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Další vývoj v záležitosti jezer
Vážení a milí
čtenáři, v loňském roce jsem
se zúčastnil zajímavé dobročinné
akce. Cyklojízda
„Na kole dětem“
vedoucí nádhernou krajinou Vysočiny měla, vedle
propagace cyklostezek a půvabných
míst Vysočiny, za úkol pomoc těžce
nemocným dětem. Během cyklojízdy se vybrala značná částka, která
byla rozdělena mezi nadační fond
slavného propagátora cyklistiky
Josefa Zimovčáka a pediatrii nemocnice v Jihlavě. Napadlo mne
uspořádat podobnou akci i u nás
a pan Zimovčák přislíbil svou
účast. Akce se bude konat v sobotu 30. června, všichni jste vítáni
(víc na www.jihemprahy.cz).
Rád bych se vám také „pochlubil“
úspěchem naší městské části, která
získala v republikovém kole soutěže
o nejlepší webové stránky Zlatý erb
skvělé 3. místo.
A ještě k nejvýznamnější akci naší
městské části - přístavbě pavilonu
Základní školy Charlotty Masarykové. Problém s jejím dofinancováním byl vyřešen: na finanční krytí
dostavby bude použita investiční
dotace Magistrátu hl. města Prahy
z roku 2011 ve výši 7 508 900 Kč
a investiční dotace přidělená Zastupitelst vem hl. m. Prahy dne
26.4.2012 z rezervy pro městské části
ve výši 8 000 000 Kč. Zbytek pokryje
zisk z vedlejší hospodářské činnosti
městské části za rok 2011.
A na konec pár poz vánek:
26. května pořádají dětský den dobrovolníci v Malé Chuchli a 2. června
v Chuchli Velké pořádá akci pro děti
Sbor chuchelských dobrovolných hasičů, tradiční fotbalový turnaj „Míly
Marka se koná 26. května na hřišti
SK ČECHOSLOVAN a tradiční mezinárodní závod Czech BIGMAN
je přichystán na 5. a 6. července
v loděnici v Malé Chuchli (více na
www.chuchle.cz).
Závěrem vám přeji, abyste v jarních
a letních měsících načerpali hodně sil
a dobré pohody, kterou dnes potřebujeme asi více než kdy jindy.

V lednovém vydání Novin Prahy 16
jsme informovali o problémech s přípravou výstavby jezer na soutoku Berounky a Vltavy, včetně stavu projednávání
změny územního plánu v oblasti jezer
a zpracování strategického ekologického posouzení celé oblasti (SEA).
Zástupci Městské části Praha 16
(starosta Mgr. Karel Hanzlík a jeho
2. zástupce) projednávali stav přípravy
a budoucí výstavby jezer na katastrálním území Radotína s vrcholnými
představiteli hlavního města Prahy,
primátorem MUDr. Svobodou a ředitelem Odboru městského investora
Ing. Beránkem. Na této schůzce byla
konstatována nekoncepčnost celé
přípravy a přislíbeno komplexní posouzení celé problematiky jezer, jak
z hlediska ekologického, tak z hlediska

ekonomického a časového. Základními dokumenty, které budou pro
toto posouzení zpracovány, jsou SEA
(strategické ekologické posouzení celé
oblasti jezer se všemi vlivy na životní
prostředí) a studie proveditelnosti výstavby jezer (ekonomické posouzení
nákladů a výnosů, včetně orientačního
časového harmonogramu). Tyto dokumenty se v současné
době zpracovávají
a měly by zásadním
způsobem stanovit
p ot enc i á l údol n í
nivy a zdali je záměr výstavby jezer
a celého rekreačního areálu reálný
a p r o v e d i t e l n ý.
V případě, že výsle-

Mladí si užívají skatepark
Omladina z Radotína a okolí si od
prvních jarních dnů vychutnává nový
zážitek: jízdu na veřejném betonovém
skateparku. A vůbec jim nevadí, že vše
ještě nebylo dokončeno a oplocení bude
hotovo dokonce až v červnu.
Na místě, kde před desítkami let bývalo dětské dopravní hřiště a které se
v posledních 20 letech stalo cílem nájezdů zlodějů, vandalů a bezdomovců,
vyrostl za půlrok prostor splňující
nejnáročnější požadavky dorůstající
generace. Kultivace okolí železniční
trati a vlečky do cementárny se po
výstavbě nové sportovní haly, parkovišť, nové úpravy slepé ulice či pěších

cest právě dovršuje. Radotín se již
nemusí stydět za svoji ulici U Starého
stadionu.
Firma Mystic Constructions s.r.o.,
která zvítězila ve vyhlášeném výběrovém řízení, zvládla vybudovat betono-

vé konstrukce do prosince 2011: různě
veliké a tvarově členité plochy, výškově dělené schody lemované opěrnými
zídkami různých šířek a zábradlím,
tzv. streetové (pouliční) cesty napodobující situaci na běžné ulici... Hlazení
betonových povrchů, dokončovací
práce a sadové úpravy byly hotovy
v dubnu a nejpozději do konce června
by měl být areál kompletně oplocen.
Oproti původním předpokladům
není součástí plocha pro umístění
konstrukčních překážek ze stávajícího skateparku. Vzhledem k nutnosti
staré překážky nákladně sanovat bylo
rozhodnuto, že do nového areálu se
ani zčásti stěhovat
nebudou. „Přesto nás výstavba
skateparku vyšla
laciněji, než jaký
byl rozpočet.
Hlav ní m dův o dem je to, že
na konec nemusíme v ybudovat
nesmyslnou
prot i h lu kovou
stěnu na východě
sportoviště, která měla stát téměř 300 tisíc korun
a měla chránit jediný rodinný dům,
který je ale obklopen hlučnými železničními tratěmi bez jakékoli ochrany,“ říká Mgr. Karel Hanzlík, starosta
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dek bude kladný, tak by měl dokument
jasně stanovit velikost vodních ploch,
tedy rozsah záměru, bez toho, aby došlo k zásadním problémům především
ekologického rázu.
Závěrem primátor Svoboda konstatoval, že vzhledem ke stávající ekonomické situaci Prahy nevidí ani při případném příznivém výsledku posudku
SEA reálné zahájení prací na výstavbě
jezer v nejbližších 10 letech.

Radotín vábí
na Pábení
Letošní Radotínské pábení odstartovalo pěkně zčerstva Velkým radotínským
rodeem (viz str. 9) následováno divadelním festivalem Radotínská radost 2012
(o něm více příště). A co se chystá dál?
V sobotu 26. května v půl druhé
po poledni odstartuje Velký dětský
den 2012 v Říčních lázních, na jehož
přípravě se podílejí snad všechny organizace činné v Radotíně: mateřská
škola, školní klub Klíč, Turistický oddíl mládeže, Petrklíč, vodácký oddíl,
Proxima sociale, Sbor dobrovolných
hasičů a tradičně se přidá i městská
policie hl. m. Prahy.

3 multikáry,
24 pneumatik
22. duben je každoročně vyhlašován
Dnem Země. V Radotíně jej oslavili
jarním generálním úklidem kolem řeky
Berounky a „úlovky“ tentokráte stály
opravdu za to.
Tradiční akce organizovaná radotínskou radnicí sice letos nenalákala
příliš občanů, ale pracovní partě pod
vedením hlavního organizátora - starosty Mgr. Karla Hanzlíka, který sám
rovněž uklízel, to nevadilo. Pracantů
totiž bylo dost, počínaje 1. zástupcem

Stává se již tradicí, že v květnovém vydání Novin Prahy 16 podáváme informaci
a upoutávku na seriál kulturně společenských akcí, které Městská část Praha 16
připravuje a jež jsou zahrnuty pod projekt
Radotínského pábení. Letos bude probíhat
5. ročník a hlavním cílem je opět nabídnout radotínským občanům, ale i lidem
z blízkého okolí, příjemnou zábavu a být
alternativou programu pro nejširší okruh
generací. Filozofií kulturně společenských
akcí je i podpořit vztah k místu, kde žijeme,
kde máme své domovy, známé, kamarády.
A jestli je ještě nemáte, tak přijďte, zde se
můžete určitě poznat s celou řadu nových
lidí. A na co se po roce můžeme opět těšit?
V době, kdy budete číst tyto řádky,
budeme již vědět, kdo byl nejúspěšnějším jezdcem Velkého radotínského rodea
o senátorský pohár, pořádaného v Říčních
lázních. Konkurence byla letos rekordní
nejen co se počtu soutěžících týká, ale
asi i výkonnostně nejlepší, obohacená
i o zahraniční účastníky až z Jižní Ameriky
(viz reportáž na straně 10). Svoji organizátorskou starost budou mít za sebou
i členové divadelního souboru Gaudium,
kteří spolu s radotínskou radnicí připravili
festival amatérských divadelních souborů,
a to o víkendu 11. a 12. května. V pestré
paletě vystoupení celé Radotínské radosti
si mohli vybrat jak děti, tak i dospělí.
Dlouho dopředu se organizačně připravuje Velký dětský den, odpoledne plné soutěží, vystoupení a zábavy pro naše nejmenší. Pro ně je k jejich svátku, který společně
oslavíme v sobotu 26. května opět v malebném prostoru u Berounky v Říčních lázních, připravena spousta cen a dobrot. Za
celý organizační tým pevně věřím, že vše
klapne do pověstného puntíku a rozzářené
dětské oči budou pro nás tou největší odměnou. Hned následující sobotu, bude na
své cestě z Prahy na Karlštejn přes Radotín
projíždět se svojí družinou římský císař
a český král Karel IV. I letos, o první červnové sobotě, se jedna z nejvýznamnějších
historických postav českých a evropských
dějin zastaví před radnicí pozdravit svoje
radotínské poddané. Na počest příjezdu
je připraven zajímavý, především hudební
program, kde se vedle historické hudby
můžete zaposlouchat i do písní skupiny
Edie Stoilow, která v minulém roce sklidila
hned několik uznání. Součástí bude i závěrečná laser show.
16. června se můžete těšit na Radotínskou neckyádu, závod ve sjíždění Berounky na netradičních plavidlech. Soutěž si za
čtyři roky získala velkou oblibu a vypadá
to, že i letos se máme na co těšit. Organizátoři věří, že se při 5. ročníku sejde rekordní
účast všemožných plavidel. Derniérou
letošního „pábení“ bude festival hráčů
hrajících na foukací harmoniku – Foukfest,
zařazený do projektu podruhé. Věřím, že
Vás předprázdninová nabídka akcí osloví.
Myslím, že je na co se těšit.
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DOMÁCÍ NÁSILÍ
V posledním díle našeho seriálu nám zbývá poslední téma – zveřejnit užitečné
kontakty, kam se mohou postižené osoby obrátit či zde vyhledat pomoc.

Otázky a odpovědi
Na webových stránkách radotínské radnice www.praha16.eu již řadu let úspěšně
funguje neformální informační kanál
mezi občany a městskou částí. Vzhledem
k tomu, že některé dotazy se nejen tam,
ale i třeba formou e-mailu či telefonických
kontaktů opakují, zařazujeme do NP16
tuto novou nepravidelnou rubriku, v níž
budeme otázky zodpovídat.
Dnes se vracíme ještě k zimnímu
období: Stal se mi úraz na obecním
chodníku, proč mi radnice nechce zaplatit náklady na ošetření a bolestné?
Do 15.4.2009 byl odpovědný za škodu způsobenou závadou ve schůdnosti
mj. náledím či sněhem v zastavěném
území obce vlastník přilehlé nemovitosti. Novela zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, toto ustan ove n í v y p u s t i l a . O d p ově d n o s t
za prokázanou škodu způsobenou
zanedbáním zákonné povinnosti nese
od té doby vlastník komunikace:
Vlastník místní komunikace nebo

chodníku odpovídá za škody, jejichž
příčinou byla závada ve schůdnosti
chodníku, místní komunikace nebo
průjezdního úseku silnice, pokud
neprokáže, že nebylo v mezích jeho
m ož n ost í t uto zá va d u od st ra nit ,
u závady způsobené povětrnostními
situacemi a jejich důsledky takovou
závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.
Mimochodem se změnou zákona,
kdy se samosprávám zásadně zvýšily povinnosti, přitom obce od státu
nedostaly ani korunu.
Je tedy zřejmé, že došlo-li k pochybení ze strany obce (města, městské
části), tedy že chodník nebyl včas
uklizen či ošetřen posypem, pokud
nebylo stanoveno, že se na něm zimní
údržba neprovádí, je tato obec odpovědná a škoda se hradí zpravidla z její
pojistky. Pokud však podle názoru
samosprávy k žádnému pochybení
nedošlo a poškozený přitom na svém
nároku trvá, pak o odpovědnosti a případné náhradě škody může rozhodnout
pouze a jen soud.

Jen zabouchnout nestačí
Pocit bezpečí je jednou z nejzákladnějších lidských potřeb. A náš domov
toto kritérium splňuje. Představa, že se
cizí člověk prochází po vašem „hnízdě“,
prohrabuje se soukromými věcmi a odchází s nimi pryč, je velmi nepříjemnou
představou. Jaké jsou současné trendy
v oblasti vloupání do bytů a domů na
území Prahy?
Policejní statistiky ukazují, že v loňském roce došlo k poklesu vloupání do
bytů a domů. Ještě v roce 2010 pražští
policisté vyšetřovali 2753 případů
vloupání do bytů a domů, loni to už
bylo o 421 případů méně. Došlo také
k posunu v místě působení pachatelů.
Zatímco v minulých letech bylo více
případů spácháno především v zástavbě panelových domů na pražských
sídlištích, nyní se pachatelé přemisťují
do starší bytové zástavby v centrální
části Prahy. Sídliště totiž procházejí
revitalizacemi, při nichž jsou uplatňovány bezpečnostní aspekty – důraz
je kladen na bezpečnost a přehlednost.
Jde o vstupní dveře, osvětlení chodeb,
zabezpečení vstupu do sklepů, koláren, sušáren, okna a balkony v přízemí
a nižších patrech jsou chráněny bezpečnostními foliemi či mřížemi. Často
jsou vnitřní prostory domu snímány
kamerovým systémem. Pro pachatele
je v takovém domě tolik překážek, že
raději půjde jinam.
Oproti tomu ve starší bytové zástavbě jsou vstupní dveře do domu
často nezajištěné a pachatel má volnou
cestu. Také dvoukřídlé bytové dveře
zasazené v dřevěné zárubni nepřed-

a domů nejčastěji překonáním vstupních dveří, přes balkon či oknem.
U vstupu oknem nebo přes balkon je
pachatelé nejčastěji překonají násilím,
v letním období využívají i toho, že
jsou okna či balkony otevřené. V případě vloupání do bytů v bytových
domech pachatel téměř ve všech případech využil skutečnosti, že vstupní
dveře do domu nebyly zajištěné. To
znamená, že dveře byly nedovřené
nebo pouze zabouchnuté – u zabouchnutých dveří stačí pouze zatlačit na
západku zámku a dveře se otevřou...
Domovní dveře jsou tedy první a nejzásadnější překážkou, kterou musí
pachatel překonat.
Podobně je tomu u bytových dveří.
Hlavně v nočních hodinách lupiči stejným způsobem vnikali do bytů pouze
tím, že překonali zabouchnuté dveře.
Z bytů kradli většinou věci, které se
nacházely v předsíni, ale v některých
případech byla drzost zlodějů taková,
že brali i věci z místností, kde spali
majitelé.
Vyšší počet zaznamenaných případů vloupání se objevuje především
v měsících, kdy Pražané odjíždějí za
rekreací či na návštěvy. Ve srovnání
s předchozími lety nejde o pravidlo.
Významný vliv na pokles v některých měsících má například zadržení
sériového pachatele či organizované
skupiny.
Zabezpečení bytů a domů výrazně snižuje kriminogenní podmínky
a zvyšuje pocit osobního bezpečí.
Rady a tipy, jak komplexně zabezpe-

stavují vážnější překážku ve srovnání
s jednokřídlými dveřmi opatřenými
bezpečnostními prvky a zasazenými
v zárubni kovové.
Podle dlouhodobých statistických
výstupů se pachatelé dostávají do bytů

čit byt či dům naleznete v publikaci
s názvem „Bezpečná lokalita“, která
je umístěna internetových stránkách:
http://www.mvcr.cz/clanek/prevence519728.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d.

Našli chemikálie

29. března kolem 10. hodiny prováděla hlídka kontrolu objektů v bývalém areálu
Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v ulici Výzkumníků na
Zbraslavi z důvodu opakovaného výskytu sociálně nepřizpůsobivých osob (bezdomovců) a osob drogově závislých. Strážníci zjistili, že u jednoho z objektů je
vypáčené okno v přízemí budovy. Po kontrole uvnitř bylo zjištěno, že se zde žádné
osoby nenacházejí. V jedné z místností ale bylo objeveno větší množství uskladněných, blíže nespecifikovaných chemikálií, částečně rozlitých a rozsypaných po
zemi. Po objektu a v bezprostředním okolí se šířil značný zápach. Po následném
šetření na místě za účasti zástupce spoluvlastníků pozemků a zástupců Výzkumného ústavu byly veškeré chemikálie z objektu odvezeny k bezpečné likvidaci
specializovanou firmou. Majitel si narušený objekt opět zabezpečil proti vstupu
nepovolených osob.

Stánkáři chybělo povolení

Šestý dubnový den prověřovala hlídka Městské policie hl. m. Prahy oznámení
v souvislosti se stánkovým prodejem před prodejnou Albert v ulici Elišky Přemyslovny na Zbraslavi. Muž prodávající ve stánku s textilem a koženou galanterií
neměl povolení příslušného ÚMČ k záboru veřejného prostranství. Vzhledem
k tomu, že se jedná o podezření ze spáchání jiného správního deliktu, byla celá
záležitost předána na Úřad městské části Praha-Zbraslav k dalšímu dořešení.

Rozhazoval odpadky, půjde do chládku

O Velikonočním pondělí prováděli strážníci v 15.00 hod. kontrolu muže (narkomana), který znečišťoval veřejné prostranství tím, že rozhazoval odpadky v ulici Jarmily Novotné v Radotíně. Po provedené lustraci bylo zjištěno, že se muž nachází
v databázi osob hledaných Policií ČR. Proto byl muž předveden na Místní oddělení
Policie ČR a předán mužům zákona.

Strážníci pomáhali
Městské části Praha 16 byl doručen
dopis s poděkováním za práci radotínské městské policie. Rádi jej v NP16
otiskujeme.
Bude mi letos 83 let. Bydlím ve
III. patře bez výtahu. Zlámala jsem
si nohu a 20.3. jsem dostala nechodicí sádru. Soukromé sanitky i san. na
Zbraslavi byly plně vytížené, a proto
jsem se nemohla dostat ze zdr. střediska domů. Ze zoufalství jsem si dovolila požádat městskou policii a byla
jsem mile překvapena. Byli mi poslání
2 policisté, velmi ochotní a vynesli

mne do III. patra. Mrzí mě, že nemám
jejich služ. čísla. Protože mě sádra
dřela, dostala jsem 2.4. sádru novou,
opět nechodicí. Vše se zase opakovalo.
Sanitky nebyly k dispozici. I když mi to
bylo trapné, zavolala jsem opět městské
policii. Ochotně mi vyšli vstříc, i když
takové výkony nepatří do jejich popisu
práce. Velmi oceňuji kladný a lidský
přístup a jsem jim nesmírně vděčná...
Opět byli velmi ochotní. Musím uznat,
že radotínská městská policie je jedna
z nejlepších a zasloužila by ocenění za
práce navíc. Zatímco zdravotníci mě
odmítli, oni mi pomohli. Mnohokrát
jim děkuji a jsem s pozdravem
Drahoslava Sklenářová, Radotín

Koncem března byly
v Radotíně, v tzv. „malé
Výpadové“ mezi ulicemi
Kraslická a Na Benátkách,
vysázeny čtyři desítky
stromů a dvojnásobný
počet keřů. Radnice tak
splnila svůj slib z podzimu,
kdy zde došlo k prořezávce
staré a nemocné zeleně.
Další výsadba proběhla
v dubnu v ulici U Jankovky
před protipovodňovou
stěnou.
Kuriózní dopravní nehoda se stala 17. dubna v 7.15 hod.
na železničním přejezdu v Radotíně. Řidič kamionu
odbočoval z Vrážské do ulice Na Betonce tak nešikovně,
že návěsem přejel
chodník a strhl
nejen závoru, ale
celé zabezpečovací
zařízení přejezdu.
Padající signalizace
zranila 18letou
dívku, která musela
být s poraněním
hlavy odvezena do
nemocnice.

Volné pracovní místo. Úřad městské části
Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na
pozici odborně kvalifikovaného referenta/
referentky Odboru sociálního, Úsek sociálně právně ochrany dětí. Nástup 2. července 2012. Přihlášky je třeba doručit do
podatelny úřadu nejpozději do 31. května
2012 do 12 hodin. Bližší informace naleznete na úřední desce MČ, www.praha16.eu
a na informačních tabulích v Radotíně.
Uzavírky komunikací do Lipenců.
V rámci opravy povrchu vozovky dojde
v termínu od 15.5.2012 do 15.6.2012
k úplné uzavírce v ulici Jílovišťská (v úseku: Na Lhotkách – Na Baních). Objízdná
trasa pro automobilovou dopravu je
vedena ulicí Ke Krňovu (Bartoňova),
Josefa Houdka a Jílovišťská. Linka BUS
MHD č. 241 bude po tuto dobu vedena
obousměrně ve své pravidelné trase ulicí
Josefa Houdka, kde bude provoz řízen
přenosným světelným signalizačním zařízení. Zároveň se v rámci této akce ruší
dočasné zavedení linek BUS MHD č. 243
na Peluněk a některé autobusové zastávky
se přemisťují. Provedení rozsáhlejších
oprav než jen pouhé údržby si důrazně vyžádalo Oddělení dopravy ÚMČ Praha 16,
a to vzhledem k tomu, že Jílovišťská ulice
je po dobu výstavby inženýrských sítí
a rekonstrukce komunikace v ulici Josefa
Houdka jedinou příjezdovou trasou do
Lipenců. Zhotovitelem akce je společnost
EUROVIA CS, a.s. V další etapě se předpokládá návrat dopravy na Jílovišťskou,
uzavření ulice Josefa Houdka a nově ulice
K Peluňku (předpokládané datum zahájení: 16.6.2012).
Uzavírka v ulici Na Viničkách. V rámci
probíhající stavby „TV Radotín, etapa 0011,
Viničky“ bude v termínu od 21.5.2012 do
31.8.2012 uzavřena ulice Na Viničkách
(v úseku: Dehtínská – Příbramská). Zhotovitelem stavby je společnost Čermák
a Hrachovec a .s.
Výpisy v angličtině. Odbor živnostenský
ÚMČ Praha 16 informuje podnikatele na
možnost vytisknout si již nyní výpis ze
živnostenského rejstříku z internetu na
adrese www.rzp.cz i v anglickém jazyce.
Pro zajímavost uvádíme, že obdobná možnost se připravuje i v ostré verzi Registru
živnostenského podnikání, a tak nejen
občané EU budou mít možnost dostat
originál výpisu v anglické verzi.
Mobilní sběr nebezpečných odpadů. Od
1.4.2012 byl dočasně přerušen mobilní
sběr nebezpečných složek komunálního
odpadu na území hl. m. Prahy. V současné době je vypsáno výběrové řízení na
zajištění provozování mobilního sběru
až do 31.12.2015. V případě řádného
ukončení tohoto výběrového řízení je
předpokládaný termín opětovného zahájení mobilního sběru 1.7.2012. V případě
konkrétních dotazů kontaktujte Odbor
ochrany prostředí MHMP (Ing. Radim
Polák, tel.: 236 004 376).
Praha spustila nový web. Na stránkách
http://bezpecnostniprupravadeti.praha.eu
je připraven přehled nejčastějších preventivních opatření pro děti doma i venku
s příklady statisticky nejčetnějších situací,
které vedou k úrazům a jsou i příčinou
zbytečných úmrtí. V rámci projektu mohou mateřské školy využít nabídky dvouhodinových programů, které zábavnou
formou pomáhají naučit děti rozeznávat
riziková místa, předměty a situace a vysvětlí mu, co se může stát, když nebude
opatrné.
Poslední etapy úklidu ulic. V Radotíně
proběhne ve čtvrtek 17. května od 7.30 do
15.00 hod. závěrečná, VII. etapa blokového
čištění v ulicích Tachovská, Josefa Kočího,
Zbynická, Nýřanská, Horymírovo náměstí,
Loučanská, Václava Balého. Ve Zbraslavi
(vždy 7.00 až 15.00 hod.) pokračuje
úklid 15. května (XIII.) – Za Opusem,
Na Vrškách, Lipenecká, Ke Kyjovu, U Pumpy, 17. května (XIV.) – Nad Starou
pískovnou, Ke Kamínce, K Nové škole,
Nad Kamínkou, 22. května (XV.) – Zvonařská, Lomařská, Nezvalova, Pod Sirénou,
Žofie Podlipské, Nad Parkem, 24. května
(XVI.) – Na Královně, Zdeňky Nyplové,
Gutfreundova, Výtvarnická, 29. května
(XVII.) – Hostošova, Jansenova, Nebeského, Nechybova, plácek Na Mlíčníku,
poslední etapa je přichystána na 31. května
(XVIII.) – Pod Třešňovkou, K Mlíčníku,
Meliorační.

Mladí si užívají skatepark
Městské části Praha 16. Na základě měření hluku při zkušebním
provozu a nově zpracované hlukové
studie nebude nutné stavět protihlukovou stěnu, ale postačí vysadit v daném prostoru vzrostlý živý plot v ceně
cca 30 tisíc Kč.
Ja k to tedy v ychází v konečném

zúčtování? Samotný skatepark vyšel
na 2,45 mil. Kč, oplocení na 150 tisíc
a sadové úpravy 89 tisíc korun, celkem
tedy necelých 2,7 mil. Kč (vše vč. DPH)
oproti plánovaným 3 milionům. 500 tisíc korun bylo proplaceno z dotace Ministerstva vnitra ČR určené pro projekty
na prevenci kriminality, zbytek hradí
městská část ze svého rozpočtu.

3 multikáry, 24 pneumatik

Ob

ča

su

starosty Mgr. Miroslavem Knotkem,
radním Ing. Petrem Binhackem,
dalším zastupitelem Ing. Viktorem
Krištofem, MBA a dvěma zaměstnan-

j e k ti
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ci Úřadu městské části Praha 16.
Ti všichni nejprve vyrazili na druhý,
tedy zbraslavský břeh řeky, kde uklidili okolí portálu lávky přes Berounku.
Poté se skupina rozdělila na dvě pracovní party, první šla proti proudu
a druhá po proudu řeky. Souhrnně
tedy byl radotínský břeh vyčištěn od
Říčních lázní až po Šárovo kolo. A jako obvykle nebyla nouze o kuriózní
nálezy: volant a nárazníky z aut, dveře
od chladicího boxu, červený telefon
(že by přímá linka do Moskvy?), kolo
od bicyklu... Nálezy „zapomenutých“
pneumatik jsou při těchto úklidech
běžné, ale tentokráte jich bylo rekordních 24, a to včetně několika zcela
sjetých z kamionu.
„Letošní jarní úklid se opět podařil, všichni pracanti si odnesli skvělý
pocit, že ve svém volném čase udělali
něco pro naši přírodu a Radotín jako
takový. Vždyť pouhá desítka účastníků
naplnila 3 multikáry s vysokými bočnicemi! Všem patří velký dík,“ dodává
starosta Hanzlík.

Jak to vidí Jan Matěj Rak
Fotograf, učitel, muzikant a astrolog
oslaví 28. května 35. narozeniny. Nepůjde o žádný sjezd kamarádů z porodnice – ti všichni se totiž vejdou do jedné
jediné osoby – Jana Matěje Raka, s nímž
jsme mluvili nejen na toto téma.
Vzhledem k tomu, že tento rozhovor
je myšlen tak trochu jako blahopřání,
co vy byste si chtěl dát jako dárek
k pětatřicátinám?
Vlastně ani žádné nápadité přání
nemám: aby šly věci tak, jako dosud,
a když už jinak, tak lépe. Hlavně myslím na rodinu, aby všichni byli zdraví
a spokojení, abychom vždycky nějak
vyšli s penězi. Taková obyčejná přání,
asi všem společná.
A profesionálně?
Ani tam bych to neviděl nějak zvlášť
jinak: aby se mi to, co jsem začal,
podařilo dokončit, a to, co dokončím,
aby mělo úspěch.
V podzemí Koruny se otevřel nový
klub, chystá se tam nějaké vaše vystoupení?
Přímo na sólovém koncertu zatím domluveni nejsme. Ale v blízké době tam
budu vystupovat jako host s Květou
Krejčovou.
Máte na ZUŠce, kde učíte, žáka, se
kterým byste sám chtěl vystupovat?
V současné době učím především žáčky
nižších ročníků. Nicméně mám jednu
holčičku, Martinku Zmijanovou, ze které, pokud bude pracovat tak, jako doposud, bude určitě výborná muzikantka.
A s takovou je potom radost hrát.

Jak často se objeví opravdu velký
talent?
Talenty se objevují, ale větší potíž je
v tom, co pak se svým nadáním dělají.
Často je to nejhorší právě s hodně nadanými dětmi. Jsou zvyklé na to, že na
co sáhnou, to jim jde a během měsíce,
dvou udělají takový pokrok, jako jiné
děti třeba za rok. Jenomže pak dojdou
k bodu, kterého lze dosáhnout bez
práce, a dál už to jde jen s prací. To
je pro tyhle děti novinka a jen málokteré z nich je ochotné to podstoupit.

Většinou je zaujme něco jiného, co jim
zase jde samo. Možná že to je také odpověď na to, proč je spousta dobrých
muzikantů, ale jen málo těch opravdu
nadprůměrných.

Vy sám se ale také věnujete úžasnému
rozpětí věcí: fotografujete, píšete...
Tak bych to neviděl. Moje původní
profese je fotografie, ale dneska už si
ji udržuji jenom jako koníček. Já jsem
se, ačkoli ještě nejsem žádný stařík,
učil ještě fotografii klasickou. A po
jistou dobu jsem pracoval v novinách
jako fotograf. I pro mé vrstevníky je
dnes těžko představitelné, že jsem
ještě vyvolával filmy a nosil fotky do
redakce. Tuhle klasickou cestu jsem
si ponechal. Zapomněl jsem se v nějakém starém čase a dnešní novoty mne
nějak moc nelákají. Fotím pořád, pro
radost a jednou za rok mám s kamarády výstavu. S tím psaním... To je občas
někde něco, ale to bych vážně nebral.
Hlavní je teď muzika.
Máte i nějaké fotografie z Finska?
Ani ne. Když jsme odtamtud odjížděli,
byly mi čtyři roky. Sice jsem se tam dvakrát vrátil, ale fotil jsem si spíš pro sebe.
Vyznávám u focení úplně opačný postup. Dnes lidi pořád někam cestují, ale
rychlost cestování úplně degradovala
cestování samo. Chybí tomu ta cesta, je
to start-cíl. Dřív, když člověk cestoval,
tak se musel sžívat s realitou kolem, dokázal si ji nějak prohlédnou, promyslet
a ztotožnit se s tím. Dnes už to není
cestování, ale koukání se na obrázky
v reálu. Proto to, co fotím, fotím tady
kolem. Z deseti fotek, které považuji za
nejlepší, jsem jich devět udělat do sta,
možná dvou set metrů kolem domu.
Děkuji za rozhovor.
Celý rozhovor najdete na
www.praha16.eu

Radotínské podniky II. – Tam, kde bývala cementárna
30. října 1871 udělilo c.k. okresní hejtmanství na Smíchově Pražské akciové společnosti na hydraulický cement povolení ke zřízení továrny
na cement v Radotíně – ta se stala dominantou a pro mnoho lidí i synonymem této obce.
Ve staré cementárně
v centru obce byl,
kvůli zastaralému
technologickému zařízení,
provoz ukončen v roce
1963. Její demolice
proběhla v letech
1965-1966. Zmizely tak
obří komíny, které na
celé okolí chrlily prach,
asanovaná plocha se
však rychle (a nadlouho)
změnila na neoficiální smetiště

Území nikoho za bývalou tovární zdí
(na snímku je již částečně pobořená) se
podle dlouhodobých plánů mělo změnit
na místo zaplněné socialistickou bytovou
výstavbou. Proto v roce 1982 proběhly
výkupy přilehlých rodinných domků.
Náhradní ubytování bylo třeba najít i těm,
kdo bydleli v některém z dosud stojících
objektů v areálu cementárny, svou klubovnu
musel opustit i turistický oddíl mládeže
Plán byl nakonec, i přes mnohá
zpoždění způsobená špatnou
koordinací práce poddodavatelských
podniků, nedostatkem panelů pro
montáž a především nízkou kvalitou
dokončovacích prací, splněn

Dnes je těžké poznat, že se jedná
o totéž místo, horizont zmizel za
hradbou sídliště
První, na střed
obce i tak dost
předimenzované
domy, posléze
doplnily ještě
podstatně vyšší
věžáky

První panelák, ještě za starou
zdí cementárny

V červnu 1984 bylo vydáno
stavební povolení pro etapu
výstavby B I.A, o rok později
byla zahájena výstavba
sítí, sídliště potřebovalo
nový vodovodní přivaděč
a hlavně kanalizaci – pro
tu byla proražena nová
šachta pod železniční
tratí a pak zbývala už jen
maličkost – nová čistička
Vše se nakonec podařilo – takhle vypadá
odpadních vod
sídliště Berounka nyní

Byty, kolaudované po zdlouhavých průtazích v revolučním roce
1989, jsou dnes příjemným domovem pro mnoho lidí. Přesto je
namístě poděkování
prozřetelnosti, že
na další etapu již
nedošlo, měl jí totiž,
mimo jiné, padnout
za oběť i třeba dům
U Koruny. pro kulturní
středisko se měly
uvolnit prostory ve
správní budově Janky
Radotín
Rok 1986, výstavba je v plném proudu
Z fotografií Karla Dušánka vybírala Ing. Andrea Gruberová, text byl zpracován podle jejích podkladů
a kronik z let 1982-1989, nové fotografie: Emil Souček

Radotín vábí na Pábení
Všichni se tedy mohou těšit na své oblíbené soutěže, projížďky na raftu, skákání
na trampolíně, stolní fotbálek... Chybět
nebude ani skákací hrad, malování na
obličej a letos přibude i focení v divadelních kostýmech zapůjčených z Koruny.
Hlavní program je zato zatím zcela nevyzkoušený, ovšem podle prvních zpráv naprosto úžasný: kouzelník přijede docela určitě,
vezme s sebou také klauna, k tomu mistra
světa ve footbagu a hlavně - Bublinovou šou!
Program na hlavním pódiu:
14.00 kouzelník Radek Černý s klaunem
14.40 zajímavé soutěže o ceny
15.30 5násobný mistra světa ve footbag
Freestyle Honza Weber (triky s hakisakovým
míčkem, s fotbalovým míčem a dalšími
předměty jako mobilní telefon,
kulečníková koule...)
15.50 – Footbagový i Freestyle fotbalový
workshop
16.20 Bublinová show Matěje Kodeše
(bubliny neuvěřitelných rozměrů
a tvarů – bublinová krychle, hvězdička,
kolotoč, pytel plný bublin, hořící, levitující
a kouřové bubliny, bublinová sopka, tenis,
několikametroví bublinoví hadi, bublinový
tunel, obří mega bubliny)
16.30 mimo podium – Bublinový workshop
s fotografováním v bublinách
O týden později, 2. června, přirazí
k branám radotínským a za ně pak až
ke kostelu sv. Petra a Pavla Královský
průvod v čele s vladařem Karlem IV. a jeho
chotí Eliškou. Čekání na něj bude hezky
s Rotykou – skupinou historického šermu,
a to už od jedné po poledni a tří čtvrtí k to-

mu a pak i s muzicírováním Antiquaria.
Pokud císař dorazí podle stanoveného protokolu, uvítá ho místní rychtář Mgr. Karel
Hanzlík už o půl třetí a předá panovníkovi
klíč k městu, velkolepý hold se pak odvine
od umu herců z Gaudia. Slavit se ale nepřestane ani po odjezdu honosné kavalkády,
veselá zábava se protáhne až do pozdního
večera a bavit budou:
15.00 Antiquarius - dobová hudba
16.00 Bear band
17.00 Rotyka - vystoupení šermířů
17.30 Paradogs – kapela studentů gymnázia
18.00 Rotyka - vystoupení šermířů
18.30 Bílá Nemoc
19.30 Rotyka
20.00 Edie Stoilow, kapela roku 2011,
se kterou si zabubnoval i Petr Čech
21.30 U-prag, elektorinstrumentální
hudba k tanci i poslechu
22.30 Laser show
Dva týdny nato, 16. června, se bude konat
pátý ročník soutěže amatérských a hlavně
originálních plavidel Radotínská neckyáda. Akce se může zúčastnit každý, komu
nechybí odvaha, patřičná dávka recese a humoru, a dostaví se na start v radotínských
Říčních lázních s improvizovaným a amatérsky vyrobeným prostředkem konstruovaným pro splavení řeky Berounky. Přihlášky přijímá Iveta Krejčí, tel.: 234 128 102,
e - mai l : ive t a . k re j c i @ p 1 6 . me pne t . c z .
Zahájení v den konání je plánováno na
13. hodinu prezentací a přípravou plavidel,
start sám bude v 15.00 hodin. Chybět samozřejmě nebude ani doprovodný program.
Poslední pábitelskou akcí bude 30. června
Festfouk 2012, ale o něm se rozepíšeme až
v příštím čísle.

Tradiční jízda veteránů již po devětadvacáté!
Veteran Bicycle Club o sobě dává opět
vědět velkolepou přehlídkou historických
kol a navazující „Jízdou s kopce“, která se
koná už po devětadvacáté druhou červnovou sobotu. Zbraslaví se ten den budou
opět prohánět historická kola s cyklisty
a cyklistkami v dobových kostýmech.
Znovu tak ožívá jedna z chvályhodných
tradic, která byla obnovena v roce 1984
a navazuje na historii dávných cyklistických závodů Zbraslav-Jíloviště a také
na činnost Českého klubu velocipedistů
Zbraslav, založeného již v roce 1896.
Program, který začíná v sobotu
9. června v 9.30 hodin na Zbraslavském náměstí, nabídne mimo jiné:
Přehlídku historických kol, na níž
nebudou chybět kola vysoká, vojenská
z 1. i 2. světové války, tříkolky a zejména dámská a pánská kola z období
první republiky;
Jízdu elegance, při které odborná porota posoudí a vyhodnotí jak

kola, tak jezdce;
Cyklistickou rej, druhé (po loňské
světové premiéře) vystoupení desítky
jezdců – pěti smíšených párů - v náročné sestavě kružnic, esíček, osmiček,
diagonál a oblouků, secvičených na
hudební doprovod;
Sprint do kopce na historických
kolech – novinku, která se odehraje
od 11.45 hodin nad ulicí Jiřiny Štěpničkové v horní části
Zbraslavi;
Jízdu s kopce, jíž setkání „velocipedistů“ se
zbraslavskou veřejností
v sobotu vyvrcholí – od
startu na Baních se ve
13.00 hodin závodníci
ve svých kostýmech
vyřítí za mohutného
povzbuzování přihlížejících fanoušků a fanynek směrem k náměstí.

Affection v radotínské knihovně
Místní knihovna Radotín hostí až
do 25. června výstavu Jindřicha Lípy
pojmenovanou Affection, obsahující na
padesát abstraktních fotoobrazů.
Autor si z možností překladu tohoto
slova vybral tvar „Hnutí mysli“,
který nejlépe vystihuje ducha tohoto
projektu. Díla vyjadřují abstraktní
řečí různé stavy člověka, ať již jsou
to pocity, vlastnosti, postoje, touhy
a dokonce i nemoci. Pozorovatel
bude v tažen do konfrontace mezi abstra ktním v iděním

autora a svojí vlastní představivostí.
I když se jedná o digitálně zpracovaná
dí la, nejsou fotograf ie d o c í l e n y
úpr avou slož it ý m i po č ít ač ov ý m
i pro g r a my a t e c h n i k a m i . Js ou
nafoceny přímo v syrovém „terénu
života“. Technicky jsou zpracovány
m i n i má l ně. Náv ště v n í k v ýst av y
může mimo jiné zkoumat, který
předmět byl abstraktní fotografii
vlastně základem, či v jakém reálném
prostředí, byla ta či ona fotografie
pořízena.

Jarní vycházka s letopisci

Program Noci kostelů 1. června 2012
Praha-Radotín, kostel ČCE Na Betonce
18.00-18.15 Otevření kostela, uvítání, čtení a zpěv žalmu
18.15-18.50 Cesta Izraelem ve fotografiích
18.30-20.30 Výtvarná dílna pro děti i dospělé na galerii kostela
19.00-19.45 O liturgických textiliích
20.00-21.30 K čemu proroctví - disputace
21.30-22.30 Koncert pro harfu a hoboj Lydie Härtlové s přáteli
22.30-23.00 Promítání uměleckých fotografií Pavla Blaženína
23.00-23.15 Společné meditativní zpívání písní z Taizé
Praha-Velká Chuchle, kostel sv. Jana Nepomuckého
17.00-20.00 Poutní cesta lesem ke sv. Jánu (pro děti) ze zastávky linky 244
Kazínská po šipkách
17.50-18.15 Zvonění jak na lesy
18.30-19.00 Prohlídka kostela s výkladem a výhledem
19.00-19.30 Co dělá kostel kostelem? (program pro děti)
19.30-20.30 Prohlídka kostela s výkladem a výhledem
21.00-23.00 Prostor pro tvou duši - ticho, světlo svící
Malá Chuchle, kostel Panny Marie
Hudební večer v Malé Chuchli s uměleckohistorickým výkladem
Skladby L. Boccheriniho, J. S. Bacha, A. Piattiho, D. Poppra, Sefardské písně
Praha-Zbraslav, kostel sv. Jakuba Staršího
17.00-17.05 Přivítání P. Mgr. Pavel Žák
17.10-17.30 Pobožnost k Srdci Ježíšovu
18.00-18.50 Přemyslovci a Zbraslav I.
19.00-20.00 Sponte sua – od nejstarších církevních písní až po spirituály
20.00-20.50 Přemyslovci a Zbraslav II.
21.00-21.30 Varhanní hudba - průřez staletími
21.30-21.50 Prohlídka uměleckých děl v kostele sv. Jakuba Staršího
22.00-22.40 Noční prohlídka kostela
22.40-23.00 Varhanní hudba
23.00-00.00 Zakončení noci kostelů

Agnes
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Radotínská letopisecká komise všechny zve na tradiční jarní vycházku!
Tentokráte zvolili několik postupných cílů: „Nejprve odjedeme autobusem č. 313 do nedalekého Třebotova,
kde vystoupíme na zastávce Třebotov.
Po pár krocích narazíme na místní tvrz.
Ta je zajímavá sama o sobě; nicméně
skrývá také unikátní muzeum nočníků,
které budou předmětem našeho zájmu!
Poté, co se pokocháme vystavenými unikáty, znovuobjevíme po krátké procház-

ce židovský hřbitov v téže obci. Návrat
bude pak cestou lesem a polem kolem
pískového lomu a osady Na Pískách,
navštívíme i nový radotínský hřbitov
a cestou přes Velký háj se vrátíme do
Radotína.“
Vycházka je tradičně volena pro
všechny věkové kategorie; ti, kteří si
budou chtít zpáteční cestu ulehčit,
mohou použít autobus buď ze zastávky Třebotov – pomník anebo vyrazit
směrem na Radotín a na autobus na-

Taneční veselici s živou hudbou
v restauraci „Bowling“;
Výlet na Karlštejn na historických
kolech. Ten startuje v neděli v 9.00
hodin ze Zbraslavského náměstí po
cyklistické stezce kolem Berounky.
Podrobnosti na:
http://bicycleclub.zbraslav.info

Farní den na Chotči
V neděli 27. května se koná na Chotči společné setkání farníků z Radotína, Třebotova,
Černošic, Slivence, Kosoře a Chotče. Kromě
hlavního programu, který bude v kostele sv.
Kateřiny, bude rovněž probíhat program pro
děti a chybět nebude ani občerstvení.

Program:

10.00-11.30 Pontifikální mše sv. s otcem biskupem Václavem Malým
11.30-12.15 Beseda s otcem biskupem
12.30-14.15 Duchovní koncert
14.15-16.00 Vystoupení farníků
16.00-17.00 Kiss Revival
stoupit na zastávce Kosoř – rozcestí.
Logická otázka: Kdy a kde?
Akce se uskuteční v sobotu 19. května; sraz je v 8.30 hodin na zastávce
Nádraží Radotín, autobus 313 odjíždí
v 8.38 hodin. Ti, kdo bydlí poblíž následných zastávek, mohou pochopitelně přistoupit cestou.
Snad zbývá ještě dodat dvě věci:
Doprovodný výklad zajistí členové Letopisecké komise Ing. Andrea Gruberová a Jiří Bárta. A pozor: S návštěvou
restaurace na oběd se nepočítá! Takže
občerstvení s sebou!

Češi v cizině
Letopisecká komise Radotín všechny
zve na přednášku historika PhDr. Tomáše Grulicha, Předsedy stálé komise
Senátu pro Čechy žijící v zahraničí.
Přednáška a následující diskuze budou věnovány tématům:
historie vystěhovalectví, vztah české
společnosti k Čechům v cizině a současné české minority v zahraničí.
Přednáška s promítáním se koná ve
středu 30. května 2012 od 18.00 hodin
v radotínském Klubu v Kulturním
středisku Radotín v domě U Koruny
na náměstí Osvoboditelů 44/15.

Carmen z Metropolitní opery
Záznam představení jedné z nejslavnějších oper vůbec, která v době své premiéry
pobuřovala svým námětem a hlavně výběrem prostředí, z něhož pocházeli hlavní
hrdinové, se již brzy objeví na programu
Kina Radotín!
V nastudování ve francouzském jazyce

v Metropolitní opeře režírované Richardem
Eyrem pod dirigentskou taktovkou Yannicka Nezet-Séquina excelují: Barbara Frittoli
jako Micaela, Elīna Garanča jako Carmen,
Roberto Alagna v roli Dona José a Mariusz
Kwiecien coby Escamillo. Scéna a kostýmy
jsou dílem Roba Howella, choreografie
Christophera Wheeldona.
Autor díla, francouzský
hudební skladatel Georges
Bizet, zemřel tři měsíce po
uvedení Carmen ve věku
necelých 37 let. Jeho smrt
je často spojována s nezdarem díla, na kterém si
velmi zakládal a v jehož
úspěch věřil.
Carmen je považována
za jeho vrcholnou práci.
Její premiéra 3. března
1875 na jevišti Pařížské
komické opery se však
s velkým ohlasem ani
u obecenstva, ani u kritiků nesetkala. Obecenstvo

nemělo pochopení pro její novátorskou
harmonii a nově pojatou dramatickou stavbu, nebylo připraveno na to, že hrdinkou
opery je mladá cikánka, dělnice z tabákové
továrny a že se děj odehrává na obyčejné
ulici či v krčmě.
I přes tento neúspěch si Carmen během
několika let našla místo mezi repertoáry
všech významných divadel. V roce 1875 byla
hrána ve Vídni a o rok později v Bruselu,
Antverpách a Budapešti. V roce 1878 byla
v italštině uvedena v Petrohradě, Stockholmu, Londýně, New Yorku atd. V Praze byla
Carmen poprvé uvedena na scénu v německém jazyce v roce 1880. Česky pak, v překladu Elišky Krásnohorské, 3. ledna roku 1884.
Teprve osm let po Bizetově smrti nastoupila Carmen svou vítěznou cestu na operní
pódia a od té doby patří k nejhranějším
světovým operám.
Záznam opery o čtyřech dějstvích
Carmen dává Kino Radotín v neděli
17. června od 16.45 hodin.
Lístek v ceně 300 Kč je možné zakoupit i
online přes program kina na stránkách
www.praha16.cz. Délka představení je
3 hodiny a 40 minut (včetně 1 přestávky).

Akce pro místní. Sleva 10 % proti našim
běžným cenám v obchodě. Sleva platí
pouze při platbě v hotovosti.
Kupón platí do 30.6.2012

10 %

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
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Obchod 600 m2
Věštínská 17, Praha 5 - Radotín

Kočárky, autosedačky a výbavička pro miminko.

Věrnostní karta
dáme vám věrnostní kartu
na trvalé slevy
v našem obchodě
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Cena v Kč
Formát
inzerátu

Právě teď
za nejnižší cenu!
NOVÝ
Hyundai i30
již od 289 990,-

Hyundai i20
již od 204 990,-

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE

Vyrábíme levně a kvalitně:
-

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506
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záruka 5 let bez omezení km
asistenční služby zdarma

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)

základní

opakovaná
inzerce

2.- předposl.
strana
3x a více
opakovaná
inzerce

1/64

50 x 27

320.00

1/32

50 x 60

610.00

272.00
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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KUPON NA 20 % SLEVU NA JAKÉKOLIV JÍDLO PRO CELÝ STŮL

Platnost od 15.4. 2012 do 15.6. 2012

České a mexické speciality

ZDRAVOTNÍ POTŘEBY
tel.: 603 377 817, www.zdrapohorackova.cz, info@zdrapohorackova.cz

Informační měsíční periodikum pro
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Městská část Praha 16.
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INSTALATÉRSKÉ POTŘEBY

Vinohrady 62, Radotín, tel.: 733 543 453, kucma@atlas.cz, www.kucma.cz.

• příjem zakázek
• plastové rozvody
vody
• měděné rozvody
• kanalizace
• PVC odpady
• instalační materiál

• bojlery
• keramika
• baterie
• koupelnové doplňky
• umyvadla
• vany a sprchové
Firma KUCMA dále nabízí
vaničky

výrobu kontejnerových stání

Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,
rekonstrukce bytů a domů, připojení plynových kotlů a spotřebičů.

OTVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 8-12, 13-16 hodin

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

tel:

777 171 206

Petr Kučera

Elektrokola CYCLESTAR
(staré) Sídliště 1082
153 00 Praha 5 - Radotín

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

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

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

18. 5.

17.30
20.00

19. 5.

17.30

20. 5.
22. 5.

20.00
16.45
17.30
20.00

23. 5.

17.30
20.00

24. 5.

17.30
20.00

25. 5.

17.30
20.00

26. 5.

17.30

29. 5.

20.00
17.30
20.00

30. 5.

17.30
20.00

31. 5.

17.30
20.00

1. 6.

17.30
20.00

2. 6.

17.30
20.00

5. 6.

18.00

6. 6.

17.30
20.00

7. 6.

17.30
20.00

8. 6.

17.30
20.00

9. 6.

17.30

12. 6.

20.00
17.30
20.00.

13. 6.

17.30
20.00

14. 6.

17.30
20.00

15. 6.

17.30

16. 6.

20.00
17.30
20.00

Dětské filmy:
19. 5.

16.00

26 .5.

16.00

Baby bio:
23 .5.

10.00

Já, padouch 3D USA
120 Kč
Animovaná sci-fi komedie od režiséra Loraxu o zlém padouchovi Gru,
který se chystá ukrást Měsíc – režie: Chris Renaud, Pierre Coffin
Líbáš jako ďábel ČR
135 Kč
Pokračování veleúspěšné komedie pod taktovkou M. Poledňákové
o lásce, rozvodech a návratech – K. Magálová, O. Kaiser, J. Bartoška
John Carter: mezi dvěma světy 3D USA
130 Kč
Sci-fi podívaná podle románu Edgara Rice Burroughse (tvůrce
Tarzana) o výpravě na Mars – Taylor Kitsch
Líbáš jako ďábel ČR
135 Kč
ANDRÉ RIEU – Maastrich, záznam koncertu (více str. 8)
200 Kč
Líbáš jako ďábel ČR
135 Kč
Navždy spolu USA
100 Kč
Romantický film podle skutečné události o velké lásce, která překoná
i amnézii ztráty paměti –- Rachel McAdams, Channing Tatum
Víla Francie/Belgie
80(klub 50) Kč
Kouzelné, naprosto bláznivé – Dominique Abel a Fiona Gordon se
představí jako režiséři a herci ve skvělém filmu, kde ani láska nechybí
Diktátor USA
110 Kč
Komedie v podání Sacha Baron Cohena o poslením mohykánovi mezi
diktátory, který se drží hesla: „škoda rány, která padne vedle…“
Líbáš jako ďábel ČR
135 Kč
Železná lady GB
80 Kč
Film o ženě, která dokázala, že vysoká politika není jen výsadou
mužů – Meryl Streep, Jim Broadbent, Anthony Head
Piráti 3D GB/USA
140 Kč
Animovaná dobrodružná pohádka o smolařských pirátech pro malé
i velké – režie: Peter Lord
Žena v černém USA
80 Kč
Hororový příběh o duchařském starém sídle vyprávěný právníkem
v podání Daniela Radcliffa (Harry Potter)
U 2 – záznam koncertu 3D GB
150 Kč
průřez tvorby rockové skupiny – zvuk 7.1.
Líbáš jako ďábel ČR
135 Kč
Piráti 3D GB/USA
140 Kč
Musíme si promluvit o Kevinovi GB/USA
80 Kč
Malé děti... malé starosti, velké děti... škoda slov... Drama o vztahu
matky a syna, o lásce a obětování – Tilda Swinton, John C. Reilly
Perfect days: I ženy mají své dny ČR
80 Kč
Inteligentní,humorní film o vztazích a ženských touhách podle známé
divadelní hry, 3x nominovaný na Českého lva – režie: A. Nellis
Láska a modřiny Francie
80 Kč
Film vypráví o vztahu plném vášní mezi čínskou studentkou a mladým
dělníkem – Corinne Yam, Tahar Rahim
Piráti 3D GB/USA
140 Kč
Sněhurka a lovec USA
110 Kč
Klasická pohádka převedená do fantasy-thrileru, kde nechybí ani
trpaslíci ani zlá čarodějnice – Kristen Stewart, Charlize eron
Žraloci na s(o)uši Malajsie
DEN DĚTÍ
50 Kč
Animovaná pohádka o dvou žraločích bratrech a jejích cestě na souš,
do lidského světa – režie: Aun Hoe Gou
Tady hlídám já ČR
110 Kč
Rodinná komedie pro všechny generace o dívence se syndromem ADHD
(hyperaktivita) a psu Hugovi – Iva Pazderková
Tady hlídám já ČR
110 Kč
Avengers 3D USA
130 Kč
Superhrdinský tým v boji s nepřítelem, který ohrožuje celý svět – Robert
Downey Jr., S .L. Jackson, S. Johansson
Jih proti Severu USA Filmový klub (více str. 8) 100(70 klub) Kč
Dramatický milostný příběh, odehrávající se v letech občanské
války ( 1861-1873) v USA – Clark Gable, Vivien Leigh
Tady hlídám já ČR
110 Kč
Královská aféra Dánsko
70 Kč
Příběh o vášnivé a zakázané lásce, která změnila celý dánský národ –
Mads Mikkelson, W. J. Nielsen
Máme papeže Itálie
70 Kč
Habemus papam! Film inteligentní a humornou formou vypráví
o trablech s volbou papeže – Michel Piccoli, Nanni Moretti
Nedotknutelní Francie
90 Kč
Nejúspěšnější evropský film tohoto roku, který vidělo přes 28 milionů
diváků – Francois Cluzet, Omar Sy
Happy feet 2 3D USA
80 Kč
Roztomilí tučňáčci ve 3D zpívají, tančí a baví celou rodinu
Čtyři slunce ČR
80 Kč
Příběh rodiny a jejích přátel o touze proměnit svůj život – K. Roden
Prometheus 3D USA
170 Kč
Akční thriller o skupině průzkumníků a jejich výpravě do neprobádaných
koutů vesmíru – režie:Ridley Scott
U 2 – záznam koncertu 3D GB
150 Kč
Jeskyně zapomenutých snů 3D Kanada/SRN
90 Kč
Dokumentární film o fascinujícím objevu, který se navždy zapíše do
dějin – režie: Werner Herzog
Lov lososů v Jemenu GB
90 Kč
Romantická komedie o snaze přesunout tisíce lososů na poušť,
a přesvědčit je, aby tam plavali – Emily Bunt, Ewan McGregor
Nesvadbov ČR/Slovensko
60 Kč
Dokument o vesnici, kde chybí ženy jako partnerky a za každé
narozené dítě je velká finanční odměna – režie: Erika Hníková
Útěk z MS – 1 GB
100 Kč
riller o vzpouře ve věznici uprostřed vesmíru, kde jsou ti
nejhorší z nejhorších – Maggie Grace, Guy Pearce
Don´t stop ČR
110 Kč
Chování teenagerů se v různých dobách příliš neliší, jiné jsou
jen způsoby revolty – režie: Richard Řeřicha
Zatímco spíš Španělsko
80 Kč
Režisér hororů Jaume Balagueró představil snímek, který, i když
je bez hektolitrů krve, působí věrohodně a děsivě – Luis Tosar
Madagascar 3 3D USA
160 Kč
Partičce známých zvířátek se opět nedaří vrátit se domů a pro
tentokrát skončí v Evropě – animovaná pohádka
Nedotknutelní Francie
90 Kč
Avengers 3D USA
130 Kč
Don´t stop ČR
110 Kč
Dobrodružství na pasece ČR
Pásmo animovaných pohádek, kde nechybí krtek a broučci
Sammyho dobrodružství 3D Belgie
Příběh o želvičce, která se chce vrátit domů
Můj vysvlečenej deník ČR
Film vypráví o problémech mladých, vztazích mezi generacemi
a také samozřejmě o lásce – Veronika Kubařová

50 Kč
60 Kč
60 Kč

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

do 25. června
Affection
výstava fotografií Jindřicha Lípy
v Místní knihovně Radotín
v otevírací době knihovny
15. května
Běh naděje
pořádá Základní škola
Praha – Radotín
start v 11.00, 12.00 a ve 14.00 hodin
v areálu Říčních lázní
17. května
Zpívaná
jamsession, aneb setkání muzikantů
a přátel muziky
od 20.00 hodin v areálu Říčních lázní
26. května
RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ:
Velký dětský den
soutěže, zábava, hry a muzika
nejen pro děti
od 13.00 hodin v areálu Říčních lázní
(více viz str. 4)
2. června
RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ:
Královský průvod
před radnicí v ulici Václava Balého
13.45-24.00 hodin
(více viz str. 4)
6. června
Koncert nejmladších žáků
vystoupení žáků
Základní umělecké školy
Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny
od 18.00 hodin
9. června
Rozmarné léto 2012
6. ročník undergroundového festivalu
od 15.00 hodin v areálu Říčních lázní
13. června
Taneční koncert
vystoupení žáků Základní umělecké
školy Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska
Radotín v domě
U Koruny od 18.00 hodin
14. června
Zpívaná
jamsession, aneb setkání
muzikantů a přátel muziky
od 20.00 hodin v areálu Říčních lázní

16. května
Zlatá bula ženská
situační komedie ze středověké knajpy
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
16. května
Promítání pro seniory – Skotsko 1.
Snímky ze svých cest promítá
Vladimír Lindner
klub KLASu od 15.00 hodin
19. května
Zbraslavské trhy
farmářské trhy na Zbraslavském
náměstí od 8.00 do 13.00 hodin
22. května
Zlatá bula ženská
situační komedie ze středověké knajpy
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
23. května
Koncert duchovní hudby
koncert žáků ZUŠ
Kostel sv. Jakuba od 18.30 hodin
26. května
Zbraslavské trhy
farmářské trhy na Zbraslavském
náměstí od 8.00 do 13.00 hodin
27. května
Dětské rybářské závody
na Malé řece od 7.30 do 11.00 hodin
30. května
Zbraslavík
velké finále pěvecké soutěže žáků
základních škol Prahy 16
Divadlo Jiřího Srnce od 17.00 hodin
2. června
Zbraslavské trhy
farmářské trhy na Zbraslavském
náměstí od 8.00 do 13.00 hodin
2. června
Dětský den
hry a soutěže, divadlo, skákací atrakce,
ukázky výcviku psů, ukázky práce
hasičů, záchranné služby ASČR,
Městské policie, občerstvení
areál ZŠ Nad Parkem od 14.00 hodin
9. června
Jíloviště – Zbraslav
jízda na historických velocipedech
(více na str. 4)
16. června
Vančurovské dny 2012
komponované odpoledne pro celou
rodinu – Městská zahrada, městský
dům, Divadlo J. Kašky
Změna programu vyhrazena!
Informace, rezervace: kulturní odd.
ÚMČ Praha – Zbraslav, U Malé řeky 3,
tel.: 257 111 801, kultura@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura

16. června
RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ:
Neckyáda
tradiční soutěž v plavení
nestandardních plavidel, večer
vystoupení kapel
od 13.00 hodin v areálu Říčních lázní
(více viz str. 4)

16. května
Miminka se naučí sama, pokud...
každé miminko má potenciál samo se učit
a vyvíjet – jak mu v tom nejlépe „pomoci“?
rezervace, vstupné 120 Kč, 17.00-19.00 hodin

KLUBOVÁ SCÉNA
v suterénu domu U Koruny
(vchod ze dvora)

17. května
Akademie Pexesa v Divadle J. Srnce
vystoupení jednotlivých kurzů,
vstupné 10 Kč/osobu, 15.00-18.00 hodin

16. května
Popelnice
oceňovaná jednoaktovka V. Pilařové
v podání divadelního spolku
Gaudium
od 19.00 hodin
25. května
Zdeněk Zdeněk
koncert legendy jazzové scény
od 19.00 hodin
30. května
Přednáška letopisecké komise
PhDr. T. Grulich: Češi v zahraničí
od 18.00 hodin
8. června
Qjeten a host Jan Matěj Rak
koncert od 19.00 hodin
21. června
Neviditelné modelky
aneb ženy po čtyřicítce
módní přehlídka butiku Niko
od 19.00 hodin
Kulturní středisko Radotín
nám. Osvoboditelů 44/15
telefon: 257 911 746
více na www.praha 16.eu

18. května
Májové batikování v Pexoklubovně
s sebou bavlněná trika či jiný textil
vstup zdarma, 15.00-18.00 hodin
19. května
Pilates víkend pro rovnou páteř
220 Kč, rezervace, 18.00-20.00 hodin
23. května
Šperky z fimo – tvořivá dílna
základní postupy a techniky pro dospělé
i děti od 10 let, vstup a materiál 290 Kč
rezervace, herna, 17.00-18.30 hodin
25. května
Masky a my v Pexoklubovně
něco z historie, výroba masky
vstup zdarma, 14.00-17.00 hodin
26. května
Pro celou rodinu: Táta je machr!
několikaboj borců a jejich dětských
posádek v hodu polenem, střelbě
vzduchovkou, sjetí Vltavy..., vstup 60 Kč
za jednotku, 14.00-16.30 hodin
30. května
Cohousing
beseda o vědomě budovaném sousedském
společenství, rezervace
vstup 90 Kč, 17.00-18.30 hodin
Žitavského 497, Praha-Zbraslav
recepce: 721 518 248, www.pexeso.org

Philip Roth – Spiknutí proti Americe
Nové vydání úspěšného autorova
románu, fiktivní provokativní hry
s dějinami, líčící osud amerických
Židů za 2. světové války.
Vítězství Charlese A. Lindbergha
v prezidentských volbách v USA
v roce 1940 přináší strach a nejistotu
do všech židovských domácností
v Americe. Prezident veřejně
skandalizuje Židy za jejich úsilí
o zapojení Spojených států do
2. světové války a zároveň uzavírá
přátelskou dohodu s Adolfem
Hitlerem, který okupuje již téměř
celou Evropu.
nakladatelství Mladá fronta
František Niedl – Útěk do pekel
Příběh Pavla Vencla, mladého muže,
který si užíval života plnými doušky,
odráží osud Československa a jeho
obyvatel po 15. březnu 1939. Přestože
by byl hlavní hrdina rád, kdyby se mu
následující události v okupovaném
Československu vyhnuly, zjistí, že to
není možné. Situaci se rozhodne vyřešit
útěkem. Přes Švýcarsko, Francii a Anglii se dostane až za oceán. Kvůli své
konfliktní povaze se často dostává do
dramatických situací, avšak díky své
inteligenci a břitkému smyslu pro humor
se dokáže dostat z každé situace.
nakladatelství Moba
Tomáš Koutek –
Křížem krážem zemí českou
Netradiční průvodce po
architektonických památkách
a přírodních krásách Čech. Autor
slovem i obrazem představuje
nejzajímavější místa, která během
svých turistických výletů navštívil.
nakladatelství Brána
PRO DĚTI:
Dietlof Reiche –
Křeček Ferda v ohrožení
Příběh neobyčejného křečka Ferdy,
který se naučí psát na počítači
a díky tomu se může domluvit se
svým dospělým přítelem. Musí však
uprchnout před vědcem, který jej chce
zkoumat. Na útěku zažije nejen řadu
dobrodružství, ale seznámí se také
s novými kamarády, kterými jsou dvě
veršující morčata a kocour. Příběh je
doprovázen ilustracemi Petra Z. Jelena.
nakladatelství Mladá fronta
Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav
telefon: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@zbraslav.cz

Jih proti severu

znamenán Pulitzerovou cenou, je do
filmu převeden velice věrně. Působivá
atmosféra starého Jihu, uhlazení gentlemani a krásné dámy, bezstarostné
plesy, bavlníkové plantáže a otroci,
svět, do kterého vtrhne občanská
válka – mezi nepřipravené a naivní
Jižany, kteří si vůbec nepřipouštějí, že
by třeba mohli prohrát. Uprostřed toho
všeho se odehrává jeden z nejkrásněj-

Král valčíků naživo

ském městě Ma astrichtu v Holandsku.
Do krásného prostředí
tohoto města se pravidelně sjíždějí tisíce
fanoušků.
Doposud poslední
z těchto magick ých
koncertů byl zachycen
na záznam a nyní přichází do kin. Stejně
jako v letech minulých je tu André Rieu
doprovázen slavným
Orchestrem Johanna
Strausse. Celková délka záznamu
režírovaného Ledou Volleburg je 180
minut – a každá z nich stojí za to!

Radotínský filmový klub uvede
jednu z nejdokonalejších literárních
adaptací, film, který obdržel 8 Oscarů:
za nejlepší film, režii, herečku hlavní
role (Vivien Leigh), herečku vedlejší
role (Hattie McDaniel), kameru, výpravu, střih a scénář!
Děj románu Margaret Mitchell
„Gone with the Wind“, který byl vy-

Vážná hudba není jen pro její zanícené znalce a byla by škoda se jí vyhýbat kvůli studu, že člověk rozpozná
pouze nejznámější árie a klasická opera je pro něho spíš velkou neznámou.
Holanďan André Rieu je o tom pevně
přesvědčen a podle toho také koncipuje
svá vystoupení.
Tento nizozemský houslista, skladatel, kapelník a hudební producent
je mezinárodní veřejnosti znám jako
„Král valčíků“. V Holandsku prodal
doposud více než 2,5 milionu CD
a DVD, celosvětově pak 20 milionů
nosičů. Jeho v ystoupen í se st ala
legendárními. Každoročně pořádá
řadu v ystoupení ve svém domov-

Úroveň: lehká
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ších milostných příběhů Scarlett O‘Harové a světáckého Rhetta Butlera.
Snímek natolik přesáhl svou dobu
(natočen byl v roce 1939), že okouzluje
i dnes - díky silnému příběhu, velkolepé výpravě, krásné kameře i hereckým
výkonům. Jih proti severu ( jedna
z nejklasičtějších klasik) je prostě
dokonalý takový, jaký je. Dlouhý - ale
ne rozvleklý! (Naopak, čím víc času
uběhlo, tím víc klacků bylo hozeno
životu a štěstí hlavních hrdinů pod
nohy). Romantický - ale ne jak z červené knihovny! Výpravný (některé záběry jdou až za hranici úchvatnosti) ale ne rozmařile rozmáchlý! A dojemný - ale ne kýčovitý. Vivien Leigh,
která diváka od začátku pevně uchopí,
aby ho nechala nahlédnout do své
duše i do duše své doby, vdechla život
neuvěřitelné potvoře Scarlett, kterou
ale není možné nemít rád. A pak je tu
bezchybná Hattie McDaniel a „ušatý
ďábel“ Clark Gable, který uchvacuje
něžné pohlaví všech časů...
Jih proti severu uvede Kino Radotín v rámci svého filmového klubu 5. června v 18.00 hodin, délka
filmu je 238 minut.

Radotínské kino uvede záznam
koncertu André Rieu – Live in
Maastricht 2011 v neděli 20. května
od 16.45 hodin.

Vila (The Fairy)

konce s ním po jejich podvodním dobrodružství čeká potomka. Takže jako
správný princ na mopedu se ji pokusí
zachránit z jámy lvové.
Možná se ptáte, kam Víla žánrově
patří, ale jednoduchá odpověď neexistuje. Je totiž kouzelným žánrovým
mixem, který si něco vypůjčil od muzikálů i crazy komedií, nechybí romantika a lyrické zachvění fantasy, ale ani
odcizená poetičnost a la Kaurismaki.
A v něčem jejich pomalu plynoucí
dětská klauniáda připomíná nostalgii
černobílých filmů a nedávnou oscarovou poctu Umělec, což je tím nejlepším doporučením. Tenhle souhrn
zní tak trochu jako recept na to, jak

dává mladý pan recepční načas, možná
proto, že není zrovna snílek s hlavou
v oblacích, takže o tom, co udělat s výhrou ve Sportce, nikdy nepřemýšlel, ale
spíš proto, že chce s tím kouzelným
stvořením zažít ještě několik šílených
dobrodružství. Tahle dobrodružství
jsou rámována kouzelnými tanečními
a hudebními čísly v těch nejšílenějších
lokacích. A zazvonil zvonec a pohádky
je konec, protože pak naši vílu znovu
chytnou a odvezou ji tam, kam patří,
nikoli do lesa, ale do ústavu pro duševně…zvláštní. Jenže krásná víla mu
stačila splnit i ta přání, která nahlas
nevyslovil: zamilovala se do něj, a do-

pejsek a kočička vařili dort, ale celek
je podivuhodně kompaktní groteska
a každý střípek doplňuje ty předešlé
v okouzlující mozaiku. Možná je tomu
tak proto, že tenhle film napsalo, režírovalo a hlavní role zahrálo autorské
trio ze tří různých zemí: Dominique
Abel, Fiona Gordon a Bruno Romy,
kteří už spolupracovali už na filmech
Rumba a Ledovec. Abel je Belgičan,
Fiona Gordon má australské kořeny
a Romy je rodilý Francouz. Společně
vás přesvědčí, že víly nejsou výmyslem
pohádkářů a třeba nějakou spatříte, až
půjdete setmělým městem z kina.

Belgii znáte jako zemi otravných bruselských byrokratů, báječných čokolád
a sladkých pralinek. Ale věděli jste, že
tam žije opravdová víla? Dom (Dominique Abel), noční recepční v hotelu, to
jednoho dne zjistil. Na jeho recepci se
totiž objeví ušpiněná a rozcuchaná dívka jménem Fiona (Fiona Gordon), která
o sobě tvrdí, že je víla. Milému Domovi
nabídne, podobně jako pohádková zlatá
rybka, mu splní tři přání. Dom působí
jako prosťáček, ale jeho dvě chlapská
přání- moped a doživotní zásoby benzínu, mu jeho víla brzy splní.
S posledním třetím přáním si však

Úroveň: těžká

Po tìké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. Poslyte,
nevidìli jsme se u nìkde? Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!
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Klokanka nebo šátek, aneb – jak správně nosit
1 V dal ší části našeho pov ídání by nosítko mělo být sice pevné, aby se
o miminkách opustíme téma dětské páteř nehroutila, ale zase ne natolik,
5 výbavičky
7 a budeme se věnovat téma- aby páteř dítěte nebyla zcela rovná,
tu nošení dětí. Informací v literatuře, nebo ještě hůře, prohnutá do luku či
2 reklamních materiálech i časopisech záklonu. Hlavička miminka by měla
pro maminky je totiž spousta, horší spočívat na vašem hrudníku a mezi
je, že mnohdy
jsou i zcela protichůdné. Vámi a miminkem by měl být jen
1
Zkusíme Vám pomoci se trochu zori- minimální prostor.
7entovat, povíme si něco o jednotlivých Ne no s t e n i k d y m i m i n k o z á d y
typech nosítek i jak miminko správně k sobě-tj. otočené obličejem dopředu.
nosit, zabrousíme
9 i malinko do his- Tato poloha dítěte je naprosto špatná.
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torie. Bude to takový malý seriál na
pokračování, tak se můžete těšit…
Pro dnešek a na úvod trocha dětské
ortopedie.
Pokud pozorujete „čerstvé“ miminko, všimnete si, že samo od sebe má
nožičky přitažené k bříšku a malinko
od sebe. Toto postavení nožiček a kyčlí
se označuje jako abdukčně-flekční poloha. Úhel nožiček k tělu je zhruba 100
stupňů a roztažení do šířky zhruba 40
stupňů. To umožňuje optimální vývoj
kyčelního kloubu, formování kyčelní
jamky a vývoj jádra kyčelního kloubu.
Zádíčka má novorozeně zakulacená, tedy přirozenou kyfózu. Takzvané dvojité esovité prohnutí se vyvíjí
později, postupně, zároveň s psychomotorickým vývojem.
Pokud chceme miminko nosit, měli
bychom tyto fyziologické zákonitosti
respektovat a umožnit tak miminku
zdravý vývoj páteře a kyčlí.
Při výběru nosítka tedy dbáme na
to, aby miminko bylo ve zmíněné
„abdukčně-flekční poloze“. Nosítko
by tedy mělo umožnit přirozené zakulacení zádíček a podsazení zadečku tak, aby kolínka byla zvednutá.
Ideální je, pokud jsou kolínka ve
výši pupíčku nebo minimálně ve výši
zadečku. Mezi nožičkami by mělo
být dostatečné množství látky, aby
nožičky nevisely dolů. V zádové části
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V případě, že se chcete zúčastnit
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ceny,
nebo doneste vyluštěné sudoku na
Zvonařská 888
8 3 6 45 81 Zbraslav
8 009 1 72 86 94 13 25 6 4
32 67 59 1 2 adresu
7 redakce:
9 V. Balého723, 153
Citoslovce
pobídky

Věra Porkertová
Sídliště 1088/28
Radotín

ká – ešeníLehká – ešení

Dagmar Kramperová
Ke Zděři 249/33
Radotín

Stavební
dílec

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 28.5.2012.
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Miminko se v ní prohýbá do luku, nožičky visí dolů. Navíc děťátko vystavujete extrémnímu množství podnětů, které vůbec nepotřebuje. Potřebuje
se schoulit k mamince, poslouchat
její srdíčko a být v bezpečí. V opačné
poloze navíc dítě příliš vystavujete
nebezpečí - máte ho před sebou jako
„štít“. Je mnohem zranitelnější a může
se i nachladit.
Samozřejmě, pokud je dítě větší
(okolo třičtvrtě roku až roku), chce již
pozorovat okolí, mít rozhled a zábavu.
To je něco jiného. Řešení je zcela prosté. Začnete dítě nosit na zádech, nebo
na boku.
Ještě důležitý postřeh pro nosící
rodiče. Nejlépe se zátěž nese na bedrech - zvlášť pro ženy je tento způsob
zátěže přirozenější. Tatínkové mají
sice bytelnější hrudníky a ramena,
ale i jim se určitě nese lépe batoh s bederním pásem než obyčejný „kletrák“.
No a takový desetikilový capart už se
přece jen pronese. Při výběru nosítka
na to pamatujte a konstrukci nosítka
si vyzkoušejte. Nezapomeňte také, že
pokud je miminko co nejtěsněji na
Vašem těle, nošení je lehčí. Mezery
zátěž zvyšují, protože se přesouvá těžiště dítěte od těžiště Vašeho.
Takže - hezké nošení přejeme vám
všem, malým i velkým.

Megamen Boston potřetí vítězem memoriálu
Americký tým Megamen Boston porazil ve
finále 19. ročníku Memoriálu Aleše Hřebeského domácí LCC Radotín a po třech letech
opět získal trofej pro vítěze. Tropické počasí,
plné tribuny diváků, exhibice reprezentace,
ohňová show, dětský kemp a závěrečný
ohňostroj byly vynikající kulisou jednoho
z nejúspěšnějších ročníků v historii.
Finálový zápas začal lépe pro domácí – už
po sedmnácti vteřinách skóroval Radek Skála. Megamen však brzy vyrovnali a rychle se
ujali vedení 4 : 1. Radek Skála a Dominik Pešek pak stáhli na rozdíl jednoho gólu. Američané, pak ale dokázali skórovat, zatímco
útoky radotínského týmu končily na výstroji
brankáře Komera. Herně se radotínští svému
soupeři naprosto vyrovnali, ale rozdíl v efektivitě zakončování a ve střelbě se ukázal jako
klíčový. Megamen nakonec vyhráli 11 : 5

a poté, co vloni ve finále prohráli s kanadským týmem Love You to Death, opět získali
pohár pro vítěze turnaje. Love You to Death
se letošního turnaje neúčastnili, avšak několik jejich hráčů, např. brankář Scott Komer
a útočníci Jamie Plunkett a Mike Drumm
letos nastoupili v dresu Megamen. Bostonští
do finále postoupili přes SK Lacrosse Jižní
Město. Zpočátku byl jejich duel vyrovnaný,
ale nakonce měl podobný průběh jako finále. Megamen předčili soupeše lepší střelbou.
LCC se v semifinále utkal s kanadským
týmem Nova Scotia Privateers, který byl
největším překvapením letošního turnaje.
A byla to napínavá podívaná. Skóre otevřel
parádičkou zpoza branky Petr Poupě, ale
Privateers pak otočili zápas a dostali se do
vedení 3 : 1. Custodes vyrovnali v druhé
třetině a pak se naopak ujali vedení 5 : 3 oni.

Privateers i přes urputnou snahu dokázali
jen snížit na 5 : 4. Zápas o třetí místo byl
další skvělou bitvou. SK Lacrosse Jižní Město a Nova Scotia Privateers se od začátku
přetahovali o vedení a Jižní Město vedlo na
konci třetí třetiny o gól. Privateers odvolali
brankáře a podařilo se jim přečíslení využít a vynutit si samostatné nájezdy. V těch
pak vyhráli 2 : 1 a mohli slavit bronz. Páté
místo získali v zápase proti LC Slavia Praha
kanadští Green Gaels. Dvojnásobní vítězové
Memoriálu byli i letos jedním z favoritů turnaje, ve čtvrtfinále je ale zastavili Megamen.
Pro Slavii je i šesté místo v ostré konkurenci
úspěchem. I zápas o sedmé místo byl až
do konce napínavý a anglický tým London
Knights zvítězil nad Bats Bratislava až na
samostatné nájezdy. Postup Bats do horní
osmičky byl rovněž jedním z překvapení
turnaje. V brance jejich soupeře nastoupil
mladý brankář Jakub Mareš a na úspěchu
Angličanů měl lví podíl. Po zásluze byl
vyhlášen nejlepším brankářem celého turnaje. Jak už je v Radotíně tradicí, turnaj měl
skvělou atmosféru a zcela zaplněné tribuny
hnaly hráče dopředu. Oproti loňsku se herní
úroveň i slabších týmů zvedla a o překvapivé
výsledky nebyla nouze. V zahraničí má turnaj
jedinečnou reputaci a příští, jubilejní dvacátý
ročník bude jistě mimořádný.

Záznamy všech zápasů najdete na
www.net-tv.cz, informace o turnaji vč.
statistik a reportáží ze všech zápasů jsou
na www.AHMemorial.cz.

Radotínský minigolf bude pořádat
tři ligové turnaje
Ještě než slezl sníh z hor, zamířilo
minigolfové družstvo DG Fortuna Radotín
na mezinárodní halový turnaj. Ten se konal
v rakouském městě Steyer nedaleko Linzu.
Šlo již o 22. ročník soutěže, na níž se
sešla družstva z Rakouska, Německa,
Slovinska, Maďarska a České republiky
v celkovém počtu 137 hráčů. Prestižního
halového turnaje se tradičně zúčastní i
reprezentanti uvedených zemí, což svědčí
o jeho vysoké kvalitě. Ani v takovéto
konkurenci se ale mladý radotínský tým
neztratil. Po dvoudenních bojích skončil
ve své premiéře na 9. místě z jednadvaceti
družstev. Pro porovnání – na třetím místě
se umístil úřadující mistr ČR Tempo
Praha.
V soutěži jednotlivců si naši hráči R. Fischer
a R. Vlasák vybrali smůlu až do dna. Po
pěti kolech jim uteklo finále o jediný úder.
Přesto lze účast hodnotit jako úspěšnou a jde

zároveň o dobrou přípravu pro nadcházející
sezónu. Ta byla zahájena 22. dubna
turnajem první ligy v Plzni. Tam nastoupil
radotínský prvoligový
seniorský tým. Za
proměnlivého počasí,
které pro minigolf
nebylo ideální, potvrdil
R adotín vzr ůstající
v ýkonnost dr užst va.
Obsadil dělené
6. – 7. místo z celkem
dev íti zúčastněných.
Výsledek tak může být
příslibem do budoucna.
Pro minigolfový
areál v Radotíně se
pro letošní soutěžní
rok p o dařilo získat
tři ligové turnaje
a v rcholem s ezóny

by měl být 2. ročník mezinárodního
turnaje O pohár starosty Radotína.
Konat se bude ve dnech 4. – 5. srpna.
„Nadále budeme pokračovat ve snaze
rozšířit členskou základnu a dostat se do
podvědomí radotínské veřejnosti. V tom
máme ještě neustále velké rezervy”, tvrdí
Richard Fischer, kapitán radotínského
minigolfového týmu.

Senátorský pohár si odvezl
Jerry DeCamargo!
Již dvacet let pořádají nadšenci, sdružení
v partě nazývající se TarpanClan, o.s., v radotínských Říčních lázních rodeo. To letošní,
Velké radotínské rodeo o Senátorský pohár
pak bylo důstojnou oslavou tohoto výročí:
Rekordní účast dospělých jezdců (43) i juniorů (21) potvrdila, že rodeo v Radotíně
získává v rámci České republiky stále více na
významu a popularitě.
Teď k vlastním výsledkům: První, již
dopolední disciplínou, bylo Třídění dobytčat: juniorské vítězky J. Kučerová, J.
Lisická ml. a L. Pešicová vytřídily jedno
tele nejrychleji. V kategorii dospělých zvítězili T. Burian, M. Tesař a O. Zmeškal. Po
odpoledním slavnostním nástupu uspěli
v disciplíně Rančerské pracovní lasování brazilští účastníci. První byl R. Santano, druhý
J. DeCamargo a třetí byl P. Urban. V Barelovém dostihu se juniorky seřadily takto:
T. Gondášová, P. Mikasová a M. Škorpilová.
Senioři doběhli v pořadí: M. Fencl, D. Indra
a R. Mráz. Vysoce zajímavá disciplína Trailer
Loading simulující nakládání jednoho telete
a dvou koní na přepravník, přinesla v juniorech vavřín vítězství dvojici L Humeni,
P. Mikasová, v seniorech nejlépe zabodovali
R. Holub a L. Levora. Po této disciplíně došlo
na volbu Miss Rodeo 2012. Stala se jí odvážná kočí, která vedla pár huculských koníků
při nástupech, Klára Saláková ze zmrzlického Hucul Clubu. Druhé a poslední rychlostní klání Slalom kolem tyčí vyneslo do

popředí tato jména: M. Škorpilová, L. Humeni a T. Gondášová. Ve stejné disciplíně
seniorů předčila M. Fencla i D. Indru vítězná
V. Valdmanová. Již v pokročilém podvečeru
přišlo na řadu Pokládání telete, disciplína
s mimořádnou finanční prémií a zvláštní
čestnou cenou: kouzelnými rukavicemi starosty Městské části Praha 16 Karla Hanzlíka.
Skvěle výkon předvedl P. Urban. A celkové
výsledky? Nejúspěšnější juniorkou se stala
Zuzana Gondášová, „Dámou rodea“ aneb
Rodeo Girl pak Veronika Valdmanová. Titul
nejcennější – All Around Champion, včetně

krásného Senátorského poháru, který věnoval senátor PhDr. Tomáš Grulich, si odvezl
po zásluze Jerry DeCamargo!

Rallye Praha Revival podruhé
O posledním dubnovém víkendu se uskutečnil 2. ročník společensko – sportovní akce
nazvané Rallye Praha Revival. Jedná se
o jedinečný podnik, jehož ideu stvořil promotér automobilových závodů Eda Patera.
Na pořádání se spolu s organizačním
týmem Edda cupu podíleli členové AK
Bílá Labuť, významnou pomoc a podporu
poskytl ÚAMK s prezidentem O. Vaníčkem.
Nad akcí převzal záštitu pražský primátor
Bohuslav Svoboda. Letos se sešli především
bývalí automobiloví závodníci a příznivci
sportovních a závodních automobilů vyrobených do roku 1985. O účast byl velký
zájem. O tom svědčí 120 posádek, které se
v pátek 6.4. sjely do radotínského učiliště.
Mezi nimi se poprvé prezentovali i zahraniční účastníci, někteří se zkušenostmi ze
soutěží mistrovství světa nebo prestižních
soutěží pro historické automobily. Slavnostní start proběhl na Václavském náměstí
a dodal akci velkolepý lesk. Zahraniční
i domácí posádky byly uneseny atmosférou
místa, na oplátku připravily příznivcům motoristického sportu i náhodným kolemjdoucím podívanou, jaká nemá u nás obdoby.

Posádky měly za úkol urazit 500 km
podle itineráře za dodržování dopravních
předpisů. Časové a tajné radarové kontroly zajišťovaly, aby se z akce nestal závod
na otevřené silnici. K oživení vzpomínek
na časy aktivního závodění a prověření
techniky sloužily tzv. Show stage na uzavřených tratích, kde účastníci předváděli
mnohdy unikátní vozy v závodním tempu.
Ze Show stage byla první noční zkouška na
autodromu v Sosnové. Rychlé automobily
prosvěcující tmu dálkovými světlomety
vytvářely nezapomenutelnou podívanou.
Sobotní program začal opět Show stage na
sosnovském autodromu, pak na bývalém
vojenském letišti Hradčany u Mimoně a na
královehradeckém CzechRingu. V neděli
se všichni představili na oválu Zlaté Přilby v Pardubicích, na Show Stage v Muzeu
Čáslav a poslední kontrola je čekala v Mnichovicích. Pak už následoval přejezd zpět
do učiliště v Radotíně, kde proběhl závěrečný ceremoniál.
Další revival se plánuje na podzim a již
dnes má startovní listinu ze tří čtvrtin
naplněnou.
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MICHAL VAVŘIČKA

Čištění koberců a mytí oken.
Malování a štukování
Topasová 859/33,
Praha 5 - Radotín
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mobil: 604 404 907

INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,
opravy, rekonstrukce, nové montáže.
Václav Císařovský
Ke Zděři 244/23
153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868
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KONTEJNEROVÁ DOPRAVA (AVIE 3,5 TUNY)
Prodej řeziva. Rizikové kácení. Komplexní služby v oboru lesnictví.

PRODEJ PALIVOVÉHO A KRBOVÉHO DŘEVA
Neštípané volně ložené - 30cm, 50cm
Štípané volně ložené - 30cm, 50cm
Skládané - 30 cm, 50 cm, 100 cm
Dubové masivní špalky
Třísky na podpal
Pytlované dřevo
www.drevo-dolezal.cz
tel.: 777 659 546
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