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Trojice čisticích strojů je kompletní
Již od července
2013 nejsou občané Zbraslavi
a okol í od k ázáni v případě
akutních zdravotních problémů pouze na pohotovost v Motole,
či jiné nemocnici. Ve spolupráci
s Asociací samaritánů České republiky Praha-západ se nám podařilo zřídit lékařskou službu první
pomoci (LSPP). Nyní máme za
sebou první půlrok fungování
a i přes tuto krátkou dobu první
výsledky potvrzují užitečnost pohotovosti. Doposud bylo ošetřeno
celkem 459 pacientů, z nichž 26 potřebovalo akutní transport do nemocnice. Jsem přesvědčen, že tato
čísla jsou dostatečně výmluvná.
Jak jsem řekl, provozovatelem
LSPP je Záchranná služba Asociace samaritánů České republiky
Praha-západ. Díky podpoře MČ
a díky tomu, že v objektu má operační středisko a výjezdové stanoviště sanitek, může zdravotní službu poskytovat. Odborný lékařský
personál zajišťuje neodkladnou
akutní péči a v případě potřeby je
ihned zajištěn transport do jiného
zdravotnického zařízení.
Tato služba není omezena jen
pro občany Zbraslavi a statistiky
potvrzují, že službu využívají ve
značné míře i okolní MČ a obce
ze Středočeského kraje. Věřím, že
tyto nám pomůžou s financování
provozu LSPP, protože je využívají i jejich občané.
Věř í m, ž e L SPP zůsta ne na
Zbraslavi i nadále zachována, ale
zároveň přeji všem, aby jejích služeb nemuseli nikdy využít.
LSPP pro děti i dospělé je k dispozici v objektu DsPS U Včely 1442,
provozní doba je v pondělí až pátek
od 18.00 do 22.00 hodin, v sobotu, neděli a o svátcích od 9.00
do 22.00 hodin.

Do skupiny vozidel, která využívají
Technické služby Praha - Radotín, přibyl v lednu další čisticí vůz. Stejně jako
dva předchozí stroje byl i tento z devadesáti procent spolufinancován z dotací
Státního fondu životního prostředí.
Multifunkční Avant 625 se zametacím kartáčem od firmy Šípal byl zakoupen za celkovou cenu 1,2 milionu
v rámci projektu „Vyčistíme účelně
silnice v Radotíně“ a měl by přispět
ke snížení imisní zátěže v této lokalitě. Nejvýznamnějším problémem
ochrany ovzduší v Radotíně je totiž
zv ýšená koncentrace prachov ých
částic a častějším úklidem moderními prostředky dojde mj. i ke zlepšení
kvality vzduchu.
Po dodávce nového nakladače pro
svoz kontejnerů (plánováno na březen) bude vozový park technických

služeb kompletní a hlavně vybavený
moderní technikou. Technické služby,
které jsou příspěvkovou organizací
Městské části Praha 16, budou plně
soběstačné a výkonnější. „Pořízením
těchto vozů dojde ke změně koncepce

Radotínský KudyKam
V průběhu posledního lednového
týdne byla do všech radotínských
schránek zdarma distribuována nová
informační brožura Radotínský KudyKam, kterou pro své občany a místní
instituce připravovala Městská část
Praha 16 v průběhu roku 2013.
Zbrusu nová publikace obsahuje ty

nejaktuálnější informace pro rok 2014,
jak o chodu radnice, úřadu, tak i dalších

institucí a organizací veřejného a společenského života působících v Radotíně.
Podobný informační materiál je v takovémto rozsahu a škále kontaktních informací unikátní a v historii Radotína
vydávaný úplně poprvé.
Co KudyKam na svých 32 stranách
například nabízí:
» historii Radotína,
» informace o samosprávě
a úřadu,
» kontakty pro případ nouze,
havárií, poruch,
» přehled sociálních služeb,
» seznam lékařů,
» kontakty na církevní
organizace,
» přehled škol a kulturních
zařízení,
» kalendář akcí pořádaných v
MČ Praha 16 v roce 2014,
» zájmové spolky,
» sportovní kluby,
» dětská hřiště.
Informační brožura je v elektronické podobě ke stažení na
webových stránkách radotínské radnice www.praha16.eu,
v tištěné podobě je rovněž
k dostání v infostojanech ve
všech budovách radnice v Radotíně.

čištění v Radotíně, neboť v posledních
dvou letech si naše technické služby
čisticí stroj pronajímaly. Technika bude
častěji v ulicích a vyčistí větší počet
ulic, než tomu bylo doposud. Přispěje
to i k výraznějšímu snížení prašnosti
v Radotíně,“ uvedl Mgr. Miroslav Knotek, 1. zástupce starosty Městské části
Praha 16.

Radotín opět
rozdělí granty
V rámci grantů pro volnočasové
aktivity, sport a kulturu rozdělí letos Městská část Praha 16 850 tisíc
korun. Je to o sto tisíc korun více než
v uplynulém roce. Přidělování grantů
ze strany radotínské radnice je tradiční záležitostí, finance jsou udělovány
každoročně od roku 2005.
O rozdělení prostředků v rámci
Grantového programu v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury
pro rok 2014 rozhodla Rada městské
části Praha 16 na svém mimořádném
zasedání 29. ledna 2014.

Další pomoc
povodní postiženým
Městská část Praha 16 zajistila pro
své občany, kteří byli postiženi v loňském roce červnovou povodní a splňovali stanovená kritéria, další finanční
pomoc, tentokráte ze státního rozpočtu.
Ministerstvo pro místní rozvoj
České republiky (MMR) vytvořilo
program „Podpora bydlení při živelné
pohromě“ s podprogramem „Podpora
bydlení 2013 – krizový stav“. Účelem
tohoto neinvestičního podprogramu
je částečná úhrada nákladů na opravu

ZDARMA

I v letošním roce radotínská radnice,
konkrétně Rada MČ Praha 16 svým
usnesením z 29. ledna, vyhlásila pravidla
Grantového programu na podporu volnočasových aktivit, sportu a kultury, určeného pro nestátní obecně prospěšné a neziskové organizace, fyzické i právnické osoby
a školní kluby se samostatně vedeným
účetnictvím. Grant je zaměřen cíleně na
podporu vlastní činnosti organizací nebo
právnických či fyzických osob pracujících
na území MČ Praha 16 - Radotín.
Smyslem je především finančně pomoci
organizované činnosti oddílů, které se zaměřují na práci s mládeží anebo svojí akcí
či akcemi propagují MČ Praha 16 v rámci
hl. města Prahy, republiky anebo dokonce
na mezinárodním poli. Dnes již můžeme
hovořit o tom, že se jedná o systematickou a dlouhodobou podporu důležitých
aktivit na území Radotína, které rozšiřují
možnosti volnočasového vyžití pro všechny kategorie. To, že strategickou věkovou
skupinou jsou pak především oddíly pracující s mládeží, je logické.
Od roku 2005, kdy byl grantový program
vyhlášen a z rozpočtu MČ Praha 16 byla tehdy uvolněna finanční částka 300 tisíc Kč,
se v posledních čtyřech letech – díky
dobrému hospodaření MČ Praha 16 –
rozdělované finance více jak dvaapůlkrát
navýšily. V aktuálním roce se tak bude po
28. únoru, kdy končí termín pro podávání
žádostí, rozdělovat rekordní částka ve
výši 850 tisíc Kč, tedy o 100 tisíc Kč více
jak v minulém roce. Spolu s investičními granty pro radotínské organizace
na rekonstrukce a modernizace jejich
nemovitosti a zařízení anebo těch, které
mají dlouhodobě pronajaty od Městské
části Praha 16, vypsaných v roce 2010
a z důvodů pomoci oddílům při odstraňování povodňových škod i v roce 2013 bylo
z rozpočtu MČ Praha 16 za posledních pět
let rozděleno více jak 5,5 milionu Kč.
Díky fi nanční pomoci mohly oddíly,
soubory či kluby v předchozích letech
pořídit nová vybavení, zajistit náklady spojené s činností nebo organizací aktivit, byla
podpořena účast radotínských sportovců
na vrcholných soutěžích nebo bylo přispěno na organizaci unikátních akcí jako
je lakrosový Memoriál Aleše Hřebeského,
Radotínské rodeo či červnová Neckyáda.
Věřím, že i v závěru letošního roku,
kdy se bude sestavovat rozpočet na rok
2015, bude fi nanční situace díky zodpovědnému hospodaření příznivá a objem
uvolněných fi nančních prostředků bude
minimálně stejný jako v tomto roce.
Obecné podmínky grantového programu, detailní harmonogram a formuláře žádostí jsou zveřejněny na webových
stránkách MČ Praha 16 www.praha16.eu.

Channel Crossings
Vzdělávací institucí roku 2013
Jazyková agentura Channel Crossings
se stala vítězem soutěže Vzdělávací
instituce roku 2013. Cenu kvality jí
udělila Asociace institucí vzdělávání
dospělých ČR (AIVD ČR).
Odborná porota byla složena z odborníků dalšího vzdělávání, zástupců
ministerstev a Asociace institucí
vzdělávání dospělých ČR. Hodnoceno bylo přes 40 kritérií, mezi něž
mimo jiné patřila kvalita vzdělávání,
orientace na zákazníka, tvorba vlastních produktů, přínos trhu dalšího
vzdělávání, růst kvalifi kace lektorů,
certifi kace, etické chování, metodika
vzdělávání a samozřejmě také reference. „Kritéria jsme nastavili velmi
přísně, vždyť naším cílem je poukázat

na skutečnou kvalitu ve vzdělávání
dospělých, a nastavit tak jasné měřítko i pro ostatní vzdělávací instituce,“
uvedl PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.,
prezident AIVD ČR a expert na oblast
dalšího vzdělávání.
Zvítězivší Channel Crossings se
jazykovým vzděláváním zabývá přes
20 let. „Posláním naší jazykové agentury je poskytování komplexních
a efektivních jazykových služeb nejvyšší
kvality tak, abychom uspokojili individuální požadavky klientů z řad soukromých firem, státních organizací i široké
veřejnosti. Získáním tohoto ocenění
se potvrzuje, že se ubíráme správnou
cestou,“ říká Vítězslav Bican, výkonný
ředitel společnosti.

Nová zelená úsporám
Ministerstvo životního prostředí
vyhlásilo 1. výzvu
k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám.
Příjem žádostí začne 1. dubna a bude
ukončen buď vyčerpáním alokace, nebo
nejpozději ve 12 hodin dne 31. října 2014.
Celkem letos na financování programu
půjde 1,9 mld. korun, což je téměř o miliardu více než v loňském roce.
První výzva je zaměřena na tři typy
opatření – na snižování energetické
náročnosti stávajících rodinných

domů, na výstavbu rodinných domů
s velmi nízkou energetickou náročností a na využití zdrojů energie.
Žádost o poskytnutí podpory se
podává elektronicky prostřednictvím
on-line formuláře přístupného na internetových stránkách programu Nová
zelená úsporám: www.nzu2013.cz. Na
těchto stránkách najdete informaci
v aktualitách pod názvem: Nová zelená úsporám začne přijímat žádosti
o dotaci. Informace lze také získat na
stránkách Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz.

Změny územního plánu
Jaké zásadní změny v územním plánu byly schváleny v loňském roce?

V Praze je vydán Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy, který byl
schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999. Závazná
část Územního plánu byla stanovena vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné
části územního plánu, v jejíž příloze č. 1 jsou stanoveny Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území. Informace o Územním plánu jsou na webové adrese
http://uppraha.cz/clanek/53/platny-uzemni-plan-hlavniho-mesta-prahy.
Uzemní plán je platný se všemi pořízenými změnami. Změny Územního plánu vydává
Zastupitelstvo opatřeními obecné povahy. Seznam vydaných opatření s účinností je na webové
adrese http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/uzemni_plan/index.html.

Celoměstsky významné změny III

Opatřením obecné povahy č. 37/2013 s účinností od 10.10.2013 byly vydány změny:
Z 2746/00, Z 2747/00 a Z 2750/00. Pro správní obvod Praha 16 jsou důležité změny
Z 2746/00 (aktualizace týkající se záplavových území v celém správním obvodu) a Z 2750/00
(vymezení veřejně prospěšných staveb retenčních nádrží v Lipencích). Opatření je na
webové adrese http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/opatreni/oop37.htm.

Živnostenská kontrola 2013
V roce 2013 bylo provedeno na úseku
živnostenské kontroly celkem 167 kontrol (61 u fyzických osob a 106 u právnických osob).
Zaměřovaly se převážně na označování sídel právnických osob, místa
podnikání fyzických osob, pokud se
lišilo od bydliště, a vybrané provozovny. V dalších 37 případech se dozor zaměřil pouze na prodej alkoholických
nápojů nad 20 % obsahu etanolu. Na
základě podnětů od občanů a institucí
šlo o 11 provedených kontrol a bylo
uskutečněno 17 místních zjištění.
Z celkového počtu bylo vydáno
140krát Oznámení o zahájení kontroly. Z kontrol vyplynuly nedostatky,
za něž bylo uloženo sto blokových pokut, 22 pokut bylo uloženo v příkazním řízení. Bylo vydáno 10 správních
rozhodnutí o uložení pokuty. V osmi
případech bylo zahájeno správní řízení z důvodů neoprávněného podnikání nebo nedoložení právního vztahu
k sídlu (do 31.12.2013 i místu podnikání) a v některých případech bylo
živnostenské oprávnění z důvodů
závažného porušení živnostenského
zákona zrušeno.
Úsek kontroly vybíral místní poplatky za tržní místa před prodejnou
Albert a prováděl zde i pravidelnou

kont rolu. Byly zkontrolovány a kce, které
během roku pořáda la Městská
ská
část Pra ha 16.
Pracovníci
úseku kont roly
prováděli po celý
rok pr ůb ě ž nou
kontrolu nad
dodržováním
povinností stanovených zákonem
č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, zákonem č. 570/1991 Sb.,
o živnostenských úřadech; vykonávali dozor podle zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele; vykonávali dozor nad dodržováním nařízení
č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se
vydává tržní řád; v ykonáva l i doz or pod le z á kona č. 247/2006 Sb.,
o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v nočních
hodinách, vykonávali dozor podle
zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních
k ochraně před škodami působenými
t abá kov ý m i v ý robk y, alkoholem
a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů (všechny výše
uvedené právní předpisy ve znění pozdějších předpisů).

Statistiky stavebního úřadu
Stavební úřad Prahy 16 každý měsíc
zpracovává statistické údaje týkající se
počtu stavebních povolení nebo ohlášení,
objemu rozpočtových nákladů stavebních prací, počtu povolených staveb, bytových jednotek (BJ) a jejich kolaudací.
Týmž způsobem postupuje i dalších
1104 stavebních úřadů v celé České
republice. Data se zasílají Českému statistickému úřadu. Podle těchto údajů se
zpracovává celorepubliková statistika
a prognostici vyhodnocují, zda naše
hospodářství v příštím období čeká
oživení, setrvalý stav nebo stagnace ve
stavebnictví.
Koncem roku i stavební úřad, který
povoluje stavby v Radotíně, na Zbraslavi, v Chuchli, v Lochkově a v Lipencích,
porovnává údaje s rokem předcházejícím. Informace mohou být zajímavé
i pro širší veřejnost.
V tabulkách (všechny tabulky a
grafy naleznete na www.praha16.eu pozn. red.) jsou zpracována data z Prahy 16 za posledních 10 let. První graf
uvádí počet povolených bytových
jednotek - 1446. V prvních čtyřech letech stavebníci hojně žádali o povolení

staveb, rostla výstavba, ale v dalších šesti rocích dochází ke zjevnému útlumu.
Ve druhém grafu jsou zpracovány
počty nových domů v jednotlivých
letech a počty nově zkolaudovaných
bytů za posledních 10 let. V rodinných
domech bývá průměrně jedna až dvě BJ,
tam, kde se křivky grafu rozbíhají, tam
byly kolaudovány bytové domy s větším
množstvím BJ. Konkrétně se jednalo
v roce 2007 o kolaudaci bytových domů
„Na Mramorce“ v Radotíně a Zahradní
čtvrť na Zbraslavi a v roce 2010 o bytové domy „Společnosti FINEP“ ve Velké
Chuchli. Od roku 2004 v celé Praze 16
přibylo 522 nových domů (tj. i nových
čísel popisných), vzniklo 1944 nových BJ
a s nimi přibyli i jejich noví obyvatelé.
Všímavý čtenář zjistí, že počet povolených bytů se nerovná počtu kolaudovaných bytů. Je to tím, že mezi povolením
a kolaudací stavby zpravidla uplynou
v průměru dva roky nebo i déle. Např.
poslední kolaudovaný dům Prahy 16 se
stavěl osm let. Zkusíte si zahrát na prognostiky a odhadnout vývoj v roce 2014?

Žena měla v krvi 4 promile alkoholu
Obsah změny:
Aktualizace kategorií záplavového území Vltavy a Berounky a aktualizace linií protipovodňové ochrany pro povodňové průtoky Q2002 (úprava linií PPO v k.ú. Radotín, k.ú.
Zbraslav, k.ú. Malá i Velká Chuchle).
Vymezení kategorie záplavového území Vltavy určené k ochraně pro Q100 zajišťované
městem na Zbraslavi (Zbraslav je nyní považována za chráněnou).
Aktualizace vymezení záplavového území a aktivní zóny na drobných vodních tocích
(nově stanovená záplavová území potoků Lipenecký, Kyjovský v k.ú. Lipence a změna
záplavového území potoka Vrutice v k.ú. Velká Chuchle).
Vymezení veřejně prospěšných staveb (nové vymezení délky stávající veřejně prospěšné
stavby Velká Chuchle – protipovodňová opatření Vltavy).
Změna Regulativů funkčního a prostorového uspořádání území (v záplavovém území
neprůtočném se nově nemohou umísťovat stavby pro ubytování).

Obsah změny:
Vymezení veřejně prospěšných staveb stávajících retenčních nádrží z důvodu jejich
revitalizace a rekonstrukce (RN Lipanský a RN U Křížku v k.ú. Lipence).

22. prosince ve 22.10 hod. autohlídka městské policie při běžné hlídkové činnosti v ulici Paškova na Zbraslavi zpozorovala na autobusové zastávce Sídliště
Zbraslav na zemi ležící osobu. Policisté na místě probudili spící ženu, která byla
značně posilněna alkoholem a ihned začala strážníky slovně urážet a napadat.
Odmítala prokázat svou totožnost a poskytnout nezbytnou součinnost k jejímu
prokázání. Dotyčná byla poté předvedena na místní oddělení Policie ČR v Radotíně ke zjištění totožnosti. Orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu
v dechu byla pozitivní s výsledkem 4,01 promile alkoholu v dechu. Následně byla
přivolána Astra 150, speciální vozidlo určené k převozu opilců, a žena byla odvezena do Protialkoholní záchytné stanice FN Na Bulovce.

Kradl v Bille zubní pasty

Poslední den v loňském roce, 31. prosince v 7.50 hod., autohlídka MP prováděla
kontrolu parku před hotelovým domem v Radotíně. V ulici Věštínská zahlédla
muže, jenž běžel směrem k hlídce a mával rukou. Strážníci u muže zastavili a ten
uvedl, že jako zákazník supermarketu Billa v uvedené prodejně zahlédl mladíka, který odcizuje velké množství zubních past a v prodejně si je ukládá do své
igelitové tašky žluté barvy s nápisem Billa. Dotyčný se měl nacházet v blízkosti
hlídky v ulici Na Betonce a pokračovat směrem na náměstí Osvoboditelů. Dále
oznamovatel policistům předal podrobný popis údajného pachatele. Následně
hlídka skutečně na náměstí Osvoboditelů zahlédla muže odpovídajícího popisu,
kterého vyzvala k prokázání totožnosti a k podání vysvětlení. Muž po vyzvání
dobrovolně ukázal obsah igelitové tašky, ve které bylo několik balení zubních
past zn. Elmex a konzerv Rio Mare. Dále uvedl, že zboží odcizil v supermarketu Billa v Radotíně, kam hlídku poté následoval k prověření skutečného stavu
věci. Hodnota zboží byla vyčíslena na částku téměř 1700 Kč. Následnou lustrací
bylo zjištěno, že pachatel krádeže uvedl nepravdivé údaje o své osobě, a proto
byl předveden na MO Policie ČR Radotín ke zjištění skutečné totožnosti. Vyšlo
najevo, že pachatel krádeže byl již v minulosti pravomocně odsouzen nebo potrestán v posledních třech letech pro majetkovou trestnou činnost. Policisté si celou
záležitost převzali k dořešení.

Úprava břehových porostů. Povodí Vltavy, s.p. provádí na levém břehu Berounky
od soutoku s Vltavou k hranici k.ú. Radotín s k.ú. Černošice práce na údržbě
pozemků ve vlastnictví tohoto státního
podniku. Údržba spočívá v úpravě dřevin a břehových porostů poškozených
povodní. Předpokládané ukončení prací
je začátkem března. V této době se po cyklistické stezce a trase pohybují pracovníci
a technika dodavatelské firmy.
Na Úřady práce jindy. Úřad práce České
republiky, Krajská pobočka Praha, oznamuje, že z rozhodnutí generální ředitelky
Marie Bílkové a ředitelky KrP Blanky
Havlík a v souladu s provozními požadavky je až do odvolání stanovena nová
úřední doba na všech pracovištích nepojistných sociálních dávek (dávky pomoci
v hmotné nouzi, dávky sociální péče pro
těžce zdravotně postižené občany a příspěvek na péči). Úřední hodiny jsou pouze
v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 hod.
a od 13.00 do 17.00 hod. Tato změna se
tedy týká i pracoviště státní sociální podpory pro Prahu 16 na náměstí Osvoboditelů 732, Praha-Radotín (přízemí, telefony:
950 178 690-3, e-mail: posta@aampsv.cz).
Vlajky pro Tibet. Kompletně všechny
městské části správního obvodu Prahy 16
se připojí ke kampani „Vlajka pro Tibet“.
V pondělí 10. března radnice vyvěsí na
budovách svých úřadů tibetskou vlajku
jako připomínku 55. výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci, v němž
zemřelo přibližně 80 000 lidí; ve vězeních,
v pracovních táborech a při hladomoru
zemřel další milion obětí. V loňském roce
se do projektu zapojilo 467 českých obcí,
měst, městských částí nebo krajů. Podrobné informace o akci a úplný seznam
míst najdete na internetových stránkách
www.tibinfo.cz.
Novelizace zákona o matrikách. Důvodem novely zákona č. 312/2013 Sb. je
nutnost sjednocení s novým občanským
zákoníkem. Jaké změny tedy předložená
novela zákona o matrikách obsahuje?
Jde o stanovení okruhu fyzických osob,
před kterými snoubenci projeví vůli, že
spolu vstupují do manželství, předkládání
dokladů při zápisu narození dítěte mimo
zdravotnické zařízení, evidence přijatých
oznámení o určení otcovství souhlasným
prohlášením rodičů, zápis příjmení dítěte
do knihy narození v souvislosti s domněnkami otcovství, uzavření manželství
zástupcem/zmocněncem, uzavření manželství v případě, že byl život snoubence
přímo ohrožen, změny příjmení, resp. prohlášení státního občana České republiky,
který je současně státním občanem jiného
členského státu Evropské unie.
Náb or st r á ž n í k ů . Mě s t s k á p ol ic ie
hl. m. Prahy přijme strážníky. Více informací naleznou potenciální zájemci na webových stránkách www.mppraha.cz/nabor.
Nové elektronické služby. Hlavní město
Praha spustilo tzv. e-Služby TI, které
stavebníkům i veřejnosti nabízí dvě
aplikace – e-Utility Report a RSTI (Registr
Subjektů Technické Infrastruktury). Podle
pražského magistrátu by utility měly zjednodušit administrativu spojenou se získáváním vyjádření k existenci sítí technické
infrastruktury při přípravě investičních
záměrů a podkladů pro žádosti o stavební povolení. První službou je e-Utility
Report – aplikace pro hromadné oslovení
síťařů s žádostí o vyjádření k existenci sítí.
Přístup do systému je ze stránky www.site.praha.eu, odkud je žadatel systematicky
veden k vyplnění formuláře pro vytvoření
„Žádosti o vyjádření k existenci sítí“.
Výstup v elektronické podobě pak žadatel rozešle všem správcům inženýrských
sítí, kteří jsou pro dané území aktivně
zapojeni do služby. Pro ostatní správce
sítí, kteří příjem žádostí tímto způsobem
neumožňují, jsou vygenerovány soubory
PDF určené k vytištění a doručení svépomocí. S Registrem Subjektů Technické
Infrastruktury lze v zadaném území získat
seznam síťařů včetně kontaktních údajů
nebo způsobu podání žádosti. Informace
o technické infrastruktuře jsou vždy aktuální a dostupné z jednoho datového úložiště. Obě služby jsou bezplatné. K podání
žádosti postačuje připojení na internet
a běžný webový prohlížeč. Jedná se o automatickou službu, která nezohledňuje osobní
přístup zaměstnanců stavebního úřadu
k jednotlivým stavebníkům (osobní návštěva stavebního úřadu může proto ušetřit
žadatelům čas i zbytečné poplatky!).

Radotín opět...
Grantová pravidla se vztahují na poskytování příspěvků z rozpočtu Městské části Praha 16 výhradně nestátním
obecně prospěšným organizacím, fyzickým i právnickým osobám a školním klubům pouze v případě, jsou-li
právnickými osobami s účetnictvím
vedeným samostatně od účetnictví
školy (dále jen žadatelé), a to působících na území Radotína v oblastech
volného času, sportu a kultury.
Účelem poskytování finančních
prostředků je zajistit spolufi nancování
činnosti a rozvoje aktivit volného času
v těch případech, kdy není možné krýt
tyto náklady v plné výši z prostředků žadatele. 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.
Žádost o grant na předepsaném
for mu lá ř i a zpracova né projek t y
se přijímají prostřednictvím podatelny
Úřadu městské části Praha 16, Václava
Balého 23, v termínu do 28.2.2014 do
12.00 hod. pro akce konané od 1. ledna
do 31. prosince 2014. Obálka s materiály
bude zřetelně označena heslem „Grant“.
Informace ke zpracování projektů,
schválená pravidla a další podrobnosti
poskytne Úsek školství, mládeže, TV
a kultury Kanceláře úřadu ÚMČ Praha 16, Václava Balého 23, Praha-Radotín, e-mail: iveta.krejci@praha16.eu,
telefon 234 128 102.
Souhrnné informace ke grantovému řízení naleznete na webu
w w w.pra ha16.eu/Mestska-cast/
Dotace -a-g ra nt y/ Vol noc asove aktivity-sport-a-kultura

Další pomoc povodní postiženým
bytu či nemovitosti určené k trvalému bydlení poškozeného živelnou
pohromou a jejich uvedení do provozuschopného stavu. Maximální výše
podpory byla stanovena na 30 000 Kč
na jeden byt či nemovitost.
Vytipované radotínské domácnosti,
které splňovaly kritéria daná ze strany
MMR, byly kontaktovány pracovníky
Kanceláře úřadu a Odboru místního
hospodářství Úřadu městské části Praha 16 během měsíce září 2013. Po shromáždění všech potřebných údajů byl
seznam 20 žadatelů souhrnně předložen ke schválení Radě městské části
Praha 16, která 18. září 2013 materiál
schválila a rozhodla o jeho předložení
prostřednictvím sdruženého požadavku hlavního města Prahy (za všechny
pražské postižené městské části) na
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
MMR na základě Registrace akce
a Rozhodnutím o poskytnutí dotace
převedlo výše uvedené dotace na souhrnného žadatele (Hlavní město Praha) a následně Radou hlavního města
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Vyžehlím vaše prádlo
kvalitně a rychle
Ivana Řezníčková
Tel.: 723 400 734
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Prahy bylo 3. prosince 2013 rozhodnuto o poskytnutí dotace mj. Městské
části Praha 16 o požadovanou částku,
tj. 600 000 Kč.
D ot ac e by l a př ips á na na úč e t
MČ Praha 16 dne 9. prosince 2013. Radotínská radnice, s vědomím velmi krátkého časového prostoru, již 29. listopadu
kontaktovala všech 20 postižených
s výzvou o doložení potřebných podkladů, kterými byly doklady o zaplacení, příjmové daňové doklady nebo
faktury s výpisem z účtu potvrzující
jejich zaplacení. Jednou z podmínek
MMR totiž bylo vyplacení dotací do
konce kalendářního roku.
Do podatelny ÚMČ Praha 16 bylo
do 9. prosince do 12 hodin podáno celkem 18 žádostí ze schváleného seznamu o neinvestiční dotaci z programu
MMR. Po provedené kontrole ze strany pracovníků Odboru ekonomického
a Kanceláře úřadu ÚMČ Praha 16 bylo
zjištěno, že 17 žádostí splnilo stanovené podmínky a požadavky. Těmto
vlastníkům nemovitostí byla schválená částka (řádně podložená účetními
doklady) vyplacena na účet či jim byl
vystaven šek. Vše se stihlo ještě před
Vánocemi. Žadatelům se vyplatily
dotace v celkové výši 461 627 Kč. Nevyčerpaná část dotace byla při vyúčtování do konce ledna převedena zpět
Ministerstvu pro místní rozvoj České
republiky.

Dočasná
jednosměrka
v Radotínské

V Radotíně a Velké Chuchli se od
poloviny března cca do poloviny května
předpokládají dopravní omezení v souvislosti s obnovou kabelového vedení
vysokého napětí.
Akce si vyžádá částečnou uzavírku
v ulici Radotínská, a to od vjezdu do
areálu Staropramen po vjezd do areálu dostihového závodiště. Doprava
bude po celou dobu trvání akce vedena jednosměrně ve směru z centra
Prahy. Obousměrný provoz zůstane
zachován pouze pro MHD BUS, s tím,
že práce budou probíhat ve čtyřech
etapách a provoz na komunikaci pro
MHD bude v rámci jednotlivých etap
kyvadlový, řízený pomocí světelné signalizace. Jednotlivé signalizované úseky
jsou však z důvodu technologického
provádění prací příliš dlouhé, a proto je
nelze využít i pro ostatní dopravu.
V rámci této stavby dojde také k posunutí zastávek BUS „Zahradnictví“.
Zastávka směr Sídliště Radotín bude posunuta cca o 50 m vpřed k nově vytvořenému provizornímu nástupišti a zastávka směr Smíchovské nádraží bude
posunuta cca o 60 m zpět, za vjezd do
zahradnictví. Dojde i k přemístění přechodu pro chodce k těmto zastávkám.
Objízdná trasa pro směr do centra Prahy
bude vedena po trase Přeštínská – Výpadová – Strakonická – Mezichuchelská.
Investorem akce je PREdistribuce, a. s., zhotovitelem společnost Kormak Praha s.r.o.

Ano, je to tak, v Radotíně existoval i hokejový tým.
V roce 1940 se ho rozhodlo založit několik nadšenců z SK Radotín. Pro oddíl kanadského hokeje byla tehdy připravována plocha na hřišti kopané.
V roce 1953 byla veškerá tělovýchova v Radotíně sloučena pod TJ Spartak Radotín, tehdy se pro hokej upravovalo
cvičiště před sokolovnou. Tréninkové období bylo závislé čistě na přízni počasí, což zde vývoj tohoto sportu utlumovalo. Poprvé oddíl ledního hokeje zanikl v roce 1964. O čtyři roky později se opět podařilo sestavit družstvo dospělých,
stárnoucí inventář a nedostatečná podpora však postupně uspaly radotínský lední hokej nadobro.
Hrací plocha na
starém hřišti
měla jen
symbolické
mantinely, zato
tu nechyběly
sloupy
s improvizovaným
osvětlením
Hokejový
tým RSK na
domácím hřišti
v roce 1946

Veřejné bruslení se v Radotíně pořádalo nejprve na nádrži Böhmova mlýna (dnes areál zemědělského učiliště),
tady sbírali první zkušenosti i budoucí hokejisté
Radotínský občan a pozdější majitel továrny
na cvičební stroje Ing. Otakar Vindyš získal
ještě za monarchie s národním hokejovým
týmem Čech zlato na ME 1911 (ač byli jediným
týmem, který neměl doma k dispozici trvalou
ledovou plochu a původně se s nimi ani nepočítalo – na turnaj dorazili až v den zahájení
a byli do něj zařazeni jen pod podmínkou, že
okamžitě odehrají dva soutěžní zápasy). Tento záběr družstva SK Slavia Praha z turnaje
v Chamonix je však o rok mladší, navíc ukazuje tým, který skončil s přehledem poslední
(posledním v řadě je i Vindyš)

Ještě stále na starém hřišti

Na letní olympiádě v roce 1920 byl Vindyš členem české reprezentace v ledním hokeji, která skončila třetí. Na tomto snímku z ME
ve Stockholmu v roce 1921, kde byli stříbrní, stojí Vindyš druhý
zprava

Tahle podívaná je už v Radotíně minulostí. Škoda,
i z více než padesát let starého a nepříliš zachovaného snímku sálá energie a nadšení hráčů, kvůli
kterým se plnily ochozy
Hokejisté Spartaku na hřišti před sokolovnou v roce 1958

POPAD 2014
Pražská oblastní přehlídka amatérského divadla se letos poprvé nastěhuje do Radotína.
Jedenáct divadelních inscenací, z toho dvě pohádky, to je program, který
na porotu i diváky čeká o víkendu
28. února až 2. března v Kulturním
středisku Radotín.
Na soutěži s výběrem na národní
finále činoherního divadla pro dospělé
a činoherního divadla pro děti jsou
totiž diváci samozřejmě vítáni. To oni
budou rozhodovat o Ceně diváků, která je pro mnohé soubory větším oceněním než postup na další přehlídky.
„Na přehlídku se přihlásilo mnohem více souborů, než jsme mohli do
konečného programu zařadit, snažili
jsme se vybrat takové inscenace, které
mohou oslovit diváky všech věkových
kategorií i příznivce různých žánrů.
A tak v programu přehlídky budou
dvě pohádky, klasická dramata, jako
např. detektivní hra A. Christie Past
na myši, hry současné české dramatiky (David Drábek: Koule) a dokon-

Svěcený v Koruně
G alaveče r hou sli st y Jaroslava
Svěceného „Antonio Vivaldi a jeho
vrstevníci“ rozezní velký
sál radotínské Koruny
ve čtvrtek 13. března od
19.00 hodin.
Mistra doprovodí jedna z nejlepších českých
cembalistek, Jitka Navrátilová, se kterou natočil
již dvě CD. Během tohoto
m i moř ád ného več era
společně přednesou slavné i méně známé skladby
Antonia Vivaldiho a jeho,
nejen italských, vrstevníků. Jaroslav Svěcený také
představí špičkové italské
i f r a ncou z ské hou sle
18. a 19. století.

ce i opera,“ říká Lenka Smrčková,
předsedkyně Amatérské divadelní
asociace, občanského sdružení, které pražskou přehlídku amatérského
divadla organizuje už od roku 1990.
Součástí přehlídky jsou i semináře, na
nichž zkušení divadelní lektoři budou
jednotlivá představení hodnotit. I ty
jsou veřejně přístupné.
Vedoucí Kulturního střediska Radotín Dana Radová k tomu dodává:
„Tato velká divadelní akce se u nás
koná poprvé, věříme, že se nám pro
divadelníky podaří připravit příjemné
prostředí, že lektoři budou na soubory
přísní, ale spravedliví a že hlediště
bude plné. V programu vystoupí i dva
divadelní soubory, které mají v KS
Radotín své domovské jeviště – DS
Gaudium a DS Křoví. Budeme držet
palce jim, ale i všem ostatním.“
Pražskou oblastní přehlídku amatérského divadla POPAD 2014 podporuje hlavní město Praha a Ministerstvo kultury ČR.
Program viz Kultura Radotín na
str. 7, změna vyhrazena, zcela aktuální na www.praha16.eu

Galavečer J. Svěceného 13. března od
19.00 hodin v Koruně, po koncertě
bude následovat autogramiáda,
vstupné 250 Kč

V rámci mezinárodního dne průvodců cestovního ruchu pořádají pražští
průvodci pro širokou veřejnost v sobotu
22. února prohlídku Nového Města.
Sraz je ve 14.00 hodin u severní
fontány (blíže k Novoměstské radnici)
v parku na Karlově náměstí. Průvodci
si připravili několik prohlídkových
tras. Pro rodiny s dětmi je nachystána
speciální prohlídka a soutěže. Tato
propagační akce seznamuje veřejnost
s prací turistických průvodců a koná
se každoročně po celém světě. Prohlídka je bezplatná. Účast na prohlídce není třeba předem objednávat.

B e z p l at n á pr o h l í d k a Nové ho
Města – sobota 22. února
od 14.00 hodin (sraz u severní
fontány na Karlově náměstí)

Děti dětem

vánoční přání nebo látkové ozdobičky.
Po následném pondělním doprodeji
v rámci vánočních dílniček na ZŠ Zbraslav putoval celý výtěžek z prodeje těchto
výrobků do Dětského domova Charlotty
Masarykové na Zbraslavi. Částka 6 283 Kč
potěšila nejen ředitelku dětského domova
MUDr. Ivu Truellovou, Ph.D., ale i celý
personál. Všechny organizátory zahřálo
vědomí, že částka pomohla přispět k dobré vánoční atmosféře a přinést dětem
radost. Jim všem patří i toto poděkování.

dojetí. Většinu hudební produkce zajistila skupina Harry band, kde si, mimo
jiných hostů, na klávesy zahrál i druhý
Mildův syn Honza.
Kdo samozřejmě v tento večer nemo-

hl chybět, byla kapela Olympic. Když
Petr Janda zpíval Bonsoir mademoiselle
Paris, Milan Broum a Jiří Valenta hráli
a osvícené, opuštěné bicí stály vzadu,
všem to došlo! I když byl celý večer pro
Mildu a bylo ho všude plno, tam v sokolovně za bicími najednou nebyl…
Ale určitě to všechno viděl. A aby
to srdečné přání přátel
i rodiny a tu oslav u
i pořádně slyšel, hrál
bubenické sólo ve známém hitu „Vymyslel
jsem spoustu nápadů“
s Mildovými paličkami
úplně celý sál a opravdu naplno. Zpívali přátelé a Mildova rodina
a všichni do toho dali
emoce, srdce a vzpom í n k y n a s k vě lé ho
člověka a kamaráda.
Pove d l o s e ! D í k y
všem, kteří se podíleli
na tomto večeru.

Radotínští gymnazisté první v republice!
V uplynulém roce 2013 žáci Gymnázia Oty Pavla dosáhli vynikajících
umístění v regionálních i celostátních
kolech odborných soutěží.
1. místo sourozenců Filipa a Robina Iblov ých v celostátním kole
St ředoš kol ské odbor né č i n nost i
v oboru ekonomika a řízení, 4. místo
Antona Richtera v celostátním kole
olympiády z francouzského jazyka,
4. místo Magdy Schlindenbuchové
v celostátním kole soutěže v angličtině City&Guilds English Lenguage
Contest 2012, speciální ocenění Tomáše Zahradníka v oboru informa-

tiky celostátní soutěže Expo Science
Amavet a stříbrné pásmo v celostátní
soutěži pěveckých sborů „Gymnasia
cantant“ pěveckého sboru Columbella svědčí o nadstandardní práci
samotných žáků i jejich pedagogů.
K velmi pěknému úspěchu v regionálním kole Hlavního města Prahy
matemat ické oly mpiády př ispěl
3. místem Ondřej Kincl, v Internetové matematické olympiádě obsadil
sedmičlenný tým studentů ve složení: Ondřej Kincl, Martina Chamrová, Martin Malý, Michael Kuryl,
Pavla Rusá, Jakub Volf a Vojtěch

I když se už nějakou dobu píše rok
2014, je tu ještě jedna vzpomínka na
příjemné chvíle na konci minulého
roku, kdy učitelky s dětmi z MŠ Hastrmánek připravily vánoční akademii
„Zimní bál“.
V Kině Radotín se sešli rodiče
a další hosté, aby zhlédli vystoupení
dětí, které je zavedly do kouzelného
světa pohádek. Nechyběly známé
vánoční melodie z Mrazíka, Kašpárek s Honzou se museli vydat do
pekla zachránit princeznu, sněhuláci
dováděli s Mikulášem ve sněhových
závějích. Nebyly by to Vánoce, kdyby sálem nezazněly krásné vánoční

koledy. To, že se všichni příjemně
bavili, bylo vidět nejen na tvářích rodičů,
ale i těch nejmenších,
kteří s napětím sledovali vystoupení svých
kamarádů.
Velkou radost udělal
i výtěžek ze vstupného.
Vybraných 10 000 korun
školka věnovala společnosti Fond Sidus, se
kterou již několik let
spolupracuje. Peníze
poputují do dětského
zdravotnického zařízení

Kessler 3. místo v Praze a celkově
21. umístění z 200 přihlášených
týmů ČR. Šachové družstvo ve
složení Ondřej Kincl, Petr Hřídel,
Marek Korbel a Vojtěch Kramoliš
obsadilo v šachovém turnaji středních škol 2. místo v Praze a desáté
v republice.
Stejně dobře se dařilo v květnu
2013 zdejším maturantů m. Téměř ve všech částech státní maturity
měli nadprůměrné výsledky. Přitom
radotínské gymnázium patří mezi
nejmenší gymnázia v Praze.
v Praze Motole na pomoc individuálním
pacientům. Takže je na místě poděkování všem, kteří se zúčastnili a podpořili
tak dobrou vvěc.

DRINK se Simonou A opět Horymír!
Babčákovou
Mnozí radotínští občané si vzpomenou, že

Vítání jara s Joe Karafiátem
Již poosmé se bude v sobotu 15. března
v Pivním sanatoriu vítat jaro.
Oblíbená hudební party pro přátele
dobré hudby i dobrého pivního moku se
v radotínské restauraci ve Štěrkové ulici
koná od 16.00 do 22.00 hodin. Hlavní

V sobotu 18. ledna se v radotínské
sokolovně sešli přátelé a příznivci známého bubeníka skupiny Olympic Mildy
Peroutky, který by právě letos v lednu
oslavil padesátiny.
Všichni kdo přišli, a bylo jich opravdu hodně, dostali hned u vchodu
dárek – bubenické paličky, podepsané
Milanem. Další dárky už byly pro Mildu. Zahrát mu přišli jeho přátelé a známí. Na úvod vystoupil se svojí řečí organizátor tohoto večera Ivan Jandečka
a místostarosta Mgr. Miroslav Knotek,
jenž přečetl zdravici radotínského starosty, který se z důvodu služební cesty
nemohl akce zúčastnit. Hudební večer
zahájila mladá kapela Sun Drive. Hned
poté zahrála vynikající skupina ASPM,
se kterou Milan hrál několik let, ve složení Jan Spálený, Michal Gera a Radek
Krampl. Když tátovi zazpíval Milda
junior, málokdo se, bez ohledu na věk,
pohlaví či příslušnost k žánru, ubránil

Vánoční akademie MŠ Hastrmánek

Na Nové Město s průvodcem

Je dobré se čas od času ohlédnout zpátky
a připomenout si dobré skutky, protože těch
není nikdy dost. Jedním z takových byl například i nedávný charitativní projekt s názvem Vánoční dobrodiní aneb děti dětem.
Ten, kdo navštívil 15. prosince vánoční
trh v Radotíně, mohl si na jednom ze stánků
zakoupit vánoční dekorace vyrobené žáky
ZŠ a ZUŠ Zbraslav. Jednalo se o originální
vlastnoručně vyráběné papírové andílky,

Jaký byl večer pro Mildu?

Vítání jara – 15. března od16.00 hod.
v restauraci Pivní sanatorium, akce
pořádána za podpory MČ Praha 16
je určena široké veřejnosti
hudební vrchol večera nastane
v půl osmé večer, kdy padne
čas pro „Underground Blues
Session“ v čele s Joe Karafiátem (Garage, Plastic People
o.t.U), Janem Martinkem a Petrem Roškaňukem (Žlutý Pes).
Zcela jistě to bude pořádný
kytarový „nářez“.
A pozor – žena, která nepřijde, nedostane květinu!

Kulturní středisko U Koruny zve všechny na veřejné natáčení nové zábavné talk
show s tématy, která nemusejí vždy vypadat zábavně; ovšem provázené hudbou,
vtipem, soutěží a názory z publika.
První DRINK (Důvtip–Rozhovory-Inspirace–Názory-Kultura) se Simonou Babčákovou a jejími hosty na
téma: „Moje cena neklesá s množstvím
neumytého nádobí“ se chystá ve středu
26. února na klubové scéně.
Hosty budou manažerka a autorka
překladu knihy ředitelky facebooku
Sheryl Sandbergové: Opřete se do toho,
ženy, Anna Kárníková a úspěšný personalista, bývalý studentský aktivista
z dob sametové revoluce, pak československý politik a bezpartijní poslanec
Sněmovny lidu Federálního shromáždění Jan Bubeník.
Stále aktuální téma sleduje dilema
většiny žen: „Práce nebo rodina? Rozdělení domácích prací, funkcí, sféry
soukromé i veřejné - kam vlastně žena,
muž patří? Ke kuchyňskému pultu nebo
do čela stolu ve firmě? Jak vše skloubit?
Co komu sluší? Kdo udělá večeři, když
oba byli v práci a mají toho dost? Má
se žena stydět za svou chuť místo mytí
nádobí budovat kariéru?
DRINK - veřejné natáčení, 26. února
od 19.00 hodin, rezervace nutná,
vstupné 150 Kč

loni se uskutečnila první Horymírova jízda
Radotín – Neumětely.
Tedy, z historického hlediska vlastně
druhá. A skvělou zprávou pro všechny Radotíňáky rozhodně je, že vladyka Horymír na
svůj oblíbený Radotín nezapomněl. (Našel
zde totiž kdysi v šerém dávnověku místo,
kde si mohl při svém slavném úprku před
rozzuřeným knížetem Křesomyslem odpočinout.) A přijede nás letos opět navštívit!
Ti, kteří budou chtít vladyku a jeho družinu přivítat a pozdravit, mohou tak učinit
v sobotu 1. března! Jezdci vyrazí z Neumětel po osmé hodině ranní a Radotín je může
očekávat odpoledne mezi čtvrtou a pátou
hodinou na náměstí Sv. Petra a Pavla.
Tato jistě mimořádná událost státoprávního významu bude ještě „zesílena“ slavnostním zahájením jezdecké sezóny 2014 – skvělá
příležitost opět se zúčastnit mimořádné
kulturně-historické události!

Takhle slavný vladyka loni
zdravil Radotín
Horymírova jízda - v sobotu
1. března mezi čtvrtou a pátou
hodinou na náměstí Sv. Petra a Pavla
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ZUZANA SOLDÁTOVÁ
Relaxační masáže.
Harmonizace energe�ckého systému člověka.
Bioinformační přípravky, poradenství
v oblas� zdraví.

e-mail: info@taraia.cz
tel.: 607 952 618
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MICHAL VAVŘIČKA

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

mobil: 604 404 907

KURZY ANGLLIČTINY A DALŠÍCH CIZÍCH JAZYKŮ
Jarní semestr začíná 3.2 a končí 13.6.2014
�

���

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

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
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www.anglictina-radotin.cz
�
tel.: 777 057 013,
e-mail: verakunt@yahoo.com
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Přijďte nás navštívit v našem jazykovém studiu
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» Sleva 30 % na vybrané kurzy
pro dospělé i děti!
» Individuální výuka angličtiny
s rodilou mluvčí za výhodnou cenu!
» Poslední volná místa ve velmi
oblíbených mini kurzech!

Cena v Kč
Formát
inzerátu
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REZERVACE: 251 642 126

www.lunarestaurant.cz

����������������������������
�����������������������������
����������: 733 189 330

www.lunaexpres.cz

�������������
������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

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

Informační měsíční periodikum pro
správní obvod Prahy 16. Vydává
Městská část Praha 16.
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V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín,
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e-mail: noviny@praha16.eu,
http://www.praha16.eu.
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Vychází 17.2.2014.
Náklad 10 000 výtisků.
Výtisk a distribuce ZDARMA.
Tisk Grafotechna print s.r.o.,
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
Další číslo vyjde 17.3.2014.
Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 5.3.2014. Distribuce do všech poštovních schránek ve správním obvodu
zajištěna prostřednictvím České pošty s.p.
Za obsahovou a věcnou správnost odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí.

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
www.garbine.cz
e-mail: garbine@volny.cz

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

!!! Vyklízení - Stěhování !!!

Vyklízení bytů,
sklepů, pozůstalostí.

•

Odvoz starého
nábytku k likvidaci.

•
•
Odvoz nepotřebných

Stěhování všeho druhu.
věcí k likvidaci.

Telefon: 773 484 056

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

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506
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20.00
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20.00

1. 3.

17.30
20.00

4. 3.

17.30
20.00

5. 3.

17.30
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6. 3.

17.30
20.00

7. 3.

17.30
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8. 3.

17.30
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9. 3.
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17.30
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17.30

14. 3.

20.00
17.30

15. 3.

20.00
17.30
20.00

Něžné vlny ČR
120 Kč
Píše se rok 1989. Z nesmělého Vojty chtějí mít rodiče plavce či
pianistu. Pro co se rozhodne Vojta? – režie: Jiří Vejdělek
Následky lásky Itálie
90 Kč
Rafinovaná kombinace motivů kriminálního žánru s působivou
analýzou stárnoucího člověka – Toni Servillo, Olivia Magnani
Životní šance Velká Británie
110 Kč
Příběh, který poslal celý svět do kolen a dal naději všem, jimž život
rozdal jen nízké karty – režie: David Frankel
Robocop USA
110 Kč
Policista nelítostně zasahuje proti kriminalitě kolem sebe; vědci
ho sestavili jako neporazitelného Robocopa – režie: Paul Verhoeven
Dědictví aneb kurva se neříká ČR
120 Kč
Vlastička umřela. Obyvatelé Olšan a souputníci života Bohumila
Stejskala trochu zestárli… – Bolek Polívka, Miroslav Donutil
Zimní příběh USA
100 Kč
Více než jedno století se v New Yorku odehrává příběh plný
zázraků a odvěkého konfl iktu dobra a zla – Russell Crowe
Mrňouskové Francie/ Belgie
100 Kč
Animovaná pohádka plná dobrodružství a přátelství těch
nejmenších mrňousků v přírodě – režie: H. Girand, T. Szabo
Špinavý trik USA
100 Kč
Fikce založená na reáliích jednoho z historických skandálů USA,
vypráví příběh špičkového podvodníka – Christian Bale, Amy Adams
Flamenco/ Fuenteojuna Španělsko (viz str. 8)
150 Kč
Dědictví aneb kurva se neříká ČR
120 Kč
Dědictví aneb kurva se neříká ČR
120 Kč
Prodloužený víkend USA
110 Kč
Adele se po odchodu manžela zhroutila a místo, aby se starala o syna,
pečuje on o ni. Pak jim do života vtrhne uprchlík… – Kate Winslet
Zimní příběh USA
100 Kč
Špinavý trik USA
100 Kč
Památkáři USA
120 Kč
Žádní nudní patroni, ale unikátní vojenská jednotka, která nasazovala
vlastní krky, aby z rukou nacistů vyrvala skvosty – George Cloony
Následky lásky Itálie
90 Kč
Velká oříšková loupež Kanada/Jižní Korea/USA 3D
130 Kč
Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy neví, kde sehnat zásoby
na zimu. A tak se odhodlají k zoufalému činu – režie: Peter Lepeneotis
Angelika Francie/Belgie
120 Kč
Angelika je proti své vůli provdána za bohatého toulouského hraběte,
který je nejen o dvanáct let starší než ona, ale má také pověst čaroděje
Památkáři USA
120 Kč
Klub poslední naděje USA
100 Kč
Elektrikář a příležitostný jezdec rodea se od lékařů dozvídá, že má
AIDS a nezbývá mu víc než 30 dnů života – Matthew McConaughey
Velká oříšková loupež Kanada/Jižní Korea/USA 3D
130 Kč
Shun Li a básník Itálie/Francie
90 Kč
Shun Li pracuje v továrně na předměstí Říma, aby si vydělala na
dokumenty, umožňující jejímu synovi emigrovat za ní do Itálie
Angelika Francie/Belgie
120 Kč
Rivalové GB/SRN
90 Kč
Závratná rychlost, adrenalin proudící v žilách, krásné dívky a
nezkrotná touha po vítězství – režie: Ron Howard
Památkáři USA
120 Kč
Philomena GB/USA
120 Kč
Silný příběh ženy pátrající po synovi, kterého jí v mládí násilně
odebraly jeptišky v klášteře a byl nabídnut k adopci – Judi Dench
Bella a Sebastián Francie
110 Kč
Film z okouzlujícího horského prostředí natočený podle slavného
seriálu z roku 1965 – režie: Nicolas Vanier
Babovřesky 2 ČR
120 Kč
V příběhu nechybí láska, žárlivost, závist, intriky a vtipné okamžiky,
v nichž se někteří i najdou – Lukáš Langmajer, Lucie Vondráčková
300: Vzestup říše USA 3D
130 Kč
Pokračování epické ságy podle nového komiksového románu Franka
Millera „Xerxes“, podané úchvatným vizuálním stylem – Eva Green
Zachraňte pana Bankse USA/GB
110 Kč
Walt Disney dlouho usiluje o filmová práva k románu Mary Poppins,
ale autorka stále odmítá dát souhlas – Tom Hanks, Emma ompson
Lucie z Lammermoru: Gaetano Donizetti (viz str. 8)
300 Kč
Babovřesky 2 ČR
120 Kč
Klub poslední naděje USA
100 Kč
Bella a Sebastián Francie
110 Kč
NON – STOP USA
110 Kč
Většinu svých všedních pracovních dnů tráví Bill Marks tím,
že prostě jen sedí v letadle a dává pozor – Liam Neeson, Julianne Moore
Kráska a zvíře Francie
110 Kč
Nové zpracování známé pohádky natočené v zemi jejího původu.
Krásná kráska a šarmantní zvíře – Léa Seydoux, Vincent Cassel
Babovřesky 2 ČR
120 Kč
Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana USA 3D
150 Kč
Peabody je vynálezce, šikovný podnikatel, držitel Nobelovy ceny,
gurmán, olympijský vítěz, génius... A shodou okolností také pes
Zachraňte pana Bankse USA/ GB
110 Kč
Babovřesky ČR
120 Kč
Philomena GB/ USA
120 Kč

Babybio:
19. 3.

10.00

Něžné vlny ČR

60 Kč

Dětské fi lmy:
15. 2.

16.00

22. 2.

16.00

1. 3.

16.00

8. 3.
15. 3.

16.00
16.00

Za kamarády z televize VI ČR
60 Kč
Pásmo pohádek pro nejmenší
Pošťák Pat 1 GB
60 Kč
V malé vesničce Greendal pracuje přátelský pošťák Pat.
Je moc hodný a starostlivý. Každému rád pomůže
a umí si se vším poradit
Pošťák Pat 2 Velká Británie
60 Kč
Pat a jeho kocour Jess prožívají každý den veselé příběhy.
Pojďte se nechat unést do laskavého světa vesničky Greendale
Velká oříšková loupež Kanada/Jižní Korea/USA
100 Kč
Hádej, hádej s kocourkem GB
60 Kč
Horác a štěňata Joey a Jinx objevují svět a zjišťují, že hledání
odpovědí může být skvělá zábava. Naučný animovaný seriál
pro nejmenší

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

do 30. dubna
Kouzlo starých časů na pohlednicích
z let 1899 – 1955
výstava historických fotografi í Radotína
a nejbližšího okolí
v otevírací době Místní knihovny Radotín:
pondělí, středa, čtvrtek
9.00-12.00, 13.00-18.00 hodin
26. února
DRINK: Talk show
se Simonou Babčákovou
hosté: Anna Kárníková (manažerka
a autorka překladu knihy ředitelky
facebooku Sheryl Sandbergové:
Opřete se do toho) a Jan Bubeník
(úspěšný personalista, bývalý studentský
aktivista z dob sametové revoluce)
Klubová scéna (vchod ze dvora
domu U Koruny) od 19.00 hodin
(více viz str. 4)
28. února – 2. března
POPAD
Pražská oblastní přehlídka
amatérských divadel
velký sál i klub Kulturního střediska
Radotín v domě U Koruny
28. února
18.30 Neil Simon: Podivné dueto
DS Gaudium, Radotín
20.30 P. Palmade, Ch. Duthuron:
Na útěku, DS Křoví Radotín
1. března
10.00 J. Netrestová: Bětuška a Kleofášek
Divadlo Máj Praha
12.10 M. Doleželová, R. Vencl: Výročí
Divadlo Jana Kašky Zbraslav
14.15 V. Beran: Čarovný kámen
DS Vojan Libice n. Cidlinou
15.45 David Drábek: Koule
DS „Ještě ne!“
18.00 J. Duchek: Il Congelatore –
Zmrazovač, Kočovné divadlo Ad Hoc
1. března
Horymírova jízda
nám. Sv. Petra a Pavla od cca 16. hodin
(více viz str. 4)
2. března
9.30 A. Christie: Past na myši
DS Ucho, Uhříněves
13.10 B. Štědroň: Globální slavnost
Comica Economica
15.00 M. Ray Coonex: Vše nejlepší Henry
DS Maškara
17.40 L. Nowra: Noc bláznů
Amatérský divadelní spolek Riyo
7. března
Neřež
volné pokračování legendárních Nerez
vystoupí ve složení: Zdeněk Vřešťál,
Vít Sázavský, Filip Benešovský
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin

Stanislava Pecková – Aristokratky
Pro okolí jsou to studentky, manažerky,
matky. Jen mají hezky znějící rodné
příjmení, které je ostatním povědomé
z dějepisu: Kinský, Dobrzenský,
Schwarzenberg, Czernin…
nakladatelství Paseka
Patrick Chauvel – Boty Ricarda Jesuse
Se světoznámým válečným fotografem po
zemích latinské Ameriky, na místa, kde
byl několikrát zraněn, zažil popravu kněze
přímo uprostřed mše a vyprávěl
si o zraněních s Bobem Marleym
při koupání na Jamajce.
nakladatelství Garamond
Dolores Redondo – Neviditelný strážce
V jednom z nejmagičtějších míst Baskicka
je nalezena záhadně zavražděná mladá
žena. Amaia Salazarová, inspektorka
z oddělení vražd, jíž byl případ přidělen,
se tak vrací zpět na místo, kde se narodila
a odkud vždycky toužila odejít.
nakladatelství Panteon
Nell Leyshon – Barva mléka
Mary, jejíž vlasy mají barvu mléka,
je svéhlavá a prostořeká patnáctiletá dívka,
jež tráví dny tvrdou prací na rodném
statku. Když ji otec „prodá“ do služby
na faru, její život se změní...
nakladatelství Plus
PRO DĚTI:
Kateřina Schwabiková – Cesty dětí
do staletí aneb Jak Běla a Kuba
poznávali naši historii
Deset dobrodružných cest do života naší
země v minulosti, od dob lovců mamutů
až do nedávného socialismu, komiksové
stripy, tipy na výlet, zábavné úkoly a hry.
nakladatelství Slovart
více na www. knihovna-radotin.cz

Nejprve vernisáž výstavy obrazů
Jitky Arazimové, která před časem
zjistila, že její ruka sama kreslí psa
s člověkem. (A nebrání se tomu, protože její podvědomí rozhodlo, že to tak
má být!) Pak divadlo. To bude neděle
9. března U Koruny.
Její druhé části se týká rozhovor
s režisérem, hudebníkem a divadelním
kritikem Vladimírem Mikulkou.
Můžete vysvětlit název vašeho souboru?
Dlouho jsme se jmenovali Kulturně
divadelní spolek Puchmajer. Pojme-

9. března
Nedělní kulturní terapie
obrazem, slovem i hudbou
vernisáž výstavy obrazů J. Arazimové:
Pejskovití
Divadelní spolek Antonína Puchmajera:
Be Pozzy (více viz článek vpravo)
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin

12. března
Žákovský koncert
Základní umělecké školy K. Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin
13. března
Galavečer Jaroslava Svěceného
,,Antonio Vivaldi a jeho vrstevníci”
Unikátní večer, na kterém zazní skladby
Antonia Vivaldiho a jeho, nejen
italských, vrstevníků!
Jaroslav Svěcený také představí špičkové
italské i francouzské housle
18. a 19. století a jednu z nejlepších českých
cembalistek, Jitku Navrátilovou
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
15. března
Vítání jara
restaurace Pivní sanatorium od 16.00 hodin
(více viz str. 4)
19. března
Komorní koncert
Základní umělecké školy K. Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin
více na www.praha16.eu

22. února
Maškarní bál
Zbraslavské kulturní společnosti
sál Restaurace U Přístavu
od 19.30 hodin
1. března
Kašpárkův drak Pudivítr
marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
1.- 27. března
Markéta Pošarová – obrazy a kresby
výstavní síň Městského domu
ve výpůjční době knihovny
zahájení výstavy 1. 3. v 16.30 hodin
3. března
Koncert žáků ZUŠ
obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin
8. března
Sůl nad zlato
marionetová pohádka na motivy
Boženy Němcové
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
15. března
Kubula a Kuba Kubikula
loutková pohádka podle V. Vančury
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
Změna programu vyhrazena!
Informace, rezervace:
kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav
U Malé řeky 3, tel 257 111 801
e-mail:kultura@mc-zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura

Nedělní kulturní terapie obrazem,
slovem i hudbou

8. března
Petrpaslíkovo divadlo: Kniha pravěku
loutková pohádka pro děti
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 15.00 hodin

10. března
Předprodej zájezdů pro radotínské seniory
Kulturní středisko Radotín
v domě U Koruny 8.00-10.00 hodin
(více viz str. 4)

22. února
Ostrov splněných přání
Kašpárkovo mořské dobrodružství
v marionetové pohádce
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

novat divadlo po obrozenci s tak libozvučným jménem jako Puchmajer
se nám zdálo být vhodným způsobem
podvratné. Před několika lety jsme se
ale rozhádali a divadelní část pak
nějakou dobu hrála pod názvem
Antonín D.S., protože Puchmajer byl
Antonín. A když jsme se pak zase
smířili a sešli, vznikl z toho Antonín
Puchmajer D.S.
Jaké jsou vaše civilní profese? Kolik
kritiků tam je a jak ta „kritika“ funguje ve vlastních řadách?

Jádro spolku tvoří tři profesionální
divadelní kritici, teď se k nám přidaly
dvě muzikoložky a jedna psycholožka-zpěvačka. Pro žánr veselé kabaretně-terapeutické zpěvohry jako je
Be Pozzy! téměř ideální kombinace.
Ale v divadle plném odborníků mají
všichni vcelku oprávněný pocit, že
všemu rozumí a můžou tím pádem do
všeho odborně kecat. Speciálně pro
tuhle inscenaci jsme proto vymysleli
takzvané „okénko vzdoru“, ve kterém
si může herec přímo v průběhu představení divákům postěžovat
na to, co se mu nelíbí, s čím
nesouhlasí a co by on osobně
udělal jinak a lépe.
A co byste jako divadelní
kritik napsal o této hře?
Jako nestranný divadelní kritik bych naprosto objektivně
napsal, že to je kabaret neochvějně pozitivní, klavíristka úžasně preluduje, dívky
krásně zpívají, pánové mužně
tančí a kolega Švejda je ten
nejsvůdnější kanec, jaký se
letos v oboře českého divadla objevil. A prozradím, že si diváci
nemusí před představením vypínat
mobily. Když někomu zazvoní telefon,
ochotně počkáme a já dotyčnému poradím, co má do telefonu říct.
Děkuji za rozhovor
Dana Radová
Neděle 9. března od 18.00 hodin
vernisáž výstavy obrazů Jitky
Arazimové Pejskovití a posléze
kabaret Antonín Puchmajer D.S.:
Be Pozzy – U Koruny

Předprodej zájezdů
Jarní dotované zájezdy, které tradičně přichystala Městská část Praha 16 pro
radotínské seniory, připravila cestovní kancelář CK2 tyto cíle:
9. 4. Slánsko a Velikonoce na Cíově statku (zámek Nelahozeves,
muzeum Slaný, velikonoční program na Cíově statku v Třebízi)
7. 5. Za tradicí českého porcelánu (porcelánka Dubí, klášter Osek,
zámek Duchcov)
28. 5. Zajímavosti Českého ráje (zámek Mnichovo Hradiště a další)
Předprodej bude 10. března od 8.00 do 10.00 hodin v Kulturním středisku
Radotín v domě U Koruny.

FLAMENCO/FUENTEOVEJUNA

Lidové písně a tance ze Španělska
Mystérium jednoduchosti
„Jednoduchosti není snadné dosáhnout; je konečným výsledkem
dynamického procesu, který zahrnuje
přemíru věcí i jejich pozvolné odstraňování.” Peter Brook
Balet Fuenteovejuna, jenž se nyní
opět vrací na jeviště poprvé od chvíle,

LUCIE Z LAMMERMOORU

Skvostný zpěv a výsostné herectví
Brilantní belcantový kus Lucia di Lammermoor italského skladatele Gaetana
Donizettiho se odehrává v pochmurném Skotsku. Zvolené prostředí jen
podtrhuje „gotickou“ náladu příběhu
o nešťastné Lucii, která je donucena,
aby se provdala za nemilovaného
muže. Téměř shakespearovské pozadí
děje o nepřátelství dvou rodů a rozporu mezi sourozeneckou a mileneckou
láskou zaručuje věrohodně vybudovaný dramatický konflikt. Lucia di
Lammermoor tedy není jen operou
„krásného zpěvu“ čili bel canta. Je
to také drama par excellence. Slavná
scéna Luciina šílenství je pak učebnicovým příkladem, ve kterém se snoubí
jak pěvecké, tak herecké umění interpretky titulní role.
Poprvé po mateřské dovolené
V titulní roli křehké heroiny, která
propadne šílenství, vystupuje hvězdná
ruská sopranistka Anna Netrebko. Anna
Netrebko v roli Lucie z Lammermooru

Úroveň: lehká
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co jej opustil jeho tvůrce, je neobyčejně
krásný poslední plod velké umělecké
a osobní zralosti. Jeho vybranou a působivou kvalitu netvoří ani tak estetické hodnoty, které jsou nepochybně
nesmírně vysoké, ani úžasná podívaná,
kterou nabízí, nýbrž naprostá jednoduchost, s níž se předvádí esence toho, co
má být vyprávěno. Gades volí pouze
to – tak jako Peter Brook v divadle – co
potřebuje k vystižení a vyjádření
myšlen k y, téměř
vždy je to dlouhá
cesta, ale bez trýznivého sebezapření. Dílo vychází ze
s t e j n oj m e n n é h o
dramatu Lope de
Vegy. Zdroje toho,

Záznam baletu z Teatro Real Madrid
uvádí Kino Radotín v sobotu
22. února 2014 v 17.30 hodin.
Délka představení: 100 minut,
vstupné 150 Kč.

na americkém kontinentě debutovala
v roce 2003 v opeře v Los Angeles. Její
tehdejší výkon se stal velkou senzací
a díky němu si vydobyla statut skutečné
operní divy, jak tehdy napsal list San
Francisco Chronicle. Nyní ve stejné roli
debutovala na prknech newyorské Met.
Zároveň se jedná o první angažmá Netrebko po návratu z mateřské dovolené,
během které porodila syna Tiaga, jehož
má se svým manželem, uruguayským
operním pěvcem Erwinem Schrottem.
Jejího milence Edgarda ztvárnila vycházející polská operní hvězda Piotr
Beczala. Beczala debutoval v Metropolitní opeře s velkým úspěchem před
dvěma lety v roli Vévody ve Verdiho
opeře Rigoletto. Jedná se o úspěšnou inscenaci režisérky Mary Zimmermanové,
která byla v Met premiérována v roce
2007 a před dvěma sezónami rovněž
zařazena do série satelitních přenosů.
Za dirigentským pultem stanul maestro
Marco Armiliato. Průvodkyní opery je
slavná francouzská sopranistka Natalie
Dessay. Orchestr a sbor Metropolitan

Opera New York. Nastudováno v italském jazyce. V záznamu jsou použity
anglické titulky.
Záznam z Metropolitní opery v New
Yorku uvádí Kino Radotín v neděli
9. března 2014 v 16,45 hodin.
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adresu redakce: V. Balého 23, 153 00
Praha-Radotín. Na obálku napište
heslo SUDOKU, kontaktní adresu
nebo telefonní číslo a přiložte lehčí
i těžší variantu sudoku s vyplněným
jménem, adresou a tel. spojením.
Do slosování budou zařazeni pouze
úspěšní luštitelé. Výherci si svoji výhru
mohou převzít na adrese redakce.
Správná řešení zasílejte do redakce
nejpozději do 31.1.2014.

Řadě z nás ještě vydrželo novoroční
předsevzetí a chceme začít s jazykovou
výukou. Jak si ale vybrat v nepřeberné nabídce inzerátů, které nabízejí jak renomované jazykové školy, tak samotní lektoři?
Rozhodnete-li se pro výuku přes
jazykovou školu, získáváte záruku
kontinuálního průběhu bez častých
změn. Jazyková škola si velmi dobře
uvědomuje, že základním stavebním
kamenem úspěšného jazykového
vzdělávání je kvalitní lektor, a proto
věnuje jejich výběru maximální pozornost. Lektor musí být člověk, který
nejen bravurně ovládá cizí jazyk, ale
také musí být schopen problematiku
vysvětlit, umět studenty motivovat
i rozvíjet jejich jazykové dovednosti.
Výhodou je, že jazykové školy mají
takových lektorů hned několik (často
i desítek) a jsou schopny zajistit zástup
kolegů v případě nemoci nebo dovolené. Zároveň garantují výměnu lektora
v případě, že Vám nevyhovuje. Pokud
si dohodnete výuku s jednotlivcem, je
zastupování mnohem těžší, každá nemoc nebo dovolená znamená, že lektora nemá kdo nahradit. Než si nějakého
lektora pozvete domů, vždy se zeptejte
svých kamarádů nebo známých na doporučení a osobní zkušenost.
Samozřejmostí výuky ve spolupráci
s jazykovou školou je možnost využívat
její vybavené prostory, které umožňují
plné soustředění na výuku bez neustálého odbíhání ke zvonícím telefonům,
obědům na plotně nebo dětem. Učit se
doma může být velmi pohodlné, ale je
potřeba mít na výuku vyhrazený čas
a hlavně klid. Jinak se může stát, že sice
ušetříte čas dojížděním do jazykové
školy, ale ten pak ztratíte s telefonem na
uchu nebo se sousedkou u dveří.
Nevybírejte jen podle ceny
Rozhodovat se jen na základě ceny
může být chybou, která se Vám může
velmi vymstít. Vždy věnujte čas
důkladnému prostudování nabídky
a nechte si vysvětlit vše, čemu nero-
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Stává se to pravidelně na svatbách
rodinného rozvětveného klanu, někde
mezi nudlovou polévkou a gulášem
s osmi. Obstarožní vzdálená tetička
hlasitě mlaskne a do náhlého ticha,
které se rozhostí mezi stoly, pronese:
„To je krása, když se rodina sejde. A příště zas na pohřbu. Nebo na křtinách.“ dí
prorocky a spokojeně zakousne sedmý
knedlík. Nejde totiž o to, co se stane,
ale o to, o čem se bude mluvit. Alkohol,
emoce a náhlá blízkost totiž účinně
likvidují společenské pojistky a je dost
pravděpodobné, že se od konverzačních zdvořilostí přejde ke krutým
životním pravdám, kterou vám vpálí ti
nejbližší. Rodinná tajemství vyplouvají
na povrch, staré rány se otvírají a sype
se do nich sůl. Podobně je tomu i v případě August, Osage County, ansámblového filmu, v němž jména jako Julia
Roberts, Meryl Streep nebo Benedict
Cumberbatch naznačují, že dorazila
zatraceně silná sestava.
Taková (ne)normální rodinka
Je srpen, kdesi v Oklahomě. Rodina
se sejde u příležitosti sebevraždy rodinného patriarchy Beverly Westona
(Sam Shepard), básníka a alkoholika
na plný úvazek, který už má dost starání se o svou ženu Violet (Meryl Streep),
kterou těžce sužuje rakovina. Jejich tři
dcery přijedou domů. Nejstarší Barbara
(Julia Roberts) se dostaví s odcizeným
manželem a dcerou, co kouří trávu,
prostřední Ivy se zaplete s bratrancem
(což je pochopitelné, protože ho hraje
Benedict Sherlock Cumberbatch), třetí
dcera si přiveze záletného snoubence,
přestože ostatní mají o jejím vykutáleném partnerovi oprávněné pochybnosti. Pohřební večeře zažehne jiskru, po
níž následuje několik dnů, které rodina
společně tráví v Osage County
County. A pak
už účastníci neznají bratra. Ani sestru.
Ani matku.
Kdo se bojí Meryl Streepové?
Divadelní hra, která je předlohou
filmu, získala plejádu ocenění, od Pulit-
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zera přes divadelní ceny Tony. Její autor
zároveň napsal scénář, který dovedně
zadaptoval režisér John Wells. Dysfunkční rodina a porušené vztahy mezi
matkou a dcerou jsou vděčným oscarovým vnadidlem, tím spíše, přihlédneme-li k vyššímu věku členů oscarové
Akademie. Tohle rodinné inferno se
však liší od učesaných melodramat
s předvídatelnou pointou a jednoduchou katarzí: je ostré, nemilosrdné,
zábavné a kruté až do morku kostí. Je
tu cítit inspirace od autorů jako Edward
Albee, Eugene O’Neill nebo Tennessee
Williams, náleží do rodu snímků jako
Kdo se bojí Virginie Woolfové, stojí
na chytrých dialozích a především
brilantních hereckých výkonech, které
slyšitelně pomrkávají na zlatou sošku.
U Meryl Streep, legendy, o jejímž hereckém umění se už popsaly stohy papíru,
však cítíme, že příliš postavu „hraje“
a málo jí skutečně „je“. Výsledkem je
divadelní přehrávání, které však ke
složité matriarše s drogovou závislostí
a charakterem Godzilly docela patří.
I nestárnoucí Julia Roberts je v životní
formě, z Popelky Hollywoodu se proměnila v ocelovou magnolii, která má
s matkou více společného, než si sama
chce přiznat. To ale jejich konverzačním boxerským soubojům bez rukaviček a soucitu nikterak nepřekáží.
Krutosti, tvé jméno je žena
Blízko od sebe zachází vskutku daleko.
Snad v každém jiném dramatu o narušených vztazích a rodinných troskách na
diváka čeká alespoň stopa víry, naděje
nebo lásky, vykoupení, které ospravedlňuje, co se na plátně děje, jeden osud,
který má šanci, jedna postava, která se
zachrání před všudypřítomným zmarem. Zdá se ale, že kdesi v Oklahomě
nemají postavy na výběr, jsou jen poslušnými pěšáky na šachovnici a budou bez
milosti obětováni, jakmile se naskytne
správná záminka. Grandiózní herecký
koncert se tak pomalu mění v ponuré,
podvratné a nečekaně zákeřné requeim
za rodinu.

Kam za jazykovou výukou
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BLÍZKO OD SEBE

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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co obvykle inspirovalo španělské tance a flamenco, jsou vlastním výběrem
choreografa. Drama, napsané mezi
roky 1612 a 1614, je založeno na historické události, zveřejněné v Crónica de
las tres Órdenes Militares. Vypráví, jak
se vesnice uprostřed Andaluzie bouří
proti tyranství šlechtice – komtura
(Comendador de la Orden de Calatrava) Fernána Gómeze de Guzmána,
který je nakonec zabit. Když král
s královnou, katolíci Ferdinand a Isabella, pošlou soudce, aby případ objasnil, nepomůže ani vyhrožování mučením, aby vesničané vydali viníka,
a jako jeden muž přebírají všichni
zodpovědnost za smrt nešlechetného
šlechtice.
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zumíte. Profesionálové nic neskrývají
a neúčtují nikde pod čarou příplatky
např. za odbornost nebo pronájem
učeben, aniž by Vás na ně hned v úvodu neupozornili.
Pokud se pouze na základě nižší ceny
rozhodnete pro výuku s nezkušeným
lektorem, může se stát, že hodiny nepřinášejí užitek, který jste původně očekávali. Málo kvalifikovaný lektor může
velmi jednoduše sklouznout k plytké

konverzaci, při které se nic nenaučíte.
Ona je to možná první měsíc zábava
neustále opakovat, jak jste se měli o víkendu a co plánujete na ten další, horší
pak ale je, když po roce takto vedené
výuky zjistíte, že jste stále na začátku.
Zjistěte si, jak dlouhý je semestr
a kolik Vás bude ve skupině
V posledních letech se rozmohl nešvar, že jazykové školy začaly na úkor
zachování ceny zkracovat semestry.
Rozdíl může být i v řádu 2-3 týdnů,
proto si nabídku důkladně prostudujte a porovnejte školy mezi sebou. Stejně tak si vždy zjistěte, kolik Vás bude
do kurzu docházet, je velký rozdíl,
zda Vás ve třídě bude 6 a nebo 16.
Přejeme Vám, ať máte při výběru
dodavatele jazyků šťastnou ruku a ať
je pro Vás jazykové vzdělávání přínosné a zábavné.
Tým jazykové školy Channel Crossings

Radotínští basketbalisté
letos opět na špičce

SC Radotín zahájil zimní přípravu tradičním turnajem
Letošní do poloviny ledna mírná
zima skončila a další ročník pravidelného turnaje, který je pod názvem
WEBER CUP pořádán společně s Aritmou Praha, se rozjel na plné obrátky.
Hráči mají za sebou odehraná dvě
kompletní kola a je vidět, že se rozdíly
mezi mančay stírají. Prakticky všichni
začínají od nuly a je již v plné kompetenci trenérů, jak své kádry vyladí do počátku jarní části mistrovských soutěží.
Obě skupiny, a to jak na Aritmě, tak
i v Radotíně, jsou vyrovnané. O překvapivé výsledky není nouze a již nyní
jsou vidět kvalitní fotbalové zápasy.

přeborovému áčku, je spravedlivé zmínit se i o ostatních fotbalových týmech
SC Radotín. Obecně lze konstatovat, že
všechna mužstva dělají radost, a to jak
po stránce sportovní, tak i po stránce
společenské.
Nejmenší (ročník 2007 a mladší)
se připravují v hale a v tělocvičně
a účastní se halových turnajů ad hoc
pod vedením bratrů Eismanů.
Jak pro malé fotbalisty narozené
v letech 2005-2006, tak i pro starší přípravku (děti ročníků 2003-2004) sezóna
prakticky neskončila a s výjimkou vánočních svátků se v hale a v tělocvičně

Skupina v Radotíně je pikantnější o to,
že za Hvozdnici startuje původně ligový hráč Tomáš Řepka.
Rozpis turnajových zápasů je k mání
na webových stránkách SC Radotín
a na nástěnkách na hřišti, kde je i kompletní výsledkový servis obou skupin.
Abychom se však nevěnovali jen

kontinuálně připravují na jarní mistrovské soutěže. Mladší přípravka hraje
turnaje prakticky každý víkend – na
různých místech Prahy se stejně starými
vrstevníky a nutno říci, že se vyrovná
i věhlasným soupeřům. Starší přípravka
již vyjíždí za hranice velké Prahy a třetí lednový víkend absolvovala turnaj

Diamond Golf Akademie v Lahovicích

ve Svratce, kde se skóre 10:0 obsadila
3. místo, a to jen díky nedokonalému
systému turnaje. I toto je však cenná
zkušenost (ve sportu, jakož i v životě,
nelze jen vyhrávat). Důležitým momentem „tmelení týmu“ bylo i lyžařské soustředění v Rokytnici nad Jizerou, které
se uskutečnilo poslední lednový týden.
Fotbalový oddíl neustále přijímá
mládež do svých řad, nedostatek střední mládežnické generace totiž tuto sezónu řeší fúzí s FO AFK Slivenec, kdy
v soutěži startuje smíšené mužstvo
žáků pod hlavičkou Slivence. A místní
se v něm minimálně neztratí.
Jako poslední zahájil přípravu dorost
a nelze říci, že by fotbalisty trenér Louda
šetřil. Jinak to totiž ani nejde a obě mužstva dospělých již netrpělivě čekají na
novou mladou krev z vlastních řad. Na
podzim byla jejich pomoc mužům nezanedbatelná a věřme, že se ještě zvýší.
Jako první začala přípravu překvapivě rezerva, a to již s novým (staronovým) trenérem Josefem Kontou.
Pamětníci si jistě připomenou jeho
účinkováním na lavičce áčka před více
než dvaceti roky v době, kdy Radotín
hrál divizi naposled.
Prostě zima-nezima, příprava fotbalistů v Radotíně je již v plném proudu a nelze než pozvat fanoušky na
stadion a sledovat, jak se připravují
na jaro. Seznam všech přípravných
zápasů bude zveřejněn na webu. Pro
rezervu jsou připraveny lahůdky jako
Černolice, Praga atd.
a dva turnusy golfových táborů. Kempy
se uskuteční v červenci a srpnu v areálu
Prague Diamond Golf Clubu v Lahovicích,
golfové tábory pak na jednom ze spřátelených golfových hřišť v Čechách. To vše za
zvýhodněné ceny pro absolventy golfové
akademie.
wTalentovaní účastníci kurzů, pokud
projeví zájem věnovat se dále golfové hře,
budou zařazeni do jednotlivých týmů
s možností účasti na golfových turnajích
pod vedením trenérů. Dostanou i možnost
reprezentovat Prague Diamond Golf Club
v oficiálních golfových soutěžích. Všem
účastníkům dvousemestrálního kurzu
bude poskytnut mimořádný bonus, a to golfové míčky při individuálním tréninku bez
trenéra či s ním v průběhu kurzu zdarma.
Příjemným bonusem pro návštěvníky
a klienty je možnost zakoupení výhodné
klubové karty, která opravňuje jejího držitele k individuálnímu tréninku v areálu zcela
zdarma po celou sezónu a dále umožňuje
využít slevy při nákupu golfového vybavení
u partnera, společnosti Golf Profi.

Po loňské nepostupové sezóně nastupuje letos radotínský basketbalový
klub znovu ve druhé třídě. Aktuálně mu
patří druhé místo v tabulce se ztrátou
jednoho bodu na první pozici. Cílem
klubu je jednoznačně vítězství v letošním ročníku a postup do silné 1. třídy.
Letošní druhá třída je podstatně
kvalitnější, Radotín byl navíc nalosován do nejsilněji obsazené skupiny B.
„Úroveň se rozhodně zvedla po změně
herního systému a zápasy mají úplně
jinou kvalitu. Už nemusíme měsíc čekat na soupeře, se kterým odehrajeme
vyrovnaný zápas. Vloni jsme měli takové dva, teď jsou to víceméně všichni.
Rekonstrukce soutěží byl super nápad
a zvedlo to úroveň. Uplynulý půlrok
ukázal, že naše skupina je silná a špička čtyř až pěti týmů je vyrovnaná,“
říká trenér Adam Peřinka.
S kvalitnější soutěží a nejvyšším cílem muselo zákonitě přijít i zkvalitnění
kádru, což nakonec postupně vyústilo
v nový tým. V něm zůstalo pouze pět
hráčů, kteří nastoupili v loňské sezó-

Směr Radotín pak nabralo hned devět nových posil. Na nejvíc oslabenou
pozici podkošového hráče přišel hostující Jan Veselý z BK Real Roudnice
nad Labem, Tomáš Hurt z BK Slavoje
Praha, Jakub Rajský z BK Brandýs
nad Labem a konečně pak Ondřej Burian, který změnil svoje loňské hostování ze Sokola Smíchov v přestup. Na
pozici křídel družstvo posílili Václav
Lipovčan ze Sokola Michle, David
Janda ze Snakes Ostrava a Tomáš Slavík z Aviators Ruzyně. Jako poslední
se v prosinci k týmu připojili rozehrávač Alexey Ulyanin z Togliatti
a křídelník Aleksey Bazyulkin z Ural
Perm. „Podařilo se přivést mnohem
kvalitnější hráče, než jsou ti, co odešli,
což nás výkonnostně zvedlo. S odstupem času mohu říct, že jsme během
sezóny a půl dokázali vytvořit silný
mladý tým, kde jsou hráči hladoví po
vítězství, což byl v minulosti podle
mého názoru v radotínském basketu
problém. Mám teď k dispozici manča , kde je konkurence a lavička je

ně. „Tým prošel věkovou, ale hlavně
kvalitativní hráčskou obměnou, což
byl jeden z mých cílů, když jsem jej
v uplynulém roce převzal. V současnosti máme 15 stabilních hráčů,
kteří chápou, že musí být na trénincích, aby se vyhrávalo a abychom se
posouvali dopředu. Snažil jsem se
mužstvo posílit právě o hráče, jejichž
prioritou bude naplnění ambicí klubu
a budou ochotni se podřídit kolektivu
s ohledem na individuální statistiky.
Pozitivem je snížení našeho věkového
průměru na čtyřiadvacet let,“ dodává
Peřinka.
Basketbalisty tak opustila dlouholetá opora Marek Chmel, který se
rozhodl přestoupit k největšímu konkurentovi Radotína, do klubu VSK
PV. Odešli také Libor Hokšár a Jan
Benedikt – ti se neprosadili v silné
konkurenci spoluhráčů.

tak silná, že dokáže nahradit základní sestavu, když je potřeba. Troufnu si
říct, že i o soutěž výš bychom hráli na
špičce,“ uvedl Adam Peřinka.
Střelecky táhnou mužstvo především oba Rusové – Ulyanin dává
průměrně 19 bodů a Bazyulkin
16,5 bodu na utkání. Radotín má
nejlepší obranu v soutěži s 56,4
obdrženými body na zápas. Mimořádným úspěchem je i velmi vysoká
návštěvnost na domácích zápasech
a zájem fanoušků na webu Radotínského basketbalového klubu.
Místní basketbalisty čeká ještě
sedm utkání, z toho čtyři na domácí půdě radotínské sportovní
haly. Více informací pro fanoušky
včetně videí, fotograf ií, rozhovorů a reportů ze všech utkání
na www.facebook.com/BKRadotin.

Diamond Golf Akademie, situovaná
v golfovém areálu v Praze-Lahovicích, zahájí svou činnost 1.4.2014. Všem milovníkům golfu a zájemcům o tento krásný sport
nabídne v renovovaném tréninkovém centru prostor, kde se pod vedením zkušených
trenérů a pedagogů naučí hrát golf.
Tréninkové centrum je přizpůsobeno
potřebám výuky golfu pro všechny hráčské úrovně a v příjemném, moderním
prostředí je možné strávit
nejen čas určený pro výuku, ale i chvíle odpočinku
v Golf Café. Těsné sousedství Vltavy a frekventované
c yk lostezk y dává a reá lu
vynikající rekreační a volnočasové možnost i. Kolektiv zaměstnanců se zde
postará o pohodlí hráčů,
dětí i celých rodin. Kvalitní
trenérský tým díky svým
zkušenostem, golfovému
u mě n í a p e d a go g ic k ý m
schopnostem z cela jistě
naučí nejen základům golfu, ale pomůže v dalším

zdokonalení a rozvoji této hry. Jednotlivé
kurzy jsou koncipovány jako dvousemestrální: jaro (duben-červen) a podzim (září-listopad) a obsahují celkem 20 lekcí. Lze
samozřejmě využít pouze jeden semestr.
Kurzy budou probíhat v odpoledních
a večerních hodinách a jsou připraveny
jak pro začínající, tak pro pokročilé hráče. Pro děti od 5 do 15 let jsou připraveny
týdenní prázdninové příměstské kempy

INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ

Zahradnické služby

Prodej limitované série vozů s dárkem!

721 014 627

K vybraným vozům dostanete dárek ve výši 60 000 Kč.
Počet vozů je omezen!

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

Více informací naleznete na
www.golf-lahovice.cz

zahradacz@centrum.cz

mobil: 602 839 868

www.zahradacz.webnode.cz

ČISTÍRNA ODĚVŮ

Provádím drobné
instalatérské práce
Pavel Šebor
Tel.: 730 107 154

z textilu kůží a kožešin
Kde? - Móda pro radost
Nám. Osvoboditelů 69, Radotín
Kde? - Čalounictví Legény
Zbraslavské náměstí 460, Zbraslav
www.cernosickacistirna.cz

JULIE – DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY
JULINKA - MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ
Nově otevřené sociální zařízení v příjemné vile
se zahradou na Zbraslavi v Praze 5.
» stacionář s denním provozem pro seniory se ztrátou soběstačnosti
» mateřská školka s logopedickou prevencí a podporou
» prostor pro setkávání generací, jejichž kontakt je vzájemně obohacující a přínosný
Zajišťujeme nadstandartní péči v mezigeneračním zařízení rodinného typu.
Kapacita 15 seniorů a 12 dětí.
Zápis dětí do mateřské školy logopedické v Praze 5 – Zbraslav na školní rok 2014/15
probíhá průběžně od 1. ledna 2014. Od 1.9.2014 platí nový ceník školného.
Více informací na www.vjednomdome.cz.
Elišky Přemyslovny 445, Praha 5 - Zbraslav, info@vjednomdome.cz,
tel. 775 583 252, 604 354 194
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NUBO CAR s.r.o.
Žabovřeská 1191
Praha 5 - Zbraslav, 156 00
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Informace na tel.: 257 920 439
605 838 864
e-mail: nubocar@asmnet.cz

