendy zločinu   GB/Francie  110 Kč

 Příběh o identických dvojčatech Krayovcových, kteří v 60. letech
 terorizovali Londýn – oba ztvárnil Tom Hardy

21. 10. 17.30 e Program: Pád legendy   GB/ Francie 110 Kč
 Sedminásobný vítěz Tour de France Lance Armstrong byl pro vítězství
 ochoten udělat cokoli – jeden novinář odhalil, co stálo za lží o legendě

 20.00 Purpurový vrch   USA 110 Kč
 Na Purpurovém vrchu stojí dům, kterému je lepší se vyhnout. Nezvané

návštěvníky odrazuje zlověstnou krvavou barvou okolní půdy
a děsivymi tajemstvími – Edith (Mia Wasikovska) se je rozhodne odhalit

22. 10. 17.30 Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců   Francie 60 Kč
 Oblíbený televizní seriál ve filmu. Na lesním paloučku se jednoho dne

rozhoří nepřátelství mezi koloniemi černých a červených mravenců. 
Příčinou jsou zbytky jídla, které tam zanechal mladý piknikující pár

 20.00 Muž na laně 3D   USA/Kanada 140 Kč
  Nezměrnou prázdnotu mezi věžemi Světového obchodního centra přešel
 jen jediný člověk a nikdy ho už žádný nebude následovat

23. 10. 17.30 Mrkáček Bill   Austrálie 110 Kč
 Animovaná dobrodružství medvídka koaly Mrkáčka Billa a jeho přátel
20.00 Stážista   USA 110 Kč

Zkušenosti nikdy nezestárnou. 70letý důchodce se vrátí znovu do hry
jako vedoucí stážista módního webu – Robert De Niro, Anne Hathaway 

24. 10. 17.30 Wilsonov   ČR 120 Kč
 20.00 Dokonalý šéf   USA 120 Kč

Známý šéuchař se snaží dát dohromady tým pro nejlepší restauraci na 
světě – Bradley Cooper, Uma urman, Emma ompson

25. 10. 17.00 Othello (William Shakespeare)   GB  (více viz strana 8) 200 Kč
27. 10. 17.30 Wilsonov   ČR 120 Kč
 20.00 Dheepan   Francie 90 Kč

 Dheepan je bojovník za nezávislost. Uprchl před konfliktem na Srí Lance,
 ale válka si ho našla na předměstí Paříže – Vincent Rottiers 

28. 10. 17.30 Dokonalý šéf   USA 120 Kč
 20.00 Lokalfilmis   SR 90 Kč

 Staré cikánské proroctví předpovídá příchod mesiáše z romské osady,  
                  který změní svět. Narodí se Rytmaus a postupně se z něj stane nejznámější

rapper v Evropě a kandidát na prezidenta Slovenské republiky 
29. 10. 17.30 Celebrity s.r.o.   ČR 120 Kč

Komedie o tom, co se děje v zákulisí natáčení jednoho nekonečného
TV seriálu – Jiří Mádl, Monika Horvátová, Filip Kaňkovský 

 20.00 Victoria   SRN 90 Kč
 Jedno město. Jedna dívka. Jedna noc. Jeden záběr. Strhující jednozáběrový
 úprk berlínskou nocí, která všechno změní – Laia Costa

30. 10. 17.30 Mrkáček Bill   Austrálie 110 Kč
 20.00 Pavarotti a jeho přátelé   Itálie (více viz strana 8) 250 Kč
31. 10. 17.30 Stážista   USA 110 Kč
 20.00 Celebrity s.r.o.   ČR 120 Kč
3. 11. 17.30 Fakjů pane učiteli 2   SRN 120 Kč

 Stane se ze Zekiho seriózní pedagog nebo jej bude jeho kriminální 
 minulost přitahovat? Elyas M‘Barek, Karoline Herfurth
20.00 Sicario: Nájemný vrah   USA 110 Kč
 Státní hranice je jen jedna z hranic, kterou je třeba překonat 

4. 11. 17.30 Celebrity s.r.o.   ČR 120 Kč
 20.00 Marťan   USA   3D 130 Kč
  Astronaut Mark Watney (Matt Damon) během mise na Mars málem

zahynul v prašné bouři, ale přežil a ocitne se sám na nepřátelské planetě
5. 11. 17.30 Ztraceni v Mnichově   ČR 120 Kč

 Sir „P“, devadesátiletý papoušek šedý, který kdysi patřil Edouardu 
Daladierovi, se ocitne v roce 2008 v Praze jako živá relikvie z dob 
Mnichovské dohody – Martin Myšička, Marek Taclík, Jana Plodková

 20.00 Spectre   USA 130 Kč
Daniel Craig se vrací jako James Bond. Rozplétá složitou pavučinu lží,
aby nakonec odhalil děsivou pravdu o zločinecké organizaci

6. 11. 17.30 Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu   USA   3D 140/120* Kč
 Charlie Brown se vydá na epickou a hrdinnou misi, jeho nejlepší
 kamarád Snoopy, utká se svým úhlavním nepřítelem, Rudým baronem

 20.00 e Who – Hyde Park 2015   GB (více viz strana 8) 200 Kč
7. 11. 17.30 Fakjů pane učiteli 2   SRN 120 Kč
 20.00  Spectre   USA 130 Kč
10. 11. 17.30 Amerika   ČR 80 Kč
  Barbara a Honza se vydávají na vandr do tradičních míst trampů
 20.00 Macbeth   GB/ Francie 90 Kč
  Klasické Shakespearovo drama se vrací na plátna v nové verzi – 
  Michael Fassbender, Marion Cotillard
11. 11. 17.30 Spectre   USA 130 Kč   
 20.00 Fakjů pane učiteli 2   SRN 120 Kč
12. 11. 17.30 Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu   USA   3D 140/120* Kč 

20.00 Otcové a dcery   Itálie/USA 120 Kč
Katie (Amanda Seyfried) snaží překonat problémy v partnerském
vztahu, které vyplývají z jejího problematického dětství bez matky

13. 11. 17.30 Jo Nesbǿ: Doktor Proctor a prdící prášek   SRN/Švédsko 90 Kč
 Nejnovější vynález, prášek proti prdění, nefunguje. Co vynalézt prášek

fungující přesně opačně? Mohl by fungovat jako cyklo pumpička…
 20.00 Steve Jobs   USA 120 Kč

 Jaký byl Steve Jobs? V čem spočívala genialita zakladatele Applu?
 I na tyto otázky  hledá odpovědi režisér Danny Boyle

14. 11. 17.30 Otcové a dcery   Itálie/USA 120 Kč
 20.00 Sicario: Nájemný vrah   USA 110 Kč
15. 11. 15.00 Figarova svatba (W. A. Mozart)   GB  (více viz strana 8) 300 Kč
                                                              ZTP, důchodci a studenti 250 Kč 
Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
21. 10. 9.30 Domácí péče   ČR 60 Kč

Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová) ošetřuje spoustu
   rázovitých místních pacientů na jihomoravském venkově

Dětská představení
24. 10. 16.00 Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců    Francie 60 Kč
31. 10. 15.30 Mrkáček Bill   Austrálie 110 Kč
7. 11. 16.00 Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu   USA 1215/100* Kč
14. 11. 16.00 Jo Nesbǿ: Doktor Proctor a prdící prášek   SRN/Švédsko 90 Kč

140/120* Kč u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

Herma Kennel –
Je smutné opouštět svět na jaře…

Román faktu líčí události a osudy lidí 
žijících poblíž hranic s Rakouskem, 

ve vesničkách v okolí Brna, v místech, 
která se na samém konci války stala 

dějištěm krutých a násilných bojů mezi 
Čechy, Němci a Rusy. Knize předcházelo 

podrobné studium místních dochovaných 
archívních materiálů a válečných archiválií. 

Příběh je věcnou obžalobou konkrétních 
lidí a činů, kterých se dopustili, a jmenným 

seznamem těch, kterým byla svoboda 
dražší než jejich život.

nakladatelství AOS Publishing

Katja Kettu – Porodní bába
Je pozdní léto roku 1944 a v oblasti 
Pečenga na severu Finska probíhá 
laponská válka. Nemanželská dcera

ze šamanské rodiny, odmalička odsunutá 
na okraj společnosti, vykonává důležité 
povolání porodní báby. Všechno se však 

změní, když potká nacistického důstojníka 
a bezhlavě se do sebe zamilují. Hrdinka 
pak z vlastní vůle následuje německé 

šiky do vojenských a vězeňských táborů, 
kde pomáhá jako polní zdravotní sestra. 

Zatímco dříve děti vítala do světa,
zde se z ní stává anděl smrti a nakonec

i ji semelou nemilosrdná kola dějin. 
nakladatelství Argo

Elizabeth Subercaseauxová –
Robert Schumann: Hudba pro Kláru
Příběh geniálního skladatele Roberta 
Schumanna a jeho životní lásky Kláry 

Wieckové.  Když se setkali poprvé, byla 
Klára téměř dítě a Schumann začínající 

osmnáctiletý hudebník, který se přišel učit 
k jejímu otci. Z Roberta se stal geniální 

komponista, z jeho ženy Kláry vynikající 
klavíristka. V zběsilém víru koncertních 

turné se pak jejich společný život řítil 
světovými pódii a sály, množstvím hotelů 

a cizích zemí a měst. Robert i Klára 
promlouvají ze stránek knihy každý svým 
hlasem, každý z nich vypráví svůj příběh.

nakladatelství Matafora

Václav Žmolík – Po Česku II.
Televizní a rozhlasový moderátor připravil 

na čtyřicet nových pozvánek k výletům 
do míst známých i téměř neznámých, 

která určitě stojí za návštěvu. Jednotlivé 
kapitoly přibližují historii a současnost 
navštívených míst, ale zároveň mohou 
sloužit jako užitečný průvodce, který 

poskytuje informace o všem zajímavém, 
co daná místa nabízejí. Kniha je vybavena 

opět množstvím barevných fotografií.
nakladatelství Radioservis

PRO DĚTI
Lenka Rožnovská –

Mobilmánie v pohádkové říši
I pohádky jdou s dobou. Jedno se ale 

nemění ani v sebemodernější pohádce 
- vítězí, co zvítězit má. Jan Hloupý chce 

být spisovatel. Jeho příběhy ale redaktoři 
odmítají, a tak zkusí štěstí jako prodavač 

mobilních telefonů. Setká se při tom
s Dědem Vševědem, který ho pouhým 
stiskem kláves Ctrl X na svém počítači 
pošle do pohádky. A tak Honza zkouší 
prodat mobily ježibabě, loupežníkovi 

nebo vodníkovi, a díky tomu získá úžasné 
zkušenosti. Nakonec zatouží po mobilu 
i pan král, který za něj nabídne Honzovi 
princezninu ruku. Naštěstí opět zasáhne 

moudrý Děd Vševěd, jeho počítač,
ale hlavně Honzova moudrost.

nakladatelství Grada

Jitka Škápíková –
Po kom se jmenují…

Kde se vzala slova jako: silueta, nikotin, 
drezína, bojkot či šraml? Skrývají se za 

nimi zajímavé příběhy lidí, kteří vstoupili 
do dějin, aniž by si to sami často přáli. 
Přiblíží je neotřelé toulky historií po 

stopách slov a humorných i tragických 
událostí v životech historických osobností. 

nakladatelství Radioservis

Miloš Kratochvíl –
Prázdniny blbce číslo 13

Taky znáte ten pocit, když nesete domů 
vysvědčení a víte, že pochvalu za něj 

nedostanete? Tak přesně tohle zažívá každý 
rok Tadeáš. Prima kluk, ale učení mu 

prostě neleze do hlavy.  Ještě štěstí,
že na prázdninách u babičky a dědy na něj 
nečekají jenom rozzuření rodiče, ale taky 

zvláštní strejda Olda, kterému jsou známky 
ukradené, a dva úplně noví kamarádi

a spousta bezva zážitků.
nakladatelství Mladá fronta

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav

tel.: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@mc-zbraslab.cz

www.mc-zbraslav.cz/knihovna

17. října
Radotínské kola Jardy Baráka
pochod pořádaný Radotínským 

turistickým klubem
trasy 15, 20, 37, 50 km pěší

20, 36, 67 km
cyklo starty od 8.00 do 10.00 hodin

od radotínské sokolovny

17. října
Kocour v botách

představení pro děti v podání
divadla Toy Machine

Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 15.00 hodin

17. října
Baskervillská bestie

divadelní představení pro dospělé 
v podání divadla POINT (Prostějov)

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

22. října
Klubový večer s Ivou Pekárkovou
setkání se známou spisovatelkou 
Klubová scéna (vchod ze dvora

domu U Koruny) od 19.00 hodin

23. října
Příběhy kluka bombarďáka

muzikál pro děti předškolního věku
velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 9.00 a 10.30 hodin

24. října
O tureckém rybářovi

divadelní představení pro děti v podání 
Pepína von Dráčka

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

24. října
Tango

koncert rockové hudební skupiny 
s leadrem Mírou Imrichem

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

7. - 8. listopadu
Radotínská radost

přehlídka amatérských divadel
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 14.00 hodin
(více informací na straně 10)

10. listopadu
Simona Babčáková 

a její improvizační skupina NO - A 
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin

12. listopadu
Pěvecký koncert

žáků ZUŠ Klementa Slavického
modlitebna ČBCE od 18.00 hodin

15. listopadu
Bowlingové kouloidní finále 
turnaj v bowlingu – součást
3. mistrovství Radotína 2015
v boulo/koulo disciplínách

bowlingová hala restaurace Amigos

19. listopadu
Upokojenkyně

Komedie o stáří i mládí
v podání divadla V.A.D

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

22. listopadu
Vernisáž výstavy 

Kruhu radotínských výtvarníků
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny 

22. listopadu
Klubový večer s Lubou Skořepovou

Setkání se známou herečkou
Klubová scéna (vchod ze dvora domu

U Koruny) od 19.00 hodin

více na www.praha16.eu

17. října
Zbraslavské jarmarky 

tentokrát se mimo jiné můžete těšit
 na  bublinářskou show
mistra Václava Strassera

Zbraslavské náměstí 9.00-13.00 hodin

17. října
Burza dětského oblečení a vybavení

„Vy přinesete - my prodáme“ 
prodej 9.00-12.00 hodin v ZŠ Nad Parkem, 

příjem věcí v pátek 16. října 
17.00- 19.00 tamtéž

více info na www.pexeso.org

17. října
Povídání o pejskovi a kočičce

maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

17. října
Havelská drakiáda –
létání s Uraganem

pouštění draků, hry, lanové aktivity, 
lukostřelba, výtvarno

vyhlášení výsledků soutěže
Zbraslav očima dětí

od 14.00 do 17.00 hodin v Borovičkách

22. října
Brigita & Štěpán

koncert Brigity Cmuntové a Štěpána 
Kloučka –  mladých umělců, kteří se věnují 

jak vlastní, tak převzaté tvorbě 
rezervace míst na tel.: 605 340 695

vstupné dobrovolné 
Kavárna u Stromečku od 19.00 hodin

24. října
Zvířátka a loupežníci

maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

24. října - 26. listopadu
Zbraslavský salon 2015

jubilejní 5. přehlídka současného 
výtvarného umění, které vzniká na Zbraslavi

Galerie Městského domu Zbraslav

31. října
Budulínek

Červená Karkulka
dvě maňáskové pohádky pro nejmenší 

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

31. října
Dušičkový koncert

sboru sv. Jiří z Vraného n/Vltavou
Kostel sv. Havla od 17.00 hodin

5. listopadu
Lampionový průvod

ukončený světelnou show
začátek v 17.00 hodin
ve Slunečním parku

7. listopadu
Mach a Šebestová
činoherní pohádka

na motivy známého večerníčku
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

14. listopadu
Kocour v botách

veselá maňásková pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

aktuální program divadla
na www.divadlozbraslav.cz

více k programu
na www.mc-zbraslav.cz

změna programu vyhrazena

17. října
Burza podzimního a zimního

oblečení a vybavení
„Vy přinesete, my prodáme“

burza samotná proběhne v sobotu od 9.00 
do 12.00 hodin v ZŠ Vladislava Vančury, 

Nad Parkem 1180
příjem zboží v pátek 16. října

od 17.00 do 19.00 hodin
výdej neprodaného zboží v sobotu od 16.00 

do 17.30 hodin
Více informací, formuláře a kódy: 

www.pexeso.org/cz/Nase-projekty/Burza-
detskeho-obleceni

Pexoklubovna
otevřený klub pro školní mládež

Cool zábava každý pátek 
od 13.00 do16.00 hodin, vstup zdarma 

16. října Výtvarná dílna s podzimní tématikou 
23. října Stolní hry 

30. října Tvorba koláží 

Poradny Přes překážky
(podpořené z dotačního programu Rodina 

a ochrana práv dětí MPSV)
Sociální poradna

Průvodce náhradní rodinnou péčí
Psychologická poradna

Výživová poradna
Poradna Na cestě mateřstvím 

Finanční poradna
Mediace

Homeopatická poradna
Ekoporadna pro na domácí ekologii
(podpořena Magistrátem hl. m. Prahy) 

více na www.pexeso.org
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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 30.10.2015

Řešení z minulého čísla

Pavel Hora
Sídliště 1087/27

Radotín

Lucie Pokorná
Krkonošská 4

Praha 2
Václav Husák

Na Benátkách 461/7
Radotín
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  Channel Crossings, Vrážská 238,
Praha 5 - Radotín
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Lucianno Pavarotti byl jedním 
z nejpopulárnějších soudobých pěvců 
na světě a nabízený záznam koncertu 
představuje jedno z nejemotivnějších 
vystoupení tohoto světově proslulé-
ho umělce. Pořádán byl na podporu 
humanitárních akcí OSN v rozvo-
jovém světě, výtěžek se rozděloval 
v programech určených dětem ve 
válce, obětem války a civilním za-
jatcům v Bosně, Guatemale, Kosovu 
a Iráku. V italské Modeně se vedle 
Pavarottiho na pódiu vystřídali nej-
slavnější světoví zpěváci, mezi které 
bezpochyby patří Eric Clapton, Elton 
John, Bono, Andrea Bocelli, Sheryl 
Crow, Celine Dion a další. Přijďte si 

i vy užít prakticky dokonalý koncert 
do svého kina. Tento speciální kon-
cert patří k jedněm nejemocnějších 
koncerů Pavarottiho. 

PAVAROTTI A JEHO PŘÁTELÉ 

Kino Radotín uvede v pátek
30. října 2015 ve 20.00 hodin záznam 
koncertu z Modeny (Itálie).Vstupné 
250 Kč (ZTP, senioři a studenti 200 Kč).

Program koncertu:
Bryan Adams - ‘O Sole Mio
Andrea Bocelli - Notte ‘e piscatore
Bon Jovi - Let It Rain
Bono/The Edge/Brian Eno -
Miss Sarajevo
James Brown - It’s A Man’s World
Mariah Carey - Hero
Eric Clapton - Holy Mother
Sheryl Crow - Lŕ ci darem la mano
Celine Dion - I Hate You When 
I Love You
Eurythmics - ere Must Be An 
Angel
Elton John - Live Like Horses
Lionel Richie - e Magic Of Love
Sting - Paris Angelicus
Zucchero - Miserere

Figarova svatba je právem považo-
vaná za dokonalou operu, reprezen-
tuje Mozartova génia v jeho nejhlubší 
a nejživější formě. Libreto Lorenza Da 

Ponte má spád a vykresluje realistické 
postavy, které jsou díky vynikající hud-
bě ještě živější. Populární nastudování 
Davida McVicara se v rukou předního 
britského dirigenta Ivora Boltona stává 
pro diváka unikátním zážitkem. V čele 

obsazení stojí Erwin Schrott po boku 
rumunské sopranistky Anity Hartig 
v roli Susanny. Figarova svatba je zá-
kladním kamenem klasického operní-
ho repertoáru a objevuje se mezi deseti 
nejhranějšími operami světa. Přijďte 
si i vy dopřát ve svém kině špičkový 
kulturní zážitek z představení Royal 
Opera House, jedné z nejproslulej-
ších operních scén světa.

Wolfgang Amadeus Mozart
FIGAROVA SVATBA

Osoby a obsazení:
Figaro: Erwin Schrott
Susanna: Anita Hartig
Count Almaviva: Stéphane Degout
Cherubino: Kate Lindsey
Don Basilio: Krystian Adam
Countess: Almaviva Ellie Dehn
Bartolo: Carlo Lepore
Marcellina: Louise Winter

e Who slaví padesátku, přidejte se 
k oslavám

e Who jsou bezpochyby jednou 
z nejslavnějších kapel rockové histo-
rie, letos slaví padesátku a i vy můžete 

být u toho. V kinech bude k vidění 
záznam jejich letošního červnového 
koncertu z londýnského Hyde Parku, 
kde e Who doslova ovládli dav 
70 000 fanoušků. Přijďte si užít po-
hlcující atmosféru a hity jako Pinball 
Wizard, Baba O’Riley, Won’t Get Foo-

led Again, Who are you a mnoho dal-
ších. 13. října 2015 uplyne přesně pade-
sát let od nahrání hitu My Generation, 
který se stal hymnou své doby a který 
v Londýně samozřejmě také zazněl. 
Na koncertě vystoupili Roger Daltrey 
a Pete Townshend, kteří stáli u zrodu 
kapely, a přidal se k nim syn Ringo 
Starra bubeník Zak Starkey a baskyta-
rista Pino Palladino. Záznam pro kina 
obsahuje navíc i exkluzivní interview 
s oběma zakladateli kapely. e Who 
doslova utvářeli hudební dějiny, ovliv-
nili celou jednu generaci a jejich hity 
dodnes milují fanoušci po celém světě. 
Vydali na 100 milionů nahrávek, byli 
uvedeni do Rock’n‘rollové síně slávy, 
sedm jejich alb zařadil časopis e 
Rolling Stone mezi 500 nejlepších alb 
všech dob a se svými 126 decibely drží 
e Who rekord nejhlasitější rockové 
kapely světa.

THE WHO – HYDE PARK 

Kino Radotín uvede v pátek 6. lis-
topadu 2015 ve 20.00 hodin záznam 
koncertu z londýnského Hyde Par-
ku. Vstupné 200 Kč.

Othello je nejlepší generál své doby. 
Neohrožený válečník, milující man-
žel a uctívaný obránce Benátek proti 
nepřátelům. Ale kvůli své tmavé pleti 
je i outsider, jehož vítězství mu stvořila 
nepřátele, muže poháněné předsud-
ky a žárlivostí, kteří ho chtějí zničit. 
Zatímco intrikují v pozadí, Othello 
si příliš pozdě uvědomí, že největší 
nebezpečí neleží v nenávisti ostatních, 
ale v jeho vlastní křehké a zničující 
pýše. Po více než dekádě strávené prací 
na filmových a televizních projektech 
od Hvězdných válek přes Hornblowera 
po Holby City se herec Hugh Quarshie 
vrací k Royal Shakespeare Company, 
aby si zahrál Shakespearova Othella. Na 
jevišti RSC se naposledy ukázal ve Faus-
tovi a v Juliu Caesarovi (1996). V roli 
Othellova protivníka Jaga se objeví 
poprvé v historii RSC další herec tmavé 
pleti - Lucian Msamati, který pro RSC 

vytvořil Perikla v roce 2006 a je známý 
také ze seriálu Hra o trůny. Inscenaci, 
která je součástí „benátské sezóny“ 
RSC, režíruje Iqbal Khan (Mnoho po-
vyku pro nic, 2012).

William Shakespeare
OTHELLO

Režie: Iqbal Khan

Kino Radotín uvede v neděli
25. října 2015 v 17.00 hodin z Royal 
Shakespeare eatre  ve Stratfordu 
nad Avonou

Záznam divadelního představení. 
Vstupné 200 Kč.

Kino Radotín uvede v neděli 15. listo-
padu 2015 v 15.00 hodin záznam
opery z Royal Opera House v Londýně.
Vstupné 300,- Kč (ZTP,
senioři a studenti 250 Kč).

Naučit se cizí jazyk není jednoduché, ale 
je možné si ušetřit práci minimálně tím, 
že si v hlavě nevytvoříme psychické bloky, 
které pak zákonitě zpomalují náš pokrok. 
Ve spolupráci s jazykovou školou Channel 
Crossings jsme si pro Vás připravili několik 
rad a doporučení, jak na cizí jazyky. 
Nepřekládej!
Překladová metoda je stále oblíbená a ně-
komu může zejména na začátku studia 
i vyhovovat, nicméně nevede ke kýženému 
cíli. Uč se slovíčka, ale nepřekládej slovo 
od slova, snaž se soustředit na význam 
a funkci slov a přemýšlej nad tím, proč 
a jak se používají. Soustřeď se na to, čemu 
rozumíš, a smysl si domýšlej.
Neboj se dělat chyby!
Strach a nervozita z dělání chyb mohou 
být velkou psychologickou překážkou. 
Dělat chyby je běžné a normální, nikdo 
nemluví bez chyb ani ve vlastním mateř-
ském jazyce, takže se nauč svoje chyby 
mít rád – poučení z nich je velmi dobrým 
prostředkem k dosažení pokroku.
Neomlouvej se!
Neznalost slovíčka nebo správného grama-
tického tvaru nejsou důvody k omluvě. Cizí 
jazyk se teprve učíš a dosáhnout pokroku 
chvíli trvá. Čím více budeš mluvit a pro-
cvičovat svoje nové dovednosti, tím více 
se budeš zlepšovat. Neomlouvej se tedy za 
svoji neznalost, není k tomu důvod.
Nevzdávej to!
Studium cizího jazyka je v mnoha ohle-
dech podobné sportovnímu tréninku – vý-
konnost roste skokově. Dlouhá období 
frustrující stagnace nebo pouze velmi 
pomalého pokroku střídají skokové posu-
ny naplněné euforií. Ne náhodou dochází 
k těmto skokovým posunům na rozhraní 
úrovní, a tak pokud se chceš vyvarovat 
osudu chronického začátečníka nebo věč-
ného studenta na středně pokročilé úrov-
ni, je obzvláště důležité vytrvat, nevzdat se 
a stále na sobě pracovat.
Nestyď se!
Používej cizí jazyk, kdykoli k tomu máš 
příležitost. Važ si každé takové příležitosti 
a nestresuj se tím, co a jak řekneš, prostě 
mluv. Nespoléhej se pouze na lekce s lekto-
rem, ale vytvářej si příležitosti k učení sám. 
Nesrovnávej se s jinými!
Nezáleží na tom, jak moc jsi nebo nejsi 
soutěživý, srovnávání s jinými nemá 

smysl. Má někdo lepší výslovnost než 
Ty? Nevadí! Umí někdo všechna slovíčka 
v učebnici a Ty ne? Nevadí. Soustřeď se na 
sebe a svoje učení, srovnávej se jen sám se 
sebou. Sleduj svůj pokrok a nauč se mít 
radost z každé zdánlivé maličkosti, která 
se Ti povede. Potřebuješ-li pak přece jen 
nějaké objektivní srovnání, udělej si certi-
fikovanou zkoušku.
Nepřeháněj to!
Opět stejně jako ve sportu platí, že příliš 
tréninku vede k přetrénování, ztrátě vý-
konnosti a nakonec i motivace. Nepřehá-
něj to ani s učením. I zde platí generacemi 
osvědčené pravidlo, že stačí půl hodiny 
denně. Nezáleží na tom, zda si čteš knížku 
v cizím jazyce, sleduješ cizojazyčné video 
na internetu nebo děláš domácí úkol na 
další lekci, důležitá je pravidelnost.
Nezoufej si!
Pokud Ti druhá strana nerozumí, ne-
zoufej. Nedorozumění jsou běžná i ve 
vlastním jazyce a ke komunikaci zkrátka 
patří. Stejně tak nepropásni příležitost 
ke komunikaci v cizím jazyce jen proto, 
že máš obavy, zda Ti druhá strana bude 
rozumět. Buď zdravě sebevědomý a věř si, 
že komunikaci zvládneš.
Nezapomínej na reálie a kulturu!
Každý jazyk je pevně svázaný se svojí 
kulturou a reáliemi, takže bez jejich studia 
se neobejdeš. V češtině asi každý zná pří-
sloví: „Dopadli jako sedláci u Chlumce,“ 
nebo filmové hlášky typu: „Kolik třešní, 
tolik višní.“ Taková historická přísloví 
nebo podobné filmové a zlidovělé hlášky 
existují v každém jazyce. Má tedy rozhodně 
význam číst knížky v originále, dívat se na 
filmy nebo seriály a sledovat aktuální dění. 
Mysli pozitivně!
Zkus si všechna naše přikázání přeformu-
lovat pozitivně. Pozitivní přístup a nala-
dění jsou při studiu cizího jazyka klíčová. 
Když se Tě někdo zeptá: „Do you speak 
English?“, zkus místo: „I’m sorry,“ odpo-
vědět: “I am only learning, so could you 
speak slower please?“ Přemýšlej o tom, co 
všechno už jsi dokázal, a občas si zrekapi-
tuluj, co už umíš říct a co Ti jde nejlépe. 
Uvidíš, že se budeš cítit lépe a budeš se 
chtít s vervou pustit do dalšího studia. 

Desatero tipů pro studenty cizích jazyků
aneb jak se (relativně) bezbolestně naučit cizí jazyk 
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Konec září je pro atleta synonymem 
pro konec dráhové sezóny. A jaká byla 
ta letošní v podání atletů Radotína?

Zdejší atletika vyslala do bojů na 
poli družstev dokonce čtyři týmy. 
Krom mladšího žactva to letos byly 
i týmy dorostenců, mužů a žen. Je 
to téměř historický počin, mít čtyři 
družstva v soutěži se podařilo jen v sa-
mých začátcích – tedy před 50 lety.

Mladšímu žactvu, které je složeno 
z chlapců i dívek, se v základních ko-
lech dařilo výborně. Hned v prvním, 
které má formu přespolního běhu, 
skončilo na druhém místě. V dalších 
třech, konaných již na dráze, byli žáci 
vždy třetí, a toto umístění jim nakonec 
patřilo i celkově. Poslední kolo proběh-
lo navíc na domácím stadionu a byly 
to jedny z největších v poslední době 

Ohlédnutí za sezónou radotínské atletiky
zde pořádaných závodů: soutěžilo přes 
200 závodníků v 9 disciplínách.

Semifinálové kolo konané v září 
v Edenu nedopadlo pro radotínské 
mladé atlety dobře. Hodně jich 
chybělo, takže plánovaný útoku na 
postup do finálového A se nekonal. 
Obsadili 7. místo ze 13 a čekalo je jen 
finále B – na stadionu oddílu Jeseniova 
už předvedli hodnotnější výkony, ale 
na lepší než 7. místo to stejně nestačilo. 
Celkově tak v Praze skončili 15. z 25.

Dorostenci o své body a umístění 
soutěžili ve dvou závodech, na konci 
srpna a začátkem září. První kolo 
i přes absenci některých závodníků 
zvládli a obsadili 3. místo. V dalším 
kole již dorazili ve větším počtu, ale 
konkurence byla také kvalitní. Obsa-
dili 4. příčku, za Kotlářkou, ale díky 
většímu počtu bodů z prvního kola 

Nádherné letní počasí podtrhlo pé-
tanque-ové loučení s létem a vyprovo-
kovalo 42 účastníků turnaje v pétanque 
k vrcholným výkonům.

Celkem 14 tříčlenných družstev 
z Radotína a blízkého i vzdáleného 
okolí mezi sebou svedlo tříkolovou 
bitvu o krásný pohár. Turnaj se za-
počítával do letošního 3. mistrovství 
Radotína v boulo/koulo, a tak se bo-
jovalo o velmi důležité body. Většina 
soubojů byla vyrovnaná do posledních 
hodů, ale pár překvapivých výsledků 
se přece jen zrodilo. V roli „otloukán-
ka“ se, určitě nechtěně, ocitla trojice 
s názvem To je jedno a věrni svému 
názvu podlehli ve dvou kláních 13:0 
a 13:1. Nakonec pochopitelně obsadili, 
bez jediného vítězství, poslední místo 
s hrozivým skóre (-32).

Po dvou odehraných kolech vybojo-
valy dvě vítězství Hopíci, Radost, Hol-
ky D a Ohnivý koule. Nasazené tempo 
ale udržel ve třetím kole pouze tým 
Radost ve složení: Alexandra Šulcová, 
Marie Grossmannová a Mirek Řehoř 
a jako jediný si připsal třetí vítězství 
(skóre +23) a tím i celkový triumf 
v turnaji. Dámy určitě nelitují, že 
mezi sebe přibraly profesionála Mirka 

Řehoře. O druhé místo svedly týmy 
nelítostný boj a rozhodovalo celkové 
skóre při rovnosti bodů za dvě vítěz-
ství. Na druhé místo se tak protlačil 
tým seniorů z Řep – KSŘ B (+19): Josef 
Procházka, Ria Szitanyiová a Miroslav 

Ptáček, třetí se umístili, překvapivě, 
Hopíci (+13): Vladimír Hobža, Barbo-
ra Hobžová a Pavel Kučaba. Nepopu-
lární bramborovou medaili vybojoval 
tým Neznámí (+9): Veronika Kopáčo-
vá, Jan Procházka a Tibor Buriš.

Nedařilo se favorizovaným týmům. 
Žaluďáci ve složení Klárka Kostelecká, 
Mikuláš Michalík a Martina Popelko-
vá vybojovali šesté místo (2 vítezství, 

skóre -5) a obávaná trojice Fešáci 
z Provence: Luděk Haužvic, Pavel 
Jirásek a Jiří Kopáč se dělila o deváté 
až desáté místo, pouze s jedním vítěz-
stvím a skóre (-6). Na slavnostním vy-
hlášení pak jako fešáci už nevypadali. 
Cenu pro nejmladšího účastníka si 
odnesla bojovnice Klárka Kostelecká 
z týmu Žaluďáci.

Bohužel už nedošlo na další disci-
plínu započítávanou do mistrovství 
Radotína, a to na vrh koulí. Pétan-
que-ové zápolení se díky maximální 
účasti časově protáhlo, a hlavně se na 
vedlejším fotbalovém hřišti odehráva-
lynelítostné zápasy nejmenších nadějí, 
takže přesun do vrhačského kruhu ne-
byl možný. Soutěž tedy byla přesunuta 
na neděli 11. října.

Na Elbrusu jako v Provence

MTB sezóna je pomalu u svého kon-
ce a desetiletý závodník Ondřej Novot-
ný začíná bilancovat nad tou svou.

Ondra, který jezdí za team DUKLA 
Praha s podporou Městské části Pra-
ha 16, se nad otázkou, jakého z letoš-
ních úspěchů si nejvíce cení, zamyslí 
a pak začne jmenovat: 1. místa v Ra-
kousku na mezinárodním závodě 
Salzkammergut Junior Trophy, cel-
kového vítězství v Českém poháru 
MTB Minime, celkového vítězství 
v německém seriálu MTB Fahrrad 
Spartakiade a samozřejmě zisku 
titulu vícemistra Prahy v MTB. Neo-
pomene uvést i obhajobu 1. místa na 
radotínském triatlonu, který se opět 
konal na Biotopu.

V letošní sezóně se Ondra zaměřil 
i na závody na silnici a absolvoval 

Český pohár mládeže v silnič-
ní cyklistice, kde získával cenné 
zkušenosti – přitom ale dokázal držet 
krok se staršími závodníky.

Aby Ondra přes zimu nezlenivěl, 
vyndal své cyklokrosové kolo a po-
stavil se na start seriálu TOI TOI 
Cup, který začal 28. září ve Slaném 
a ve volné chvilce krouží na dráze 
v teple motolského velodromu.

Na otázku, kdo je tvůj vzor v cyk-
listice, odpoví: Peter Sagan a Nino 
Schuter – tak uvidíme, kam to Ondra 
dotáhne. 

Ondřej Novotný vyhrál nejen domácí triatlon

Více o Ondrovi na:
www.duklajuniorcycling.cz
Pro necyklisty:
MTB znamená mountain bike –
horské kolo

Tradiční cyklistický závod pro jezd-
ce všech věkových a výkonnostních 
kategorií se jel na Zbraslavi v Boro-
vičkách poslední zářijovou neděli již 
po pětatřicáté.

Od listopadu 1998, kdy se závodilo 
poprvé, se na jeho start postavilo přes-

ně 2221 sportovně založených dětí. 
A tak při jarní Zbraslavské osmě čeká 
na závodníka s pořadovým číslem 
2222 pozornost od organizátorů, proto 
se vyplatí neotálet se zápisem.

Zbraslavská osma se během let vy-
profilovala na závod pro děti, které 
se nevěnují cyklistice závodně, rády 
sportují, na kole to umí a nemají 
problém soutěžit s ostatními. Jejich 
snažení není ale konfrontováno se 
specialisty, kteří se cyklistice věnují 
závodně, a tak „amatérům“ jejich vý-
kon nikdo nezoškliví.

 V kategorii dospělých, kterým již 
nemá kdo co zošklivovat, pak dochází 
k pikantním soubojům špičkových 
závodníků a skutečných amatérů, kteří 
se jen rozhodli ukázat svým dětem či 
sami sobě, že i oni svůj závod zvládnou. 
A tak  jsou na trati vidět nejen zajímavé 
výkony, ale i kola, z nichž některá mají 
cenu nového automobilu z Boleslavi, 
a jiná, pokud by – mnohdy spíše zázra-
kem – nedojela do cíle, patřící spíše do 
nedalekého sběrného dvora.

„Zbraslavská osma je sportovní 
akce pro celou rodinu, která může 
příjemně strávit odpoledne aktivním 
pohybem, do kterého se zapojí úplně 
všichni její členové. Ostatně podobně 
je to i s organizací akce. Když jsme 
v roce 1998 začínali, sami jsme zá-
vodili, pak jsme tam měli své děti 
v kočárcích, potom nám plnili dětské 
kategorie, a dnes již aktivně pomáhají 
s organizací,” přiblížil závod jeho ře-
ditel Aleš Háněl. 

35. Zbraslavská osma

Radotínské rodačce Patricii Mackové 
pomalu končí golfová sezóna – ta letoš-
ní pro ni byla opravdu úspěšná.

Stále ještě starší žákyně a studentka 
Gymnázia Oty Pavla byla zařazena do 
výběru regionálních golfových sku-
pin organizovaných Českou golfovou 
federací.

Do sezóny vstoupila Patricie hned 
v úvodu vítězstvím – na turnaji ra-
kouské golfové tury v GC Wien Süs-
senbrunn. Tím si zajistila účast na 
Masters v GC Tatzmannsdorfu, které 
se koná nyní v říjnu za osobní účasti 
Benda Wiesbergera, pod jehož zástitou 
celá tura probíhá (on sám je nyní sed-
mým hráčem evropského a 22. světo-
vého žebříčku).

Patricie ve 14 letech hraje nejvyšší 
kategorii turnajů Raiffeisen Czech Golf 
Amateur Tour, v níž se probojovala až 
do závěrečného Masters. Úspěchem je 
i její průběžné 3. místo v Národní golfové 
Tour Mládeže, stejně se umístila i v Ná-
rodním Mistrovství žáků a kadetů.

Golfová sezóna je v Čechách poměr-
ně krátká, proto Patricie musí všechny 
soutěže zvládnout od dubna do října. 
I samotný závěr maratonu těch letoš-
ních se jí vydařil, stala se mistryní 

Golf Clubu Karlštejn, a to výsledkem 
70 a 69 ran, což má již parametry vý-
konů světových hráčů.

Kromě již zmíněných turnajů re-
prezentuje Patricie v mládežnických 
kategoriích Prague City Golf Club 
a golfovou akademii Tomáše Slavíčka; 
první ligu hraje za Golf Club Karlštejn, 
jen kousek výš po Berounce. I v tom je 
řádný patriot.

Hvězda golfových turnajů je z Radotína

Po obhajobě mistrovského titulu 
v triatlonu na olympijských tratích 
startovala Radotíňačka Linda Vítová 
v červenci na dalším závodě českého 
poháru v Opavě.

Tentokrát se jednalo o bezhákový 
závod* na tratích 1,5 km plavání, 
40 km na kole a 10 km běhu. Již v pla-
vání Linda zvládla nabrat malý náskok 
před svými soupeřkami, který v cyk-
listické části, jež se jela nekontaktním 
způsobem, tedy každý závodník za 
své, lehce navýšila na 40 sekund. Zá-

věrečná běžecká část byla v tropickém 
vedru, které ten den panovalo, velice 
náročná. V první polovině 10kilome-
trové trati se náskok Lindy Vítové sice 
zmenšil, ale v závěru dokázala tempo 
vystupňovat a doběhnout si pro pre-
miérové vítězství na českém poháru 
v kategorii elite. 

Co je to bezhákový závod?
Je v něm zakázaná těsná jízda na 
kole za soupeřem, odstup musí být 
minimálně 10 m

Vítězný závod českého poháru 
v triatlonu pro Lindu Vítovou

Radotínská o.p.s. uspořádala ve spo-
lupráci s anglickou školičkou Kryštof 
a Městskou částí Praha 16 již druhý 
ročník běžeckého závodu v areálu rado-
tínského Biotopu.

Letošní novinkou byla trať 4000 m 
pro dospělé závodníky.  Tohoto běhu se 
nakonec zúčastnilo jedenáct odvážných 
a nejrychlejším běžcem byl Jan Kukačka.

Od brzkého odpoledne závodilo na 
tratích od 150 m do 3000 m celkem 
85 závodníků ve věku od tří do třinác-
ti let. Na náročné trati byly k vidění 
krásné výkony, radost z vítězství, ale 
i slzy zklamání. V cíli však čekala 
odměna na každého a tak nikdo neod-
cházel ze závodu zklamán.

Do příštího ročníku jistě všichni 
potrénují a budou bojovat o lepší 
umístění.

Kryštof Kids Race 2015
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Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba

technologie pro příjem
televizního a satelitního 

signálu.

TELEVIZNÍ
ANTÉNY

Od září se naplno rozběhly trénin-
ky, které na radotínském stadionu 
probíhají každý den – a noví zájem-
ci o královnu sportu jsou na nich 
stále vítáni!

nakonec mohli slavit pohár za 3. místo.
Velký návrat oslavila družstva do-

spělých: muži soutěžili po 7 letech, 

radotínské ženy sestavily tým dokonce 
poprvé od založení oddílu! Ač se se-
stavy rekrutovaly převážně z kategorií 
žactva, dorostu a juniorů, jejich vý-
sledky byly výborné.

Muži se museli utkat s velkou kon-
kurencí 12 družstev. Množství bylo 
dáno loňským pádem hned tří týmů 
z 2. ligy. Konkurence tedy byla jak 
v počtu, tak v kvalitě. Jen na 100 m 
vždy startovalo kolem 60 závodníků 

a nejinak tomu bylo i u ostatních 
disciplín. Družstvo mužů skončilo ve 
čtyřech kolech dvakrát třetí a dvakrát 
čtvrté. Celkově obsadilo 3. místo a po-

razilo tak například loni 
druholigovou Kotlářku. 
Z 27 závodníků, kteří 
nastoupili v radotínském 
dresu, se nejlépe bodují-
cím stal vedoucí družstva 
a trenér Petr Dubský, 
jen těsně za ním skončil 
junior Tomáš Vodička.

S velikou konkurencí 
(mezi devíti přihlášenými 
týmy byla i Dukla či Spar-
ta) soupeřily i ženy. Po-

stupně se zlepšovaly, v posledním kole 
skončily dokonce třetí. Celkově obsadily 
4. místo. Ze 14 radotínských závodnic se 
nejvíce dařilo Tereze Růžičkové, jen těs-
ně za ní skončila Martina Andrštová.

Na poli jednotlivců dosáhli nej-
lepších výsledků junioři Jan Sirotek 
a Tomáš Vodička. Oběma se podařilo 
získat stříbrné medaile na Přeborech 
Prahy – Tomáš v běhu na 400 m stlačil 
svůj čas až na 52,02, Honza bodoval 

Ohlédnutí za sezónou radotínské atletiky
v oštěpu, když hodil 46,13 m. V dalších 
závodech se dokázal zlepšit, přidal i vý-
borné výkony v hodu diskem (1,75 kg) 
a svými výkony si zajistil účast na Mi-
strovství České republiky. To se konalo 
v Ostravě Vítkovicích na stadionu, kde 
se pořádá Zlatá tretra. Zde bohužel své 
nejlepší výkony nepředvedl a v obou 
disciplínách obsadil shodně 12. místo.

Dařilo se i dalším závodníkům. Do-
rostenec Martin Olšanský se v průběhu 
sezóny zlepšoval, své osobní maximum 
na trati 1500 m dokázal stlačit až na 
4:34,00. Ve stejné kategorii závodící Ma-
těj Višňa se zase zlepšil na trati 2000 m 
překážek, zaběhl výborných 6:58,43.

Kromě závodů družstev mladšího 
žactva radotínští atleti organizovali 
i obvodní kolo Poháru rozhlasu. Léto 
již tradičně zpestřil týdenní tréninkový 
kemp v Kolíně. Soustředění se zúčast-
nilo 18 atletů s tříčlenným trenérským 
týmem.

Hned několik složek integrovaného 
záchranného systému věnovalo v sobo-
tu 3. října svůj čas Radotínu. Naštěstí 
ne proto, že by zde musely zasahovat. 
Přijely sem na Den s IZS představit 
svou práci.

Snad i díky sluníčku, které hřálo, 
seč to šlo, se našlo i dost těch, kdo se 
o jejich práci zajímali. Ať je vedla jen 
potřeba zabavit děti, nebo za jejich 

zájmem stála opravdová zvědavost, 
nakonec se všichni stejně zabrali do 
nabízeného koktejlu informací. Děti 
nejvíce zaujala akce – snímání otisků 
či dopravní testy preventistů Policie 
České republiky (z Krajského ředitel-

ství hl. m. Prahy s územní působností 
– OŘ Praha II), jízdy zručnosti u Od-
dělení prevence Městské policie hl. m. 
Prahy i předváděné ukázky zásahů 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Radotín. Zapálený oheň pokaždé při-
táhl pozornost naprosto spolehlivě, ať 
hasili dospělí, nebo omladina. Když 
se ovšem vzala hadice na vysunovací 
žebřík, nebylo ani potřeba nic podpa-

lovat, výška, do které se 
musí hasič vyšplhat, vy-
razila dech sama o sobě. 

Speciální pořádková 
jednotka Policie ČR* se 
svým „antonem“ nejprve 
zaujala především dospě-
lé, kteří zkoumali, jak ta 
zamřížovaná cela vlastně 
uvnitř vypadá a funguje. 
Jakmile však děti zjistily, 
že si mohou vyzkoušet 

vysílačku mezi kabinou a postem 
strážného v korbě, nadšeně vůz obsa-
dily. U poříčního oddělení Krajského 
ředitelství policie hl. města Prahy si 
sice mohly vyzkoušet potápěčskou 
výstroj, ale kvůli její váze ji i se zcela 

novým podvodním fotoaparátem ra-
ději přenechaly rodičům. Stejně jako 
„opilecké“ brýle, které rozostřují kon-
takt s realitou stejně, jako dvě promile 
v krvi. Zbraně Vojenské policie armády 
ČR už ovšem přitáhly zraky všech 
chlapců bez rozdílu věku; na motorku 
ale usedali jen ti mladší. Dospělí si to 
mohli vynahradit v ochranném obleku, 
který s sebou měli Hasiči hl. m. Prahy 
ze stanice č. 8 (tedy z Radotína). 

Služební psi se tentokrát nedo-
stavili, měli ostrý výjezd. O to větší 
pozornosti se dostalo Jízdní sku-
pině Městské policie hl. m. Prahy, 
oba černočerní kladrubáci ji snášeli 
s obdivuhodnou trpělivostí. Tou se 
ostatně vyznačovali i všichni dvou-
nozí záchranáři, lze tedy doufat, že 
ji mají i s těmi, kdo je potřebují při 
opravdových krizích. 

Se záchranáři v akci

*Speciální pořádková jednotka 
Policie ČR je určená k nasazení pře-
devším tam, kde hrozí střet většího 
počtu lidí (např. fotbalová utkání, 
koncert), nebo při vážných přírod-
ních katastrofách, teroristických 
útocích... Touto jednotkou disponují 
krajská ředitelství Praha, Jihomo-
ravský a Moravskoslezský kraj.

Jedinečná akce, odpoledne plné zá-
bavy, kde si návštěvníci mohli otestovat 
svou odvahu a náramně se pobavit, se 
ve spolupráci Radotínské o.p.s. a agen-
tury Hellozero uskutečnila v prostoru 
koupaliště v sobotu 5. září.

Pořadatelé připravili 
pro všechny opravdu 
netradiční at rakce, 
mezi kterými byl nej-
větší zájem o „BLOB 
JUMP“. kdo by se také 
nechtěl nechat vystře-
lit k nebesům a vzápě-
tí závratnou rychlostí 
padat k vodní hladině. 
Stranou pozornosti ale 
nezůstal ani přejezd 
lávky přes vodní hla-
dinu, zorbfotbal v na-
fukovacích koulích, 
skimboarding, paddle-
boarding, lacrosse, vodní kajaky, skibi 
dráha pro nejmenší, nafukovací hrad 

a především další velmi adrenalinová 
záležitost, skoky do vody na kole s roz-
jezdem z terasy Biotopu, kde předvedl 
své umění i Richard Gasperotti. 

Akce se i díky dobrému počasí 
vydařila na výbornou a určitě už 

se všichni těší na podobnou zábavu 
i v příštím roce. 

Adrenalin a skvělá zábava
na Biotopu Radotín

Letošní ročník oblíbeného Běhu 
do Kosoře si v krásném slunečném dni 
užívaly jak organizátorky, tak i všechny 
přihlášené dvojice. 

Běh se tentokrát konal ve stínu kon-
kurence dalších akcí, které v sobotu 
3. října v Radotíně probíhaly, ale věrní 
příznivci nezklamali a na start u kina 
dorazilo 17 dvoučlenných týmů.

Opět se běžely dvě kategorie, v mlad-
ší byly 4 dvojice, ve starší jich bylo 

12. Na startu byli všichni poučeni, že 
mladší běží podle červených stanovišť 
a sbírají 23 slov, ze kterých složí v cíli 
básničku, starší mají z 19 slov na mod-

rých stanovištích v cíli složit a uhád-
nout hádanku. 

Za chybějící slovo byly přiděleny 
3 trestné minuty, za přehozený rým 
3 minuty, za celou popletenou bás-
ničku (ale všechna slova nalepená) 
také 3 minuty, ti, kteří odmítli skládat, 
inkasovali 5 minut. 

A jak to dopadlo? Nejmladším 
účastníkem byla vyhlášena Natálka 
Mikošková. V mladší kategorii obsadili 

první tři místa Lenka Pecháč-
ková s bráškou, Vojtěch Mršt-
ný a David Kázmer s bráš-
kou. Ve starší kategorii to byli 
Vojtěch Werenyckyj s bráškou, 
Lucie Hrubá a Anna Šimková 
s Elou Zídkovou.

Opět a le v yhrá l i všich-
ni, protože zdolat v krátkém 
čase tak náročnou trasu je, ob-
zvlášť pro malé závodníky, vel-

ký výkon! Jejich radost je pak odměnou 
organizátorům i Městské části Praha 16, 
bez jejíž grantové podpory by se akce 
nemohla konat.

14. ročník Orientačního běhu do Kosoře

Nesoutěžní přehlídka ochotnického 
divadla Radotínská radost 2015 se bude 
konat o víkendu 7. až 8. listopadu – tra-
dičně v prostorách Kulturního střediska 
Radotín v domě U Koruny. 

Letošní přehlídky amatérského 

divadla se zúčastní rekordní počet 
účinkujících: 103 dívek, hochů, žen 
a mužů divadlachtivých! Srdce malých 
i dospělých diváků se ve velkém sále 
Koruny pokusí získat deset ochotnic-
kých souborů.

Představí se jim: děti ze 
souboru Tři boty z Třebotova 
s představením ProPánaKrá-
le!, divadlo Křoví z Mníšku 
pod Brdy s kusem Tři pra-
sátka a my čtyři, divadlo Máj 
představí hru Třetí do páru 
a sobotní večer uzavře soubor 
Mimochodem z Ledče  před-
stavením Když se zhasne.

Nedělní dopoledne otevře 
domácí soubor Gaudium po-
hádkou Hlavně nečaruj aneb 
Kniha kouzel fuč!, hned poté 
tu poprvé vystoupí žáci ZUŠ 
Štítného s autorskými hrami: 

Záři(o)vá romance a Jídelna aneb Va-
řím, vaříš, vaříme... Podvečer bude již 
plně určen dospělému divákovi, pro 
kterého zahraje Žebravé umělecké 
panoptikum z Nučic své představení 
Vlezte do mojí postele. Celou přehlíd-
ku uzavře nováček přehlídky soubor 
Blaník Načeradec, který uvede Kurz 
efektivního rodičovství.

Patronát nad letošním ročníkem 
festivalu ochotnického divadla přijal 
Jiří Helekal se svou dcerou Kateři-
nou Mikoškovou. Srdečně veškeré 
diváky zvou a o bezchybný průběh se 
postarají: divadelní spolek Gaudium, 
Městská část Praha 16 a samozřejmě 
všichni z Koruny.

Divadelní maraton v radotínské Koruně

Divadelní festival Radotínská 
radost 2015 – v Kulturním středisku 
Radotín v domě U Koruny
7. až 8. listopadu
aktuální program najdete
na www.praha16.eu

Mimořádně atraktivní podívanou 
měli možnost vidět fanoušci dostihové-
ho sportu v sobotu 26. září na závodišti 
ve Velké Chuchli.

Jel se zde totiž LERAM Evropský po-
hár žokejů, na němž se v sedlech koní 

sešly hvězdy světového turfu. A jaké 
byly výsledky? Čtyři doběhy byly 
vyhodnoceny jako boj nebo tuhý boj, 
jen hlavní dostih s dotací 1,65 milionu 

Kdo vyhrál Evropský pohár žokejů?

Poslední letošní dostihy:
18. října – 77. Cena zimního favori-
ta společnosti Charvát Group , spol. 
s r. o. pro dvouleté koně a 13. Me-
moriál Harryho Petrlíka pro tříleté 
a starší klisny
25. října – 95. Cena prezidenta re-
publiky a další dostihy závěrečné 
kapitoly pražských seriálů FITMIN 
CUP, 1. ročník Velké národní stee-
plechase Josefa Váni Agrofert 2015

korun jednoznačně opanoval Das-
hing Home v sedle s francouzským 
žokejem Fabricem Veronem. Ten díky 
tomu obsadil v Evropském poháru 
druhé místo, třetí skončil další Ital 
Umberto Rispoli.

Vítězem poháru se stal dvojnásobný 
italský šampión Cristian Demuro, jenž 
dokázal vyhrát dva body programu. 
Stupně vítězů za ním doplnili Fran-
couz Fabrice Veron a vítězův krajan 
Umberto Rispoli.
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