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Slovo starosty

Po loňské, prakticky zkušební sezo-
ně „odemkli“ vodu přírodního koupa-
liště, Biotopu Radotín, představitelé 
zdejší radnice. Klíčem od bran města 
Radotína vodu otevřel Mgr. Karel 
Hanzlík, starosta Městské části Pra-
ha 16, společně se svým zástupcem 
Mgr. Miroslavem Knotkem prakticky 
až v samém závěru akce, již organi-
zovala Radotínská, o.p.s. pod záštitou 
Městské části Praha 16.

Zábavného odpoledne se zúčast-
nila řada místních organizací, které 

měly pro děti i dospělé připravenu 
spoustu soutěží – CK Robinson, Cre-
ative Dance, LCC Radotín, Petrklíč, 

TOM Radotín, Vodácký oddíl Ra-
dotín, SkiBi Radotín, Koloběžíme, 
s.r.o. Za vyplněné kartičky s pěti 
razítky se tak děti mohly zúčastnit 
losování; pět výherců dostalo odměny 
v podobě plyšových a jiných hraček. 
Pro dospělé byla určena výstava histo-
rických vozů, které dodal Eda Patera, 
občerstvení obstarávala Radotínská, 
o.p.s. a dobřichovický pivovar MMX, 
o hudbu na pódiu se postarala kapela 
Tó Víš a Aréna. 

Termín dlouho dopředu připra-
vované akce kolidoval 
s  č a sem, kdy česká 
hokejová reprezentace 
hrála semifinále s tý-
mem Kanady. Vedení 
radnice proto připravilo 
pro hokejové fanoušky 
překvapení: návštěvníci 
mohli přímý přenos zá-
pasu sledovat na velko-
plošné LED obrazovce 
přímo na Biotopu. Byť 
utkání vyhrál kanadský 
výběr 2:0, sešly se tu 

celé rodiny, a tak akce nabyla třetí 
rozměr, komunitní.

Odemkly se vody Biotopu
a otevřela venkovní posilovna

Radotínské ohlédnutí 
70 let zpět

Vzhledem k letošnímu významnému 
výročí ukončení II. světové války v Ev-
ropě uspořádala Městská část Praha 16 
vedle tradičních pietních aktů k výročí 
květnových událostí roku 1945 i slav-
nostní koncert, výstavu a přednášku.

Nejprve 7. května uctili památku 
padlých nejen v pražském Květno-
vém povstání roku 1945, ale všech, 
kdo polož i l i  ž ivot y v  pr ůběhu 
II. světové války, radotínský starosta 
Mgr. Karel Hanzlík a jeho zástupce

Diskutovalo se 
o budoucí podobě 
břehu Berounky
Městská část Praha 16 uspořádala 

12. května velký diskusní večer za účasti 
projektantů a odborníků-hydrogeologů 
na aktuální téma budoucí podoby lo-
kality mezi řekou Berounkou a ulicí Vý-
padová, tedy místa, kde byla historicky 
plánovaná tzv. Radotínská jezera.

Té m ě ř  3 h o d i n o v ý  p r o g r a m , 
z něhož většinu tvořily dotazy asi 
40 přítomných z řad občanů Radotína,

Společností nyní 
rezonují dvě témata, 
která spolu souvisí. 
Slavíme 70 let konce 
2. sv. války a zároveň 
řešíme, zda přijmout 
n y n ě j š í  v á l e č n é 
uprchlíky z Afriky 

a Středního Východu. Ty má každá vál-
ka. Byli jimi i Češi. A Anglie i USA je 
přijaly. I Sýrie má své uprchlíky. Přijme 
je Evropa? A když, tak kolik? Tady je 
spojitost: uprchlický problém vyvolaný 
válečným utrpením a strachem o život. 
Ale má dnes stejné řešení jako tehdy? Já 
to nevím, ale vidím dva úhly pohledu. 
Protichůdné, ale nepominutelné. První 
jde skrze morální povinnost křesťanů 
pomoci druhému v bezprostřední nouzi. 
Ta k nám patří a neměli bychom se jí 
vzdát. Okamžitá pomoc je nutná a Evro-
pa ji může poskytnout. Ale jak dál, aby 
to bylo dobře, jak pro uprchlíky, tak pro 
Evropany? To už je složitější; současné 
teze oficiálních evropských představitelů 
o rozptýlení běženců po celé Evropě mi 
nezní reálně. Ovšem z jiných důvodů, než 
říká naše vláda. Uprchlíci mají natolik 
jinou sociální, kulturní, jazykovou i ná-
boženskou identitu, že život v odloučení 
by pro ně byl vězením. Představte si, že se 
přestěhujete do syrské vesnice. Neumíte 
jazyk, nerozumíte zvykům. Jak se vám 
tu bude žít? A co když se dozvíte, že ve 
vedlejší vesnici žije Čech? Půjdete za ním. 
Nelze se zlobit, udělají-li to i oni. A časem 
vznikne „ghetto“. Což nechceme, jsou 
s tím špatné zkušenosti. Jde ale o pravdě-
podobný scénář. Navíc není možné sem 
přestěhovat celou Severní Afriku a Střed-
ní východ. Jak to tedy řešit? Evropa se 
tradičně nerada mezinárodně angažuje, 
raději strká hlavu do písku. Nechce si 
připustit, že problém Afriky je i její. Než 
jí to připomene přeplněná loď potápějící 
se kousek od jejích břehů. Pak je překva-
pená a nepřipravená. Přitom se jen začala 
naplňovat varování strategických analy-
tiků. A to je jen začátek. Nikdo neví, zda 
současných 20 000 uprchlíků není jen 
předvojem dalších milionů. Proto je třeba 
hledat odpovědi. A připravit strategie ne-
jen pro Evropu, ale i pro Afriku, Střední 
východ, Asii – až vlivem vzestupu hladi-
ny moří začne ubývat pevnina, na níž žijí 
další stamiliony potenciálních migrantů. 
Obávám se, že k tomu v členských státech 
EU chybí odvaha. Cítíme, že to, co přijde, 
nás nepotěší. Už teď bychom ale měli 
jednat s ohledem na budoucnost. A ta je 
možná blíž, než tušíme. A tak dejme hla-
vy ne do písku, ale dohromady.

Stavba na čas odkloní cyklostezku
Na radotínském břehu Berounky 

byla nyní počátkem června zahájena 
asi nejsledovanější stavební akce le-
tošního léta – výstavba „Místa u řeky“. 
Ta, dříve, než vdechne této oblasti 
nový život, s sebou přinese lokální 
dopravní omezení.

Poté, co byla 3. června podepsána 
smlouva o dílo se zhotovitelem, fir-
mou Ekologické a inženýrské stavby 
spol. s r.o., došlo o den později k pře-
dání staveniště a o pár dní později 
začaly stavební stroje s prvními te-
rénními úpravami v areálu bývalého 
zahradnictví v ulici Nad Berounkou.

S pohybem těžké stavební techniky 
v těchto místech souvisí omezení par-
kování na náměstí Sv. Petra a Pavla. Až 
do konce září platí zákaz stání při celé 
délce chodníku před budovou školy. 
Ještě výrazněji však stavba zasáhne do 
provozu cyklotrasy. Linie první budo-
vané opěrné zdi totiž zasahuje do stá-

vající stezky. Ta je proto uzavřena od 
lávky až k místu, kde se na ni napojuje 

pěší propojení vedoucí pod zdí hřbi-
tova. Právě po ní vede objízdná trasa 
pro cyklisty: ve směru od Prahy musí 
zabočit pod kostelem nahoru, projet 
ulicí Nad Berounkou a kolem hřbitova 
skrze venkovní posilovnu zase zpět na 
trasu vedoucí kolem Berounky. Ob-

jížďka bude obousměrná a platná i pro 
chodce, bude však samozřejmě možné 
místo toho projet ulicí Loučanská pří-
mo do ulice K Lázním, kterou je vede-
na cyklotrasa směrem na Černošice.

V okamžiku, kdy se 
zahájí práce na úpra-
vách náplavky u ústí 
Radotínského potoka, 
měla by zhotovitelská 
firma položit v místech 
pod kostelem provizorní 
dřevěné lávky, po nichž 
by se přecházelo. Pokud 
na nějaký čas nebude 
možné využívat ani toto 
řešení, dojde k odklonu 
cyklodopravy do ulice 
K Přívozu a přes Ho-

rymírovo náměstí zpět do Loučanské. 
Zástupce starosty Městské části 

Praha 16 Mgr. Miroslav Knotek při té 
příležitosti prosí místní obyvatele o str-
pení: „V plné sezóně a v samém srdci 
Radotína je to samozřejmě nepříjemné, 

Slavnostní cesta jeho Výsosti Karla 
Čtvrtého, z Boží milosti císaře Římského, 
a českého krále, v doprovodu své choti, 
nejbližších členů královské rodiny, před-
stavitelů moci světské i církevní, rytířů 
a jezdců letos opět bezpečně skončila na 
královském hradě Karlštejně. V příštím 
roce se bude konat již desátý ročník této 
připomínky historické pouti, při níž byly 
korunovační klenoty dopraveny z Prahy 
až na královský hrad, panovníkem z rodu 
Lucemburků vystavěným.   

Obnovení s láv y, letos ve dnech 
6. a 7. června a ve zkrácené trase začínající 
v Radotíně, se konalo v roce připomínky 
660 let od korunovace Karla IV. císařem 
Svaté říše římské. Příští rok si připomene-
me 700 let od jeho narození. 

Proč nás vlastně tento jedenáctý český 
král, vítěz ankety Největší Čech s velkým 
náskokem před novodobými osobnostmi 
T.G.M. a Václavem Havlem, stále a po 
tak dlouhé době tolik fascinuje? Je to jen 
vzpomínka na „staré dobré“ časy, kdy se 
„naše“ říše rozkládala od Baltu až po Stře-
dozemní moře? 

Po téměř sedmi stoletích nahlížíme na 
Otce vlasti stále jako na jakýsi vzor, vlád-
ce, kterému na jeho zemi opravdu zále-
želo, který se snažil postavit rozvrácenou 
krajinu na nohy, vléval svému národu na-
ději do žil. Zasadil se o řadu stavebních, 
ale také kulturních a duchovních počinů. 
Jistě, z dnešního pohledu vidíme dějiny 
černobíle, prizmatem kronik sepisova-
ných jen omylnými (a někým vyplácený-
mi) lidmi. Výsledky vlády Karla IV. jsou 
ale neoddiskutovatelné.

Dnešnímu světu vládne snaha o rychlé 
zbohatnutí, maximalizaci moci v rukách 
pár vyvolených, kteří berou lež, zradu 
a podvod jako každodenní součást busi-
nessu. Blaho lidí, národa, zájmy země už 
snad nikoho nezajímají. Takový je medi-
ální obraz dnešní doby. Honba za senzací, 
průšvihem, přešlapem, zničením člověka 
jsou příliš silné. A mediální koncerny 
(vlastněné třeba businessmeny a politiky) 
se radují a kasírují z každého dalšího, tře-
ba „lahodného“ skandálu. 

Smutné ale je, pokud médiím podléhají 
i ti, co by měli být nezávislí, objektivní 
a striktně rozlišovat mezi přešlapem morál-
ním a trestním činem. Po nedávném „honu 
na čarodějnice“ a přes poslední osvobozující 
verdikty soudů je zřejmá jedna věc: Karla IV. 
by dnes novináři, policisté, státní zástupci, 
případně samotní voliči pod vlivem mediál-
ní masáže 32 let (tedy dnešních 8 volebních 
období!), vládnout nenechali. A toho, co 
Otec vlasti vybudoval, se za pár let dosáh-
nout nedá. Máme ještě někdy v budoucnu 
naději na dalšího osvíceného panovníka 
na trůně?    
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Venkovní posilovna
Dalším projektem, který radotínská 

radnice dokončila, je venkovní posilovna 
pro všechny věkové kategorie. Nachází 
se v sousedství Biotopu a jde zatím o šest 
přístrojů, které jsou veřejně přístupné na 
radotínské straně Berounky.

„Venkovní posilovna je součástí 
naší koncepce úpravy okolí Berounky 
a její přeměny v relaxační zónu pro 
radotínské občany,“ uvedl Mgr. Mi-
roslav Knotek, který je zároveň před-
sedou správní rady Radotínské o.p.s., 
a dodal, že na základě zpětné vazby 

od místních obyvatel, mimo jiné 
i na facebookovém profilu Městské 
části Praha 16 (www.facebook.com/
praha16.eu), bude posilovna pod ši-
rým nebem doplněna o dva další prv-

Odemkly se vody Biotopu...
ky, hrazdu a bradla. Prvky od německé 
firmy Josla Fitpark pořídila radnice za 
cenu 200 tisíc korun (bez DPH).

„Relaxační zóna u Berounky, která 
začíná právě Biotopem, jde přes sou-
sední, právě instalovanou venkovní 
posilovnu a končí projektem s názvem 
Místo u řeky, jehož stavba bude zaháje-
na v červnu 2015. Podle předpokladů by 
měla být hotová do poloviny září. Biotop 
se během loňské sezóny stal hitem nejen 
pro široké spektrum lidí z Radotína, ale 
i z okolí. Rovněž jsme minulý rok získali 
celou řadu potřebných zkušeností vy-

plývajících z provozu 
koupaliště, a proto 
jsme v letošním roce 
například rozšířili par-
kovací plochy o dalších 
28 míst na celkový 
počet 75 jen v areálu 
biotopu a základní 
školy. I nadále však 
bude probíhat kam-
paň pro návštěvníky 
k o u p a l i š t ě ,  k t e ř í 
chtějí  př ijet  auto-
mobilem, na využití 
záchytných parkovišť 

u sportovní haly a u bistra U Ondřeje 
tak, aby problémy s dopravou v okolí 
Biotopu byly co nejmenší,“ říká sta-
rosta Mgr. Karel Hanzlík.

Rvačku odnesla výloha
Telefonické oznámení roztržky mezi hosty Tipsportu a poškození skleněné výlohy, 
které přišlo na služební mobilní telefon, prověřovala 24. dubna v 7.00 hod. auto-
hlídka Městské policie. Strážníky po příjezdu na místo kontaktovala obsluha pro-
vozovny, která ve shodě s několika hosty uvedla, že aktér celé události je již pryč 
a utíkal ulicí Na Betonce. Po propátrání okolních ulic zahlédla hlídka v ulici Strá-
žovská muže odpovídajícího popisu – potácel se a krvácel z pravé ruky. Strážníci 
ho vyzvali k podání vysvětlení a prokázání totožnosti. Muž uvedl, že v Tipsportu 
byl, měl roztržku s hosty a poškodil výlohu. Přivolaná hlídka Policie ČR z místní-
ho oddělení Radotín si na místě celou záležitost převzala k dořešení.
Opilý lezl do paddocku
Na služebnu jízdní skupiny Městské policie ve Velké Chuchli přišla 26. dubna 
v 17.20 hod. žena a sdělila, že v areálu Dostihového závodiště silně podnapilý 
muž narušuje probíhající akci „Dostihový den“ vulgárními projevy s následným 
pokusem o fyzické napadení pořadatelů. Hlídka jízdní skupiny při prověřování 
oznámení nalezla na základě označení oznamovatelkou muže u paddocku. Ten se, 
s hrubě vulgárním vyjadřováním, pokoušel překonat oplocení paddocku, v němž 
probíhala přehlídka koní před dostihem. Vzhledem k tomu, že hrozila jeho možná 
fyzická újma a zjevně narušoval veřejný pořádek, použila hlídka donucovací pro-
středky – hmaty a chvaty. Muž byl sveden na zem a následně za pomoci odváděcí 
páky na obě ramena odveden k nedaleké stáji pro koně. Po dobu zákroku muž 
strážníky opakovaně slovně vulgárně napadal. U stáje se muž již uklidnil, nevyka-
zoval známky agresivního jednání, bylo tedy upuštěno od použití donucovacího 
prostředku a muž se samovolně posadil na zem. Byl vyzván k prokázání totožnos-
ti, což odmítl s tím, že žádné doklady u sebe nemá, a opět začal hlídku vulgárně 
napadat. Následně došlo k vyostření celé situace, muž se pokusil nakopnout jedno-
ho ze strážníků. Po pokusu o fyzické napadení byl použit donucovací prostředek – 
služební pouta a provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu 
v dechu s pozitivním výsledkem 1,70 promile. Přivolaná hlídka Policie ČR z míst-
ního oddělení Barrandov provedla lustraci s následným ověřením totožnosti. Po 
řádném zadokumentování celého incidentu, včetně pořízeného videozáznamu, 
byla celá záležitost pro podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku 
a podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití předána k dořešení 
příslušnému správnímu orgánu.
Popíjeli před obchodním centrem 
Autohlídka Městské policie prověřovala 18. května ve 14.15 hod. telefonické 
oznámení, podle něhož mělo několik osob popíjet alkoholické nápoje na veřej-
ném prostranství na nám. Osvoboditelů v okolí OC Berounka, kde je to obecně 
závaznou vyhláškou hl. m. Prahy zakázáno. Hlídka po příjezdu na místo zpozo-
rovala čtyři osoby, z nichž jedna opakovaně požívala alkoholický nápoj. Hlídka 
muže vyzvala k prokázání totožnosti a podání vysvětlení. Vzhledem k tomu, 
že muž odmítl prokázat totožnost i poskytnout nezbytnou součinnost k jejímu 
prokázání, byl následně předveden na místní oddělení Policie ČR v Radotíně, 
kde byla provedena lustrace s následným ověřením totožnosti. Muž se poté ke 
spáchání přestupku doznal, ale odmítl ho na místě řešit s hlídkou v blokovém 
řízení. Proto byla celá záležitost, včetně pořízeného důkazního videozáznamu, 
předána k projednání příslušnému správnímu orgánu.

Vzhledem k tomu, že téměř každý ně-
kdy zažívá nepříjemnosti týkající se byd-
lení, někdo i jako nájemník, rozšiřuje 
dTest činnost bezplatné spotřebitelské 
poradny i na oblast nájemních vztahů.

Kdo není právník, není si obvykle 
jistý, umí-li sepsat či zkontrolovat 
nájemní či podnájemní smlouvu, 
žádost o provedení opravy majitelem 
u pronajatých prostor, žádost o slevu 
z nájmu či dohodu o skončení nájmu 
bytu nebo rovnou jeho výpověď.

Poradna dTestu se proto nyní 
zaměřuje více i na oblast nájemních 
a dalších smluvních vztahů souvi-
sejících s bydlením. Tato problematika 
zahrnuje i práva v energetice (dodávky 
elektřiny či plynu), v telekomunikacích 
(pevná linka, kabelová televize či inter-
net) a v neposlední řadě finanční služby 
(pojištění domácnosti, pojištění odpo-
vědnosti za způsobenou škodu). „Pora-
denství poskytujeme bezplatně, za volání 
platíte pouze cenu běžného hovorného 
podle vašeho tarifu.“ uvádí Lukáš Zele-
ný, vedoucí právního oddělení dTestu.

Jaké problémy mohou lidé prostřed-
nictvím poradny například řešit? „Zá-
kladním právem nájemce je nerušené 
užívání bytu, společných prostor a za-
řízení domu. Pokud si nájemce pro-
najal byt a následně mu bylo užívání 

bytu značně ztíženo z důvodu 
zaneseného topení během tuhých 
mrazů, má právo požadovat při-
měřenou slevu z nájmu. Nájemce 
ovšem musí vadu oznámit prona-
jímateli a ten by ji měl bez zbyteč-
ného odkladu odstranit,“ uvádí 
příklad Lukáš Zelený. Pokud pro-
najímatel nereaguje dostatečně 

rychle, může nájemce provést opravu 
sám a požadovat náhradu účelně vy-
naložených nákladů. Zároveň může 
požadovat slevu z nájemného za dobu, 
kdy nemohl byt řádně užívat.

Poradna k problémům s bydlením

Máte-li podobný problém související 
s bydlením či nájemními vztahy, 
můžete se obrátit na poradnu dTestu 
na telefonním čísle 299 149 009.
Je v provozu každý všední den 
od 9 do 17 hodin.

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné zase-
dání Zastupitelstva městské části Praha 16 
se koná v pondělí 22.6.2015 od 17.00 hodin 
v radotínském Kulturním středisku, ná-
městí Osvoboditelů 44. 
Aktualizovaný přehled lékařů. Seznam 
radotínských lékařských praxí a zdravot-
nických zařízení v Městské části Praha 16, 
s veškerými kontakty na praktické lékaře 
nejen pro dospělé, děti a dorost, ale i na 
specialisty, veterináře, lékárny a Pečovatel-
skou službu Praha – Radotín, byl na radnič-
ním webu nově doplněn o jejich ordinační 
hodiny. Přehled platný k 15.4.2015 je zve-
řejněn na www.praha16.eu v sekci Městská 
část - Zdravotnictví, sociální služby.
Závod automobi lů do v rchu.  Dne 
20. června v době mezi 8.00 a 18.00 hodin 
budou zcela uzavřeny ulice Na Cikánce 
a K Zadní Kopanině kvůli sportovní akci 
„Závod automobilů do vrchu“ pořádané 
Sdružením českého autosportu. Objížďka 
je vedena obousměrně po trase: K Zadní 
Kopanině – K Austisu – Ke Smíchovu – 
K Lochkovu – Ke Slivenci – Cementářská – 
K Cementárně a Na Cikánce. Provoz BUS 
MHD bude zachován.
Downhill skateboarding. Závod s tímto ná-
zvem uzavře ulice Do Chuchle, K Homolce 
a V Dolích (v úseku: K Lochkovu – Starochu-
chelská) dne 26. června (14.00-18.00 hodin) 
a 27. a 28. června (7.00-18.00 hodin). Objízd-
ná trasa je vedena ulicemi Na Hvězdárně – 
K Lochkovu. Pořádá Czech Gravity Sports 
Association o.s.
Czech Bigman. 4. července bude uzavřen 
jízdní pás v ulici Strakonická pro směr do 
centra Prahy, v úseku: Na Baních – pře-
mostění do Malé Chuchle, kvůli závodu 
v dlouhém triatlonu „Czech Bigman“ po-
řádaném R TEAMem. Objížďka je vedena 
po trase Strakonická – Na Baních – Elišky 
Přemyslovny – Zbraslavské náměstí a dále 
na Komořany po trase Žitavského – most 
Závodu Míru – Komořanská, pro směr 
do centra po Pražském okruhu nebo ulicí 
K Přehradám – Strakonická (odbočovací 
pruh) – Výpadová – Přeštínská – Rado-
tínská – Mezichuchelská – nadjezd nad 
Strakonickou – Strakonická.
Závod horských kol. 25. července od 
11.00 do 17.00 hodin budou úplně uza-
vřeny ulice K Cementárně a Pod Klapicí 
(v úseku: V Sudech – náměstí Osvo-
boditelů) a ulice Radotínská (v úseku: 
Přeštínská – Dostihová). V době startu 
závodu horských kol „Praha – Karlštejn 
Tour 2015“ pořádaného Bike for Life bude 
v době 11.30-12.30 hodin uzavřena ulice 
Vrážská (v úseku: Přestínská – U Jan-
kovky) včetně křižovatky s Přeštínskou. 
Provoz BUS MHD nebude omezen. 
Objížďka je vedena po trase: Výpadová – 
Strakonická – Pražský okruh.
Upozornění pro autodopravce. Podni-
katelé, kteří provozují dopravu velkými 
vozidly, jsou podle zákona č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, povinni nejpozději do 
31. července doložit živnostenskému úřa-
du finanční způsobilost. Nevztahuje se na 
podnikatele, kteří provozují silniční do-
pravu pro vlastní potřeby a silniční moto-
rovou dopravu pro cizí potřeby prostřed-
nictvím tzv. malých vozidel.
P r á z d n i n o v ý  p r o v o z  k n i h o v n y. 
Od 1. července do 31. srpna 2015 bude Míst-
ní knihovna Radotín otevřena vždy v pon-
dělí a ve čtvrtek, otevírací doba v tyto dny 
zůstává 9.00-12.00 a 13.00-18.00 hodin.
Odstávky v dodávkách teplé vody. 
Pražská teplárenská LPZ, a. s. plánuje 
kvůli rekonstrukcím, připojování no-
vých zákazníků, plánovaným opravám 
a údržbě přerušení dodávek energie pro 
ohřev teplé vody. Termín pro Radotín 
je letos 23. až 24. červenec, pro Zbraslav 
27. až 29. červenec.

Je-li dítě s ohledem na svůj věk a ro-
zumovou vyspělost samo schopno 
vy jádřit svobodně svůj názor, je tře-
ba před svěřením do pěstounské péče 
vzít na jeho názor zřetel.

Pěstounská péče může být změ-
něna na poručnickou péči v přípa-
dech, kdy rodiče dítěte zemřeli, byli 
zbaveni rodičovské zodpovědnosti, 
rodičovská zodpovědnost jim byla 
omezena nebo jim byl pozastaven 
výkon rodičovské zodpovědnosti 
či je omezena jejich svéprávnost. 
Pěstounská péče vzniká rozhodnutím 
soudu a jedině soud může také roz-
hodnout o jejím zrušení. Může tak 
učinit pouze ze závažných důvodů, 
vždy ale musí pěstounskou péči zru-
šit v případě, že o to požádá pěstoun. 
Pěstounská péče zaniká dosažením 
zleti losti dítěte. V případě svěře-
ní dítěte do pěstounské péče je pěs-
toun povinen podporovat styk dítěte 
s jeho původní rodinou a osobami 
dítěti blízkými. Je-li dítě umístěno 
rozhodnutím soudu v ústavní výchově 
v zařízení pro děti vyžadující oka-
mžitou pomoc či v pěstounské péči 
na přechodnou dobu, případně pokud 
s tím rodiče souhlasí, může být dítě 
rozhodnutím soudu dočasně svěřeno 
do péče osoby, která má zájem stát se 
pěstounem. Nebude-li do tří měsíců 
od právní moci rozhodnutí o svěření 
dítěte do dočasné péče zahájeno řízení 
o svěření dítěte do pěstounské péče, 
pozbude rozhodnutí o dočasném svěře-
ní do pěstounské péče právní účinky. 

Pěstounská péče je podle občanského 
zákoníku forma náhradní rodinné péče, 
při které pěstoun o dítě osobně pečuje 
a je zodpovědný za jeho výchovu.

Z právního hlediska ale mezi pěs-
tounem a dítětem nevzniká takový 
poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem, 
tak jak je tomu v případě osvojení. 
Pěstoun má právo zastupovat dítě 
a spravovat jeho záležitosti jen 
v běžných věcech a nemá vyživovací 
povinnost k dítěti. K výkonu mimo-
řádných záležitostí (např. vyřízení 
cestovního dokladu) musí požádat 
o souhlas zákonného zástupce dítě-
te, případně soud. Pokud je pěstoun 
přesvědčen o rozporu mezi zájmem 
dítěte a rozhodnutím jeho zákonného 
zástupce, může se domáhat rozhod-
nutí soudu.

Jedná se o státem podporovanou 
formu náhradní rodinné péče, která 
by měla dle nové právní úpravy 
dávek pěstounské péče zajišťovat 
hmotné zabezpečení dítěte a záro-
veň se zohledněním náročnosti této 
péče poskytovat adekvátní odměnu 
pěstounům. Dítě může být svěřeno 
do pěstounské péče fyzické osobě 
nebo do společné pěstounské péče 
manželů. Současná právní úprava 
platná od 1.1.2013 výslovně stanovuje 
jako určující hledisko pro svěření do 
pěstounské péče zájem dítěte. Pěs-
tounská péče má ze zákona přednost 
před péčí o dítě v ústavním zařízení. 

Pěstounská péče

Podporu projektů přeměny topných 
systémů a využití obnovitelných zdrojů 
energie v bytech a v rodinných či by-
tových domech na území hl. m. Prahy 
schválila Rada hl. m. Prahy v Progra-
mu Čistá energie Praha.

Cílem dotačního programu je mo-
tivovat vlastníky či nájemce bytových 
objektů k přeměně původních topných 
systémů na ekologicky příznivější 
nebo k využití obnovitelných zdrojů 
energie.

Možnost získání dotace se týká 
všech fyzických osob s občanstvím 
č lenského státu EU a práv nic-
kých osob se sídlem na území ČR, 
které vlastní nebo užívají na území 
hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě 
zprovozní ekologický zdroj v termínu 
od 1.9.2014 do 30.9.2015. Lhůta pro 
podání žádosti je vymezena termí-
nem 8.6.-30.9.2015. 
Dotace se vztahuje na:
a) přeměnu neekologického topného 

systému ve prospěch topného plynu 
nebo elektřiny, případně přechod 
na centrální zásobování teplem;

b) náhradu neekologického topné-
ho systému ve prospěch obno-
vitelného zdroje energie (např. 
tepelná čerpadla);

c) náhradu ekologického topného 
systému systémem využívajícím 
obnovitelný zdroj energie (s vý-
jimkou dřeva a dřevních palivo-
vých produktů), pokud na pů-
vodní zdroj nebyla v posledních 
deseti letech poskytnuta dotace;

d) náhradu lokálních topidel (elek-
trické přímotopy, plynová topidla 
typu WAW apod.) vytápěním 
centrálním (elektrický nebo ply-
nový kotel), pokud na původní 
topidla nebyla v předchozích de-
seti letech poskytnuta dotace;

e) rekonstrukci plynového vytápění 
ve prospěch zdrojů s vyšší účin-

ností - výměna původního ply-
nového kotle za nový (plynový 
či elektrický), pokud na původní 
kotel nebyla v předchozích deseti 
letech poskytnuta dotace;

f) ohřev vody a přitápění solárními 
kolektory;

g) využití obnovitelného zdroje 
energie v novostavbách (nevzta-
huje se na dřevo a dřevní palivo-
vé produkty).

Dotace se nevztahuje na:
a) topný systém využívající topný 

plyn, elektřinu nebo centrální záso-
bování teplem, nainstalovaný v no-
vostavbě a nové půdní vestavbě;

b) přechod z centrálního zásobo-
vání teplem na jakoukoliv jinou 
formu vytápění;

c) topný systém, který konstrukčně 
umožňuje spalovat i neekologic-
ká paliva;

d) mobilní klimatizační jednotky;
e) ekologický zdroj, na který byla 

přidělena dotace z jiného dotač-
ního titulu.

Dotaci lze v rámci bytu přidělit pou-
ze na jeden zdroj v rozmezí deseti let. 
Dotace budou poskytovány pouze do 
vyčerpání finančních prostředků – pro 
rok 2015 je v rozpočtu hl. m. Prahy na 
tento účel vyčleněna částka 18 mil. Kč. 
Na dotaci není právní nárok.

Program Čistá energie Praha pro rok 2015

Další informace o pravidlech, for-
mulář pro podání žádosti, seznam 
dokladů, které je třeba doložit, 
a vzorová smlouva, uzavíraná mezi 
žadatelem a hl. m. Prahou, jsou 
k dispozici na webových stránkách  
www.portalzp.praha.eu v sekci 
Energetika a ŽP. Odpovědi na kon-
krétní dotazy lze získat na emailové 
adrese dotace.topeni@praha.eu. In-
formace i formuláře žádosti poskytu-
je i Oddělení životního prostředí 
ÚMČ Praha 16, tel.: 234 128 430.

Mobilní Pražská plynárenská. V dodáv-
kovém automobilu Fiat Ducato zaparkova-
ném na parkovišti ÚMČ Praha 16, náměstí 
Osvoboditelů 21/2a, Radotín, bude v těch-
to termínech ve druhém pololetí roku 
2015 umístěna mobilní kancelář Pražské 
plynárenské, a.s.: 9.7. (8.00-11.00 hod.), 17.8. 
(10.30-13.30 hod.), 22.9. (12.00-14.30 hod.), 
2.11. (14.30-17.00 hod.) a 8.12. (8.00-11.00 hod.). 
Mobilní kancelář poskytuje zejména služ-
by k zahájení, převodu a ukončení odběru 
zemního plynu, změny smluvního vztahu 
(způsobu placení, zasílací adresy, jména 
atd.), převzetí reklamace, výměnu, kontro-
lu a zaplombování plynoměru a také infor-
mace k otázkám souvisejícím s dodávkami 
zemního plynu.
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Jak se hrálo po osvobození? První 
slavnostní schůze Družstva divadelních 
ochotníků se konala již 15. května 
1945, první akcí byl večer na památku 
dr. Vladislava Vančury, kde spoluúčinkovala i Jiřina Štěpničková a operní pěvkyně Věra Mora. Brzy se rozběhly zkoušky prvních představení, postupně se však začaly stále 
silněji projevovat problémy se zkoušením na jevišti v sokolovně a se sobotními a nedělními termíny, kdy hrál biograf (na představení v týdnu chodilo málo diváků). Bylo 
rozhodnuto o zbudování vlastního jeviště v restauraci Kotva, na jehož stavbu byla odhlasována pracovní povinnost členů a finanční výpomoci členstva po 100 Kč.

Zbraslavští divadelníci III.

Olga Svobodová 
17. ledna 1946 
v představení Mikuláš 
Dačický z Heslova, 
sestaveném 
z jednoaktovek 
Ladislava 
Stroupežnického 
Zvíkovský rarášek
a Paní mincmistrová

S hrou Smír Tantalův 
(19. a 20.1.1947) 
autorského dua 
Vrchlický-Fibich 
vyhrálo družstvo 
krajskou přehlídku 
a prokázalo se jako 
nejlepší ochotnický 
soubor celého 
Pražského kraje.
Na snímku
Václav Neužil
v jedné z hlavních rolí

Politické změny 
po roce 1948 
se projevily 
i na činnosti 
družstva. Výbor 
byl rozpuštěn, 
k navrhovanému 
sloučení 
divadelních 
zbraslavských 
spolků nedošlo, 
protože by tím 
„utrpělo“ zdravé 
soutěžení místních 
spolků.  V roce 
1950 přešla 

restaurace Kotva do Komunálního podniku města 
Zbraslavi a téhož roku byla zrušena Ústřední matice. 
Všechny ochotnické spolky, které sdružovala, mohly 
dále hrát jen pod osvětovou besedou, nebo při ROH 
klubech národních podniků – druhá varianta byla 
odsouhlasena na valné schůzi družstva 23. června 1951

V Moliérově Lakomci 
uvedeném 21.4.1953 
hostoval v hlavní roli 
Harpagona člen ND 
František Filipovský
v režii dr. Fraňka

V roce 1955 si Olga Svobodová a Karel Kohout zahráli hlavní 
role ve hře Karla Čapka Matka v Jurenkově režii. Již o rok 
později ale divadelní život na Zbraslavi úplně ustal – začala 
vysílat televize. Úkolu obnovení divadelní činnosti se ujal 
tehdejší vedoucí Osvětové besedy František Kadleček, 
kterému se podařilo dát dohromady z bývalých ochotníků 
divadelní kroužek při Osvětové besedě. Poté, co se podařilo 
alespoň z nejhoršího opravit elektrorozvody v sále restaurace 
u Vejvodů, začali zde hrát

V roce 1957 – jubilejním stém roce divadelnictví na Zbraslavi – 
dosáhla ze všech uváděných her největšího úspěchu detektivka 
Bohumíra Polácha Vrah jsem já v režii Miroslava Staimara

V polské satirické 
veselohře Svátek pana 

ředitele v režii Jana 
Zoubka si zahrál
i Jan Toušek st. 

(vpravo)

V pohádce O slunečníku, měsíčníku a větrníku 28. června 1958 
vystoupili za hudebního doprovodu Hany Kadlečkové hoši
a děvčata spolu se staršími ochotníky

Lucerna Aloise Jiráska hraná 4. a 5. července 1959 byla, 
stejně jako Záhořanský hon o rok dříve výsledkem hledání nové 
formy resp. neotřelého prostředí – sehrána byla v zámeckém 
parku před salou terrenou. Kromě hlavní dvojice se nejvíce 
líbila parta muzikantů (Zoubek, Gargel, Kadleček ml.)

Babička 4. prosince 
1962 v hlavní roli 

s A. Kotrčovou měla 
úspěch a pro děti byla 
hrána dokonce dvakrát, 

vždy při vyprodaném 
hledišti zbraslavského 

kinosálu. Bohužel tímto 
představením činnost 
divadelního souboru 

Osvětové besedy pomalu 
končila

V roce 1963 se ještě hrály Slepé dívky, v roli abatyše 
s Olgou Svobodovou. O rok později Zvíkovský rarášek uzavřel 
po 110 letech divadelní ochotnickou činnost na Zbraslavi

V období politického uvolnění konce šedesátých let vznikl 
divadelní spolek „Divadlo pro 45 židlí“. Hrál v budově bývalé 
hospody „U Procházků“, kde tehdy sídlil Dům osvěty. První 
přestavení bylo recitační rimbaudovské pásmo Opilý koráb, 
dalším byla „Závěť“, sestavená z balad F. Villona. Posledním, 
n e o f i c i á l n í m 
představením, byla 
féerie z absurdních 
Camiho minidramat 
u v e d e n á  p o u z e 
jednou v roce 1971

Radotínské ohlédnutí 70 let zpět
Mgr. Miroslav Knotek společně se 
zástupci úřadu a členy Letopisecké ko-
mise. K pomníku v parku na náměstí 

Osvoboditelů položili pod vztyčenými 
českými vlajkami věnec a vzpomně-
li na ty, kteří se osvobození nedočkali. 
Ocenili hlavně odvahu a osobní oběť 
těch, které boj za svobodu stál život. 
V úterní podvečer 19. května zazněl ve 
velkém sále Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny koncert „Díky za svo-
bodu“. Úvodního slova se ujal radotínský 
starosta Mgr. Karel Hanzlík, který také 
přivítal interprety: Vladimíra Frantu, 
Annu Duschkinu a Světlanu Milnikovou. 
Komorní koncert byl současně i úvodem 
k vernisáži výstavy dobových fotografií, 
kterou připravila Letopisecká komise a 
která je až do 29. června k vidění v Místní 
knihovně Radotín.

O den později se na Klubové scé-
ně Miroslava Peroutky uskutečnila 
přednáška „Konec 2. světové války 
v Radotíně a okolí“ známého historika 

PhDr. Pavla Žáčka, zakladatele a prv-
ního ředitele Ústavu pro studium to-
talitních režimů a autora (mimo jiné) 
knihy Praha pod pancířem vlasovců. 
Patrně i jeho jméno přivedlo vedle 
zajímavého tématu přednášky do 
podzemí Koruny 45 posluchačů. Asi 
nikdo z nich nelitoval, že si uprostřed 
týdne vyšetřil dvě hodiny – přednáška 
pořádaná letopisci zachytila tentokrát 
boje v Radotíně a okolí v mnohem šir-
ších souvislostech a mnohým přinesla 
zcela nové poznatky hlavně o vojácích 
ROA (vlasovcích), ale třeba i o síle ně-
meckých jednotek vržené tehdy proti 
Praze právě cestami scházejícími se 
u soutoku Berounky a Vltavy. 

Diskutovalo se o budoucí podobě...
Lahovic a Zbraslavi, moderoval sta-
rosta Mgr. Karel Hanzlík. Rozdělen 
byl na dvě hlavní témata.  

První blok byl věnován Sportovně re-
kreačnímu areálu Radotín, konkrétně 
prezentaci studie jeho budoucí podoby, 
kterou radotínská radnice připravila 
ve spolupráci se společností D plus, jejíž 
zástupci byli rovněž na diskusním ve-
čeru přítomni. Radnice se dlouhodobě 
snaží omezit rozsah tzv. Radotínských 
jezer a minimalizovat plánovanou těž-
bu štěrkopísků v této lokalitě, která byla 
předpokladem, z dnešního pohledu již 
megalomanského, původního záměru 
a byla zakotvena v územním plánu 
hlavního města.

Zástupci radnice, zejména starosta 
Hanzlík a jeho zástupce Ing. Milan 
Bouzek, vysvětlili historické souvis-
losti a zaměřili se především na výstu-
py nové studie, v níž radnice navrhuje 
jezera zcela zrušit a prostor využít jako 
oddechový, rekreační a sportovní are-
ál pro obyvatele Radotína a okolních 
městských částí. Jedinou vodní plo-
chou, která je v plánu nadále zachova-
ná, je tzv. ochranný přístav, na němž 
trvá Ministerstvo dopravy ČR v rámci 
své koncepce rozvoje vodních cest.

S rozvojem vodních cest je pak spo-
jena i další sporná otázka: splavnění 
řeky Berounky od soutoku s Vltavou 
až do Berouna, které by znamenalo mj. 
nutnost vybudování řady vodních děl 
(jezů) v Radotíně i výše proti toku řeky 
a také výstavbu plavebního kanálu mezi 

Radotínem a Černošicemi (zhruba 
v trase starého koryta řeky, čímž by se 
lokalita Dolních Černošic ocitla na os-
trově, a to nejen v období povodňových 
stavů). Tento záměr byl představen 
v rámci prezentace IPR hl. m. Prahy 
Koncepce pražských břehů.

Zástupci radnice, stejně tak jako 
všichni diskutující, se shodli, že výše 
uvedený záměr by měl nenávratné 
důsledky na údolní nivu, životní pro-
středí a hydrogeologické podmínky 
lokality (včetně zvýšení hladiny pod-
zemní vody), a proto jej nepovažují 
za vhodný. Podobná shoda panovala 
i u tzv. ochranného přístavu pro lodní 
dopravu sloužícího v době povodně – 

jeho umístění je v širokém rozlivovém 
území u soutoku obou řek. Zde ale nic-
méně, z důvodu závazného požadavku 
státu, MČ Praha 16 předpokládá jeho 
realizaci, pokud se nepodaří vyjednat 
změnu.

dlouhá prodleva v zahájení ale vznikla 
kvůli zdlouhavému výběrovému řízení, 
v němž je nutné dodržet všechny zá-
konné odvolací lhůty.“ Bohužel první 
dvě firmy z výběrového řízení odstou-
pily ze soutěže písemným podáním 
z důvodu nedostatečných kapacit pro 
realizaci akce v dohodnutém termínu. 
Po oslovení další firmy v pořadí se lhůta 
pro odvolání rozběhla znovu. „Přesto, 
že došlo k administrativnímu zdržení, 
které se nedalo opravdu ovlivnit, musí 
zhotovitel dodržet původní termín 
dokončení celé stavby, 30. září, který 
je podmíněn smlouvou s fondem. Na 
prodloužení lhůty měla vliv i příprava 
dokumentace pro výstavbu nové lávky, 
tak aby v budoucnu nedošlo ke kolizi 
s Místem u řeky,“ dodává Knotek. 

A jak by mělo na podzim nábřeží 
vypadat? Částečně to bylo zmíněno 
již v minulém čísle novin: vedle lávky 
dojde k propojení ulice Nad Berounkou 
s cyklotrasou schodištěm s odpočivný-
mi terasami. To bude v místě zahrady 
bývalého zahradnictví, samotná jeho 
budova s těsně přilehlým pozemkem 
prozatím do úprav zahrnuta není, 
protože ten je v majetku pozemko-
vého fondu. Do budoucna se však 
počítá, že i sem se rozšíří rekreační 
zóna. Náplavka u potoka, která byla 
do projektu zahrnuta dodatečně, by se 
měla stát připomínkou radotínských 
mlýnů – v nově vydlážděné ploše bu-
dou rozmístěna kamenná sedátka, za 
každý mlýn jeden. U stezky, která se 
s náplavkou nově propojí schodištěm, 
pak bude informační panel s historií 
mlýnů na zdejším potoce. 

Stavba na čas...
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Už sedmý ročník soutěže amatérských 
a hlavně originálních plavidel, Nec-
kyády, pořádá Městská část Praha 16 
a Vodácký oddíl Radotín v sobotu 20. 
června na Berounce mezi Říčními láz-
němi Radotín a lávkou pro pěší.

Startovat se bude z pláže v lázních 
ve tři hodiny odpoledne, přihlášky 
těch, kdo to dříve nestihli, a prezen-
tace všech plavidel však bude probíhat 
již od jedné. 

A jaký bude další program? Mezi 
třetí a čtvrtou (po dobu plavby) bude 
suchozemce bavit hudbou Dj ś duo 
Jarda a Pavel, od šesti do sedmi zahraje 

country kapela JEZ. Jakmile dohraje, 
začne vyhlašování vítězných plavidel. 
Od osmi do jedenácti by pak měl znít 
bigbeat v podání Long Silence.
JEDNO VAROVÁNÍ PŘ EDEM : 
vzhledem k tomu, že byla na počátku 
června zahájena výstavba Místa u řeky 
(více viz str. 1), platí i pro návštěvníky 
Neckyády jistá omezení – v prostoru 
mezi lávkou a hřbitovem je uzavřena 
nábřežní cyklotrasa, tento úsek je 
třeba obcházet ulicí Nad Berounkou. 
Lávka bude normálně přístupná, pla-
vidla měla jako vždy dojíždět k náplav-
ce u ústí Radotínského potoka.

Máte už připravené necky?
Věřte, nevěřte, stále se ještě tu a tam 

najdou jedinci, co přijdou do Koruny 
pro pas nebo občanku a velmi se diví, že 
je zde nějaký kulturní dům. Ale takové 
okamžitě barvitě „proškolíme“ a za od-
měnu pozveme na nejbližší představení. 
Většinou přijdou.

Fan klub zdejší kultury se rozrůstá 
a místní i přespolní publikum nešetří 
slovy uznání nad výběrem programů, 
příjemnou přátelskou a osobní atmo-
sférou, ale třeba i možností zapar-
kovat. Hodnotí i podporou radnice, 
protože tolik kvalitních akcí jako je 
v Radotíně (nejen v Koruně) za měsíc, 
jinde nemají ani za dva roky. O doto-
vaných čtvrtletních kulturních pořa-
dech, nebo osmi zájezdech ročně pro 
seniory si jinde mohou nechat zdát.

Každý pro Korunu pečlivě vybraný 
program je ale velká sázka do loterie: 
zda se trefíme divákům do noty, zda se 
o akci přes velkou medializaci na pla-
kátovacích plochách, v radotínských 
novinách, v rozhlase, na www, na fcb, 
na serverech o kultuře, v mailových 
pozvánkách vůbec dozvědí (nebo si 
ji zapamatují). A zda nebude ten den 
mistrovství čehokoli nebo pokračová-
ní seriálu v TV a jestli se lidem bude 
chtít vyrazit večer za živou kulturou.

Snažíme se ale nabízet alternativu, 
zaujmout originálním a kvalitním 
programem. Sázíme na divadelníky 
a hudebníky, kteří hrají převážně pro 
své nadšení a ne pro peníze, a čas as 
od času si troufneme pozvat i dražší 
„hvězdy“. Na podzim ve zcela zapl-
něné Koruně například excelovalo 
divadlo Sklep. 

Jsme rádi, že se Koruna stává po-
stupně, díky stále lepšímu vybavení, 
programu a nadšení všech dvou zaměst-

nankyň, půlky zaměstnance a aktivis-
tických spolupracovnic a spolupracov-
níků, opravdu vyhledávaným místem.

A co jste mohli v Koruně vidět 
a slyšet od ledna do května?

Nový rok jsme začali odvážně 
koncertem vynikajícího saxofonisty 
Štěpána Markoviče a funky kapely 

Gipsy Groove. Plný sál se sešel také 
na Komenského Labyrintu světa a ráji 
srdce v originálním podání známého 
jihočeského loutkáře Víťi Marčíka. 
Kdo ho do té doby neznal, zcela jistě 
si ho zamiloval. Své příznivce získalo 
i divadlo Soliteater, které vždy nabídne 
silnou, zajímavou hru. Oblíbeným di-
vadlem, na které se v Radotíně chodí, 
je kladenský soubor divadla V.A.D. Na 
jaře Korunu šokoval a přinutil k vý-
buchům smíchu i velkému zamyšlení 
svou brutálně poetickou groteskou 
z domova důchodců.

Velkým zážitkem byl i koncert Karla 
Plíhala a rockery jistě potěšila legenda 
české rokové scény Roman Dragoun. 
Koncert unikátního jednočlenného 
orchestru Circus Ponorka a one man 
show Honzy Ponocného (dvorního 

skladatele Alice Nelis) si díky nadše-
ným ovacím diváci prodloužili o té-
měř hodinový přídavek!

Již druhým rokem proběhla na jaře 
v Koruně třídenní pražská postupová 
divadelní přehlídka amatérských di-
vadel POPAD.

Velké oblibě se těší také pořady Ne-
viditelných modelek, 
s.r.v.o. (tvůrčí pseu-
donym ku lturních 
pracovnic z Koruny), 
tak jako například 
diskotékovo-divadel-
ně pojaté MDŽ.

N e z a p o m í n á m e 
ani na děti. Ty milují 
Petrpaslíkovo divadlo 
nebo partičku ToyMa-
chine. Úspěšná byla 
i premiéra pohádky 
DS Gaudium Hlavně 

nečaruj aneb kniha kouzel fuč. Se-
zóna v Koruně byla zakončena vesele 
Hudebním kabaretem pro všechny 
generace Svět podle Fagi v podání 
brněnského divadla DNO.

Kulturní akce v Koruně s červnem 
sice skončily, ne však práce kulturistek. 
M i mo př ípr av y  prog r a mů pro 
velké městské akce (Velký dětský 
den, Královský průvod, Neckyáda, 
Burčákobraní, Havelské posvícení 
atd.) navštěvujeme různé hudební a 
divadelní festivaly a vybíráme pořady 
pro další sezóny. A co chystáme na 
podzim? Především 1. října Divadlo 
Ungelt a Růžové brýle v hlavní roli 
se Zuzanou Bydžovskou, Hanou 
Maciuchovou a Sabinou Rojkovou. 

Hezké léto přeje vedoucí KS U Koruny,

Pro pas do Koruny? Raději pro kulturu

Místní knihovna Radotín pořádá 
ve čtvrtek 25. června od 18.30 hodin 
besedu k 600. výročí upálení Mistra 
Jana Husa, na níž vystoupí duchovní 
spřátelených církví v Radotíně.

 
Mgr. David Hron (Církev českoslo-

venská husitská), Mgr. Zdeněk Skalický 
(Římskokatolická církev), Mgr. Petr Špirko 
(Českobratrská církev evangelická):

My, duchovní spřátelených církví 

v Radotíně, cítíme vnitřní závazek se 
veřejně vyjádřit při výročí 600 let od 
smrti Mistra Jana Husa v Kostnici.

Dodnes osoba Mistra Jana víří 
emoce, ačkoli Hus zůstává nevyslyšen a 
po staletí všelijak ideologicky ohýbán.

Jeho doba byla jiná, ale nebyla méně 
složitá, nežli je ta naše. Byla pouze 
protkána náboženským pojmoslovím. 
I tam, kde zdaleka nešlo o věc 
náboženství, znělo slovo církve. Hus 
si uvědomoval bolest poměrů světa 
i té církve, jejíž slovo přestávalo znít 
závazně pro upřímně hledající. 

Jeho tragédie vyvrcholila právě na 
koncilu v Kostnici, který se odhodlal 
stav světa i církve konečně řešit. Hus 
požadoval mravní obrodu tam, kde se 
sešli převážně právníci.

Hus měl podporu u mnohých 
koncilních otců, ale nepřistoupil na 
řeč, které koncil rozuměl. Odmítl jí 
porozumět. Pravda, o níž Hus rozjímal, 
dává smysl všemu lidskému konání, 

učení a rozhodování, a tak stojí i nad 
jakýmkoli úřadem. Tím se dostal do 
sporu právě s tím úřadem, kde se toto 
povědomí pravdy vytratilo.

V této při Hus rozhodně nezastaral. 
I když doznívají hlasy hledající provinilce 
nedávných režimů, téma křivdy na 
Mistru Janovi je nezřídka oživováno. 
Je nepatřičné po tolika generacích 
ryze křesťanských svědectví i nadále 
hledat vinu mezi námi živými. Stejně 
tak si vynucovat změnu oficiálních 
postojů od jednotlivých církevních 
představitelů. V obou případech jde o 
mrzačení historické skutečnosti. Proto 
se distancujeme od snahy vnímat 
postavu Mistra Jana Husa jako osobu, 
která křesťany 21. století rozděluje!

To, čím Hus burcuje, není jeho smrt, 
nýbrž volání po nápravě každého z 
nás bez ohledu na zastávané veřejné 
funkce, akademické tituly, časné 
dovednosti anebo zásluhy. Že to, nač 
se často rádi upínáme a odvoláváme, 
má své vratké základy, a že to, co 
je pevné a trvalé, musíme hledat ve 
skrytosti.

Mistr Jan Hus – 600 let 

Krátké zamyšlení

Velká oslava všech dětí  se v radotín-
ských říčních lázních konala v sobotu 
30. května – tentokrát ve znamení vody, 
ryb, lodí, námořníků, ale hlavně a pře-
devším pirátů a pirátek.

V tom správném odění jich přišlo 
dost a za povedené kostýmy také do-
staly krásné odměny. Hlavním dárkem 
pro všechny děti, které přišly, byl však 
Velký dětský den samotný. Od samého 
počátku až do večerního finále jím 
provedl Petr Pištěk z Petrpaslíkova 
divadla, který vše řídil z paluby lodi, 
v niž proměnil pódium. Spolu s ním 
třímal kormidlo oslav admirál Karel 
Hanzlík, o hudbu se staral Jiří Helekal 
se svou dcerou Kateřinou.

Po celém přilehlém areálu pak 
mohly děti navštěvovat soutěžní 
stanoviště, která pro ně připravily 
jednotlivé organizace z Radotína: 
Koloběž íme Koska ,  Radot ínsk ý 
turistický klub, Mateřská škola 
Praha - Radotín, Školní klub KLÍČ 
při ZŠ Praha - Radotín, spolek Petr-
klíč, Vodácký oddíl Radotín, Junák,  
spolek Proxima Sociale, CK Robin-

son, Ski a Bike centrum Radotín, Sla-
víček Golf Academy, Městská policie 
hl. m. Prahy, Sboru dobrovolných 
hasičů Radotín, Hasičský záchranný 
sbor hl. m. Prahy.

Díky nim tu byla jízda na kolech 
i koloběžkách, hasičský i golfový vý-
cvik, jízda na rau, paintball, vědo-

mostní kvízy, přetahování lanem, lov 
rybiček, stolní fotbálek, různé akroba-
tické dráhy…

Také tu bylo malování na obličej, 
skákací i balónkový hrad a navíc vel-
ký bubnovací program DrumCircles 
pod vedením Jiřího Štěpa, který zněl 
opravdu fantasticky!

Krom toho nechybělo slunce, dobrá 
nálada, občerstvení (i se zmrzlinou) 
a spousty dárků.

Úspěšná pirátská plavba

Klub aktivních a nestárnoucích to 
s aktivitou myslí opravdu vážně, a tak 
toho hodně stíhá – i chystá.
Exkurze v ČNB: Ve středu 6. května se 
vydali zájemci z KAAN na exkurzi do 
centrální banky na výstavu Lidé a pe-

níze. Po zhlédnutí dokumentu o vzniku 
Československé republiky a krátkého 
humorného filmu o funkci banky v ži-
votě moderní lidské společnosti se jim 
opravdu dostalo i exkurze do trezoru 
bývalé Živnobanky (nynější ČNB). 
Rozloučení s výstavou a beseda: Klub 
aktivních a nestárnoucích ve spolu-
práci s Místní knihovnou Radotín 
uspořádal prodejní výstavu obrazů 
malířky Simonetty Šmídové. V průbě-
hu února až května zdobily knihovnu 
obrazy plné pohody, tiché síly a op-
timismu. Mnozí z návštěvníků znali 
autorčinu tvorbu nejen z originálních 

obrazů, ale také z kalendářů z minu-
lých let. Uvítali proto možnost se s ní 
osobně seznámit na besedě, která byla 
v knihovně uspořádána na rozloučení 
s výstavou. Kvůli osobnímu setkání 
přišli i ti, pro které byla vycházka 

do knihovny velmi 
namáhavá. O tom, že 
se mnozí na osobní 
setkání těšili, svěd-
čí hojná účast na 
b e s e d ě  i  č t r n á c t 
prodaných obrazů. 
Všichni zúčastnění 
byli nadšeni z vlídné 
a přátelské atmosféry, 
která tu vládla. 

D i s k u s e  d a l a 
podnět k uspořádá-
ní další akce KAAN. 
V listopadu se bude 

konat výstava obrazů paní Simonetty 
na Novodvorské, doprovázená pro-
dejem kalendářů na rok 2016. Zájem-
cům, kterým zdravotní stav nedovolí 
výstavu osobně navštívit, kalendáře 
organizátoři zakoupí a přivezou.   
Do Soběslavi na dechovku: Na neděli 
19. července 2015 řipravuje KAAN pro 
zájemce o dechovou hudbu celoden-
ní výlet na závěrečný slavnostní kon-
cert 16. mezinárodního festivalu decho-
vých kapel Kubešova Soběslav. 

KAAN byl v ČNB, na výstavě 
a chystá se na festival

Více informací na telefonu:
737 839 042 (Alena Ferrová).

S dětmi slavilo i Kino Radotín
Podle slov vedoucího kina Radotín se 

letošní Dětský den v neděli 31. května 
opravdu vydařil.

Přestože počasí lákalo, navštívilo mi-
mořádná představení celkem 130 divá-

ků. Každý z dětských návštěvníků dostal 
od pracovníků kina občerstvení, které 
věnovala firma TOSVA (ta zde celoroč-
ně provozuje nápojové automaty). Za 
tento sponzorský dar jí patří velký dík.

Se zájmem v řadách maminek 
a babiček se setkalo i líčení, které zde 
nabízeli vizážistky MARY KAY. I jim 
by nadšenci z kina, kteří vše o svém 
volném dnu zorganizovali, chtěli vyjá-
dřit poděkování.

Další Dětský den bude zase až za rok, 
ale kino, s krátkou letní pauzou, nabízí svá 
představení celoročně – jeho program na-
leznete v kulturním přehledu na str. 7.

Photocamp 2015
Gymnázium Oty Pavla pořádá je-

dinečné setkání mladých fotografů ve 
Špindlerově Mlýně!

Letos se mladí fotografové z celé ČR 
sejdou 16.-22. září v Krko-
noších. Již 10. ročník tohoto 
letního fotografického kempu 
je příležitostí k prohloubení 
znalostí z oboru fotografie 
i k turistickým procházkám. 
Je určen všem žákům základ-
ních a středních škol ve věku 
13 až 18 let.

V horském pensionu Horal-
ka vyroste fotografické studio 
pro tvorbu portrétů a výuku 
produktové fotografie, před-
náškový sál a technické studio pro 
tisk a úpravu fotografií ve Photosho-
pu. Odborné přednášky, individuální 
i skupinové práce studentů a prezen-
tace vlastní tvorby se uskuteční pod 

vedením profesionálních fotografů 
a pedagogického týmu Gymnázia Oty 
Pavla. Nebude chybět tvorba projektů 
a soutěže o ceny. Každý účastník si 
odnese několik vlastních fotografií ve 
formátech A4 a A5, nové zkušenosti, 
informace, vzpomínky a také kontak-

ty na kamarády se stejným zájmem.

Více informací a přihláška na 
www.gop.cz. Uzávěrka přihlášek již 
20. června!
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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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Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz

Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba

technologie pro příjem
televizního a satelitního 

signálu.

TELEVIZNÍ
ANTÉNY
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Odvykání kouření
až 90% úspěšnost

Závislosti: alkohol, drogy, léky
Telefonické objednávky

604 207 771
224 214 617

INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,

opravy, rekonstrukce, nové montáže.
Václav Císařovský
Ke Zděři 244/23

153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868

KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SLUŽBY
pro malé a střední obchodní korporace

garance odpovědnosti a zkušenosti
příjemné ceny

ing. Radana Buzková, Praha 5 - Lipence
tel.: 732 884 522

buzkovaradka@seznam.cz

����������������
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�����������������

CKR_inzerce_148x105.indd   1 6.5.15   11:14

  Odvezeme a přivezeme zpět
na vámi domluvenou adresu.  

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

neplatíte žádné dopravné!

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

ŽEHLENÍ PRÁDLA
UŠETŘÍME VÁŠ ČAS A VAŠE PRÁDLO VYŽEHLÍME ZA VÁS

Kontakt: www.dpdoma.cz
Facebook / DP DOMA, Telefon 731 052 267
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 Redakční uzávěrka 3.6.2015. 

Vychází 15.6.2015. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 17.8.2015.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 5.8.2015. 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

www.PILAMRAZEK.cz

STAVEBNÍ ØEZIVO

PALUBKY
K LY, PALISÁDY 

KOVÁNÍ, HØEBÍKY

OSB a DURELIS DESKY

Ù
Výpadová 707/31
Praha 5 - Radotín
 tel: 257 912 140

602 161 671
objednavky@pilamrazek.cz



Kino Radotín, Na Výšince 875/4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.kinoradotin.cz
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125/100* – u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

16. 6. 17.30 Jurský svět   USA   3D 140 Kč
 Praještěři z Jurského parku se vracejí v novém filmu v produkci 

  Stevena Spielberga
 20.00 Slepá   Holandsko/Norsko 90 Kč

  Po náhlé ztrátě zraku objevuje Ingrid nová zákoutí vlastní představivosti 
17. 6. 17.30 Dior a já   Francie 100 Kč

 Francouzský dokumentární snímek Dior a já otevírá divákům dveře do 
 mýty opředeného světa módního domu Christian Dior

 20.00 Druhá míza   USA 110 Kč
 Vynikající Al Pacino jako stárnoucí rocková hvězda Danny Collins
 dojíždějící svou životní dráhu v ustálených kolejích...

18. 6. 17.30 Andílek na nervy   ČR 110 Kč
  Čtrnáctiletá fashion bloggerka si musí po smrti matky vybrat, zda žít
                                v dětském domově nebo s otcem, kterého nikdy neviděla – na vesnici
 20.00 Poutník – Nejlepší příběh Paula Coelha   Španělsko/Brazílie 110 Kč
  Film o úžasné životní pouti esoterického spisovatele P. Coelha 
19. 6. 17.30 Sejmi prezidenta   GB/SRN 100 Kč

 Poté, co teroristé sestřelí letadlo Air Force One, prezident Spojených
 států (Samuel L. Jackson) zůstává napospas divočině

 20.00 Temné kouty   Francie 120 Kč
  Minulost je minulostí… Dokud tě nedostihne
20. 6. 17.30 Jurský svět   USA 120 Kč
 20.00 Andílek na nervy   ČR 110 Kč
23. 6. 17.30 Špión   USA 120 Kč
  Ženská s koulema. A s povolením zabíjet
 20.00 Láska šílená   Rakousko 90 Kč

 Láska si vybírá nás, smrt si však vybíráme my. Jak najít spřízněnou
                  duši pro společnou smrt?

24. 6. 17.30 Andílek na nervy   ČR 110 Kč
 20.00 Temné kouty   Francie 120 Kč
25. 6. 17.30 Mimoni   USA   3D 140/120* Kč

 Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání 
 roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi s velkým P? 

 20.00 Dáma ve zlatém    USA 110 Kč
  Spravedlnost se nedá zaplatit... Příběh patrně nejznámějšího restitučního
  sporu v historii s Helen Mirren v hlavní roli
26. 6. 17.30 Mimoni   USA    3D 140/120* Kč
 20.00 Sejmi prezidenta    GB/SRN 100 Kč
27. 6. 17.30 Mimoni   USA 125/100* Kč
 20.00 Dáma ve zlatém   USA 110 Kč
30. 6. 17.30 Mimoni   USA   3D 140/120* Kč
 20.00 Poutník – Nejlepší příběh Paula Coelha   Španělsko/Brazílie 110 Kč
  1. 7. 17.30 Králova zahradnice   GB 100 Kč

 Velká kostýmní podívaná z doby krále Krále Slunce. Co všechno
  skrývají zahrady ve Versailles? – Kate Winslet, Alan Rickman
 20.00 Isidius 3: Počátek   USA/Kanada 120 Kč
  Nadaná jasnovidka (Lin Shaye), kontaktuje mrtvé, aby pomohla mladé
  dívce (Stefanie Scott), napadené nebezpečnou  nadpřirozenou bytostí
  2. 7. 17.30 Jurský svět   USA   3D 140 Kč
 20.00 Méďa 2   USA 120 Kč

 Nejsprostší a nejukecanější plyšový medvěd na světě zdárně překonal
 pubertu a touží se usadit, oženit a pořídit si rodinu 

  3. 7. 17.30 Mimoni   USA 125/100* Kč
 20.00 Šílený Max: Zběsilá cesta   Austrálie 130 Kč

 Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, je přesvědčen,
 že jediný způsob jak přežít, je vydat se na osamělou pouť – Tom Hardy

  4. 7. 17.30 Mimoni   USA   3D  140/120* Kč
 20.00 Méďa 2   USA 120 Kč
  7. 7. 17.30 Ovečka Shaun ve filmu    GB/Francie 90 Kč

 Shaun se rozhodne vyhlásit volný den a užít si nějakou zábavu. Den
  ale nakonec bude mnohem akčnější, než by čekal
 20.00 Ostrov lásky    Chorvatsko/SRN 90 Kč 
                                Letní příběh mladé rodiny, která se vydává na prázdniny na chorvatský 

 ostrov. Zpočátku vše vypadá opravdu idylicky
  8. 7. 17.30 Píseň moře   Irsko 80 Kč
 20.00 Méďa 2   USA 120 Kč
  9. 7. 17.30 Terminátor Genisys   USA   3D 150 Kč

 Lidé v blízké budoucnosti bojují proti všemocnému Skynetu, který se
  znovu pokouší zabít jejich vůdce

 20.00 Daleko od hlučícího davu   GB/USA 110 Kč
 Příliš emancipované ženy to nikdy neměly lehké, na druhou stranu
                  nikdy neměly nouzi o nápadníky, které jejich nezávislost přitahovala

10. 7. 17.30 Mimoni   USA   3D  140/120* Kč
 20.00 Rychle a zběsile   USA 100 Kč
  Kino plné ohlušujícího řevu motorů – Vin Diesel, Paul Walker
11. 7. 17.30 Daleko od hlučícího davu   GB/USA 110 Kč
 20.00 Terminátor Genisys   USA   3D 150 Kč
14. 7. 17.30 Daleko od hlučícího davu   GB/USA 110 Kč
 20.00 Lví srdce   Finsko/Švédsko 90 Kč
  Dokáže láska zvrátit rasistické předsudky? – Peter Franzén, Laura Birn
15. 7. 17.30 Terminátor Genisys   USA    120 Kč
 20.00 Život je život   ČR 100 Kč
  Oproti „Lásce“ slibuje „Život“ více humoru – Tereza Voříšková
16. 7. 17.30 Domácí péče   ČR 120 Kč

 Obětavá zdravotní sestra Vlasta při své práci na jihomoravském
                  venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů 

 20.00 V hlubinách    Norsko/Švédsko 90 Kč
  Mrazivý thriler z hlubin Severního moře vychází ze skutečné události,
  která se odehrála v 80. letech – Aksel Hennie
17. 7. 17.30 Domácí péče   ČR 120 Kč
 20.00 Bez kalhot XXL   USA 110 Kč

 Tři roky poté, co Mike ukončil svou kariéru striptéra, se i zbývající
 členové striptérské skupiny chystají hodit ručník do ringu – po svém

18. 7. 17.30 Domácí péče   ČR 120 Kč
 20.00 Live koncert André Rieu – 2015   (viz str. 8) 250 Kč

Od 21.7. do 8.8. KINO NEHRAJE
z provozních důvodů

11. 8. 17.30 Papírová města   USA
  Po filmu Hvězdy nám nepřály přichází do kin další filmová adaptace
  románu spisovatele Johna Greena
 20.00 V hlubinách   Norsko/Švédsko 90 Kč
12. 8. 17.30 Mission impossible – Národ grázlů   USA 
 20.00 Iracionální muž   USA 
13. 8. 17.30 V hlavě   USA 
 20.00 Pařížská mrcha   Francie 
14. 8. 17.30 Malý dráček   SRN
 20.00 Vykolejená   USA 
15. 8. 17.30 V hlavě   USA
 20.00 Ant – man   USA
Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
17. 6. 10.00 Život je život   ČR 60 Kč

Přehled filmových představení od 11. 8 do 15. 8. je předběžný, může dojít ke změnám.
Sledujte www.kinoradotin.cz

Hledáme švadlenu 
do soukromé dílny v Radotíně

Požadujeme samostatnost a zručnost
Nabízíme přivýdělek na 3 dny v týdnu

Pracovní doba pružná - dle dohody
Hlaste se na tel. 603 282 053
email: drahstyl@seznam.cz

do 29. června
Výstava fotografií:

Konec 2. světové války v Radotíně 
výstava je přístupná v otevírací době 

Místní knihovny Radotín: 
pondělí, středa, pátek 9.00-12.00 

a 13.00-18.00 hodin

 17. června 
Čaj o třetí 

tradiční setkání seniorů
v netradičním pojetí –
divadelní představení 
Králův poslední soud 

velký sál Kulturního střediska 
Radotín v domě U Koruny

od 15.00 hodin 

18. června
Závěrečný koncert

 ZUŠ Klementa Slavického 
velký sál Kulturního střediska 

Radotín v domě U Koruny
od 18.30 hodin

 RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ: 

20. června
Radotínská neckyáda 

sedmý ročník soutěže amatérských
a hlavně originálních plavidel
mezi Říčními lázněmi Radotín

a lávkou pro pěší od 13.00 hodin
více viz str. 10

21. června
 Desetkrát o duchovní hudbě 

podvečerní nedělní setkání 
s duchovní hudbou - pořadem provází 

PhDr. Petr Veber,
šéfredaktor sekce 

vážné hudby rozhlasové stanice Vltava 
evangelický kostel Na Betonce 14 

od 17.30 hodin 

25. června
Beseda k 600. výročí upálení

Mistra Jana Husa 
vystoupí duchovní spřátelených církví 

v Radotíně: Mgr. David Hron
(Církev československá 

husitská), Mgr. Zdeněk Skalický 
(Římskokatolická církev)

a Mgr. Petr Špirko
(Českobratrská církev evangelická)

Místní knihovna Radotín
od 18.30 hodin

více viz str. 4

12. července
Léto v Provence

turnaj v pétanque
radotínský boulodrom v areálu
Beach arény v ulici K Lázním

více viz str. 9
 

19. července
S KAAN do Soběslavi na dechovku

celodenní výlet na závěrečný slavnost-
ní koncert 16. mezinárodního festivalu 

dechových kapel Kubešova Soběslav
info na tel.: 737 839 042

25. července
Big Beat fest party

informace o kapelách a čase zahájení 
budou doplněny na www.ricnilazne.cz

1. srpna
SPB

koncert kapely, která v letech 
2013/2014 získala 2. místo na rádiu 

Beat v soutěži naděje beatu
Říční lázně Radotín od 19.00 hodin

15. srpna
Rachotafest

informace o kapelách a čase zahájení 
budou doplněny na www.ricnilazne.cz

 více na www.praha16.eu

do 25. září
Kino Kamínka – pravidelná projekce

1 x týdně ve čtvrtek
aktuální program na

https://cs-cz.facebook.com/letnikinokaminka

16. června
Slavnostní koncert pedagogů ZUŠ

Královský sál zámku Zbraslav
od 18.30 hodin

18. černa
Zpívající pianistka Bára Zmeková

zahraje převzaté i autorské písně
od jazzu po šanson

Kavárna u Stromečku od 19.00 hodin
rezervace na tel.: 605 340 695

18. černa
Trabantem až na konec světa

Letní kino Kamínka od 21.30 hodin

20. června
Zbraslavské jarmarky 

Zbraslavské náměstí 9.00-13.00 hodin

20. června
Rock pro Zbraslav

koncert kapel Forhenc, e Paid,
Kekel z Pekel, Zaříkavač nutrií a L157
ve venkovní části restaurace Kamínka
od 17.00 do 22.00 hodin, vstup volný

21. června
Nordic walking pro Zbraslav

druhá  vycházka s NW holemi –
Předválečná Zbraslav

sraz ve 13.00 hodin na zastávce MHD 
Zbraslavské náměstí, vstupné 50 Kč

rezervace nutná: 737 747 748
 nebo kvitkova@centrum.cz

24. června
Jaroslav Hutka koncert live

Letní kino Kamínka od 19.00 hodin

25. června
Swing pro Zbraslav

koncert Big Bandu Biskupská
Bowling u Stromečku od 19.00 hodin

25. června
Pohádkář
český film 

Letní kino Kamínka od 19.00 hodin

4. července
Zbraslavské jarmarky 

Zbraslavské náměstí 9.00-13.00 hodin

Změna programu vyhrazena!
Informace, rezervace, vstupenky:

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

kultura@mc-zbraslav.cz

Setkávárna
místo, kde lze posedět či počkat na své 

blízké, s dětmi i bez dětí
po-čt 9.00-12.30 a 16.00-18.00 hodin

a v době konání akcí

18. června
Vernisáž výstavy výtvarného kroužku 

a vystoupení kroužku flétničky
17.00-18.00 hodin

19. června
Montessori herna

workshop pro děti 2,5 až 3leté s rodiči 
inspirovaný montessori pedagogikou –

připravený prostor s pomůckami
vstup 100Kč/90min., rezervace nutná 

9.00-10.30 hodin

20. června
Zbraslavské jarmarky

Přijďte se potkat na
náměstí, pozastavit, nakoupit dobroty 

a prožít příjemné dopoledne. Na programu
bude nejen nabídka ověřených prodejců, 
ale také hry pro děti a program pro vás
Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin

Pexoklubovna
otevřený klub pro školní mládež

vstup zdarma bez rezevace
každý pátek 13.00-16.00 hodin

19. června – Plamenné symbolické 
rozloučení se školním rokem

26. června – Pochlubení se s vysvědčením 
aneb přijď si zařádit, jak chceš

info recepce: 721 518 248 
www.pexeso.org

Rosie omasová – Kašmírový šál
Novomanželka Nerys opouští velšský 
venkov a následuje manžela do misie 

v Indii. Přímo v srdci Kašmíru objevuje 
nádherné město na jezeře, kde Britové 

žijí na luxusních dřevěných hausbótech, 
tancují, flirtují a zaměstnávají je jen 

klepy o sousedech. Dokonce i Nerys tu 
navazuje milostný vztah se zajímavým 

mužem s tajemnou minulostí… Jenže pak 
propukne válka a frivolnost nahrazuje 
strach žen, jejichž muži musejí odejít 

na frontu. Když se Nerys vrací po válce do 
Walesu, je z ní rozhodně jiná žena než ta, 
která se odtud před lety vydala do světa.

nakladatelství Fortuna Libri

Kateřina Tučková – Vyhnání Gerty Schnirch
Noc z 30. na 31.5.1945 – Gerta Schnirch, 

matka několikaměsíční dcerky, je jen
 s osobními věcmi „odsunuta“ společně 
s ostatními brněnskými Němci směrem 
na Vídeň. Vyčerpávající pochod skončí 
v Pohořelicích, kde mnoho vyhnanců 

podlehne epidemii tyfu a úplavice. Gerta 
a některé další německé ženy se zachrání 

při nucených pracích na jižní Moravě,
kde setrvají i po ukončení transportů.

Po znovuzískání československého 
občanství se Gerta vrací do Brna, v němž 

prožívá další bouřlivé události druhé 
poloviny dvacátého století.

nakladatelství Host

Michaela Klevisová – Dům na samotě
Výtvarnice Nela po rozchodu s přítelem 

zůstala sama ve starém mlýně, který 
původně s partnerem chtěli zrekonstruovat.
V téže době bylo v nedalekém lese nalezeno 

tělo mladé dívky, ucházející
se o práci v místních dostihových stájích. 
Při vyšetřování vyjde najevo, že oběť byla 
naposledy spatřena s bývalým Neliným 

přítelem. Dvě podobně provedené vraždy 
se nedávno staly v Praze, a tak není divu, 
že dosud poklidnou středočeskou vesnicí 

začne obcházet strach…
nakladatelství Motto

Charlote Link – Dům sester
Milostný román odehrávající se na 

vysočině Yorkshirských vřesovišť. Ústřední 
roli zde sehrají nejen lidské city, ale 

především stařičký dům, jenž je svědkem 
nejednoho lidského dramatu. Hlavní 

hrdinka Barbara přijíždí z Německa na 
dovolenou s manželem do severní části 

Anglie, aby se zde společně pokusili 
vzkřísit rozpadávající se manželství. Pobyt 

jim však značně zkomplikuje sněhová 
kalamita, která je odřízne na několik dnů 

od civilizace. Barbara jednoho dne nalezne 
ukrytý rukopis, v němž se dozvídá osudy 

předchozích obyvatel domu,
která ovlivní i její život.
nakladatelství Fontána

Jiří Březina – Na kopci
Malá dívence se na kopci nad řekou zjeví 

anděl. O více než deset let později už 
je místo zjevení mezinárodním cílem 

poutníků. Jenže Marie už o svém zážitku 
nechce mluvit. Proč jí v duši pořád hlodá 

strach a proč jsou vzpomínky na zázrak tak 
nejasné? Proč odešla z Výtoně a ztratila víru? 

nakladatelství Motto

Bridget Asherová – Láska v Provenci
Do Provence, malého městečka Puyloubier, 

přijíždí z Floridy Heidi a s ní i její 
sedmiletý syn Abbot, oba se po svém snaží 
vyrovnat se ztrátou manžela a otce. S nimi 

přijíždí šestnáctiletá neteř Charlotta.
V sousedství domu bydlí důvěrná 

přítelkyně Heidiny rodiny, která Heidi 
odkrývá tajemství léta, kdy její matka 

opustila svou rodinu a přijela si sem léčit 
svou poraněnou duši. Sousedka je navíc 
skvělá kuchařka (recepty jsou součástí 

románu!). Heidi postupně mezi vinicemi 
a levandulí nachází klid a novou lásku.

nakladatelství Fortuna Libri

M. C. Beaton –
Agatha Raisinová a otrávený koláč

Agatha, úspěšná londýnská podnikatelka, 
prodá nejen svou PR firmu, ale i londýnský 

byt a odstěhuje se do poklidné anglické 
vesničky Carsely, kde si chce užívat 

předčasný důchod. Aby navázala přátelské 
vztahy s místními, rozhodne se zúčastnit 

soutěže o nejlepší koláč. Koupí ho v jednom 
z nejlepších londýnských lahůdkářství, 

jenže po jeho ochutnání zemře arbiter…
nakladatelství Motto

www.knihovna-radotin.cz
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Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

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

V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu 
nebo telefonní číslo a přiložte lehčí 
i těžší variantu sudoku s vyplněným 
jménem, adresou a tel. spojením. 
Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé. Výherci si svoji výhru 
mohou převzít na adrese redakce. 
Správná řešení zasílejte do redakce 
nejpozději do 30.7.2015

Řešení z minulého čísla

Karla Suchopárková
Felberova 268

Radotín

Tomáš Potůček
Vykoukových 5

Radotín
Václava Bíšková

Pod Lahovskou 536
Radotín
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Příměstské tábory hlásí poslední volná místa
Prázdniny se už opravdu kvapem 

blíží a možností, kam ještě umístit po-
tomky, je den ode dne méně. Přestože 
nabídka příměstských táborů pro děti 
je každoročně širší, většina rodičů řeší 
program na léto už na přelomu roku, 
a proto už je spousta turnusů vyproda-
ných. Pokud stále ještě nemáte plány na 
léto, zkuste vybírat z nabídky příměst-
ských táborů s angličtinou jazykové 
školy Channel Crossings. 
Nabídkou pro děti Channel Crossings 
nekončí

Jazyková škola Channel Crossings 
připravila na léto i řadu kurzů pro do-
spělé, ve kterých oprášíte a vypilujete ja-
zykové znalosti angličtiny, francouzšti-
ny, němčiny, španělštiny nebo italštiny. 
Záleží jen na Vás, zda si vyberete kurz 
na celé prázdniny nebo intenzivnější 
3týdenní výuku. „V nabídce nechybí ani 
oblíbené konverzace nebo kurz poslední 
záchrany, zvaný příprava na reparát. 
Opět nabízíme také nalejvárny němčiny 
a angličtiny, ve kterých si zopakujete 
danou jazykovou úroveň,“ uvádí Eva 
Havránková, marketingová manažerka 
Channel Crossings.  

„Pro studenty, kteří si chtějí zlepšit 
obchodní angličtinu, jsme připravili 
odborné kurzy zaměřené na tuto pro-
blematiku. V rámci hodin je možné 
si procvičit konverzaci po telefonu, 
korespondenci, základy prezentačních 
dovedností, komunikaci při přijímacím 
pohovoru či vedení schůzek – a to vše 
v angličtině. Hodiny jsou postaveny na 

interaktivitě, což usnadňuje osvojení 
cizí řeči a snižuje ostych v reálných 
situacích,“ upřesňuje.

Pokud by Vám termín nebo náplň 
veřejného kurzu nevyhovoval, nabízí 
škola řešení ve formě kurzu na míru, 
u kterého si můžete nastavit výuku 
přesně podle Vašich představ. V rámci 
individuální výuky záleží jen na Vás, 
zda požadujete českého lektora nebo ro-
dilého mluvčího, zda se chcete učit ráno, 
přes oběd nebo večer, konverzovat nebo 
pilovat gramatiku. Pokud chcete kurz 
na míru, a přesto ušetřit, stačí, když si 
přivedete kamaráda nebo kolegu z prá-
ce, parťáka na výuku si můžete najít 
i na webu www.chc.cz/partak. Náklady 
si díky tomu velmi jednoduše rozdělíte 
rovnoměrně podle počtu účastníků. 

Organizací jazykových kurzů v Rado-
tíně nabídka Channel Crossings nekon-
čí. Můžete se na nás obrátit i s požadav-
kem na zajištění překladů a tlumočení 
nebo kurzů v zahraničí. Zahraniční ja-
zykové pobyty pro děti i dospělé se rok 
od roku těší větší oblibě a přinesou Vám 
nezapomenutelné zážitky na celý život. 
„Týden kurzu včetně ubytování pořídíte 
za cenu kolem 10 000 korun,“ dodává 
Eva Havránková. 

Podrobné informace o jazykových 
kurzech, včetně kurzů pro děti, najdete 
na webových stránkách www.chc.cz/
radotin, příp. nás navštivte osobně, 
jsme přímo naproti nádraží. 

  Channel Crossings, Vrážská 238,
Praha 5 - Radotín

Rozpis termínů příměstských táborů
s jazykovou školou Channel Crossings:

věková kategorie termíny cena počet 
volných míst

příměstský tábor pro děti 6–8 let
www.chc.cz/tabor6-8

7. 7. – 10. 7. 2015
13. 7. – 17. 7. 2015
24. 8. – 28. 8. 2015

2 390 korun
2 990 korun
2 990 korun

5 míst
3 místa
4 místa

příměstský tábor pro děti 9–12 let
www.chc.cz/tabor9-12

7. 7. – 10. 7. 2015
13. 7. – 17. 7. 2015
24. 8. – 28. 8. 2015

2 390 korun
2 990 korun
2 990 korun

3 místa
obsazeno

1 místo

příměstský tábor pro děti 13–15 let 
www.chc.cz/tabor13-15

7. 7. – 10. 7. 2015
13. 7. – 17. 7. 2015
24. 8. – 28. 8. 2015

2 240 korun
2 800 korun
2 800 korun

3 místa
2 místa
2 místa

André Rieu, známý širokému 
publiku jako Král valčíků, se spe-
cializuje na takzvanou lehkou kla-
siku a každoročně vystupuje před 
tisícovkami fanoušků v krásných 
kulisách svého domovského měs-
ta Maastrichtu. I letos ho jako již 
tradičně doprovodí známý Johann 
Strauss Orchestra spolu se soprá-

ny a tenory a dojde i na speciální 
hosty. Maastrichtské koncerty jsou 
Andrého nejpopulárnější a ten 
letošní by měl být navíc podle 
jeho vlastních slov tím největším 
a nejokázalejším. A vy můžete být 
u toho. Celý koncert se totiž bude 
promítat i v českých kinech.

André umí vytvořit večer plný 
humoru, hudby a silných emocí, 
které dokážou zasáhnout diváky 
všeho věku. Nechte se strhnout at-
mosférou, která dojímá publikum 
ze všech koutů světa, a sdílejte 
tento nezapomenutelný zážitek 

krásné hudby, písní a tance, zaru-
čeně vám ukápne i pár slz. Když 
jsme se ptali Adrého, co by vzkázal 
svým fanouškům, řekl: „Jsem ne-
popsatelně rád, že můj domovský 
koncert z Maastrichtu se bude 
promítat v červenci v kinech. Bude 
to nádherný večer a já vám slibuji, 
že pro vás bude nezapomenutelně 
kouzelný. Když se k nám nemů-
žete přidat přímo v Maastrichtu, 

tak my dorazíme za vámi do 
vašeho kina.” Večerem bude ja-
ko vždy provázet moderátor, kte-
rý bude přímo v průběhu koncertu 
zpovídat Andrého v zákulisí ex-
kluzivně pro publikum v kinech.

Koncert trvá přibližně tři hodi-
ny, včetně patnáctiminutové pau-
zy. Komentáře jsou v angličtině 
a holandštině s anglickými titulky.

AN- DRÉ RIEU
MAASTRICHTSKÝ KONCERT  

Satelitní přenos v sobotu 18. čer-
vence ve 20.00 hodin v kině Rado-
tín. Vstupné 250 Kč (ZTP, senioři 
a studenti 200 Kč).

POUTNÍK - 
NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH PAULA COELHA
(e Pilgrim: e Best Story of Paulo 
Coelho / Não Pare na Pista: A Melhor 
História de Paulo Coelho)
Režie: Daniel Augusto
Hrají: Júlio Andrade, Ravel Andrade, 
Fabiana Gugli, Fabíula Nascimento, 
Enrique Díaz, Paz Vega
Film o úžasné životní pouti spisova-
tele Paula Coelha

Paulo Coelho je jedním z nejznáměj-
ších a nejprodávanějších spisovatelů 
všech dob. Prodalo se přes 165 milionů 
výtisků jeho knih. Coelhovy romány 
byly přeloženy do 80 jazyků a publiko-
vány ve více než 150 zemích. Ale jeho 
mládí nebylo tak přímočaré a snadné 
jako souhrn jeho spisovatelských úspě-
chů. Coelhova mladická bilance by 
zněla: pokus o sebevraždu, tři pobyty 
v ústavu pro duševně choré a tvrdé 
střety ve všech představitelných kon-
fliktech. 

Rebelské mládí proži l v Brazí l i i 
v 60. a 70. letech, tedy v prostoru 

a čase stojícím mezi dobrem a zlem. 
Nepochopený kluk a rebelující mladík 
se změnil v muže, který jde za svým 
snem: stát se slavným a uznávaným 
spisovatelem. Film Poutník - nejlepší 
příběh Paula Coelha vypráví o úžasné 
životní pouti Paula Coelha, na jejímž 
konci se stal vypravěčem příběhů, které 
fascinují miliony čtenářů.

Hlavním zdrojem inspirace pro 
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8    5   9
   3  8    
 7   1    6

 2 9   7    
7   9  6  4 8
6 3     9   

Lehká 

2 9 6 8 4 3 7 1 5
1 8 3 7 9 5 4 6 2
5 4 7 2 6 1 8 3 9

8 1 4 6 5 2 3 9 7
9 6 5 3 7 8 1 2 4
3 7 2 4 1 9 5 8 6

4 2 9 1 8 7 6 5 3
7 5 1 9 3 6 2 4 8
6 3 8 5 2 4 9 7 1

Lehká – �ešení 

    5  7 8
  4 7  6 5 2
7   2      

6    3  4   
  2 5 6 7 8   
  5  4    3

     9   8
 2 3 6  8 9   
 8 9  2     

T�žká 

2 9 6 1 5 3 7 8 4
8 3 4 7 9 6 5 2 1
7 5 1 2 8 4 3 9 6

6 7 8 9 3 1 4 5 2
3 4 2 5 6 7 8 1 9
9 1 5 8 4 2 6 7 3

5 6 7 4 1 9 2 3 8
1 2 3 6 7 8 9 4 5
4 8 9 3 2 5 1 6 7

T�žká – �ešení 

6    2     
  3 7 9  6  8
1      2 7

  2     6 3
 1 7    9 5
9 6     1   

 2 8      7
4  1  7 2 8   
    3    5

Lehká 

6 9 7 8 2 4 5 3 1
2 5 3 7 9 1 6 4 8
1 8 4 6 5 3 2 7 9

8 4 2 9 1 5 7 6 3
3 1 7 2 8 6 9 5 4
9 6 5 3 4 7 1 8 2

5 2 8 4 6 9 3 1 7
4 3 1 5 7 2 8 9 6
7 9 6 1 3 8 4 2 5

Lehká – �ešení 

1  7   3   9
9         
3 6 5  8   7

  8  7 4 5   
 5      1
  3 8 6  4   

 3   4  9 6 8
        1
8   9   2  5

T�žká 

1 4 7 5 2 3 6 8 9
9 8 2 7 1 6 3 5 4
3 6 5 4 8 9 1 7 2

6 9 8 1 7 4 5 2 3
7 5 4 3 9 2 8 1 6
2 1 3 8 6 5 4 9 7

5 3 1 2 4 7 9 6 8
4 2 9 6 5 8 7 3 1
8 7 6 9 3 1 2 4 5

T�žká – �ešení 

6    2     
  3 7 9  6  8
1      2 7

  2     6 3
 1 7    9 5
9 6     1   

 2 8      7
4  1  7 2 8   
    3    5

Lehká 

6 9 7 8 2 4 5 3 1
2 5 3 7 9 1 6 4 8
1 8 4 6 5 3 2 7 9

8 4 2 9 1 5 7 6 3
3 1 7 2 8 6 9 5 4
9 6 5 3 4 7 1 8 2

5 2 8 4 6 9 3 1 7
4 3 1 5 7 2 8 9 6
7 9 6 1 3 8 4 2 5

Lehká – �ešení 

1  7   3   9
9         
3 6 5  8   7

  8  7 4 5   
 5      1
  3 8 6  4   

 3   4  9 6 8
        1
8   9   2  5

T�žká 

1 4 7 5 2 3 6 8 9
9 8 2 7 1 6 3 5 4
3 6 5 4 8 9 1 7 2

6 9 8 1 7 4 5 2 3
7 5 4 3 9 2 8 1 6
2 1 3 8 6 5 4 9 7

5 3 1 2 4 7 9 6 8
4 2 9 6 5 8 7 3 1
8 7 6 9 3 1 2 4 5

T�žká – �ešení 

romány Paulo Coelha je jeho 
v lastn í ž ivot .  Autor k nihy 
„Poutník – Mágův deník“ 
a „Alchymista“, je bezpochyby 
celosvětovou celebritou, ale 
jen málokdo ví, že příběh 
jeho života je ještě lepší než 
fikce. Paulo f lirtoval se smr-
tí, unikl z hranice, za kterou 
je už jen šílenství, experi-
mentoval s drogami, proži l 
muka, trpěl a radoval se 
z lásky, spoluvytvářel historii 
brazilského rock‘n‘rollu, ale 
především se nikdy nevzdal 

svého největšího snu: triumfovat 
jako spisovatel.

Film můžete zhlédnout v Kině 
Radotín v úterý 30. června 2015 ve 
20.00 hodin.
U příležitosti uvedení filmu bude ve 
spolupráci s místní knihovnou ho-
dinu před představením v hale kina 
nainstalována výstavka jeho knih.
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Tři tituly mistrů Evropy pro Aerobic Team Chuchle
Na letošním evropském šampionátu ve 

sportovním aerobiku a fitness, který se konal 
v nizozemském Dordrechtu 12.-14. května 
zastupovalo Aerobic Team Chuchle v pěti 
kategoriích 26 nominovaných závodnic. 

Na šampionátu, kterého se zúčast-
nilo celkem 800 závodníků a závodnic 
z 12 zemí, dosáhly skvělých výsledků. Jako 
první vstupovali do bojů o cenné evropské 
kovy kadeti (kategorie 11-13 let). Veronika 

Frantová v nejprestižnější kategorii kadet 
ženy se hned po prvním kole vyhoupla 
na nejvyšší příčku, kterou v semifinále 
udržela s ještě lepším hodnocením. Mladý 

fitness tým kadetek (Fryšová Sarah, Kar-
banová Jana, Křečková Petra, Mendíková 
Veronika, Pospíchalová Lucie, Smíšková 
Natálie, Šimánková Jana, Veselá Nina) se 
v prvním i druhém kole umístil na skvě-
lém druhém místě.

Druhý den byl na programu závod juni-
orů (14-16 let). Fitness tým petite (Ebrová 
Dominika, Křížková Sabina, Preisová Na-
tálie, Skálová Michaela, Škorpíková Sára) 

si druhé místo z prvního 
kola rovněž udržel i v se-
mifinále. U juniorského 
fitness týmu grande (Ču-
řínová Kristina, Frantová 
Veron i k a ,  Ha n z a lov á 
Dita, Hricková Kateřina, 
Krejčová Magdaléna, Po-
spíšilová Eva, Šimůnková 
Adéla, Vosková Nikol) 
rozhodčí ohodnotili bez-
chybnou sestavu v semifi-
nále prvním místem.

Seniorský fitness tým 
petite (Barešová Tereza, 
Čuř ínová Lucie , Ma lá 
M a t y l d a ,  Š i m k o v s k á 
Nella, Zajíčková Anna) 
vyjížděl po nominačních 

závodech z České republiky jako jasný 
favorit evropského šampionátu. Děvčata 
potvrdila svou roli a první dvě kola nedala 
soupeřkám šanci.

Ve čtvrtek 14. května ve večerních 
hodinách začalo velké finále Mistrovství 
Evropy. Před zaplněnou halou se jako prv-
ní z Chuchle představily kadetky – fitness 
tým grande. Za svůj výkon si z ME 2015 
odváží krásné stříbrné medaile a titul vi-
cemistryň Evropy.

Po fitness týmech následovala nejsledo-
vanější kategorie žen. Veronika Frantová 
soutěžila s finálovým startovním číslem 
2. Famózním a dechberoucím výkonem 
přesvědčila čtyři z pěti rozhodčích o své 
suverenitě v této kategorii a stala se Mis-
tryní Evropy pro rok 2015!

V následujícím finále juniorů vstupoval 
pětičlenný fitness tým petite do finále 
z druhého místa, které si děvčata udržela 
až do konce a vybojovala titul vicemistryň 
Evropy. Po nich vstupoval do finálového 
klání tým grande. Chuchelská děvčata roz-
svítila svým nabitým výkonem celou halu 
a jednoznačným výsledkem vybojovala 
titul Mistryň Evropy. 

Poslední soutěžili senioři. Chuchelská 
pětka nenechala nikoho na pochybách 
a suverénním a bezchybným předvedením 
závodní choreografie si zajistila titul Mis-
tryň Evropy pro rok 2015.

Se ziskem tří zlatých a dvou stříbrných 
medailí se tak Aerobic Team Chuchle stal 
nejúspěšnějším klubem nejen České repub-
liky, ale celého evropského šampionátu!

Ohlédnutí za nejúspěšnější sezónou 
radotínského basketbalu přináší rozhovor 
s nynějším trenérem basketbalistů:

Týmu se opět podařilo vyhrát a po-
stoupit o soutěž výš. Jak uplynulou sezó-
nu sám hodnotíte? 

Splnili jsme to, co jsme si předsevzali, 
a troufnu si říct, že to byla nejúspěšnější 
sezóna v dějinách klubu. Vyhráli jsme 
Přebor B a dostali se do finále poháru 
PBS, kde jsme těsně prohráli s favoritem. 
Po sportovní stránce jsem tedy velmi 
spokojen. Na druhou stranu, sezóna byla 
letos až příliš dlouhá. Odehráli jsme té-
měř 40 zápasů, což postupně přinášelo 
zdravotní problémy, které 
nás trápily v podstatě celý 
rok a vyvrcholily v semifi-
nále play off. Z pozice šéfa 
klubu jsem pak maximálně 
spokojený s návštěvností, 
kterou se podařilo něko-
likanásobně navýšit. Halu 
jsme dokázali jednou úplně  
vyprodat a třikrát ze tří 
čtvrtin zaplnit. To vše byly 
rekordy v dějinách pražské-
ho svazu.  
Co podle vás hlavně stálo 
za letošními úspěchy? 

Ačkoliv jsme do soutěže 
vstupovali jako vítěz druhé 
třídy, která je o dvě úrovně níž, sestavili 
jsme nový, velmi silný tým, včetně několika 
mládežnických exreprezentantů. Měli jsme 
opět nejlepší obranu v soutěži, což se pro-
jevovalo hlavně v první části ročníku, a po 

několika letech jsme měli v týmu silného 
hráče na pozici pivota – Jakuba Obruču. Za 
zlomový moment považuji prosincový pří-
chod dvou francouzských hráčů a Tomáše 
Zelenky, ve finále jsme mohli točit deset 
stejně kvalitních hráčů. 
Jaká teď bude budoucnost klubu?

V sezóně 2015/2016 budeme hrát 2. Čes-
kou ligu. Koncem dubna jsem se dohodl na 
převodu práv na tuto soutěž s klubem SKB 
Strakonice. Dostat klub do 2. ligy byl už 
od nástupu v roce 2012 můj dlouhodobý 
cíl. Soutěž je třetí nejvyšší v České repub-
lice a je rozdělena na dvě české a jednu 
moravskou skupinu. Pražské soutěže už 

pro nás nejsou svojí kvalitou, a zejména 
z marketingového hlediska, dostačující, 
proto jsme tolik usilovali o přesun do re-
publikové ligy. 
Co znamená tato velká změna pro fanoušky?

V první řadě budou zápasy pouze o ví-
kendech, skončí tradiční páteční večery. 
Ale hlavně půjde o velký kvalitativní po-
sun k lepšímu. Ve 2. lize nás čekají velmi 
silní soupeři ze všech koutů republiky, 
takže v Radotíně nabídneme podstatně 
lepší zápasy. Obrovské pozitivum pak vi-
dím v tom, že do naší haly budou přijíždět 
skutečné kluby a ne týmy s šesti hráči, kte-
ré porazíme o 30 a více bodů a divák půjde 
o poločase domů. 
Určitě teď všechny napadá, k jakým změ-
nám dojde v kádru. Kteří hráči zůstanou 
a kdo odejde?

Rozd í l  v k va l itě mezi Přeborem B 
a 2. ligou je obrovský, což se samozřejmě 
projeví i na změnách v hráčském kádru. 
Letos jsme měli hodně zahraničních hráčů, 
byli jsme mezinárodní tým, který mluvil 
výhradně anglicky. Od nové sezóny končí 
všichni cizinci, kromě Alekse Bazyulkina, 
který byl v letošním ročníku naším nej-
lepším střelcem. Důvodem jsou pravidla 
ČBF, která povolují pouze dva cizince, ale 
i strategie klubu – chceme se zaměřit pouze 
na mladé hráče s perspektivou na několik 
let. Chci, aby zůstala klíčová podkošová 
dvojice Obruča, Prejzek. Doufám, že se 
také podaří k prodloužení u nás přesvědčit 
Tremla a třeba i Sedláčka. Zbytek hráčů 
je v jednání, ale tým z velké většiny ob-
měníme, a přijde asi osm nových hráčů. 
Dlouhodobým cílem teď bude stabilizace 
klubu v 2. lize a především pak rozvoj mlá-
dežnického basketbalu v Radotíně, který je 
pro kontinuitu nezbytný.
Děkujeme za rozhovor,

O basketbalové sezóně s Adamem Peřinkou

Rodeo 2015: One Man Show

Derby se blíží!
Derby do svých slovních zásob začlenili 

komentátoři všech druhů sportů a dnes se 
s tímto výrazem, jakožto důležitým vypja-
tým zápasem dvou hráčů či družstev, větši-
nou blízkých si geograficky, setkáme všude. 
Leckdo o dostihovém sportu tuší pouze že 
existuje, přesto téměř každý užívá jedno 
slovo, které do slovníků mnoha jazyků dodal 
právě královský sport nejrychlejších koní.

Derby je nejprestižnější zkouška, které 
se dostihový kůň mů-
že zúčastnit jen jed-
nou v životě, jako tří-
letý. Už samotný start 
v něm je majitelským 
a trenérským cílem, 
jemuž se podřizuje 
veškeré snažení. Mít 
koně v Derby je sen. 
A když se splní, tepr-
ve začíná poslední díl 
cesty na dostihový 
Olymp.

Ten letošní se v Con-
seq Parku Velká Chuchle uskuteční v neděli 
21. června. Na start 95. ročníku Mercedes-Benz 
Českého derby se postaví šestnáct elitních zá-

stupců tzv. klasického ročníku, kteří se na tra-
diční trati 2400 metrů utkají o dotace v celkové 
výši 2,5 miliónu korun. Tato suma z Českého 
derby již po řadu sezón činí nejbohatší středo-
evropský rovinový dostih. Samozřejmě bohatý 
a maximálně kvalitní bude i rámcový pro-
gram, obsahující další čtyři dostihy nejvyšší 
kategorie, ve kterých se představí nejlepší 
sprinteři, mílaři i starší vytrvalci.

První dostih bude odstartován ve 
13.00 hodin, ale areál závodiště otevře své 
brány již hodinu před polednem.

Aktuální informace najdete na adrese 
www.velka-chuchle.cz

Urnový háj hrál v Miami
Vybraní basketbalisté Urnového háje 

Radotín (hráči 50-70 let mladí) uskutečnili 
cestu za velkou louži spojenou nejen s hra-
ním, ale i poznáním. Nejen sebe.

15. března večer nastoupili do letadla Bob 
Maur, Dědek Vychopeň, Rudy Müller, Johny 
Plíva, Jura Pavlačka a Áda Marek. Po mezi-
přistání v Lisabonu byl domů vrá-
cen s vysokým tlakem Rudy Müller. 
Zbylé Miami přivítalo 30/ 22 (tep-
loty vzduch/oceán), jarní příprava 
mohla začít. Hotel přímo na 
Miami Beach poskytl celou řadu 
možností seberealizace, od ranních 
kondičních tréninků na pláži až po 
večerní zhodnocení dne.

Mimo návštěvy zápasu NBA Mia-
mi Heat – Portland Trainblazers, kde 
se povedlo i sejít na palubovku a hodit 
si na koš, zhlédli všichni i zápas NHL 
Florida Panthers – Boston Bruins 
v Sunrise. Ale na focení s Jardou (Jág-
rem!) nechtěli někteří ne-znalci hokeje čekat. 
Mužstvo odehrálo dva velice vyrovnané zápa-
sy s černo-bílým výběrem 71. ulice  a znovu se 

přesvědčilo, že umí hrát i s podstatně mladším 
soupeřem  – i bez střídání.

Poznávací část vedla do močálů Evergla-
des, na Key Largo a Key Biscaine, společen-
ská do věhlasné čtvrti Art Deco, na oslavu 
dne sv. Patrika, povinnou návštěvu Hard 
Rock Café i diskotéky Clevelander.

Každopádně, vše dopadlo, jak mělo. (I díky 
vedoucímu zájezdu, řidiči a „specialistovi“ na 
Miami, Jurovi Pavlačkovi).

V dubnu se gymnastický tým Gymnázia 
Oty Pavla již podruhé zúčastnil Republiko-
vého poháru Asociace školních sportovních 
klubů ČR ve sportovní gymnastice družstev. 

Dívky startovaly ve složení Tereza 
Procházková, Alžběta Bendíková a Adéla 
Platilová. Závodilo se v trojboji, akrobacii, 
přeskoku, hrazdě – a naše gymnastky před-

vedly velmi pěkné výkony. Z cel-
kového počtu 12 startujících 
družstev se tým GOP umístil 
na pěkném pátém místě. O lepší 
umístění je připravilo zranění 
jejich kolegyně z týmu, Barbory 
Halounkové, kvůli němuž dívky 
závodily pouze ve třech. Počí-
taly se jim tak všechny známky 
a nikoli tři nejlepší, jak tomu 
bylo u ostatních družstev, které 
závodily v plné sestavě. 

Gratulujeme gymnastickému 
týmu GOP k úspěšné reprezen-
taci a věříme, že se v příštím 
roce opět dostaneme na medai-
lové pozice.

Gymnastky GOP v republikovém finále

Aneb představení jednoho muže! Ten 
chytil v Radotíně skvělou formu a… Ale 
pojďme postupně podle jednotlivých disci-
plín již 23. ročníku.

Tradičně prvním číslem programu byl 
Team Penning (Třídění dobytčat) v  katego-
riích juniorů i dospělých. Jako první vítězové, 
tedy vítězky (v celém startovním poli juniorů 
se neobjevil ani jeden chlapec!), se do výsled-
kové listiny zapsaly Pavlína Novoměstská, 
Barbora Vondroušová a Kateřina Lencová, 
které vytřídily jedno tele v čase 1:30:35. 

V seniorech o sobě dal poprvé vědět zku-
šený a mnoha vítězstvími ověnčený Radek 
Holub. Ten jako jediný se dvěma „parťač-
kami“, Barborou Němečkovou a Johanou 
Spáčilovou, vytřídil tři kusy za 1:44:07!

Junior Pole Bending (Slalom kolem tyčí) 
měl po vyrovnaném boji toto pořadí: 1. Na-
tálie Kolářová, 25:03, 2. Eliška Niklová, 25:47, 
3. Eliška Plačková, 27:36. Ve stejné disciplíně 

dospělých byly časy rychlejší - na prvním 
místě se umístila Kristýna Matějková za 
22:22, „na bedně“ dále byli 2. Adriana Takác-
sová, 23:22 a 3. Miroslav Fencl, 24:94. 

Ranch Roping (Rančerské lasování) 
bylo nutno z časových důvodů přerušit 
slavnostním nástupem, při němž přítomné 
pozdravili senátor PhDr. Tomáš Grulich, 
který věnoval pohár pro celkového vítěze, 
a Mgr. Karel Hanzlík, starosta Prahy 16, kte-
ré doprovázel majitel areálu Ing. Vladimír 
Krištof. Po české hymně, kdy vlajku České 
republiky do corralu přivezl loňský mistr 
ČR v rodeu Renato Santana, byl nástup 
ukončen tradiční indiánskou modlitbou 
indiána Inyana Wokiyake z kmene Lakotů. 
Po dokončení měla disciplína pouhé dva 
umístěné, vítězného Radka Holuba (13:06) 
„jistil“ na 2. místě loňský vítěz Jerry de Ca-
margo (16:79).

Druhá rychlostní disciplína celého rodea 
Junior Barrel Race 
(B are lov ý  dos t i h ) 
skončila vítězstvím 
favorizované Terezy 
Gondášové (17:72), 
dále se umístily Na-
tálie Kolářová, 18:73 
a Sára Křesinová 18:88. 
Senior Barrel Race při-
nesl po napínavé bitvě 
pořadí: 1. Adriana Ta-
kácsová, 17:87, 2. Alois 
Blažek, 18:05, 3. Kristý-
na Matějková, 18:20. 

S napětím očekávaná rodeová superdis-
ciplína Steer Wrestling (Pokládání telete) 
měla 11 kandidátů. A opět se prosadil Radek 
Holub, který chytil a položil své tele za pa-
rádních 0:18:76. Sekundoval mu Miroslav 
Kraus, kterého 14 setin vteřiny odsunulo 
na 2. místo (0:18:90). Třetí byl Petr Šalvata 
(1:02:90). 

Závěr pak obstaralo Trailer Loading (Na-
kládání telete) v obou kategoriích. Své tele 
nejrychleji naložily juniorky Sára Křesinová 
a Tereza Gondášová, 46:19, v dospělých pak 
Miroslav Kraus s Alenou Zvolskou, 33:87. 

Sečteno, podtrženo: Hrdý titul All Around 
Champion si odnesl Radek Holub, z děvčat 
pak si pohár pro Rodeo Girl domů odvezla 
Kristýna Matějková.

Oddíl Pétanque Radotín OPÉRA 
pořádá v neděli 12. července 2015 od 
13.30 hodin letní turnaj v pétanque.

Uskuteční se na novém boulodromu 
v areálu plážového volejbalu RSK v ulici 
K Lázním. Turnaj je vypsán pro tříčlen-
né týmy libovolného složení. Startovné 
je stanoveno na 50 Kč, děti a důchodci 
platí 25 Kč, členové OPÉRA hrají zdar-
ma. S ohledem na velikost hřiště je po-
čet týmů a hráčů omezen podle zásady 
„Kdo dřív přijde…“ 

Program začíná ve 13.30 hodin pre-
zentací hráčů, po slavnostním zahájení 
ve14.00 hodin zahájí sama hra.

Léto v Provence
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HASICÍ PŘÍSTROJE, PLNĚNÍ CO2 
ŠKOLENÍ 
POŽÁRNÍ DOKUMENTACE 
HYDRANTOVÉ SYSTÉMY 
PREVENTIVNÍ KONTROLY
POŽÁRNÍ VÝZBROJ
PROTIPOŽÁRNÍ TĚSNÍCÍ HMOTY
U Starého stadionu 1
153 00 Praha 5 Radotín
tel.: 257 911 387

tel./fax: 257 741 069
mobil: 602 224 419
e-mail: hasic.servis@drofa.cz
www.drofa.cz

      Lenka Bennerová 
Vaše zahradnice

tel: 775 058 228
email:

vasezahradnice@email.cz
www.vasezahradnice.webnode.cz

NÁVRHY, ÚPRAVY
A ODBORNÁ PÉČE
O ZAHRADY


