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Volby bez zřejmého vítěze
Dlouze a zodpovědně jsem zvažoval svoji
několikanásobnou nominaci na kandidátní
listinu za Občanskou
demokratickou stranu
v předčasných volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
za pražský region. Rozhodování to nebylo
jednoduché, už z důvodu, že se poslanci
mezi obyvateli netěší velké popularitě,
v některých případech zcela oprávněně,
ale především z důvodu vnímání obrovské
důvěry Vás, spoluobčanů, kterou jste mi při
posledních komunálních volbách projevili
a kterou jsem nechtěl zklamat.
To, že jsem nakonec s kandidaturou souhlasil, záviselo na dvou mých podmínkách,
a to že na kandidátní listině za pražský region nebude žádná kontroverzní osoba a především skutečnost, že jsem od radotínského
místního sdružení dostal silnou podporu,
abych i v případě úspěchu a získání mandátu poslance nadále vykonával funkci starosty a mohl tak pokračovat v rozdělané práci.
Jednotná podpora byla pro mne klíčovou
záležitostí, jelikož práce pro Radotín je pro
mne tím nejdůležitějším. To, že moje kandidatura nakonec nevyšla, je demokratickým
výsledkem voleb a neúprosným zrcadlem
pro politické strany, které byly od 90. let
hegemonem na české politické scéně.
Já osobně ze svého výsledku zklamán
nejsem. Získal jsem nové a nezastupitelné
zkušenosti a dosáhl jsem především toho,
že v Městské části Praha 16, tedy v Radotíně, získala ODS, patrně díky mé nominaci,
jediného vítězství na území hl. m. Prahy a já
osobně jsem zde od voličů získal nejvíce
preferenčních hlasů, více než lídři všech
politických stran a hnutí ucházející se
o přízeň v předčasných volbách. Rok před
komunálními volbami je to pro mne velká
satisfakce a obrovský impuls do další práce
pro místo, kde žiji a které miluji. V kontextu
komunikací s desítkami Pražanů v době volební kampaně, při které mi sdělovali, že ze
stavu v politice jsou zklamáni a postrádají
elementární jistotu, jsem rád, že pro mnohé
z Vás tou jistotou jsem opakovaně právě já
a moji kolegové na radotínské radnici. Velice si této důvěry vážíme.
Chtěl bych poděkovat za obrovskou
podporu, kterou jste mi v průběhu volební
kampaně vyjadřovali, a především pak za
Vaše hlasy, jež jste vhodili do volebních
uren. Bohužel to nestačilo, jelikož se ve velice krátké volební kampani nepodařilo další
voliče přesvědčit o postupné rehabilitaci
a změnách, které v naší straně a především
v pražském regionu probíhají a že ODSku
stojí za to opět volit. Rozumím tomu. Mnozí
čekáte na markantnější výsledky, a to je
dobře. Ještě jednou děkuji Vám všem za těch
více jak 3 tisíce preferenčních hlasů. Je to pro
mne motivace do další práce a boje za získání důvěryhodnosti politické strany, která na
naší politickou scénu jednoznačně patří.

Letošní předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky přinesly zajímavé výsledky,
a to nejen v celorepublikovém, ale
i lokálním měřítku: na šestnáctce jsou
vítězové hned tři.
Jasného vítěze voleb by v těchto
dnech našel málokdo. Nejen proto,
že dopředu zřejmý subjekt s nejvyšším počtem hlasů – Česká strana
sociá lně demok ratická – získa la
pouze 20,45 procenta, s nimiž nejenže nesestaví jednobarevnou vládu se
zády krytými z KSČM, ale ani jinou
silnou levicovou exekutivu. Navíc po
rozporech v nejužším vedení ČSSD
těsně po volbách se tato strana začala stávat lehce nedůvěryhodným
partnerem.
Skutečným vítězem tedy je zcela
nový subjekt na domácí politické scéně, hnutí miliardáře Babiše ANO 2011.
Přestože jeho lídr od začátku kampaně
hovořil o tom, že do vlády v žádném

případě nemíří, nyní se musí rozhodovat mezi vládní odpovědností (tolerancí) a nezodpovědným vyvoláním
předčasných voleb. Bez podpory tohoto hnutí totiž nikdo vládu nesestaví.
Volebním fiaskem skončilo vládnutí pravice po roce 2010. Výprask
dostala nejen TOP 09, strůjce všech
nepříjemných ekonomických reforem, včetně opakovaného zvyšování
daňových sazeb, ale hlavně ODS,
která dosáhla pouhých 7,72 % všech
hlasů a jen o procento „porazila“
další velké překvapení voleb, Úsvit
přímé demokracie Tomio Okamury,
a do Parlamentu se opět vracející
lidovce (KDU-ČSL).
Situace v Praze je tradičně odlišná,
zde pravice nadále vítězí, ale s výrazně horšími výsledky než dříve.
V metropoli sice vyhrála TOP 09
s 23 procenty, ale již druhé bylo ANO
v závěsu s ČSSD. ODS skončila až
čtvrtá s necelými 12 %.

Nová hřiště díky biotopu
Nové víceúčelové hřiště za II. stupněm základní školy v Radotíně už slouží nejen žákům, ale i široké veřejnosti
(v odpoledních hodinách). Původní
hrací plocha uvolnila místo budově,
která bude patřit zázemí biotopu. A na
„Elbrusu“ vzniká špičkové hřiště na
pétanque.
V areálu školy je nyní k dispozici atletická dráha, dopravní hřiště

a nově víceúčelové hřiště určené
pro m íč ové sp or t y. I nve s torem
a kce bylo H lav n í město Pra ha .
Slavnostní předání řediteli základ-

Zveme Vás
na předváděcí
jízdu

ní školy Mgr. Zdeňku Stříhavkovi
se konalo 15. října a zúčastnil se ho
Mgr. Karel Hanzlík, starosta Městské
části Praha 16, se svým zástupcem
Mgr. Miroslavem Knotkem, v jehož
gesci je školství a sport. „Nedávno
vyšel v Mladé frontě DNES článek
o vztahu dětské populace ke sportu,
podmínkách pro sportování a nedostatku dobrovolných trenérů. V Radotíně je situace s podporou sportu přesně opačná. Vytvářet podmínky
pro to, aby děti mohly
sportovat, a podporovat
sportovní organizace, to
je u nás ve srov nání
s Pra hou a širokým
okolím věc zcela ojedinělá,“ uvedl Mgr. Miroslav Knotek.
Výstavba hřiště nestála radotínskou radn ici
ani korunu, neboť jde
o součást realizace celého areálu budoucího
biot opu (t j . s a mo č i s ticích jezer, která budou sloužit
jako koupaliště). Tím ovšem přesun
sportovišť v rámci této velké inves-

Ne jji ž n ě j š í
část Prahy
se tentok rát
u k á z a la ja ko
vel m i neje dnotná. Zatímco
pražský vítěz
TOP 09 se nenechala nikým
před st i h nout
v Lipencích, Velké Chuchli ani Zbraslavi (vysoké zisky 26 až 30 %), Lochkov byl jednou z pražských městských
částí, kde ANO porazilo všechny
ostatní (ač TOP 09 jen o 0,5 procenta).
Zcela výjimečným místem se nakonec
stala samotná Praha 16. Pouze a jen
v Radotíně dokázala v celé Praze
zvítězit ODS, a to díky čtyřce na její
kandidátce, místnímu starostovi (druhá TOP 09 zde zaostala o 3 a ANO
o téměř 7 procent). Přímo Karla Hanzlíka zakroužkovalo 675 voličů, tedy
72,34 % z těch, co podpořili ODS.
Z dalších výsledků, které jsou
přehledně zpracovány v tabulce, je

Zimní údržba
2013-2014
Noviny Prahy 16 přinášejí tradičně
na prahu zimní sezony souhrnné informace o údržbě komunikací ve všech
městských částech šestnáctky. Co zůstává stejné a co je letos nového?
Radotín
V kostce se dá říci, že Městskou
část Praha 16 nečeká letos v zimní
údržbě žádná revoluce. Po vedených
jednáních a závěrečné organizační
schůzce starosty Mgr. Karla Hanzlíka

Na grantech rozděleno
1,7 milionu
Městská část Praha 16 rozdělila v letošním roce radotínským neziskovým organizacím částku 1 670 503 korun. V ní
jsou zahrnuty i prostředky pro subjekty
poškozené červnovou velkou vodou.
Grantový program určený pro nestátní neziskové organizace působící
v oblasti sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit „Rekonstrukce,
odstranění havárií nebo modernizace zařízení v majetku organizací
v MČ Praha 16 (Radotín) a nebo

ŠKODA RAPID SPACEBACK již v prodeji
s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu

od 269.900 Kč

ZDARMA

Jak jsme vás informovali již v minulých Novinách Prahy 16, po více
jak 20 měsících konečně skončila
neuvěřitelná anabáze kolem veřejné soutěže na výběr zhotovitele na
budování technické v ybavenosti
několika radotínských ulic, ve kterých stále chybí dnes již standardní
infrastruktura. Pro obyvatele ulic
Otínská, Jelenovská, Dehtínská a Javořická to znamená, že se po dlouhé
době dočkají kompletní výstavby
vodovodní sítě, dešťové a splaškové
kanalizace, plynovodu a realizace
nového povrchu komunikací včetně
defi nitivních úprav chodníků, což
bude mít i významný estetický vliv.
K předání staveniště a tedy k zahájení prací došlo 10. října, poté co byla
v rekordně krátkém čase od posvěcení
akce Zastupitelstvem hl. m. Prahy
podepsána na Odboru městského
investora hl. m. Prahy smlouva se
zhotovitelem stavby – firmou Čermák
a Hrachovec, a.s. To pro radotínskou
radnici znamená, že do konce roku,
za předpokladu příhodných klimatických podmínek, bude poměrně slušná
rozestavěnost celé stavby, což je samozřejmě dobré pro argumentaci pro
plynulé financování celé akce z rozpočtu hl. m. Prahy i na příští rok.
Do poloviny listopadu se stihne
postavit prvních sto metrů splaškové
kanalizace, a to v ulici Dehtínská. Po
pokládce dočasného povrchu se práce
přeruší a pokračovat se s nimi bude
na jaře příštího roku. V ulici Javořické
by pravděpodobně ještě před zimou
měla být zahájena stavba čerpací stanice pro splaškovou kanalizaci.
První schůzky s občany dotčených
ulic již proběhly – k dalšímu setkání
dojde přibližně v březnu až dubnu
následujícího roku. To se se zástupci
radotínské radnice, investorem a projektantem sejdou obyvatelé z dalších
dotčených ulic, kde má být budována
nová infrastruktura. Pozvánka jim
bude doručena přímo do schránky.
Kompletně technicky vybavené
by měly být tyto lokality do konce
května 2015. Celá akce, jejímž investorem je hlavní město Praha, by
podle nabídkové ceny měla vyjít na
106,5 mil. Kč bez DPH.

Sběrné dvory obnovily
zpětný odběr baterií
Od října letošního roku jsou všechny sběrné
dvory Hlavního města Prahy vybaveny nádobou určenou ke sběru použitých přenosných
baterií a monočlánků.
Do těchto nádob je možno odkládat
pouze přenosné baterie a monočlánky,
což jsou veškeré suché galvanické články
(primární i sekundární) bez ohledu na
značku nebo elektrochemický typ do
hmotnosti 750 gramů. K přenosným bateriím nelze řadit tzv. mokré galvanické
články, které obsahují elektrolyt v kapalné
fázi (např. startovací olověné autobaterie).
Tyto baterie budou stále od občanů odebírány v režimu nebezpečných odpadů.
Odpad je možno odkládat do plastové
nádoby modré barvy o kapacitě 55 litrů

a rozměrech 345 mm x 530 mm x 303 mm.
Podle informací společnosti ECOBAT
bylo v hlavním městě v roce 2012 odevzdáno k recyklaci rekordních 325 302 kilogramů přenosných baterií a akumulátorů, což
představuje 0,26 kilogramu na jednoho
obyvatele Prahy.
V porovnání s ostatními kraji České
republiky je Praha nejúspěšnější z hlediska
celkového objemu. Výrazně ovšem zaostává
za ostatními regiony z hlediska množství
baterií a akumulátorů odevzdaných veřejností. Plných 85 procent totiž odevzdaly
v Praze firmy a jen 15 procent veřejnost. Podobný poměr nebyl zaznamenán v žádném
z českých či moravských krajů.

Pozor na falešné popeláře
V uplynulých týdnech byly zaznamenány
případy, kdy dvojice mužů v popelářských
oděvech oslovovala občany obcí Černošice
a Sulice s prosbou o finanční příspěvek na
pohřeb jejich kolegy. Společnost Pražské
služby rozhodně odmítá, že by mohlo jít o její
pracovníky.
„Zaměstnanci společnosti Pražské
služby mají jakékoliv podobné aktivity
v ýslovně zakázány a porušení tohoto nařízení je tvrdě postihováno,“ uvedl
mluvčí společnosti Pražské služby Julián
Záhorovský. K variantě, že šlo o podvod-

níky, kteří se za popeláře jen vydávali, se
přiklání i starosta obce Sulice Petr Čuřík.
„Považujeme za nepravděpodobné, že by
se jednalo o pracovníky Pražských služeb,
které známe i osobně, a víme, že jde o spolehlivé lidi,“ uvedl.
Mluvčí Záhorovský upozorňuje, že se
případy falešných popelářů žádajících
o peníze objevily i v minulosti. „Nejaktivnější bývají zejména v zimě, v období
před Vánocemi. Doporučuji občanům,
aby informovali policii, pokud by s podvodníky vešli do kontaktu.“

Víčka budou pomáhat Jankovi
Devatenáctiletý Janko Feranec z Radotína se narodil s dětskou mozkovou obrnou.
Navzdory intenzivní rehabilitaci skončil na
invalidním vozíku. Pomoci mu mohou víčka
z PET lahví.
Díky speciálnímu obleku, který je určen na podporu chůze a zlepšení stability
pacienta, by mohl udělat pokrok i v pohybové oblasti – udělat samostatně pár kroků
a nebýt odsouzen pouze na vozík. Speciální
léčba a pobyt jsou finančně náročné – zapotřebí je částka 102 000 Kč. Rodiče Janka

budou žádat v roce 2014 o příspěvek pojišťovnu, ale v případě již zletilé osoby není
jisté, že bude poskytnut. O sbírce jsme již
informovali (viz NP16 č. 9/2013).
Finance je možno získat formou sběru
víček z PET lahví od mléka, džusů, šťáv či
limonád (ne však od šamponů, aviváže,
atd.). Jeden kilogram víček má hodnotu tří
korun.
Víčka můžete odevzdávat na tato sběrná
místa, jejichž počet se od minulé akce „pro
Kristýnku“ rozšířil:

» všechny 4 budovy místního úřadu v Radotíně (Václava Balého 23,
náměstí Osvoboditelů 21/2a, náměstí Osvoboditelů 732, Sídliště 1600)
» Místní knihovna, Loučanská 1406/1a, Radotín
» Kulturní středisko, nám. Osvoboditelů 44/15, Radotín
» Dům s pečovatelskou službou, K Cementárně 1522/1c, Radotín
» všechny objekty Mateřské školy Praha - Radotín (jen pro rodiče
a rodinné příslušníky, ne pro širokou veřejnost)
» Petrklíč, nám. Osvoboditelů 1368, Radotín
» Gymnázium Oty Pavla, Loučanská 520/1, Radotín
» Základní škola (praktická), nám. Osvoboditelů 1368, Radotín
» Sportovní hala Radotín, U Starého stadionu 378/16
» SOU (zemědělské), Pod Klapicí 11/15, Radotín
» Kadeřnictví Martina, Nýřanská ulice, Radotín
» Zahradnictví Pragof lora, Výpadová 798, Radotín
» Kostel sv. Petra a Pavla – fara Radotín
» Jeden strom, o.s., Vykoukových 623/7, Radotín
» MŠ Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17
» MŠ Korálek, Klausova 2448/6, Praha-Stodůlky
» ZŠ Františka Kupky, Františka Kupky 350, Dobruška
» Speciální škola Modrý klíč, Smolkova 567/2, Praha 4-Kamýk
» TRIVIS, SŠ veřejnoprávní, Libčická 399/8, Praha 8-Čimice
» Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1
» Haug-Land s.r.o., Chomutovská 205, Klášterec nad Ohří
» Atoda Telemarketing, spol. s r.o., Čechova 1, České Budějovice
» Subaru ČR, s.r.o., Pekařská 638/5, Praha 5-Jinonice
» EMPO s.r.o., Jeremenkova 763/88, Praha 4-Podolí
» Alpiq Energy SE, Rohanské nábřeží 670/19, Praha
» LAK – DESIGN s.r.o., Aranžérská 504, Praha 9-Klánovice
Přispět lze také přímo na účet Nadačního fondu Algo, který pro Janka tuto sbírku
organizuje. Je veden u České spořitelny
a jeho číslo je 4999042/0800. Jako variabil-

ní symbol uveďte heslo JANEK. Sbírku organizuje Nadační fond Algo ve spolupráci
s Městskou částí Praha 16.

Odcizené kolo ve škole

V pátek 27. září před polednem prověřovala autohlídka městské policie oznámení kvůli krádeži horského kola z objektu I. stupně radotínské ZŠ v Loučanské
ulici. Šlo o bicykl v hodnotě 25 000 Kč, navíc uzamčený ve stojanu. Oznamovatelka uvedla popis muže, který v 10.45 hod. procházel po chodníku kolem školy
a vedl téže horské jízdní kolo s tím, že by se mohlo jednat o pachatele krádeže.
Policejní hlídka pak na základě místní znalosti provedla kontrolu centra Radotína. V ulici Vrážská v blízkosti vlakového nádraží hlídka zpozorovala osobu
odpovídající výše uvedenému popisu, odcizené jízdní kolo se ale na místě nenacházelo. Podezřelého muže si převzala Policie ČR.

Strážníci pomohli ženě s mozkovou mrtvicí

Autohlídka strážníků městské policie zpozorovala na ulici ležící starší ženu, již
se pokoušel zvednout u ní stojící muž. Stalo se tak v neděli 13. října po čtvrté
hodině odpolední na křižovatce ulic Stadionová a Ke Zděři v Radotíně. Muž
uvedl, že manželka pravděpodobně prodělala mozkovou mrtvici. Policisté ihned
přispěchali na pomoc, kontaktovali rychlou záchrannou službu a do příjezdu
sanitky postupovali podle pokynů operátora. Nemocnou záchranáři odvezli do
Fakultní nemocnice v Motole.

Nejčastější otázky
Novela živ nostenského z ákona
č. 309/2013 Sb., která nabyla účinnosti
17. října 2013, mimo jiné reguluje prodej
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Co je nového?
Ke změně došlo přidáním několika
slov k dosavadnímu předmětu podnikání koncesované živnosti o slova
„a prodej kvasného lihu, konzumního
lihu a lihovin“. V příloze č. 3 Koncesované živnosti je tedy nově znějící
název živnosti „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin
a ostatních alkoholických nápojů
(s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)
a prodej kvasného lihu, konzumního
lihu a lihovin“.
Úprava se bude v z ta hovat na
všechny podnikatele, kteří se zabývají distribucí a prodejem lihovin jak

podnikatelům, tak
konečným spotřebitelům. Jedná se
tedy nejen o obchody a restaurační zařízení, ale
i dopravní prostředky (autobusy,
vlaky apod.).
Podle přechodných ustanovení
může podnikatel, který je ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo
lihoviny, pokračovat v této činnosti
po dobu 6 měsíců od účinnosti této
novely, tedy od 17. října 2013. Během
této doby musí požádat o koncesi pro
prodej kvasného lihu, konzumního
lihu nebo lihovin. Tato žádost nepodléhá správnímu poplatku a nevyžaduje
dokládání odborné způsobilosti. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti
o koncesi zaniká podnikateli právo toto
zboží prodávat.

Nový občanský zákoník a spotřebitelé
Od 1. ledna 2014 nabude účinnosti
nový občanský zákoník, který ve 3081
paragrafech upraví podstatnou část
problematiky občanského a obchodního práva. Změny přinese také v právech
spotřebitelů. Sdružení dTest zahajuje
informační kampaň, která má hlavní
změny českým spotřebitelům objasnit.
Pět částí, sedmnáct hlav a sedmdesát tři dílů – největší změna občanského a obchodního práva v české
historii je impozantní. Svým
rozsahem hravě překoná jakýkoliv předpis, který u nás
kdy platil, a nezůstane mnoho
životních situací, které by zákoník neřešil. Nový občanský
zákoník, pro který se vžila
zkratka NOZ, chce mimo jiné
chránit slabší stranu, jíž je
často právě spotřebitel. S novou právní úpravou souvisí
nejen zavedení mnoha nových
pojmů, ale také další změny,
ve kterých nemusí být snadné
se zorientovat.
„Nejlepší ochranou je pro
každého spotřebitele především znalost jeho vlastních práv
a povinností,“ zdůrazňuje právní
poradce dTestu Miloš Borovička. „Připravujeme proto informační brožuru,
která má spotřebitelům pomoci se
v nové úpravě zorientovat. Na našich
stránkách jsme také spustili souvislý

seriál informačních článků a podrobně se budeme nové úpravě věnovat
i v průběhu příštího roku v časopise
dTest.“ Konkrétní dotazy a problémy sdružení řeší se spotřebiteli již
nyní v poradně na lince 299 149 009.
Nová právní úprava stojí na zásadách spravedlnosti a svobody, zároveň
však počítá také s tím, že každý člověk
má svůj rozum, umí jej používat a je
přiměřeně opatrný. V novém předpisu se předpokládá, že každý
jedná poctivě a v dobré víře,
nepoctivost jednání se bude
muset prokazovat. Podle nové
úpravy bychom tedy měli
každé jednání považovat spíše za platné než za neplatné,
což má předcházet vyhýbání
se závazkům kvůli drobným
chybám, náhodám či nedorozumění.
Seriál článků, které postupně objasňují jednotlivé
změny, naleznete již nyní pod
odkazem www.dtest.cz/NOZ.
Pro podnikatele je k problematice NOZ připraveno
několik bezplatných „webinářů“, což
jsou krátké jednotématické kurzy,
které probíhají on-line přes internet a jsou zdarma. Jejich harmonogram je zveřejněn na adrese http:
//www.dtest.cz/clanek-2298/webinarepro-podnikatele.

Jak vybrat ten nejlepší hypotéční úvěr?
Hypotéční úvěr je vždy spojen se
zástavou nemovitosti. Je to typ úvěru,
který má prioritně sloužit k řešení otázky bydlení.
Jednoznačně platí, že pokud není
na nákup nemovitosti dostatečná hotovost, je potřeba vzít úvěr, většinou
hypotéční. Otázkou bydlení je ale
i majetkové vypořádání po rozvodu či
vyřešení dědictví v rodině. Hypotéku
lze využít na výstavbu,
přestavbu a rekonstrukci nemovitosti, kterou
již máme ve vlastnictví
nebo kupujeme. Lze s ní také vyřešit
bytovou privatizaci v rámci jednotlivých obcí a měst nebo si pořídit rekreační bydlení. Pokud jde ale o koupi
družstevního bytu (a tedy o koupi práv
na užívání družstevního bydlení), dá
se financování řešit jiným typem úvěru
(bez zástavy) či hypotékou s jinou
zástavou nemovitosti.
Novým trendem jsou hypotéky jako
investice do nemovitosti. Ta může
jednou svým pronájmem generovat
pasivní příjem nebo sloužit jako levné
startovací bydlení pro děti. Pokud má
zájemce kvalitní příjmy a jinou nemovitost na území republiky, kterou
nabídne bance do zástavy, může si
tímto způsobem zakoupit nemovitost
někde u moře.
Pokud nemovitost kupujete a prodáváte současně, lze si vzít hypotéku se
zápočtem (ihned po prodeji nemovi-

tosti jde vložit získané peníze do úvěru a tím si okamžitě snížit náklady).
Jaká banka je ta nejlepší?
Kvalitní podmínky by měla nabídnout banka, v níž si vedete účet a na
nějž vám chodí výplata. Někdy je výhodné využít i marketingových akcí,
které jednotlivé banky pro své nové
klienty nabízejí. Pozor také na poplatky, ať již pravidelné či jednorázové,

jsou v nich velké rozdíly. Důležitá je
RPSN (roční procentní sazba nákladů), která již veškeré náklady s úvěrem
obsahuje. V každém případě jde o peníze a je více než na místě staré známé
rčení „Dvakrát měř a jednou řež“.
Ten, kdo si může dovolit „investovat“
čtrnáct dní dovolené, aby vyrazil do
všech bank pro jednotlivé nabídky,
které si pak následně doma odborně
porovná, by to měl udělat.
Ostatním specialisté z Fincentra
doporučují: „Nechte si od sv ých
příbuzných, známých či kolegů, kteří
již tímto procesem prošli, doporučit
opr avdu k v a l it n í ho f i n a nč n í ho
konzultanta, který udělá tuto práci za
vás a zadarmo (platí ho totiž banky).
Pokud je opravdu zkušený a schopný,
zajistí u banky podmínky, o kterých se
vám ani nesní.“

Stěhování pracovišť ÚMČ Praha 16.
Rekonstrukce střechy radotínské radnice v ulici Václava Balého 23 pokračuje další etapou. Výměna střešních
konstrukcí a krytiny na jižní a východní straně budovy, která byla zahájena v půli září, již byla ukončena,
v kanceláři Oddělení životního prostředí je však ještě třeba osadit nová
střešní okna a opravit narušené omítky. Vzhledem k tomu se tři pracovnice tohoto oddělení 24. října dočasně
přestěhovaly do kanceláří stavebního
úřadu v přízemí radnice v ulici Václava Balého 23 (Ing. Hűbnerová do
čísla 4, Ing. Jarmová a Ing. Nováková
do čísla 7). Dne 30. října byla zahájena
druhá etapa opravy střechy, tentokrát
na severní a západní straně radnice.
Téměř celý Odbor místního hospodářství (Bc. Švitorka, Z. Lacinová
a Z. Vodolánová) je po celý listopad
umístěn v zasedací místnosti pobočné
budovy Úřadu městské části Praha 16
na náměstí Osvoboditelů 21/2a, kde
jsou k d ispozici na telefonech
234 128 215 a 234 128 219. Jediný
pracovník (M. Zeman) se přesunul na
Oddělení správy obecních nemovitostí na adrese Sídliště 1600 (telefony
257 910 118 a 257 912 961). Přesné
datum návratu pracovníků na jejich
stabilní pracoviště zatím není stanoveno, délka druhé fáze opravy střechy se však odhaduje na celý měsíc
listopad. Aktuální informace budou
průběžně zveřejňovány na stránkách
městské části www.praha16.eu. Úřad
městské části Praha 16 se občanům
omlouvá za způsobené obtíže.
Uzavírka v ulici Dehtínská. V rámci
probíhající stavby „TV Radotín, etapa
0019, Viničky“ bude až do 20.12.2013
realizována uzavírka v radotínské ulici Dehtínská (v úseku: Na Viničkách –
po čp. 1410/5). Zhotovitelem stavby je
společnost Čermák a Hrachovec a.s.
Uzavírka v ulici K Lázním. Z důvodu pokračování výstavby čerpací
stanice a vodovodní přípojky v rámci akce „Revitalizace území po bývalé
ČOV“ bylo povoleno prodloužení
doby trvání uzavírky v radotínské
ulici K Lázním (v úseku: Loučanská – K Berounce) s termínem do
19.12.2013. Objízdná trasa je vedena
ulicemi Loučanská – Macháčkova
(K Lázním) – Ke Zděři – Stadionová –
Na Rymáni – K Berounce. Zhotovitelem stavby jsou Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o.
Uzavírka v ulici K Vejvoďáku. V rámci výstavby vodovodní a kanalizační
přípojky bude až do 20.11.2013 realizována úplná uzavírka ve zbraslavské
ulici K Vejvoďáku (v úseku: Šulcova –
Staniční). Zhotovitelem stavby je společnost JECH & NOVOTNÝ s.r.o.
Omezení průjezdu ulicí Oddechová.
Z důvodu výstavby vodovodních a kanalizačních řadů v rámci akce „Lipence Villas – soubor obytných domů“
se cca od poloviny listopadu předpokládají dopravní omezení v ulici
Oddechová (v prostoru od křižovatky
s ul. Černošická v délce cca 80 m).
Práce budou prováděny po částech
tak, aby byl podél záboru zachován
obousměrný provoz, vedený částečně po stávající provizorní panelové
komunikaci. Zhotovitelem stavby je
spol. Revis – Praha, s r.o.
Bioodpad z Lipenců. Velkoobjemový
kontejner na bioodpad bude přistaven
v sobotu 23. listopadu od 9 do 12 hodin v ulici K Průhonu.
20 let ROPIDu. V rámci oslav 20 let od
vzniku organizace ROPID je na sobotu 23.11.2013 připraven Den Pražské
integrované dopravy. Centrem dění
bude Království železnic na pražském
Smíchově. Zde bude bohatý doprovodný program pro celou rodinu
(např. prohlídka Království železnic
s 50% slevou, výstava o historii PID,
odborné přednášky, soutěže a hry
pro malé i velké). Dále bude možné
se zdarma svézt historickými vozy
metra, vlaku, tramvaje i autobusu na
příměstském okruhu v jihozápadní
části Prahy. Jednotlivé nostalgické
linky budou jezdit v hodinovém intervalu cca mezi 10.00 a 16.00 hod.
Podrobný program je k dispozici na
www.ropid.cz.

Volby bez zřejmého vítěze
vybočují Lipence s 2,89 %)
a Strana zelených kolem
4-5 %. Naopak Úsvit by se
do Parlamentu nedostal nejen v celé Praze (3,19 %), ale
ani v Praze 16 (podpora jen
kolem 3-4 %).

ještě vhodné upozornit na
podobnou „šestnáctkovou“
podporu sociální demokracii (mezi 11 a 13 procenty,
k romě Lipenců: necelých
9 %). A i menší strany si
vedly obstojně: lidovci se
pohybovali kolem 5 % (opět
Název

ČR

Na grantech rozděleno 1,7 milionu

Praha

Velká
Chuchle

Radotín

13.12

11.97

12.95

11.78

Lipence Lochkov

ČSSD

20.45

14.09

8.61

TOP 09

Zbraslav

11.99

23.03

26.50

20.11

29.56

19.13

26.08

ODS

7.72

11.99

17.59

13.68

13.95

22.34

13.51

KDU-ČSL

6.78

5.46

2.89

5.02

3.55

4.19

5.50

ÚSVIT

6.88

3.19

4.38

3.35

3.88

3.35

3.31

ANO

18.65

16.46

19.45

20.67

15.19

15.63

16.57

KSČM

14.91

8.52

6.31

8.93

5.78

7.54

7.15

3.19

6.45

4.00

3.63

5.78

4.35

6.47

59.48

64.14

74.13

70.12

73.57

69.52

68.40
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Nová hřiště díky biotopu
tiční akce nekončí. Ustoupit muselo
i hřiště na pétanque, které nově najdete
na „Elbrusu“, tedy za kurty plážového
volejbalu RSK. (O turnaji, který se na
tomto sportovišti odehrál, se dočtete na
straně 9 tohoto čísla Novin Prahy 16).
Prozatím jedno hřiště o rozměrech 15x8 metrů vystavěly Technické
služby Praha - Radotín nákladem cca

45 tis. Kč. Gumové obrubníky okolo bouloviště jsou od radotínského
Pragoelastu, na místo je navezeno
35 cm štěrku a 5 cm štěrkového prachu. Na kopečku je však prostor i pro
hřiště druhé – v plánu je boulodrom
o rozměru 15x12 metrů, což jsou tři
profi dráhy pro pétanque. Celkově tak
vznikne pětice špičkových hřišť.

organizací spravujících majetek MČ Praha 16“
byl vyhlášen již v květnu tohoto roku. Následně došlo k jeho zrušení kvůli letní povodni. Z důvodu dlouhodobé podpory volnočasových aktivit a organizací působících
ve sportu, tělovýchově a kultuře byl znovu
vyhlášen, a to tentokrát na „Rekonstrukce
sportoviště po povodni, odstranění havárií
nebo oprava zařízení v majetku organizací
v MČ Praze 16 (Radotín) a nebo organizací
spravujících majetek MČ Praha 16“.
Grant se zaměřil na pomoc radotínským
organizacím, především těm, které byly
zasaženy povodní, a organizacím, jež mají
ve svém vlastnictví nemovitosti,
zařízení anebo které spravují
majetek ve vlastnictví Městské
části Praha 16. O ten se starají
z hlediska své činnosti a dlouhodobě se potýkají s nedostatkem
investičních prostředků na různé opravy nevyhovujících stavů,
modernizace zařízení či odstranění
havarijních stavů. Cílem podpory je pomoci zlepšit podmínky těchto organizací
a přispět tak k rozšiřování aktivit oddílů,
které ve veliké míře pracují i s dětmi.
Zastupitelstvo Městské části Praha 16
na svém mimořádném zasedání 16. října
schválilo přidělení fi nančních prostředků
na projekty v rámci tohoto programu. Celkem bylo přijato 8 žádostí. Ty posuzovala
Grantová komise a ověřila, zda žadatelé
o grant splňují Obecné podmínky grantového programu podpory sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit v MČ Praha 16 (Radotín) na rok 2013. U jedné
žádosti podmínky nebyly splněny, a tak

byl grant doporučen u sedmi projektů.
Celková částka, která byla rozdělena mezi
tyto projekty, činí 920 803 Kč.
Cílem poskytování grantů z rozpočtu
Městské části Praha 16 je podpora celoroční činnosti subjektů a jednorázových
volnočasových, sportovních, kulturních
a společenských akcí určených pro obyvatele této městské části všech věkových
skupin nebo prezentujících městskou část.
Městská část se tímto způsobem snaží maximálně podpořit programy určené dětem
a mládeži, zlepšit podmínky organizacím
a pomoci vytvářet lepší zázemí pro výkon
jejich činnosti. Společně s Granty v oblasti
volnočasov ých aktivit, sportu
a kultury, které byly přiděleny v březnu letošního roku (bylo podpořeno
61 projektů v částce 749 700 Kč),
Městská část Praha 16 rozdělila
organizacím celkem 1 670 503 Kč ze
svého rozpočtu.
Poskytování finančních prostředků formou grantů a podpora
ne ziskov ých orga n i z ací z e st ra ny
radotínské radnice je tradiční záležitostí,
granty jsou udělovány každoročně již od
roku 2005.
Úsek školství, mládeže, TV a kultury
Kanceláře úřadu ÚMČ Praha 16 nyní připravuje Smlouvy o poskytnutí fi nančních
prostředků, úspěšní žadatelé budou jednotlivě vyzváni k jejich podpisu a převzetí.
Přehled přidělených grantů je zveřejněn na
úřední desce ÚMČ Praha 16 a na webových
stránkách Praha16.eu v sekci Městská část Finance, dotace a granty, podnikání - Volnočasové aktivity, sport a kultura.

Pomoc v nemoci
Občanské sdružení Amelie poskytuje
psychosociální podporu lidem s onkologickým onemocněním a jejich blízkým.
V Centru Amelie Praha se jim věnují psychoterapeuti a sociální pracovníci s mnohaletou praxí v oblasti psychoonkologie.
Centrum Amelie
nabízí služby jako individuální a rodinné
konzultace, sociální
poradenství, skupinové aktivity (arteterapie, tai chi, relaxace, sebepodpůrnou skupinu a další). Od ledna zde
bude také probíhat pravidelný program
„Tématické měsíce“ pro širokou veřejnost. Jeho součástí bude každý měsíc
přednáška odborníka zabývajícího se
danou diagnózou (v lednu to bude rakovina plic), seminář k prevenci daného onemocnění a praktický workshop
či setkání se zajímavým hostem, který
má s onemocněním vlastní zkušenost.
Do Centra Amelie v Karlíně na adrese Šaldova 15 (vchod z ulice Sokolovská) je od pondělí do středy od 10.00
do 17.00 hodin možné bez objednání
přijít, porozhlédnout se a zjistit bližší
informace o nabízených službách (ty
jsou poskytovány bezplatně). Úplnou
nabídku služeb a pravidelný měsíční
program najdete také na webových
stránkách Amelie.
Kontakty na centrum Amélie
telefony: 283 880 316, 739 001 123
e-mail: centrum.praha8@amelie-os.cz
web: www.amelie-os.cz

Ob

Prvními sporty, které se v Radotíně počátkem dvacátých let 20. století oddělily od obecné kultury
těla, jak ji rozvíjely Sokol a Dělnická tělocvičná jednota, byly fotbal (o něm více příště) a tenis.

ča

su

SPORT V RADOTÍNĚ - TENISOVÝ KLUB rADOTÍN
j e k ti

v

Společný snímek
nadšených příznivců
bílého sportu byl
pořízen na zbrusu
nových dvorcích,
vybudovaných v roce
1926 na louce stavitele
Kočího u Berounky,
proti Matějovského
ulici

Tenis byl ve třicátých letech i okázale společenskou
záležitostí
Hvězdou
radotínského tenisu
v padesátých letech
byla
MUDr. Eva Marková

Eva Marková
v roce 1953,
kdy se stala
mistryní ČSR
ve čtyřhře
Ještě jeden obrázek z dvacátých let
Celkový pohled na kurty v Šárově kole
V roce 1949 byl
klub včleněn do
TJ Sokol Radotín
a posléze změnil
název na
TJ Spartak
Radotín – ZRL,
na kurtech se
však hrál stále
stejný tenis

Tenisová omladina na kurtech, které vznikly v roce 1930 na
pozemku Zbraslavského panství u křižovatky ulic Výpadová
a Šárovo kolo. zde sídlí radotínský tenis dodnes

Zimní údržba
2013-2014
a všech kompetentních pracovníků konané
dne 22. října se údržba změní jen ve vybraných úsecích místních komunikací, zejména
na některých chodnících dosud neudržovaných. Všechny úpravy směřují k tomu, aby
došlo ke zlepšení oproti minulým sezonám,
žádný z dosud udržovaných úseků „nevypadne“ z Plánu zimní údržby. Nově bude například udržován vjezd do ulice Na Říháku
(vozovka), chodník ve Štěrkové ulici či oba
chodníky ve Věštínské ulici v úseku Matějovského – U Jankovky.
Stejně jako v minulých letech jsou v Radotíně dva rozdílné typy komunikací. O hlavní
silniční tahy, tedy páteřní komunikace
(všechny silnice II. třídy a dále například
ulice Vrážská, Přeštínská či Na Cikánce), se
stará Technická správa komunikací hl. m.
Prahy (TSK), pro niž práce zajišťuje subdodavatelsky soukromá firma PROSTOR a.s.
Závady ve sjízdnosti se telefonicky hlásí na
dispečink TSK: 224 231 856.
Městská část Praha 16 zajišťuje úklid
místních komunikací, včetně například trasy
autobusu 245 na Lahovské, prostřednictvím
příspěvkové organizace Technické služby
Praha - Radotín (TS). Jako v předchozí zimě
pět pracovníků TS při sněhové nadílce či
náledí vyráží do ulic již ve 4 hodiny ráno.
Ostatní zaměstnanci TS, jejichž stav je na
toto období posílen, se k nim přidají nejpozději v 7.00 hod. I zde je zřízena nepřetržitá
služba, dispečink TS: 603 212 287.
V ulicích je rozmístěno 32 očíslovaných
nádob na posypový materiál určených pro
veřejnost, pokud občané pomohou radotínské radnici s úklidem chodníků před svými
domy. Klíčový je samozřejmě úklid chodníků ve svažitých ulicích, ale nádoby jsou
umístěny i v rovinatých lokalitách. V některých místech dojde k jejich posunu blíže ke
schodištím či jiným kritickým místům.
I letos je vytipováno několik vhodných
míst, kde bude ukládán odhrnutý sníh, aniž
by překážel na chodnících či na silnicích,
pro případ, že by se opakovaly záplavy sněhu ze zim 2009/2010 a 2010/2011.
V digitalizované mapě zveřejněné na webových stránkách Praha16.eu i na úřední desce
v ulici Václava Balého je zobrazen podrobný
plán úklidu vozovek i chodníků včetně toho,
v jakém pořadí a sledu jsou místa uklízena.
Již druhou sezonu nabízí radotínská radnice on-line sledování trojice vozidel zimní
údržby (dvě multikáry a chodníkový stroj)
na adrese http://vozidla.praha16.eu. Každý
občan se může kdykoli celou zimu podívat
na to, kde se právě provádí zimní údržba
strojově, a dokonce i to, kde byla prováděna
v uplynulých hodinách (v mapě je zakreslena stopa za všemi vozy). Navíc v případě
mimořádné situace může při úklidu Radotína v zimě pomoci i nový čisticí stroj, který
poslední říjnový den dodala firma Kärcher.
Zbraslav
Podle Štěpána Vacka, DiS., vedoucího
Odboru místního hospodářství Městské
části Praha - Zbraslav, bude zimní údržba
komunikací na Zbraslavi probíhat dle platného Plánu zimní údržby, který je každoročně schvalován Radou MČ.
Motoristické komunikace ve správě MČ Praha - Zbraslav (komunikace III. a IV. třídy)
budou udržovány pluhováním a posypem
inertního materiálu. Motoristické komuni-

Gratulace
pro sochaře
V sobotu 7. prosince oslaví krásné kulaté
narozeniny výrazný umělec a radotínský
občan Rudolf Kamenický. Narodil se před
devadesáti lety v Kosoři.
Před pár dny v plné síle a vitalitě navštívil Kulturní středisko U Koruny, kde šířil
dobrou náladu a vyprávěl o časech dávno
minulých i plánech do budoucna.
A co nejvíce ovlivnilo jeho tvorbu? Od
dětství rád modeloval a jeho otec si přál,

aby vystudoval kamenickou školu. A právě
tato škola, kterou absolvoval v Hořicích, ho
nejvíce ovlivnila. V mládí velmi obdivoval
jednoho z největších sochařů 19. století Auguste Rodina, kterým začala éra moderního

kace jsou rozděleny dle jejich charakteru
a důležitosti do dvou pořadí údržby. I. pořadí: místní komunikace III. nebo IV. třídy,
dopravně důležité, spojující nebo navazující
na komunikace, po nichž je vedena dopravní
zátěž veřejné hromadné dopravy či příjezdy
ke zdravotnickým zařízením a místní komunikace zajišťující obslužnost školských
zařízení a II. pořadí: svažité a ostatní místní
komunikace III. a IV. třídy. K jednotlivým
okruhům jsou stanoveny časové limity, ve
kterých musí dojít nejprve ke zmírnění a následně k odstranění závad ve sjízdnosti komunikace. Tyto časové limity vychází z platné legislativy. Městská část Praha - Zbraslav
tak udržuje zhruba 30 km komunikací.
Ko m u n i k a c e p r o p ě š í v e s p r á v ě
MČ Praha - Zbraslav (chodníky, stezky pro
pěší) jsou rozděleny na ty, na kterých se zimní
údržba provádí, a na komunikace, které jsou
ze zimní údržby vyřazeny v souladu s nařízením č. 18/2010 Rady hl. m. Prahy, o vymezení
úseků místních komunikací, na kterých se
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů. „Důvodem, proč městská část neudržuje
všechny úseky spravovaných komunikací
pro pěší, je zejména vysoká finanční zátěž
a obrovský rozsah ploch, kdy je velmi obtížné
technicky údržbu zajistit. Dle našeho názoru
nebyla změna legislativy v této věci vůbec
šťastná. Závady ve schůdnosti se odstraňují
v rozsahu chodníku, který slouží výhradně
k chůzi. I chodníky jsou podobně jako motoristické komunikace rozděleny do dvou
pořadí údržby,“ vysvětluje Štěpán Vacek.
Zimní údržbu provádí pracovníci Odboru místního hospodářství zařazení do
oddělení komunálních služeb a externí
dodavatelé dle rozdělení, které je součástí
Plánu zimní údržby.
Rozsah udržovaných úseků místních
komunikací se oproti loňskému roku nijak
výrazně nezměnil, pouze byly úseky přesněji definovány. Plán zimní údržby je od
1. listopadu ke stažení na webových stránkách www.mc-zbraslav.cz.
Další městské části
V Městské části Praha - Velká Chuchle
nedojde podle informací zdejšího starosty
Mgr. Martina Melichara v této sezoně oproti
loňsku k žádné změně v rozsahu úklidu.
Vzhledem k tomu, že Technická správa
komunikací hl. m. Prahy si doposud nepřevzala ulici Na Hvězdárně, pokračuje městská
část i v jejím úklidu. Harmonogram zimní
údržby, který schválilo zastupitelstvo, bude
zveřejněn na stránkách www.chuchle.cz.
Ani Lochkov neplánuje v údržbě žádné
změny, vše bude probíhat jako každoročně.
Do úklidu budou zapojeny dva stroje – traktor s radlicí a sypačem a menší stroj Avant
s možností užít též radlici nebo koště. „Doufáme, že to zvládneme, tak jako vždy,“ dodává zástupkyně starosty Eva Filipová.
Dle slov Michala Popka, starosty Městské
části Praha - Lipence, bude zimní údržba v Lipencích letos probíhat ve stejném rozsahu jako
v minulých letech. Páteřní komunikace Josefa
Houdka, Černošickou a Jílovišťskou udržuje
Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Místní komunikace technická četa ÚMČ. „Pro
letošní zimní sezonu máme přesto novinku.
V zájmu urychlení úklidu stanic autobusu
a na ně navazujících chodníků zakoupila
městská část čtyřkolku vybavenou sněhovou
radlicí a posypovým vozíkem. Od tohoto
stroje si slibujeme významné urychlení úklidu
nejpoužívanějších tras pro docházení k dopravě a ulehčení práce naší pouze dvoučlenné
technické četě.“

sochařství. Dalším jeho vzorem byl anglický
sochař Henry Moore. Byl žákem profesora
Laudy na AVU. Studia však nedokončil
z důvodu vyvíjeného tlaku Komunistické
strany na jeho osobu. Proto také v roce 1949
emigroval do Austrálie, kde se živil v technických profesích a ve volném čase dělal
sádrové plastiky. Před návratem do České
republiky se o něj začala zajímat galerie
v Melbourne, kde léta žil.
Během života se naučil anglicky, německy a rusky a do dnešní doby čte anglické,
německé i ruské klasiky v originále. V roce 1976 se vrátil z Austrálie kvůli nemocné
mamince. Při této zpáteční cestě procestoval svět – lodí přes Havajské
ostrovy, mexické Acapulco, Benátky a vlakem pak do Paříže.
V Chebu byl vysazen z vlaku
a vyslýchán. V letech 1977 až
1990 pracoval ve štukaturně
filmového studia Barrandov,
kde se podílel na výrobě dekorací k filmům. V současné době
žije a stále aktivně tvoří v Radotíně. Zabývá se abstraktní
plastikou a hlavní materiál,
který používá, je umělá pryskyřice. Pravidelně se účastní
Salonu radotínských výtvarníků v kulturním středisku U Koruny.
Gratulujeme k narozeninám a přejeme
hodně zdraví a elánu do další umělecké
tvorby.

Posvícení mezi kapkami deště
Už pošestnácté uspořádala Městská
část Praha 16 Havelské posvícení, které
v uplynulém víkendu přilákalo na náměstí Sv. Petra a Pavla i do přilehlých
ulic velké množství návštěvníků. A to
navzdory uplakané sobotě.
Po tradičním vystoupení trubačů,
kteří v sobotu těsně před devátou hodinou fanfárou z oken fary slavnostně
zahájili letošní posvícení, proběhla
v kostele sv. Petra a Pavla bohoslužba
slova pátera Zdeňka Skalického. Jak
během ní zaznělo, nepřipomíná místní
posvícení svěcení kostela zdejšího, ale
toho z druhého břehu. I ten však k historii Radotína neoddělitelně patří.
A co už se neoddělitelně pojí se zdejším posvícením? Především příjemná,
i když hodně živá atmosféra trhu
– a spousta kulturních zážitků. Ty opět
uvedlo Old Fashion Trio v tradičně zamlženém dopoledni. Na hlavním pódiu
se pak vystřídali Jiří Helekal, Třehusk,
Tó víš a Cirkus Ponorka, kteří, déšť
nedéšť, hráli pro spokojené posluchače usazené pod stany či pod deštníky.
Druhou polovinu trávníků před starou
budovou základní školy obsadilo Alotrium, které se tu rvalo napříč staletími.

Malé pódium hrálo velké kusy nejen
pro malé: podzimně laděná vystoupení mateřských škol Petrklíč a Jeden
strom střídala Vodníkova Hanička Divadelního spolku Gaudium a dva bloky pohádek Víti Marčíka jr. O pořádně
dunivou tečku se
postarala Bubenická show Základní umělecké
školy Klementa
Slavického.
Třet í jev iště
s mimořádně
zaplněným
hledištěm letos
představova l i
sporáky Kluků
v akci.
A mezi tím
vším kráčel chůdař, pouliční performer a houslista kapely Feketeseretlek Jiří N. Jelínek,
který na vyžádání publiku u svých
nohou (chůd) vystřihl bez váhání i třeba
Mozartovu Malou noční hudbu.
Korunou sobotního programu byl
opravdu hojně navštívený koncert

GOP oslavilo 60. narozeniny
Letošním školním rokem slaví Gymnázium Oty Pavla v Praze 16 významné výročí – 60 let trvání střední školy
v Radotíně.
V roce 1953 byla v budově Masarykovy měšťanské školy, vystavěné
v roce 1928, založena nejprve jedenáctiletá, později dvanáctiletá střední

škola, v roce 1961 střední všeobecně
vzdělávací škola. Školním rokem
1968/69 bylo v tehdejší ČR jednotné střední školství zrušeno a škola
získává oficiální název „Gymnasium
v Radotíně“. V roce 2000 byl radotínskému gymnáziu udělen čestný název
Gymnázium Oty Pavla.

Oslavy 60. výročí založení střední
školy v Radotíně se uskutečnily v pátek 18. října 2013. Zahájil je reportér
Josef Klíma, absolvent radotínského
gymnázia, který společně se současnými studenty vzpomínal na svá
studia v Radotíně, studentské kapely
a relativní radotínskou studentskou
svobodu v době
„ n e s v o b o d y “.
Slavnostního
Dne otevřených
dveří se účastnila
radní pro škols t v í Mg r. Ludmi la Št vá nová
a starosta Městské
č á s t i P r a h a 16
Mgr. Karel Hanzlík, který se
vyznal ze svého
v z t a hu k e t é to
škole: „Já osobně
jsem velice hrdý,
že i v mém životě hrálo gymnázium,
které dnes nosí čestný název po významném spisovateli Otovi Pavlovi,
významnou roli na cestě za poznáním,
věděním, ale i dospíváním. Vždy se
budu bez ostychu a srdečně hlásit k tomu, že jsem jedním z absolventů (v roce 1984).“. Součástí oslav bylo také od-

Logopedická školka a denní
pobyty pro seniory
V centru Zbraslavi vzniklo unikátní
zařízení, kde lze cestou do práce na
jednom místě ponechat předškoláka
i starší rodiče. O obě skupiny se postarají v historické vile Julie, pro tyto účely
zrekonstruované. Koncept péče o dvě
generace potřebných pod jednou střechou sem přišel ze západní Evropy, kde
s ním mají výborné zkušenosti.
Zbraslav a okolí novou školku nutně
potřebují, tato je o to cennější, že rodiče zbaví dennodenní péče o správné
vyjadřování předškoláků.
Pod dohledem uznávané logopedky PaedDr. Jitky Stejskalové pracuje
školka v Julii s logopedickou prevencí
pro předškolní děti předtím, než děti
zasednou do školních lavic.
Školka obývá celé první patro vily,
má zvláštní kuchyň, hernu, sociální
zařízení a šatnu. Ráno v přízemí
a během dne na přilehlé zahradě se
děti setkávají s babičkami a dědečky,
kteří docházejí do denního stacionáře. Zahraniční zkušenosti ukazují,
že takovéto propojení nejmladších
a nejstarších obě generace velmi pozitivně ovlivňuje.
Senioři, tak jako to bý valo po
staletí, zůstanou i přes den v ro-

lích babiček a dědečků, kteří děti ráno
vítají ve společné
místnosti, vyprávějí jim, zpívají
a ukazují nové
věci. Ve školce
o patro výš mají
děti dopoledne
a odpoledne
svůj samostatný
progra m, a le
s dědečky a babičkami si
hrají za hezkého počasí na
zahradě u vily,
kde jsou didaktické prvky
na podporu logopedie, jemné i hrubé motoriky. Hřiště je koncipováno
pro obě generace.
Pět odhodlaných profesionálek,
z jejichž iniciativy centrum Julie
vzniklo, vytvořilo unikátní prostředí,
kde jsou děti i dospělí obklopeni zájmem více generací. Podobná zařízení
úspěšně fungují v Rakousku, Švédsku,
Německu a Anglii. Takzvané sendvičové generaci matek a otců umožňují
udržet si své zaměstnání i ve chvíli,

Xindla X. Následovalo ho vystoupení
formace U Prag, která hrála i navzdory lijavci a výpadkům proudu.
V neděli se trh probudil do úplně
jiného dne. Nebe vykoupané do modromodra, rozesmáté slunce a zářivě zlaté
listí na stromech i na zemi jakoby všem
chtěly vynahradit sobotní nepřízeň počasí, a tak vymalovaly Radotín do těch

nejzářivějších barev. A mezi nimi se hrály pohádky, Divadlo KUFR provozovalo
Roztodivné kejkle a Balady na chůdách,
k poslechu hrálo zas Old Fashion Trio
i Třehusk a k nim se přidala sharkass
a Qjeten a nakonec i Burma Jones.

polední setkání bývalých i současných
profesorů a zaměstnanců radotínského gymnázia. Příjemné odpoledne
zpestřilo vystoupení „studentské“ kapely KON-TIKI složené z absolventů
gymnázia z let 1964 až 1967.
Unikátního setkání bývalých i současných pedagogů a zaměstnanců školy se účastnily tři poslední ředitelky,
20 bývalých profesorů a obě hospodářky z posledních 46 let. Všichni se
shodli na tom, že léta strávená v Radotíně patřila k těm nezapomenutelným
a nejkrásnějším. Mnozí se svěřili, že si
školu na pražské periferii nevybrali
ze své vůle a radotínské gymnázium
zpočátku považovali jen za „přestupní stanici“, právě ti se ale nakonec se
školou jen těžko loučili. Bylo příjemné
slyšet, když o nenapodobitelném geniu loci hovořili nejen pamětníci, ale
i jejich pokračovatelé – současní mladí
profesoři, kteří na svou školu nedají
dopustit. A snaží se ji rozvíjet tak, aby
pověstný „genius loci“ krásné budovy
Gymnázia Oty Pavla a přátelská atmosféra zanechaly svůj otisk, trvalou
stopu v každém absolventovi.
Den otevřených dveří (podrobné
informace o studiu, učebních plánech a přijímacím řízení) – 3. prosince 2013 od 16.00 hodin v budově
školy.
kdy děti a prarodiče nemohou nechat
doma samotné. Projekt, který odpovídá nejpřísnějších požadavkům
na sociální zařízení, je podporován
Ministerstvem práce a sociálních
věcí a MČ Praha - Zbraslav. Založen je

ale především na nadšení a odborné
zdatnosti svých zakladatelek, pečovatelů a učitelů. Kromě denních pobytů
nabízí už teď Julie řadu kroužků, na
které mohou docházet také ostatní
děti a senioři.
O dalších programech Julie – Denního stacionáře pro seniory a školky s logopedickou péčí se dočtete na
www.vjednomdome.cz

Nově otevřeno!!!

J+J
NÁJEMNÍKOVI
s.r.o.

CENTRUM
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

Budova sokolovny - 2. patro
U lékárny 597, P5 Zbraslav, 156 00
Nabídka:
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Slender life (rekondiční stoly)
Zdravotní cvičení pro děti i dospělé
SMsystém (cvičení se spec. gumou)
poradenství (pohyb, výživa)
analýza těla - váha Tanita
magnetoterapie BEMER
masáže

informace, objednávky:
objednávky
PhDr. Gabriela Firstová
606 620 153, g.firstova@seznam.cz
www.cviceniprozdravi.cz
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Cena v Kč
Formát
inzerátu

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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VIDEOSTUDIO
PÁTEK
PŘEPISY
● rodinného videa všech formátů
na DVD
● starých filmů 8 mm, 9,5 mm, 16 mm
na DVD a HDD
SKENOVÁNÍ
● diapozitivů, negativů a fotografií
SLUŽBY
● kamera, foto, střih
603 277 383, 257 811 063 / Radotín

www.studiopatek.cz

Laserová epilace
Light Sheer Duet
v.s.
IPL fotoepilace
Rozdíl, který sami poznáte. Pouze u nás.

K Vejvoďáku 1359
Praha 5 - Zbraslav
tel.: 775 233 220
251 010 779

www.he-wa.cz

TRUHLÁŘSTVÍ

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

Test schopností.
Na Vašem IQ a osobnosti
záleží Vaše budoucnost
POZNEJTE JI!

husaktruhlar@seznam.cz
tel. 720 571 501

Více info na tel.: 605 882 328
volejte od 18 do 21 hod.

MICHAL VAVŘIČKA

Prodám zděnou garáž 19 m2
Na vlastním pozemku
Ulice Ledvická – Radotín
Cena: 190 000,- Kč
Tel. 602 298 680

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

mobil: 604 404 907

Ďábelská diskotéka

Pro velký úspěch po jarní diskotéce pro věčně mladé a pokročilé s DJ’s JAPA
(Jarda Hájek a Pavel Stráník) zve Koruna tentokráte na diskotéku v Mikulášsko-čertovském duchu!
Co maskované tanečníky a tanečnice čeká? Kvalitní hudba, mnohá
hudební i kulturní překvapení, bohatá tombola. Vstup pouze pro čerty,
čertice, ďáblice, Mikuláše, anděle i andělky, případně i soby, v krajním
případě i Santa Klause.
Ďábelská diskotéka pro pokročilé v Kulturním středisku Radotín
v domě U Koruny v sobotu 7. prosince od 19.00 hodin, vstupné
120 Kč, rezervace na: rezervacekskoruna@centrum.cz, předprodej
každou středu od 16.00-18.00 hodin v Koruně a také před začátkem
každého představení.

Radotín 1848 – 1900

Radotínská letopisecká komise všechny srdečně zve na další
přednášku dr. M. Dlouhého s názvem „Radotín 1848 – 1900“.

Přednáška se uskuteční v klubu Kulturního střediska Radotín
20. listopadu od 18.00 hodin. Přednese ji Ing. Andrea Gruberová.

Jsme 13 let na českém trhu, již třetí
rok s Vámi přímo na Zbraslavi.
Naše kancelář: PATIUM ZBRASLAV
Žitavského 496
Praha 5 – Zbraslav
Přemýšlíte o hypotéce? Blíží se Váš termín refinancování?
Potřebujete výhodný neúčelový či podnikatelský úvěr?
Kontaktujte nás, ZDARMA Vám pomůžeme Vaši situaci řešit.
Mgr. Lenka Kousková 602 978 701 (pro Lipence)
Ivana Musilová 728 286 007 (pro Radotín a Lochkov)
Libuše Turynská 775 299 445 (pro Zbraslav a Velká Chuchle)

Setkání před
betlémem

Oskar Petr na klubové scéně

Představení známého loutkáře Víti Marčíka Setkání před betlémem, na které naváže
mikulášská nadílka, chystá Kulturní středisko Radotín ve velkém sále domu U Koruny
na pátek 6. prosince vpodvečer.
Hra se odvíjí uprostřed několika přátel,
kteří se sejdou ke společnému slavení Vánoc. Zahrají si lidový příběh o narození
Ježíše, aniž by tušili, kolik pravdy o nich
samých je v něm skryto. Nálada příběhu je
umocněna zajímavě zpracovanými koledami. Kulisu částečně tvoří kopie nejstaršího
českobudějovického Betléma. Zpívají se tu
koledy ve skvělé aranži, peče se vánoční
cukroví a vypráví se známý příběh originálním způsobem, který nadchne malé, ale
i velké. Dost důvodů zajistit si místo hledišti včas, vždyť minule už bylo na Marčíka
vyprodáno a na mnohé se nedostalo.
Po představení navíc přijdou Mikuláš,
čerti i andělé z divadelního spolku Gaudium a dětem, které byly hodné (a rodiče na
ně nezapomenou) přinesou dárečky.

Setkání před betlémem, koledy i mikulášská nadílka v pátek 6. prosince od
17.00 hodin v Koruně – dospělí 100 Kč,
děti 70 Kč, rezervace vstupenek na: rezervacekskoruna@centrum.cz, předprodej
každou středu od 16.00 do 18.00 hodin
v KS a také před začátkem každého
představení.

Na radotínské klubové scéně vystoupí
30. listopadu zpěvák, textař, hudební skladatel, výtvarník a fotograf Oskar Petr.
Jeho první stopa v české hudební
historii je nejzřetelnější u založení
skupiny Marsyas. Oskar Petr koncertoval s Pražským výběrem, skupinou Jazz Q
a řadou dalších. V roce
1980 odešel do emigrace
a po návratu se uplatnil
na domácí scéně především jako skladatel. Je
autorem hudby k jednomu z největších hitů skupiny Lucie – Medvídek.
Napsal písně pro Annu
K., Leonu Machálkovou,
BSP, Dana Bártu a další.
Složil také hudbu a text
k hitu Anety Langerové
Hříšná těla, křídla motýlí. Dále vytvořil fi lmovou hudbu (a napsal také
píseň „Nevinná“) k fi lmu Účastníci
zájezdu.
Vydal celkem tři autorská alba. První
je Krev, bláto a slzy (1994), dalším v pořadí je Fabrica Atomica (2003). V dubnu
letošního roku vyšlo nové album „Jsme
starý jako děti“. Toto třetí autorské album vzniklo jako pokus zachytit jeho

současný repertoár, průřez jeho tvorbou
ve formě akustického provedení. Obsahuje skladby z období tria Marsyas,
základní písně z alba Fabrica Atomica
a nové písničky. Akusticky pojaté album
s rockovou energií je neotřelé. Na jeho

tvorbě se podíleli hudební osobnosti
z různých oblastí naší scény.
Radotínskému publiku se Oskar
Petr představí s Jiřím Vopavou (housle,
mandolína, zpěv). A určitě je na co se
těšit.

Koncert Oskara Petra – klubová
scéna v suterénu domu U Koruny 30. listopadu od 19.00 hodin

Nabízíme krásná štěňátka Australského honáckého psa
s PP ze spojení po výtečných předcích: Canberra Shejla od Dorrinky
(otec: Duwest Bubba Magnet) + Ch. Doc Bar Cidabro „Jim“. Máme
ještě 3 kluky (2x modrý a 1x červený), narozené 29.9.2013. Štěňátka
budou řádně
socializovaná,
očkovaná,
odčervená
a čipovaná.
Odběr možný
na konci listopadu.
Petr Brejla, Svinaře,

tel. 724 04 30 31
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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

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

Petr Kučera
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Nepravděpodobná romance ČR
90 Kč
Příběh podle skutečné události vypráví o dvou dívkách, které prochází
těžkou životní zkouškou – režie: Ivan Vojnár
Velká nádhera ITA/FR
90 Kč
Vizuálně podmanivé komediální drama o hledání vlastní existence
a smíření se s věčně plynoucím časem – režie: Paolo Sorrentino
Battle of the year: e dream team 3D USA
155/135 Kč
Battle je pro tanečníky breakdancu něco jako olympiáda. Na tomto
turnaji se potkají ti nejlepší z nejlepších – režie: Benson Lee
Mafiánovi USA/FR
120 Kč
Rodina bývalého proslulého mafiánského bosse se v tichosti stěhuje
z Ameriky do Francie v rámci FBI programu – režie: Luc Besson
Turbo 3D USA
130 Kč
Turbo šnek opustí rodné rajče a vydá se do světa, aby si splnil své sny
o vyšší rychlosti – režie: David Soren
Hunger games 2 USA
110 Kč
Katniss dosáhla vítězství v Hladových hrách aktem vzdoru proti
všemocnému Kapitolu a jeho krutým pravidlům – Jennifer Lawrence
Cesta za Vánoční hvězdou Dánsko
90 Kč
Poutavý pohádkový příběh, který se odehrává v předvánočním čase
v jedné zakleté vesničce – režie: Nils Gaup
AEROSMITH: Rock for the rising sun (viz str. 8)
150 Kč
Mafiánovi USA/FR
120 Kč
Hunger games 2 USA
110 Kč
Cesta za Vánoční hvězdou Dánsko
90 Kč
Kapitál Francie
90 Kč
Odvěký příběh o vlivu moci a peněz na člověka – režie: Costa-Gavras
Husiti ČR
100 Kč
Animovaná komedie hravě boří mýty o husitské éře – na piedestal
historie místo kazatele a vojvůdce staví poplety – režie: Pavel Koutský
or: Temný svět USA
120/100 Kč
V další velkolepé marvelovské adaptaci usiluje asgardský bůh hromu
or o moc v celém vesmíru – režie: Alan Taylor
Křídla Vánoc ČR
120 Kč
Příběhy čtyř přátel, kteří pracují v nákupním centru v čase Vánoc.
– režie: Karin Babinská
Konzultant USA/GB
120 Kč
Vysoce postavený advokát se prostřednictvím majitele nočního klubu
přimotá k pochybnému obchodu s drogovým kartelem – Brad Pitt
Letadla 3D USA
130 Kč
Hlavní hrdina je Dusty - práškovací letadlo s velkým srdcem a ještě
větším snem stát se závodníkem – režie: Klay Hall
Život Adéle FR vítězný film CANNES 2013
100 Kč
Film se silným tématem o milostném vztahu mezi dvěma mladými
ženami – režie: Abdellatif Kechiche
or: Temný svět 3D USA
155/135 Kč
Křídla Vánoc ČR
120 Kč
Odhalený přístav – RFK Finsko
90 Kč
Několik příběhů postav, které, jednoho šedého a zimního týdne čelí
čemusi nevyhnutelnému, v touze najít lásku a uznání – Paula Vesala
Křídla Vánoc ČR
120 Kč
Jen 17 Francie
90 Kč
Příběh mladé Isabelle, která se stane ze zvídavosti placenou
společnicí bohatých seniorů – Marine Vacth
Pozdravy ze spermabanky USA
110 Kč
Před 20 lety daroval za peníze sperma do spermabanky. Co je ale více
než peníze? Zjištění, že je otcem 533 dětí – režie: Ken Scott
Gravitace USA
80 Kč
První vesmírná mise kde Sandra Bullock zahraje skvělou lékařku
– inženýrku Rayn Stone – režie: Alfonso Cuarón
Oggy a Škodíci FR
80 Kč
Nezapomenutelné bitvy kocoura Oggyho a švábíků v animované
pohádce – režie: Oliver Jean Marie
e Queen: Hungarian rapsody GB (viz str. 8)
150 Kč
Křídla Vánoc ČR
120Kč
Život Adéle FR
100 Kč
Přijde letos Ježíšek? ČR
120 Kč
Šarmantní José se vrací po třiceti letech do Prahy z emigrace
a s sebou přiváží mexickou manželku i dospělou dceru
Cesta - horor Španělsko
90 Kč
V zoufalém pokusu zachránit své manželství, navrhne Raul strávit
Vánoce v odlehlé chatě v horách – režie: Miguel Ángel Toledo
Pozdravy ze spermabanky USA
110 Kč
Metallica 3D – záznam koncertu USA
150 Kč
vzrušující 3D zážitek - díky oslňující pyrotechnice, propracovaným
jevištním scénám a obrazu snímanému najednou 24 kamerami
Ledové království 3D USA
155/135 Kč
Nebojácná Anna se vydává na výpravu v doprovodu drsného horala
a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou sestru Elsu – Josh Gad
Konzultant USA/GB
110 Kč
Ledové království 3D USA
155/135 Kč
Hobit: Šmakova dračí poušť 3D USA
140 Kč
Po úspěšném přechodu přes vrchy usilují Thorin a jeho společníci
v divočině o pomoc cizince – režie: Peter Jackson
Hobit: Šmakova dračí poušť 3D USA
140 Kč
Přijde letos Ježíšek? ČR
120 Kč
P. I. Čajkovskij: Labutí jezero 3D (viz str. 8)
200 Kč
Přijde letos Ježíšek? ČR
120 Kč
Hobit: Šmakova dračí poušť USA
110 Kč
Hobit: Šmakova dračí poušť 3D USA
140 Kč
Zadáno pro neveřejnou projekci
Cyril a Metoděj ČR
Slavnostní pražská premiéra s autogramiádou, více informací v příštím čísle
Niko 2 Finsko
110 Kč
Sobík Niko opět musí řešit své trable. Tentokrát se Niko vydává za
záchranou svého nevlastního bratra – režie: Kari Juusonen
Putování s dinosaury 3D ČR
150/130 Kč
Rodinný dokumentární film o dinosaurech pod taktovkou BBC Earth
režie: Neil Nightingale
Putování s dinosaury 3D ČR
150/130 Kč
Hobit: Šmakova dračí poušť USA
110 Kč
Donšajni ČR
Příběh o lásce a zklamání, o lásce a vášnivém milování …
režie: Jiří Menzel
Křídla Vánoc ČR

60 Kč

Pohádky pro kočku ČR
Pásmo animovaných pohádek pro nejmenší děti
Cesta za Vánoční hvězdou Dánsko
Cesta za Vánoční hvězdou Dánsko
Ledové království USA
Niko 2

60 Kč

90 Kč

90 Kč
90 Kč
120/100 Kč
110 Kč

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

28. listopadu
Dobrů chuť, vlku!
hra o výjimečném přátelství plná humoru
v podání Banskobystrického divadla
Na Rázcestí
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 9.00 a 10.00 hodin
28. listopadu
Literární večer s haluškami
tématický večer zaměřený na významné
slovenské spisovatelky J. Juráňovou
a I. Brežnou a kulinářský zážitek
– slovenské halušky
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 18.00 hodin
29. listopadu
AKVAbatoláRIUM
banskobystrické divadlo Na Rázcestí
unikátní interaktivní představení pro
batolata od 10 měsíců do 3 let
a pro jejich rodiče
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 10.00 hodin
29. listopadu
MOCAD(R)ÁMY
Bánskobystrické divadlo Na Rázcestí
autentické příběhy života v ženské kůži
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
30. listopadu
Oskar Petr
zpěvák, textař a hudební skladatel
spojovaný především se skupinou Marsyas
a Jazz Q vystoupí s Jiřím Vopavou
(housle, mandolína, zpěv)
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
1. prosince
Divadlo Toy Machine: Skřítci
velmi kouzelné stínové loutkové
představení pro děti od 3 let
po představení - divadelně výtvarná dílna
pod vedením B. Gasparové
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 15.00 hodin
1. prosince
První adventní koncert
koncert Michaely Stehlíkové – adventní čas
v jiných zemích ve spolupráci
s M. Vorkem a DS Gaudium
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 17.00 hodin
6. prosince
Setkání před betlémem
vánoční příběh pro děti i dospělé v podání
známého loutkáře Víti Marčíka následovaný
mikuláškou nadílkou DS Gaudium
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 17.00 hodin
7. prosince
Ďábelská diskotéka
s DJ’s JAPA (Jarda Hájek a Pavel Stráník)
pro maskované zralé čerty, čertice,
ďáblice, mikuláše a anděly
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
8. prosince
Druhý adventní koncert
Markéta Mátlová a Jaroslav Březina
modlitebna Českobratrské církve
evangelické v Radotíně Na Betonce
od 17.00 hodin
13. prosince
Jan Spálený Trio
bluesman a lídr skupiny ASPM
v komornější sestavě se světoznámým
trumpetistou Michalem Gerou a Filipem
Spáleným (tuba, baskytara)
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
14. prosince
10. vánoční dílny
ZŠ Praha - Radotín a ŠK KLÍČ
vstupné 80 Kč
budova 2. stupně 9.00-13.00 hodin
14. prosince
Vodníkova Hanička
pohádka pro děti v podání DS Gaudium
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 15.00 hodin
14. prosince
Betlémské obrazy
divadelní představení pro celou rodinu
v podání DS Gaudium
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
15. prosince
Vánoční trhy
před radotínskou radnicí a na náměstí
Sv. Petra a Pavla 13.00-18.00 hodin
15. prosince
Třetí adventní koncert
SUDOP uvede adventní zpěvy a Českou
mši vánoční J. J. Ryby
kostel sv. Petra a Pavla od 17.00 hodin
více na
www.praha16.eu/kulturnistredisko

Jonathan Franzen – Svoboda
Společenský román o dnešních
Američanech a dnešní Americe z pohledu
středostavovské rodiny a několika dalších
postav, které jsou s ní tak či onak spojené.
Vykreslení všech protagonistů stejně
jako jejich reakce na témata doby nutí
k myšlence, že na tom asi něco bude…
Jak obstojí tváří tvář vlastním frustracím,
ambicím a touhám, Jak se vyrovnají
s nebezpečím vnitřní prázdnoty a jak naloží
s břemenem vlastní svobody?
nakladatelství Argo
Amos Oz – Scény z venkovského života
Světoznámý izraelský prozaik ve své
poslední knize předkládá znepokojivý
portrét izraelského venkova. Cyklus
místem i postavami propojených
povídek upoutá výstižným obrazem
lidské samoty a nejistoty, traumat dnešní
izraelské společnosti i mistrně navozenou
atmosférou. Kdo je muž, který Arjeho
Celnika přesvědčuje, že se má zbavit své
staré matky a dům výhodně prodat?
Jaký původ mají záhadné zvuky ozývající
se zpod domu bývalého politika Kedema?
A kam zmizela starostova manželka poté,
co manželovi zanechala vzkaz,
aby se o ni nebál?
nakladatelství Paseka
Joël Dicker – Pravda o případu
Harryho Queberta
Zvraty nabitý detektivní román obdržel
Hlavní cenu Francouzské akademie 2012,
Goncourtovu cenu Goncourt des Lycéens
2012. O co v něm jde: v roce 1975 se
v americkém městečku Aurora zamiluje
třicetiletý začínající spisovatel Harry
Quebert do patnáctileté Noly. Ona jeho
lásku opětuje, on díky ní napíše román
svého života a nesmazatelně se zapíše do
dějin literatury. Jenže ještě před vydáním
románu Nola zmizí. Třicet let poté se na
zahradě Harryho domu najde mrtvola.
Když se ukáže, že je to Nola, je spisovatel
označen za vraha. Mnohovrstevnatý
příběh je i románem o románu.
nakladatelství Argo
Iva Pekárková – Levhartice
Hrdinka románu, průměrná Češka něco
přes čtyřicet, které se právě za dramatických
okolností rozpadlo průměrné manželství,
řeší tuto situaci poněkud nezvykle: odjede
do Anglie, kde se léčí z pocitu vlastní
zbytečnosti v náručích mužů všemožných
ras a národností. Proti všemu očekávání
si ji jeden z milenců přivede do rodiny
jako „mladší manželku“. Kniha se dotýká
fenoménu tak častého v dnešní moderní
společnosti: čím dál tím víc lidí
se nechává okouzlit cizími kulturami,
zatímco pohrdá svou vlastní.
nakladatelství Mladá fronta
Sue Townsendová – Žena, která si šla
lehnout a rok nevstala
Román britské autorky, proslavené
především humornou ságou o nesnadném
dospívání Adriana Molea, který uvítají
všechny dlouholeté manželky a matky
a přesto není vůbec lacině feministický.
V příběhu ženy, která odmítala vstát
z postele, opět nechybí břitká ironie,
tentokrát je ovšem zaměřena méně
politicky, o to více se týká
„obyčejných“ lidských vztahů.
nakladatelství Mladá fronta
PRO DĚTI:
Renáta Fučíková – Ludmila,
Václav a Boleslav
Netradičně pojatá, bohatě ilustrovaná
naučná kniha o nejstarší české historii.
V příběhu, který předkládá obraz drsného
světa 10. století ve střední Evropě, nechybí
stěžejní události počátků české historie:
konflikt mezi Drahomírou a Ludmilou,
Václavem a Boleslavem. Pro děti jsou
zde historické skutečnosti zpřístupněny
výraznou ilustrací a postavou mnicha
Kristiána, který celý příběh vypráví.
nakladatelství Práh
Petr S. Milan – Myšáci na první výpravě
Dobrodružný příběh dvou malých rošťáků
myšáků Tomíka a Otíka, kteří bydlí
s maminkou a tatínkem za skříní
v obýváku manželů Rambouskových.
Podnikají různá dobrodružství, ale nejraději
by odcestovali a poznali zajímavá místa
z celého světa. Zatím však na ně čeká jejich
první cestovatelská výprava,
a to po velkém domě Rambouskových.
nakladatelství Pierot
Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3
Praha-Zbraslav
tel.: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@mc-zbraslav.cz

16. listopadu
Kašpárek na cestách
tři veselé Kašpárkovy příhody
v marionetové pohádce
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
18. listopadu
Cestovatelské promítání – Madagaskar
celovečerní diashow cestovatele
a fotografa M. Loewa
Divadlo J. Kašky od 19.00 hodin
21. listopadu
Rozmarné léto
dramatizace knihy V. Vančury
v podání souboru Zbraslavské kulturní
společnosti
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
23. listopadu
Kaškova Zbraslav
přehlídka nejen jednoaktových her
Divadlo J. Kašky
28. listopadu
Koncert žáků ZUŠ
obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin
30. listopadu
Honza pánem
marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
1. prosince
Zbraslavský běh
terénní běh pro nejširší veřejnost
na Závisti, starty od 9.30 hodin
4. prosince
Rozmarné léto
dramatizace knihy V. Vančury
v podání souboru
Zbraslavské kulturní společnosti
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
7. prosince
Čertův švagr
marionetová pohádka +
Mikulášská návštěva
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
9. prosince
Koncert žáků ZUŠ
obřadní síň Městského domu
Zbraslav od 18.30 hodin
11. prosince
Předvánoční setkání seniorů
sál restaurace U přístavu
od 14.00 hodin
14. prosince
Kubula a Kuba Kubikula
loutková pohádka podle V. Vančury
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
Změna programu vyhrazena!
Informace, rezervace: kulturní oddělení
ÚMČ Praha-Zbraslav
U Malé řeky 3, tel.. 257 111 801
e-mail: kultura@mc-zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura

20. listopadu
Pevné objetí
přednáška o empatii, lásce a vzájemné
porozumění ve výchově dětí v rámci
„VŠ Rodinné“, vstupné 80 Kč,
hlídání 50 Kč, rezervace nutná
17.30-19.30 hodin
26. listopadu
Prevence dětských zimních nemocí
pomocí bylinek, sirupů i klasických
přístupů, vstupné 40 Kč, rezervace nutná
10.00-11.30 hodin
27. listopadu
Dílna – adventní věnce
vstup 350 Kč včetně materiálu
herna pro děti zdarma, rezervace nutná
17.00-18.30 hodin
7. prosince
Předvánoční veselice
pro děti s rodiči v maskách či bez
vstupné 30 Kč/osobu
restaurace Patium 15.00-18.00 hodin
8. prosince
Workshop divadelního spolku Prší
pro školáky na téma: muzikál
vstupné 350 Kč, úhrada do 25.11.
9.30-18.00 hodin, v 17.00 hodin
vystoupení pro blízkou veřejnost
10. prosince
Jak vychovávat děti, aby se nestaly obětí
šikany či agresorem
přednáška psycholožky
vstupné 80 Kč, hlídání 50 Kč/dítě
rezervace do 3.12., 10.00-11.30 hodin
15. prosince
Vánoční trhy v Radotíně
pořádá Pexeso ve spolupráci
s Městskou částí Praha 16
nám. Sv. Petra a Pavla 13.00-17.00 hod.
rezervace na recepci: 721 518 248
více na www.pexeso.org

LABUTÍ JEZERO 3D

ODHALENÝ PŘÍSTAV

Finský režisér Aku Louhimies je jedním
z nejtalentovanějších a nejoceňovanějších
severských tvůrců. Na svém kontě má na
21 filmových ocenění z mezinárodních

Ve čtvrtek 6. června 2013, měsíc po
otevření nového operního divadla (Mariinského divadla 2) v Sankt Petěrburgu,
došlo k mimořádné události.
Mimořádné představení Labutího jezera
bylo přenášeno živě ve formátu 3D do více
než 50 zemí celého světa. Společnost Jamese Camerona a Vince Paceho „Cameron
Pace Group“ využila tutéž technologii,
která byla použita při výrobě oscarových
fi lmů Avatar a LifeofPi (Pi a jeho život).
Labutí jezero jako zvláštní live 3D bylo
snímáno v Mariinském divadle a současně
promítáno na velké plátno v nové budově
Mariinského divadla 2.
Bylo to dokonalé spojení
umění a techniky, nejlepšího baletního souboru světa a nejpokročilejší
technologie.
Nejoblíbenější klasický balet Labutí jezero
tak byl poprvé prezentován v kinech z města,
v němž vznikla jeho
proslulá podoba, a souborem, ze kterého vyšli
proslulí mistři baletního

filmových festivalů v Aténách, Ghentu,
Karlových Varů, Leedsu nebo Moskvy. Jeho
snímky vyvolávají hluboký divácký zájem.
Filmy jako Automat na lásku, Zamrzlá země
nebo Mrazivé město si našly fanoušky i mezi
českým publikem.
Snímkem Odhalený přístav vypráví
Louhimies příběh o finské lásce. Sleduje
několik paralelních příběhů postav, které, jednoho šedého a chladného zimního týdne, čelí
čemusi nevyhnutelnému, v touze najít lásku
a uznání. Ve světě, kde jsou očekávání společnosti vysoká a tlaky každodenního života vše
zahalují rouškou tajemství.
Tato mozaika postav představuje lidi,
kteří jsou nedokonalí, slabí a ztracení, ale
jsou poháněni kupředu stejnou potřebou
být milováni, viděni a objímáni. Nedokáží se
podívat jeden druhému do očí, vzájemně se
zraňují, ale v podvědomí jim stále přetrvává
naděje.

RADOTÍNSKÝ FILMOVÝ KLUB
uvede tento fi lm v úterý 3. prosince v 19.00 hodin
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Koncert uvádí Kino Radotín v pátek 6.12.2013 od 20 hodin, vstupné
150,- Kč

Úroveň: těžká

Po tìké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. Poslyte,
nevidìli jsme se u nìkde? Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!
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Snímek obsahuje dnes již klasické skladby, jako jsou Love In An Elevator, Livin‘
On e Edge, Last Child, Walk  is Way,
Draw e Line, Sweet Emotion, Hangman
Jury a mnoho dalších. Film čerpal materiál
z koncertů v rámci japonského turné kapely. Japonšt í fa noušci doslova zaplavili
koncertní arény a Aerosmith jim na oplátku předvedli jednu ze svých nejskvělejších
show celé své dosavadní respektované
kariéry. Snímek následuje kapelu na jejím turné
a střídá záznamy kompletních, naživo hraných
skladeb s materiálem ze
zákulisí, který je místy
dojemný a cituplný, místy
zas humorný nebo břitký.
Aerosmith patří mezi skutečné legendy světového
rocku a tento fascinující
koncertní film zahrnuje
písně z celého období
jejich záv ratné kariér y.
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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 2.12.2013.

Rock For e Rising Sun představuje kapelu, jejíž doménou jsou živá vystoupení,
v plné síle. Nekonečná vášeň pro skvělou
hudbu, jedinečná kreativní vize a bezvýhradný respekt k fanouškům jsou zárukou,
že kapela Aerosmith ještě neřekla své poslední slovo!

Uvádí kino Radotín v pátek 22. listopadu 2013 ve 20.00 hodin
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GRAVITACE

Alfonso Cuarón je jeden z nejzajímavějších tvůrců současného Hollywoodu.
Poradil si s post-apokalypsou v Potomcích lidí a natočil nejlepší díl čarodějnické série Harryho Pottera. Nyní
pozemskou realitu opouští a vydává
se s americkými astronauty (Sandra
Bullock a George Clooney) na oběžnou
dráhu. To, co zpočátku vypadá jako
běžná mise na Mezinárodní stanici, se
po chvíli kosmického bloumání změní
v nelítostný boj o život. Protivníkem tu
není zlotřilý ruský záporák, ale nemilosrdně lhostejný vesmír.
Dalo by se popsat tisíce znaků o tom,
jestli je Alfonso Cuarón filmový vizionář, člověk, který otevírá nové filmové
světy. Jeho vesmírná odysea vlastně není
závratně nová, ale je nejomamnější, čistá, téměř dokonalá ve své prostotě. Až
ve vesmíru, v okamžiku, kdy se vznášíte, lze pochopit, co opravdu znamená
ona pozemská nesnesitelná lehkost bytí.
Až ve chvíli, kdy o život bojujete, umíte
docenit jeho hodnotu. Až tehdy, když je
domov vzdálen několik světelných let,
pochopíte, co pro vás znamená. A až
ve filmu, v němž Sandru Bullock vede
Cuarón a snímá ji talentovaný kameraman Emmanuel Lubezki, si uvědomíte,
že jí nechybí herecký talent ani krása.
Jen najít ten vhodný úhel, to správné
světlo, ten pravý tón. Pokud Vás zajímá
gravitace vědecky, přečtěte si Newtona.
Pokud filozoficky, zajděte si na Cuaróna. Už jen pro tu krásu vesmírnou, filmovou magii, kterou se necháte unášet.
Ale nemá smysl plýtvat slovy a nesluší
se prozrazovat, co Vás čeká.
Jsou filmy, o nichž bezpochyby platí
ono nadšené „To musíš vidět v kině“,
snímky, které doceníte především na
velkém plátně. Setmělý kinosál se promění v čarovné planetárium a hvězdárnu v jednom. O Gravitaci totiž přesně
platí to, co v ní říká postava famózního
Clooneyho: „You can´t really beat the
view.“ (Není krásnější pohled)

Internetové nakupování začíná být
6 Pražany ještě komfortnější
pro
3

Nakupování na internetu se stalo již
součástí našich každodenních životů
a díky němu šetříme nejen drahocenný čas, ale také naše peníze. U většiny
výrobků, které prostřednictvím internetu nakupujeme, si stačí před nákupem dohledat pár informací, přečíst
nějakou tu recenzi a následně si vybrat
z bohaté nabídky prodejců. O něco
složitější je to však při nákupu obuvi
a oblečení, kde zkrátka chybí možnost
si vybraný výrobek před objednáním
vyzkoušet a ujistit se tak, že kupujeme
tu správnou velikost. Toto si uvědomil
i internetový portál www.give.cz, který ve spolupráci s českým výrobcem
oblečení značky Hannah přichází na
trh právě teď, před Vánocemi, s novou
službou nazvanou „Dovezeme více
velikostí k vyzkoušení“. Jak tato služba funguje a komu je určena, jsme se
zeptali zástupce portálu, pana Mirka
Menšíka, který na adresu nové služby
poznamenává: „Mezi náš nejprodávanější sortiment patří dlouhodobě
obuv a oblečení. Již dlouho si ale
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Soutěžíme o 3 softshellové bundy Hannah

Úroveň: lehká

I vy můžete tento úchvatný zážitek prožít v kině Radotín v neděli
15. prosince 2013, kdy bude od 16.45
hodin uveden záznam tohoto mimořádně výjimečného představení.
Délka představení: 215 minut včetně dvou přestávek, vstupné 200 Kč

AEROSMITH: ROCK FOR THE RISING SUN

HUNGARIAN RHAPSODY: QUEEN LIVE IN BUDAPEST ’86

Výzva pro všechny fanoušky skupiny Queen: jedinečná šance zhlédnout
velkolepý koncertní opus Hungarian
Rhapsody: Queen Live In Budapest ’86,
poprvé v historii na velkém plátně. Na
koncertní show pro 80.000 nadšených
fanoušků nemohly chybět hity jako
je Bohemian Rhapsody, Crazy Little
ing Called Love, I Want To Break
Free nebo We Are e Champions.
Snímek byl digitálně upraven
speciálně pro potřeby velkého plátna a jeho úvod tvoří dokumentární
záznam zprostředkovávaje blízký
vhled do událostí, které vyvrcholily
budapešťskou show. Snímek využívá
archivních záběrů kapely na cestách
po turné Magic Tour, dále momentky
ze zkoušek a rozhovorů se skupinou,
přičemž některé z nich uvidí diváci
vůbec poprvé. Hungarian Rhapsody:
Queen Live In Budapest ‘86 je povinnou fi lmovou událostí pro fanoušky
Queen na celém světě.

umění jako Anna Pavlova, Rudolf Nurejev či
Michail Baryšnikov. Čajkovského úchvatná
hudba spolu s jedinečnou choreografi í Ivanova a Petipy, v režii Yurije Fateeva, představila baletní soubor Mariinského divadla
v plné kráse. V dvojroli Odetty a Odilie
vystoupila Jekatěrina Kondaurova.
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uvědomujeme, že řadu našich zákazníků trápí nemožnost vyzkoušet si
vybranou obuv nebo oblečení ještě
před objednáním. Přestože garantujeme možnost bezplatné výměny
velikosti včetně vrácení poštovného,
rozhodli jsme se navíc exkluzivně
v sortimentu zimních a lyžařských
bund Hannah nabídnout pražským
zákazníkům možnost si bundu
této značky ještě před nákupem
vyzkoušet, a to v pohodlí svého
domova nebo třeba v práci. Stačí,
aby nás zákazník telefonicky nebo
e-mailem kontaktoval a sdělil nám,
jaký typ bundy a jaké velikosti si
chce vyzkoušet a následně se pak již
jen dohodneme na termínu a místě,
kam k zákazníkovi vše k vyzkoušení
doručíme. Tuto novou službu poskytujeme zdarma na území celého
města Prahy, a to včetně víkendů.“
Podrobné informace naleznete na
www.give.cz nebo získáte na tel.
čísle 606 356 488.

Atletika v závěru sezony - dvě medaile a jedno výročí
Koncem léta se dva trenéři a 15 mladých atletů z Radotína přesunulo na
atletický ovál v Kolíně, kde proběhlo
letní soustředění. To vyšlo náramně,
jak co se týče počasí, tak i celkového
průběhu a atmosféry, která na soustředění vládla.
Druhý týden v září se uskutečnil vrchol sezony mladších žáků - přebory
Prahy. Ty proběhly na nově zbudovaném stadionu Podvinný Mlýn. Našim
závodníkům se zde dařilo a představili se výborně připravení, jelikož si zde
všichni alespoň na jedné z disciplín

vytvořili svá osobní maxima a získali
dokonce 2 stříbrné medaile. O tu
první se v první den závodu postarala
Tereza Špačková v běhu na 800m. Michal Hošek nepatřil mezi favority. To,

že by mohl pomýšlet na nejvyšší stupně, naznačil již v rozbězích, kdy ten
svůj vyhrál a výrazně si zlepšil osobní
maximum. Ve finále Michal všechny
překvapil, zlepšil svůj čas o další čtvrt
vteřinu a v těsném finiši uhájil stříbrnou medaili. Druhý z našich, David
Polák, i přes zlepšení osobního maxima bohužel nepostoupil z rozběhů.
Do fi nálové osmičky se ještě podařilo
dostat Adamu Provazníkovi ve skoku
dalekém, kde obsadil 7. místo. Ve štafetách na 3x 300m chlapci ve složení
Hošek, Provazník a Polák byli pátí.
Děvčata ve složení
Kateřina Špačková,
Julie Slámová a Tereza Špačková dosáhla
na 7. pozici. Právo
reprezentovat Prahu
na mezi k rajovém
utkání připadla i na
n a š e m e d a i l i s t y.
Utkání se uskutečnilo v Kolíně. Ani zde,
v konkurenci závodníků z dalších 5 krajů, se naši neztratili.
Tereza na trati 600 m
obsad i la 2 . místo.
Micha l skonči l na
60 m překážek třetí. Stejné místo bral
i v dálce, ve které
startoval z důvodu
absence jednoho
z pražských závodníků. Svými výkony
závodníci pomohli
pražskému v ýběr u
toto utkání vyhrát.
Nejlepší žáci a žákyně z republiky se sjeli do pražského
Edenu na mistrovství republiky žactva. Zde jsme měli dvojí zastoupení.
Dominik Dlouhý na 60m a 150m
a Jakub Stádník na 800m. Dominik

Sobalisté Radotína získali bronz
v Extralize mužů
Po tuhém boji nad Hrochy z Havlíčkova Brodu (čerství vítězové poháru
ČSA) získal radotínský SK v Extralize
sobalu mužů bronzové medaile.
Oba týmy se dostaly do play-off v zarputilém finiši, kdy Radotín SK výhrou
pěti zápasů v řadě postoupil přímo do
semifinále a Hroši se mohutným závěrem probojovali na páté místo. Dalo
se tedy čekat, že obě mužstva budou
dobře motivována a nebezpečná pro
každého soupeře. Hroši to předvedli
již ve čtvrtfinále, kdy porazili tradičně
silné Eagles Praha a ze stavů zápasů
0:1 obrátili na konečných 2:1. Možná
měl na tento výsledek vliv i získání
posil ze zahraničí. V semifi nále se
Hroši utkali s lídrem ligy a obhájcem
titulu Spectrem Praha a začali skvěle
s výhrou. A přestože nakonec prohráli
celou sérii 3:1, zanechali víc než dobrý

club 80 Chomutov. Radotín SK se
s Beavers dosud za posledních 9 let
v play-off utkal pětkrát a jen jednou
se mu podařilo vyhrát, ve fi nále v roce 2006. Zatímco Beavers jsou v české extralize dlouhodobě synonymem
pro účast ní ka f iná le, radot ínšt í
sobalisté jsou ve skromnější pozici.
Přesto chtěl Radotín prolomit hráz
smolných play-off zápasů a postoupit po dlouhé době do fi nále. Šance
byly vyrovnané, zvláště potom, když
v závěru soutěže Radotín SK dvakrát
porazil Chomutov na svém hřišti.
Oba týmy předvedly vynikající sobalové zápasy založené především
na skvělých nadhazovačích Luboši
Vrb en s kém (S C 8 0 C homutov)
a Jaroslavu Breníkovi (SK Radotín).
Kromě jednoho zápasu se rozhodovalo do posledního okamžiku a ani

dojem. Kromě jednoho zápasu skončily všechny těsně o jeden nebo dva
body, tedy jeden nebo dva povedené
odpaly či dobré zákroky v obraně.
Spectrum Praha tak odčinilo porážku
z semifinále poháru ČSA, kdy naopak
Hroši přesvědčivě vyhráli.
Radotín SK čekal soupeře
z čtvrtfi nále, kterým se stal Sport-

jeden z týmů nechtěl složit zbraně.
Nakonec byl tím šťastnějším Chomutov a Radotín SK čekal boj o bronzové
medaile s Hrochy z Havlíčkova Brodu.
S nimi se Radotín SK utkal už ve fi nále poháru ČSA, kde prohrál, a šance
na vítězství byly více než vyrovnané.
Navíc doposud se v play-off potkali
oba soupeři jen jednou, shodou okol-

zde startoval po zdravotních komplikacích, které ho v létě postihly. Bohužel se nedokázal dostatečně připravit
a nepostoupil z rozběhů. Na 60m
obsadil celkově 20. místo a na 150m
skončil šestnáctý. Daleko za svým
osobním maximem skončil i Kuba.
Tomu se z rozběhů také nepodařilo
postoupit do finále a celkově skončil
na 16. místě. V září ještě proběhla
semifinále a finále družstev mladších
žáků. Radotínské družstvo se bohužel nesešlo v plném počtu. Přesto
z 10 družstev obsadilo 5. místo, což
bylo prvním nepostupujícím do finále
A. Na základě výsledků se družstvo
SC Radotín ujalo pořadatelství finále
B. Byly to první oficiální závody na
radotínském stadionu po více jak
10 letech. Závodů se zúčastnilo 174 dětí
z 11 oddílů. Domácí tým skončil na
3. místě a v Praze se celkově umístil
na 11. místě. Jako poslední závod na
dráze se uskutečnily přebory Prahy ve
vícebojích. V mladších žákyních, které soutěží v pětiboji, se v konkurenci
61 závodnic nejlépe z našich prosadila
Tereza Špačková, která skončila desátá. V mladších žácích se na 19. místo
probojoval Adam Provazník v konkurenci 48 závodníků. V dorostencích,
kteří již mají klasický desetiboj rozložený do 2 dnů, se o nejlepší umístění
snažil náš Tomáš Vodička. Pro něho
to byl první absolvovaný desetiboj
a obsadil 16. místo z 26 závodníků.
Tento rok uplyne již půl století od založení atletiky v Radotíně. Je to velké
výročí, které oslaví 22. listopadu v kulturním středisku U Koruny. Všichni,
kteří se kolem atletiky v této části
Prahy pohybovali, jsou srdečně zváni.
Slavnostní zahájení je v 17:30 hod.
Další informace na našich stránkách www.atletika.org
ností při boji o bronzové medaile,
a tehdy vyhráli brodští sobalisté.
Radotín SK začal boj o medaile mnohem dříve než 5. října v „hroší“ aréně.
Zřejmě klíčovým krokem za medailí
byl přímý postup do semifinále. Během těchto pěti zápasů, vedoucích do
semifinále, ale i v celém play-off se Radotín mohl opřít o zkušenosti a skvělé
výkony hráčů, především Jaroslava
Breníka, Martina Češpivy, Pavla
Hlinky, Lukáše Holuba a Jindřicha
Majera. K těmto tradičním oporám
Radotína SK se připojil i hostující
Mikuláš Klas (SK Kotlářka). Začátek
série s Hrochy se nevyvedl a Radotín SK si odvezl z Havlíčkova Brodu
zaslouženou prohru 11:7. Druhý den
nastoupil Radotín SK v pozměněné
sestavě a nezačal šťastně, po první
směně prohrával 3:0 a atmosféra v radotínském táboře by se dala krájet.
Dlouholeté zkušenosti, vůle a obrovské nasazení celého týmu dovedlo
Radotín SK k obratu a konečnému
vítězství 5:3. V tu chvíli začali i věční
pesimisté věřit v pozitivní výsledek.
Druhý zápas začal Radotín SK očividně lépe a rychle se ujal vedení 7:1
a zdálo se být vše jasné, jenže ani Hroši
se nevzdávali a ještě výsledek korigovali čtyřmi body během jedné směny
na 7:5. Ale rozjetý radotínský vlak už
nešlo zastavit a nepomohlo ani střídání, do té doby skvěle házejícího, Jaroslava Müllera. A Radotín SK nakonec
zaslouženě vyhrál s čtyřmi zraněnými
hráči ze základní sestavy. Pravděpodobně zvítězila větší vůle a zkušenosti
opor Radotína. Head Coach Radotína
SK Miroslav Matuna k tomu říká:
„Po neúspěšném, ale kvalitním boji
o finále se nám povedlo motivovat
tým k boji, i když to bylo jen o 3. místo. Věděli jsme, že budeme hrát tři zápasy na Jaroslava Müllera a věřili jsme,
že s přibývajícími starty bude náš útok
víc a víc efektivní. Zároveň jsme důvěřovali ve schopnosti našeho prvního
nadhazovače Jardy Breníka. Byli jsme
připraveni bojovat až do konce, a to
jsme potvrdili.“

Reprezentantky z Chuchle
se v Bělehradu neztratily
Česká reprezentace sportovního aerobiku
a fitness týmů vyjela na letošní mistrovství
světa se dvěma sty závodníky. Do srbského
Bělehradu jich z Aerobic Team Chuchle
dorazilo 28.
V konkurenci sedmnácti států získali
Češi celkem 28 medailí, do Chuchle jich
putuje šest. Česká děvčata zcela ovládla
kategorii trojic kadetů a v polovině října
(14. – 18.10.) tak potvrdila pověst světové
špičky v těchto věkových kategoriích. První dvě místa patřila Fitness Centru Báry
a Hanky Šulcové, bronz si odvezlo trio Ebrová, Mendíková, Šimánková z Aerobic
Team Chuchle.
Obrovský, doslova životní výkon podaly
české aerobik týmy mezi kadety. Děvčata
nedala soupeřkám sebemenší šanci a zaslouženě si odvezla všechny dostupné kovy.
Zlato kadetky z Fitness Centra Báry a Han-

získala Austrálie, ale na druhém a třetím
místě se umístili čeští závodníci David
Pilík ze Studia Dvojka Sedlčany a Matěj
Poláček z Chuchle. Ve smíšených párech
kadetů získali prvenství australští účastníci. Na místě druhém však skončili Lucie
Černá a David Pilík ze Sedlčan a bronz si
zásluhou Kateřiny Hrickové a Matěje Poláčka odvezli chuchelští.
Nejna bit ě j š í s k upi na k ade tek ž en
s 24 závodnicemi byla náročná a bojovala v ní i
Veronika Frantová z Aerobic Team Chuchle,
které obsadila 8. místo. Mezi juniory aerobik
týmů se na prvních dvou místech umístila
děvčata z Fitness Centra Báry a Hanky Šulcové, bronzovou medaili vybojoval fitness
tým z Aerobic Team Chuchle.
V týmových disciplinách dospělých, aerobik a stepy, se mezi Češky dokázaly vklínit jen ruské závodnice. V aerobiku jede

ky Šulcové, stříbro Aerobic Team Chuchle
a bronz opět odcestoval do Fitness Centra
Báry a Hanky Šulcové. Mezi muži, kadety,
vyrůstají budoucí dospělé naděje. Zlato

zlatá do Kladna s teamem Dancers, stříbro
si odvážejí Rusky a bronz zůstal doma díky
Bond Girls z Aerobic Team Chuchle.

Orientační běh do Kosoře po dvanácté
I letos přálo při pořádání orientačního běhu
do Kosoře počasí, v sobotu 5. října se totiž
uskutečnil již 12. ročník této sportovní akce.
Ráno už organizátorky vyrážely na trasu
a na cestu jim svítily hvězdy. Slunce, které
vysvitlo po mrazíku, hřálo celý den. Po
dvou hodinách byla trať připravena a čekalo se na první závodníky.
Úč a s t n íc i by l i roz d ě len i do d vou
kategorií – mladší sbírala na 15 stanovištích v ystříhané podzimní lístečky
a plody, starší kategorie hledala 51 písmen, z nichž se měla sestavit věta. Větu
nemohl dát dohromady nikdo,
někteří počet písmen ani neřešili a věřili, že ji složí. Nakonec
organizátorky pouze počítaly
chybějící písmena a za ně připisovaly trestné body.
V letošním ročníku startovalo celkem 22 dvojic (dvě byly
trojice). Některé byly doprovázeny svým domácím mazlíčkem.
Nejmladším účastníkem byla
Barunka Vodolánová.
A ja k dopad ly v ýsled k y?
V mladší kategorii se na prvním
místě umístila Anička Šimková
s časem 28 minut a dvěma minutami trestnými, druhá byla Katka Stezková (33 min.,
0 trestných), bronz sebral Filip Mrštný
(34 min., 2 trestné minuty). Ve starší kategorii zvítězila Viky Dvořáčková (36 min.,
6 trestných minut), druhý skončil Tomáš

Stauch (38 min., 12 trestných) a třetí Vojtěch Werenyckij (40 min., 9 trestných). Opět
ale vyhráli všichni, protože proběhnout
trasu byl pro malé závodníky velký výkon.
Vítězové obdrželi sportovní ceny a všichni
sladkou maličkost a nápoj dle výběru.
V letošním roce získaly navíc všechny
zúčastněné děti krásný plyšový dárek od
paní Krauskopfové, která ceny věnovala.
„Moc vám děkujeme, že jste udělala tolik
radosti,“ vzkazují Ilona, Dana, Marienka,
Radka a Jana. Poděkování patří i Milanu
Cigáníkovi, který již několik let o všech-

ny účastníky v hospůdce na hřišti vzorně
pečuje a v sobotu ráno v devět hodin je
připravený zachraňovat vyčerpané organizátory i běžce. Akce se konala za grantové
podpory Městské části Praha 16.

93. Cena prezidenta republiky
Za ideálního počasí a před mimořádně
početnou diváckou kulisou vyvrcholila
v CONSEQ PARKU Velká Chuchle 27. října
letošní dostihová sezóna. Tradičním vrcholem závěrečného odpoledne byla 93. Cena
prezidenta republiky .
Favoritem hlavního dostihu byl vítěz
nedávné Velké ceny Pardubic, ale také letního Langer Hamburger z Německa, Trip
to Rhodos (Dr. Charvát, ž. Chaloupka),
avšak tentokrát neměl jeho fi niš takovou
razanci a v cíli mu patřilo třetí místo.
Výbornou podzimní formu zužitkoval
tříletý svěřenec Josefa Váni Mister Westminster, kterého žokej Petr Foret takticky
velmi dobře provedl náročným dostihem.

Reprezentant stáje Spedition Zavřel byl
pořizován především s výhledem do letošních klasických zkoušek, obsadil sice
druhé místo ve Velké jarní ceně Holdingu
Rabbit CZ a třetí ve Slovenském derby, ale
České derby Rádia Impuls a St. Leger se
mu nepovedly. Nicméně v závěru sezóny
potvrdil své kvality, když už před Cenou
prezidenta republiky a HIC & Co., s r. o.
vybojoval triumf i ve Velké ceně Znovínu Znojmo (českého turfu). S odstupem
délky a tří čtvrtin také druhý honorář
získal vítěz Velké ceny českého turfu,
konkrétně jejího předloňského ročníku,
pětiletý Wallisto (YOKO, ž. Šafář), za
nímž o stejný rozdíl skončil Trip to Rhodos. Čtvrtým místem završila
výtečnou sezónu, během níž se
ze čtvrté kategorie propracovala
mezi vytrvaleckou elitu, čtyřletá česká odchovankyně Airfare
(J.T.K.-Germič, ž. Zatloukal),
o deset délek dále doplnil nejlepší pětici osmiletý matador
Sky Pilot (DAR, ž. Koplík). Ten
se podle očekávání postaral
o solidní tempo dostihu, které
vyústilo ve vítězův dobrý čas
3:31,29 (na pružné dráze necelé
čtyři sekundy za rekordem dráhy a dostihu).

Autoservis pro Hyundai, KIA a jiné značky
Sleva 25% na zimní pneu na www.qs-eshop.cz
Nakupte nad 1000 Kč a dostante poukázku na slevu
Info na tel.: 603 903 498
na montáž ve výši 500 Kč.*
NUBO CAR, s.r.o.
Žabovřeská 1191, Praha 5 - Zbraslav
tel. prodej: 257 920 439, 605 838 864
tel. servis: 257 921 468
www.autozbraslav.cz
e-mail: nubocar@asmnet.cz

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

Otevírací doba:
po-čt 7 - 17, pá 7 - 15 hod.

- provádíme mechanické, klempířské a lakýrnické práce
- pravidelné prohlídky vozidel se zápisem do servisní knížky
- zapůjčení vozu po dobu opravy
- prodej referenčních a zánovních vozidel
- zprostředkujeme prodej Vašeho ojetého vozu

Veký výběr autodílů a autodopňků na www.qs-eshop.cz za internetové ceny!
* Množství poukazů je omezené, akce platí do 31.12.2013

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 FEKÁLIÍ
auto MAN 9,5m3 / auto MAN 5m3 terénní 4x4

AUTODOPRAVA-KONTEJNERY
LIKVIDACE STAVEBNÍHO ODPADU,
DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU
Objednávky Po - Pá:
606 50 80 15
6,30 – 15,00
257 91 17 32

6,30 – 15,00
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

RIZIKOVÉ i KLASICKÉ

KÁCENÍ
STROMŮ

Horolezecky i z plošiny
Prořezy a čištění zahrad
od náletů
Araneuss U Lip 676
Praha 5 Lipence

Mob: 602 212 040
www.araneuss.cz

Kosmetika
Zdeňka Zatušková

Vám nabízí předvánoční akci
na chemický peeling
(zjemnění pleti,
pigmentových skvrn, akné)
S tímto kuponem cena 599,-Kč
(běžná cena 799,-Kč)
Těšíme se na Vás
Na Výšince 149/3,Radotín
(V budově Inter Clinic naproti kinu)

775 346 883

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

