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Slovo starosty
Milí sousedé,
podstatnou součást
života naší městské
části utvářejí
z á j m o v é s p o l k y,
k luby a spor tov n í
or g a n i z a c e . D í k y
jejich od hod lá ní
a energii je tak
Z br a s l av z ají m av ý m a př íje m ný m
místem k životu. Jako starostka jsem
na to přirozeně velmi pyšná a vážím
si lidí, kteří své nadání, nadšení a čas
komunitnímu dění věnují. Myslím, že
námi nastavený systém finanční podpory
činnosti těchto organizací se osvědčil
a může třeba posloužit i jako inspirace.
V letošním roce si požádalo
10 organizací o systémovou podporu na
svoji celoroční činnost a sešlo se 37 žádostí
o podporu jednorázového komunitního
projektu. V grantovém programu jsme
přidělili celkem 1 388 950 Kč. Podpořeni
byli všichni žadatelé, průměrná výše
podpor y je 88 % požadované část k y.
Aktivních subjektů a nápadů je opravdu
hodně, a tak je letos na Zbraslavi opět
nabídka aktivit a akcí skutečně pestrá.
Spolupráce s občanskou společností je
pro nás neodmyslitelnou součástí práce
radnice a přináší nám i řadu výhod.
Dostáváme průběžně zpětnou vazbu
a víme tak, co občané skutečně potřebují
a chtějí řešit. Pro předávání aktuálních
informací mezi občany a radnicí jsme
se zapojili do projektu Lepší místo, kde
mohou občané upozorňovat na aktuální
nedostatky ve veřejném prostoru a dávat
tipy na zlepšení konkrétních míst v naší
čtvrti. Aplikace, kterou najdete na našem
webu, sa moz řejmě z a h r nuje z práv u
o st av u řeš en í problému . Na konci
dubna jsme si mohli například u letitého
problému neosvět leného k r u hového
objezdu u vjezdu do Zbraslavi zaškrtnout
kolonku „splněno!“.
D r u hý m ro č n í kem p ok r ač ujeme
v projektu participativního rozpočtu.
Ten funguje na jednoduchém principu.
Z a s t upit e l s t vo v y me z í č á s t p e n ě z
z rozpočtu městské části a obyvatelé
mohou přicházet s návrhy, co by se za
ty to peníze mělo ve městě v ylepšit.
Pomocí h la sová n í na konec sa m i
obyvatelé rozhodnou, které z podaných
návrhů se zrealizují. Letos se můžeme
těšit na workoutové hřiště či pítko na
Slunečním městě.
Ráda bych vá m, na ši m sousedů m,
představ i la všech ny naše spol k y
a organizace a seznámila vás s výsledky
našich a ktiv it v oblasti občanské
participace. Srdečně vás proto zvu k nám
na Zbraslav.

ČÍSLO 5/2017

WWW. PRAHA16. EU

Oběti války byly uctěny u obnoveného pomníku
První slavnostní příležitost se u nově
zrekonstruovaného pomníku na náměstí Osvoboditelů v Radotíně konala v pátek 5. května, pár týdnů po kompletním
dokončení nové dlažby a úpravě okolí.
Památník pod budovou „U Koruny“ byl od října 2016 postupně rekonstruován. Pietní místo bylo nově
zadlážděno do rámu z žulových desek, nově nasvíceno, zmizely již dlouho nevyužívané konstrukce i okolní
nadbytečné asfaltové chodníčky, které
nahradila zeleň.
Specializovaná firma rozebrala
kamenný monolit obětem 1. světové
války a odborně jej zrestaurovala
v kamenické dílně. Obnoven byl též
pomník obětem 2. světové války,
který stojí na samostatné podestě
v popředí. Černá deska, která se zbytkem vůbec neladila, byla nahrazena
sliveneckým mramorem (v němž je
vytesán i monolit).

Poslední úpravy dlažby od pomníku k hlavní ulici byly dokončeny
několik týdnů před pietním aktem

Bude jezdit elektrobus na Viničky?
Na posledním Havelském posvícení
v Radotíně se o druhém říjnovém víkendu představil malý, jen 8metrový
elektrobus. Pro tento typ vozidla s kapacitou 50 osob to byla premiéra v jižní
části hlavního města. Za necelé dva dny
se jím svezlo na 468 cestujících. Nyní občané z lokality Viniček dostávají možnost
se v anketě vyjádřit, zda by chtěli zavést
takový autobus jako pravidelnou linku.
Organizátoři, tedy zástupci Městské části Praha 16 a společnosti SOR

Libchavy, připravili pro občany Radotína i další návštěvníky Havelského
posvícení dvě oddělené linky: trasy
Lahovská a Viničky, obě s výchozí
a konečnou zastávkou na Horymírově
náměstí. První trasa vedla z drtivé
většiny ve stopě stávající linky MHD
č. 245 a odjížděla vždy v celou hodinu.
Druhá trasa byla zcela nová a poprvé zavedla autobus do oblasti radotínských Viniček – ty byly projety

konaným na památku padlých, kteří
obětovali své životy ve dnech Květnového povstání českého lidu v roce
1945, ale i těch, co bojovali za svobodu a padli v průběhu obou světových
válek. Vzpomínková událost se bohužel nesetkala se zájmem širší veřejnosti, a tak věnce kladené starostou
Mgr. Karlem Hanzlíkem a jeho zástupcem Mgr. Miroslavem Knotkem
sledovala jen hrstka přihlížejících mj.
z řad Úřadu městské části Praha 16
a radotínské Letopisecké komise.
Zástupci radnice uctili též trojici
hrdinů z řad vlasovců, kteří padli
v boji o Radotín. Ti mají vyhrazeno
čestné místo na starém radotínském
hřbitově v ulici Nad Berounkou. Na
počest všech padlých v bojích přímo v Radotíně byly již o den dříve
umístěny věnce též ke všem dalším
památníkům, pomníčkům a válečným hrobům.

Pomoc v mnoha
proudech
Jsou lidé mezi námi, ke kterým se
štěstěna hned od začátku obrátila
zády. O to víc to ale stojí za to jim stále
pomáhat. Jedním z těchto lidí je již patnáctiletá slečna z Radotína.
K r ist ý n ku Kačabovou v ídají
místní často v centru městské části
na vozíku, s jejími rodiči a velkými
plastovými pytli, kterými plní jejich
vůz. V pytlích se skrývají víčka, která rodina sbírá a jejichž prodejem do

On-line
rezervace klientů
pro OP a pasy
Městská část Praha 16 spustila
13. dubna novou službu – on-line rezervaci klientů na pracoviště Oddělení
evidence obyvatel a osobních dokladů.
Díky tomu si budou moci občané
správního obvodu zamluvit vyhovující
den a čas pro vyřízení svých záležitostí,
zejména při žádostech o občanské průkazy a cestovní doklady (pasy).
Elektronické objednávání je nadstavbou již téměř 2 roky fungujícího

ZDARMA

Dobrý den, vážení
spoluobčané
Ve svém listopadovém sloupku v minulém
roce jsem si posteskl nad minimálním zájmem
veřejnosti ohledně účasti na pietních akcích
spojených s významnými výročími a událostmi spojenými s naší státností, svobodou
a demokracií, které byly vykoupeny mnoha
a mnoha životy našich spoluobčanů. I přes veškerou medializaci poslední pietní akce k uctění
památky padlých radotínských občanů v obou
světových válkách, především pak z té druhé,
a na počest zahájení květnového pražského povstání v roce 1945, kdy i Radotín a blízké okolí
jako Lahovice, Zbraslav či Chuchle bylo dějem
posledních tvrdých bojů povstalců proti na západ ustupujícím jednotkám Waffen SS a wehrmachtu, byla účast veřejnosti, i přes mnoho
květnových obětí z řad místních, tristní.
Nejinak tomu bylo i v městských částech
našeho správního obvodu, kde u pomníků
a pamětních desek věnovaných padlým hrdinům z obou světových válek čelní představitelé
samospráv MČ položili s úctou a pokorou věnce
nebo květiny. Škoda, že z řad veřejnosti je minimální snaha zúčastnit se těchto akcí a smysl
a pojem vlastenectví se u mnohých projevuje
pouze po úspěšném vystoupení našich fotbalistů nebo hokejistů na vrcholných akcích. V tomto případě si dávám za cíl provedení větší osvěty,
aby se stav minimálně v Praze 16 zlepšil.
V kontextu toho a apatie mnohých jsem
upozorňoval i na skutečnost, kdy se do naší
české společnosti postupně vkrádají prvky,
které mají negativní vliv na svobodné dění
a demokracii kolem nás. Upozorňoval jsem
především na zcela bezprecedentní stav, kdy
silné politickoekonomické subjekty a osoby
skupují média, aby manipulovaly s masami
a vytvářely ve svůj prospěch veřejné mínění
a upevňovaly si tak svoje mocenské ambice.
Od listopadového úvodníku tu máme další
konkrétní a zcela bezprecedentní situace, které by i v nicotnější podobě dříve znamenaly
odstoupení vrcholných politiků, potvrzující
obavu o demokracii v naší společnosti. Vše
graduje především v záležitostech posledních
dní – politickou krizí, soubojem policejních
složek a státních zastupitelstev, zveřejněním
nahrávek vicepremiéra Babiše, v nichž ovlivňuje „své“ redaktory, aby vytvářeli kompromitující články na jeho politické konkurenty,
a obstrukce prezidenta republiky z hlediska
odvolání ministra financí, který demokratické
principy s ohledem na jeho předlistopadovou
minulost neuznává a považuje za zbytečné.
Především ta skutečnost, že některá média
neplní svoji veřejnou roli, je pro naši zemi
a demokracii velice alarmující a vrací nás
o hodně let zpět.
I to je bohužel aktuální atmosféra a stav naší
společnosti, do níž se neustále více vkrádá arogance, ješitnost, povýšenost a dokonce i v případě některých permanentní lež. Jsme svědky
praktik, kdy díky nastaveným systémům bude
vládnout závist a udavačství. I to je bohužel
ukázka vnímání odkazu a úcty k padlým, díky
nimž máme dnes zatím svobodu a demokracii.
Prosím, uvědomme si to a hajme si principy
svobody! Buďme vděční všem padlým v boji za
demokratické principy.
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On-line rezervace klientů
pro OP a pasy
vyvolávacího systému na tomto pracovišti, spuštěného společně s přípravou
nové čekárny v budově na náměstí
Osvoboditelů 21/2a (v ybavené například pramenitou vodou zdarma),
která funguje k plné spokojenosti
klientů.
„Občané se mohou nově dopředu

objednat na všechny agendy v oblasti
evidence obyvatel, zejména požádat
o změnu trvalého pobytu či o nový občanský průkaz a pas,“ uvedl
Ing. Pavel Jirásek, tajemník Úřadu
městské části Praha 16, který tento
projekt zajišťoval.
„Jde o poslední k rok, kter ý m

v rámci stávajících podmínek a bohužel dosti stísněných prostor radotínské budovy čp. 21 můžeme lidem
usnadnit a urychlit jejich odbavení.
O pr avdu p oho d l né a k ap a c it n ě
v yhov ující pracov iště bude moci
vzniknout až v nové radnici, která je
plánována v rámci další, intenzivně
připravované etapy Centra Radotín,“
v ysvětluje starosta Městské části
Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík.
Lidé se mohou objednat přímo z webových stránek Praha16.eu (tlačítko je
hned na Úvodní straně webu v pravé
liště) a systém je provede několika jednoduchými kroky. Důležité je rezervaci prostřednictvím výzvy v e-mailu do
10 minut potvrdit a zapsat si na závěr
PIN, jenž se pak zadá přímo až při návštěvě úřadu.
„Služba pomůže občanům správního obvodu především v nejv ytíženějších časech v pondělí a ve
středu večer, kdy se zde běžně tvoří
dlouhé fronty – nyní se bude možné
objednávat i na 17.00 či 17.30 hodin,“
dodává Jirásek.

Dotace z programu
Čistá energie Praha
Rada hl. m. Prahy 28. března 2017
schválila vyhlášení dalšího ročníku Programu Čistá energie Praha,
prostřednictvím kterého od roku 1994
pomáhá majitelům bytů či domů modernizovat dosavadní způsob vytápění
na ekologičtější varianty a podporuje
tak zlepšování ovzduší v hlavním městě
i úspory energií.
V rá mci Prog ra mu je možné
požádat o dotaci například na výměnu stávajícího neekologického
vytápění za ekologické, modernizaci plynového topení, přeměnu
lokálních topidel ve prospěch topidel centrálního typu nebo instalaci tepelných čerpadel či solárních
kolektorů.
Na pokračování Programu Čistá
energie Praha Rada hl. m. Prahy letos
vyčlenila 18 milionů korun. Pro letošní
rok jsou výrazně finančně upřednostněny projekty, kde dochází k výměně
kamen či kotle na uhlí za ekologický
zdroj. Při náhradě kamen může žadatel dostat na 1 byt až 70 000 Kč (maximálně 80 % vynaložených nákladů),
při výměně kotle na pevná či kapalná
paliva až 50 000 Kč.
Možnost získání dotace se týká
všech fyzických osob s občanstvím
členského státu EU, fyzických osob
s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu,

družstev a společenství vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky a městských částí hl. m. Prahy,
které vlastní nebo užívají na území
h l. m. Pra hy by t a které v tomto
bytě uvedou do provozu ekologický
zdroj v termínu od 1. září 2016 do
30. září 2017.
Z programu jsou vyloučeni žadatelé,
kteří mají možnost získat dotaci z programu „Zlepšování kvality ovzduší
v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, tzv.
„Kotlíkové datace Praha“, tedy fyzické
osoby, které nahrazují kotel na pevná
paliva s ručním přikládáním v rodinném domě s jednou až třemi bytovými
jednotkami ekologickým zdrojem
vytápění.
Program se týká zdrojů uvedených
do provozu mezi 1.9.2016 a 30.9.2017,
žádosti je možné podávat od 2.5.2017
do 29.9.2017.
Další informace o pravidlech
programu, formulář pro podání
žádosti a vzorová smlouva,
uzavíraná mezi žadatelem
a hl. m. Prahou, jsou k dispozici
na magistrátních webových
stránkách www.portalzp.praha.eu.
a odpovědi na konkrétní dotazy
lze získat na emailové adrese
dotace.topeni@praha.eu.

Za volantem bez papírů, zato s alkoholem

Při běžné hlídkové činnosti zpozorovala 24. března pět minut před druhou hodinou po půlnoci autohlídka Městské policie hl. m. Prahy v ulici Věštínská osobní
motorové vozidlo, jehož řidič nerespektoval dopravní značení ve směru z ulice
Matějovského, a jel jednosměrnou ulicí v protisměru. Následně řidič zastavil vozidlo při pravém okraji vozovky. Strážníci muže, jenž prokazatelně řídil, vyzvali
k prokázání totožnosti a předložení dokladů potřebných k provozu motorového
vozidla. Řidič uvedl, že u sebe nemá průkaz totožnosti a žádné řidičské oprávnění nevlastní. Následnou lustrací byl řidič hodnověrně ztotožněn a také bylo
zjištěno, že není a nikdy nebyl vlastníkem řidičského oprávnění. Při projednávání byl z muže cítit alkohol a na dotaz, zda před jízdou požil alkoholický nápoj,
odpověděl, že vypil dvě skleničky tvrdého alkoholu. U muže byla provedena
orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu s pozitivním výsledkem.
Naměřená hodnota činila 0,73 promile. Hlídka z Místního oddělení Policie ČR
Radotín si celou záležitost převzala k přijetí dalších opatření.

Poctivý nálezce

Autohlídku Městské policie hl. m. Prahy kontaktoval 14. dubna v 11.15 hod. při
běžné hlídkové činnosti v Radotíně muž, který jí předal nalezenou bankovku v nominální hodnotě 1000 Kč. Poctivý nálezce uvedl, že bankovku nalezl volně ležet na
ulici. Strážníci sepsali úřední záznam o převzetí nálezu a ověřili na Místním oddělení Policie ČR Radotín, zda věc není hlášena jako odcizená nebo ztracená, s výsledkem negativním. Následně byla bankovka společně s úředním záznamem předána
na Ztráty a nálezy v ulici Karolíny Světlé a zde uložena.
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Útulky pro toulavá a opuštěná zvířata

Pro tento rok Městská veterinární správa v Praze schválila a eviduje následující útulky:
• pro umístění toulavých a opuštěných psů:
» Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt, V Zámcích 56, 186 00
Praha-Troja, telefon: 222 025 916, 222 025 917, e-mail: upoz@mppraha.cz,
www.upozpraha.cz
» Azyl opuštěných zvířat v Libni, Jeřábová 1, 190 00 Praha-Libeň,
www.utulek-liben.com
» Útulek Komořany Jaroslavy Kladivové, U Soutoku 10, 144 00
Praha-Komořany, www.facebook.com/pg/utulekkomorany
» Opuštěná a léčená zvířata, o.p.s., Ústavní 91/7, 181 00 Praha-Bohnice,
telefon: 603 947 295, www.utulekbohnice.cz
» Záchranná stanice pro odchycená a opuštěná zvířata, odchytová služba
LARY, Jiří Dvořák, Veleňská ulice, Hovorčovice, telefon: 605 189 844,
http://www.odchyt-lary.estranky.cz
• pro umístění toulavých a opuštěných koček:
» Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt Dolnoměcholupská 27/58, 109 00
Praha-Dolní Měcholupy, telefon: 222 025 929, e-mail:
upozdm@mppraha.cz, www.upozpraha.cz
» Opuštěná a léčená zvířata, o.p.s., Ústavní 91/7, 181 00 Praha-Bohnice,
telefon: 603 947 295, www.utulekbohnice.cz
» Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi, Na Pláni 31, 150 00 Praha 5,
Petronila Soběslavská, telefon: 603 225 948, e-mail:
sdruzeni@kocici-utulek.cz, www.kocici-utulek.cz
» Útulek Domov pro opuštěné kočky Julie Mihalové, telefon: 220 981 595;
Jasenická 29, 155 21 Praha-Sobín, e-mail: simbacat@centrum.cz,
http://kocky-sobin.euweb.cz
» Útulek Šanta kočičí, Mezi Vodami 1560/33, Praha-Modřany,
areál bývalé Chirany, telefon: 723 882 612, e-mail: santa.kocici@seznam.cz
Držitel psa převzatého z evidovaného útulku provozovaného na území hl. m. Prahy
je osvobozen od místního poplatku ze psů po dobu dvou let od převzetí

Dálkový odečet spotřeby vody
Na konci loňského roku Pražské vodovody a kanalizace osadily systémem
umožňujícím dálkové odečty 4809
vodoměrů – většinou u velkoodběratelů
a především v nebezpečných šachtách,
kde je neúnosné riziko zranění jejich
zaměstnanců.
Odečet stavu měřidla se bezdrátově
přenáší do tzv. koncentrátoru, odkud
pak veškerá data směřují přes internet
přímo ke konečnému uživateli. Odečet
se provádí on-line a data jsou ukládána
na server a ihned prezentována na we-

bové adrese www.cem2.unimonitor.eu
nebo v mobilní aplikaci Veolia CEM.
„Dálkový odečet mimo jiné umožňuje
sledovat v reálném čase spotřebu vody
a včas odhalit nefunkční měřidla,“ doplňuje Bc. Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí
společnosti. Zavedení tohoto systému
pomáhá také bytovým družstvům a SVJ
při hledání skrytých úniků a neoprávněných manipulací s bytovými vodoměry.
Jen pro p orov ná n í c el kov ýc h
čísel – PVK ke konci uplynulého roku
evidovaly 111 225 vodoměrů.

Sběr použitých potravinářských olejů
Jak jsme již informovali, Hlavní
město Praha v prosinci minulého roku
umožnilo svým obyvatelům ve všech
20 sběrných dvorech, které provozuje,
odevzdávat použité potravinářské
oleje a tuky.
Od té doby již bylo odevzdáno k recyklaci 1065 kilogramů olejů a tuků.
Sbírání tohoto druhu odpadu výrazně
šetří životní prostředí i veřejnou kanali-

zační síť před nežádoucím zanesením.
Po vytřídění a vyčištění je využíván jako mazivo, druhotná surovina
v chemickém průmyslu nebo příměs
ekologických paliv.
Do sběrných dvorů je možné odevzdávat použité oleje a tuky zbavené
zbytků jídla pouze v plastových uzavřených nádobách – PET lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.

Na co si dávat pozor při reklamacích
Jak je to s náklady zamítnuté reklamace? Je nutné k reklamované věci
dodat i příslušenství? Může prodejce
provést bezplatnou mimozáruční opravu, pokud zamítne reklamaci?
Přijetí zboží k reklamaci je povinností
prodávajícího a nemůže jej odmítnout,
ani pokud se domnívá, že reklamace
není oprávněná. Při uplatnění reklamace není třeba dodat příslušenství, pokud
je zjevné, že s ním vytýkaná vada zboží
vůbec nesouvisí. Stejně tak se nemusí
prodejci odevzdat telefon, pokud je
předmětem reklamace jenom nabíječka.
Není ani bezpodmínečně nutné přinést
s sebou doklad o koupi, pokud lze prokázat, že zboží bylo zakoupeno u daného obchodníka. To lze učinit například
předložením výpisu z bankovního účtu
či starších reklamačních protokolů.
Při uplatnění reklamace musí prodávající vždy vystavit reklamační
protokol. Je třeba zkontrolovat, zda je
v něm uvedeno přesné datum zahájení
reklamačního řízení a požadovaný
způsob vyřízení reklamace. Reklamační
protokol by měl obsahovat také popis
stavu zboží v době uplatnění reklamace.
To může být důležité zejména tehdy, pokud se z reklamačního řízení zboží vrátí
poškozené. „Máte-li sjednáno pojištění
poškození či krádeže zboží, pohlídejte si
také, aby se prodávající nezbavil své odpovědnosti za vady nahlášením pojistné
události. Jestliže dosud neuplynula záruční doba, není potřeba čerpat pojistné
plnění, čímž byste přišli o svá práva ze
záruky,“ radí Lukáš Zelený, vedoucí
právního oddělení dTestu.

V případě reklamace zboží spotřebitelem ji musí prodávající vyřídit do
30 dnů od jejího uplatnění. V rámci této
lhůty musí stihnout vadu posoudit, rozhodnout o reklamaci, provést případnou
nápravu a ještě zákazníka o vyřízení reklamace informovat. Nestačí ale, pokud
na telefonu najdete zmeškaný hovor
z neznámého čísla. Reklamační lhůtu
lze dohodou stran prodloužit, je k tomu
ale nutný výslovný souhlas spotřebitele.
Nelze považovat za dohodu, pokud je
na reklamačním protokolu předtištěna
informaci o tom, že reklamace bude
vyřízena do 60 dnů. Zrovna tak neplatí,
že by reklamační lhůta měla běžet až od
chvíle, kdy se zboží dostane na reklamační oddělení, důležitý je okamžik
uplatnění reklamace.
Prodávající se při vyřizování reklamace vždy musí zabývat reklamovanou
vadou. Nemůže zamítnout reklamaci
nefunkčního sowaru kvůli prasklému
displeji telefonu. Pokud prodejce reklamaci zamítne, nesmí bez zákazníkova
výslovného přání provádět mimozáruční opravu, a to ani bezplatnou. Fakticky
by mu tím totiž vzal možnost rozporovat rozhodnutí o reklamaci. Zároveň
by za tím mohla stát snaha vyhnout se
povinnosti vrátit peníze v případě vícenásobné reklamace stejné vady.
Náklady reklamace nese vždy prodávající a nemůže po zákazníkovi požadovat jejich proplacení ani v případě, že je
jeho reklamace neoprávněná. Nemůže
tak například zboží ze zamítnuté reklamace zasílat na dobírku.

Cikánka opět průjezdná. 26. dubna se po více než měsíci provádění
zabezpečovacích prací opět pro
veškerou dopravu otevřela ulice
Na Cikánce spojující správní obvody
Praha 16 a Praha 13. Úsek mezi Cikánkou a Maškovým mlýnem byl uzavřen
poté, co se v sobotu 18. února přibližně
v 5 hodin ráno uvolnila část skalního
masivu nad silnicí vedoucí z Radotína
do Zadní Kopaniny a kameny částečně zasypaly ulici Na Cikánce, kde
poškodily vozovku i svodidla.
Královský průvod omezí dopravu.
Z důvodu konání kulturní akce
„K rá lovsk ý pr ůvod “ dojde d ne
3. června od 08.00 do 23.59 hodin
k uzavírce ulic Václava Balého
a náměstí Sv. Petra a Pavla (v úseku:
Ježdíkova – lávka přes Berounku)
a Loučanská (v úseku: Václava Balého – Felberova). Objízdná trasa je
vedena ulicemi Loučanská, Felberova a Ježdíkova. Pořadatelem akce je
Městská část Praha 16.
Uzavírka ulice Pod Sirénou. V rámci kompletní rekonstrukce komunikace a pokládky inženýrských
sítí dojde v termínu od 18.5.2017 do
18.7.2017 k úplné uzavírce ve zbraslavské ulici Pod Sirénou (v úseku:
Zvonařská – slepá část). Práce bude
realizovat společnost Ekologické
a inženýrské stavby spol. s r.o.
Noční linky mají nová čísla. V souvislosti se změnami v pražské MHD
došlo od 29. dubna k přečíslení nočních tramvají i autobusů. Noční autobus linky 601 je nově označen 951,
jeho trasa zůstává beze změny (z Barrandova přes Radotín do Dobřichovic
a zpět). Z původní linky 507 jezdící
ze Smíchovského nádraží na Sídliště
Zbraslav (a zpět) je nově autobus 907.
Výluky na železnici. Až do 5. července čeká cestující mezi stanicemi
Praha-Smíchov a Beroun několik
omezení. Po dobu výluky je většina
osobních vlaků v úseku Karlštejn –
Beroun nahrazena autobusy náhradní dopravy. Náhradní autobusová
doprava je organizována dle výlukového jízdního řádu, vybrané vlaky
jsou vedeny v prodloužené trase také
v úseku Dobřichovice/Řevnice – Karlštejn. Ve stanici Karlštejn je zachována přestupní vazba mezi vlaky
a autobusy náhradní dopravy (čekací
doba je 5 minut). Ve stanici Beroun
není zachována přestupní vazba
mezi vlaky a autobusy náhradní dopravy. Souběžně probíhá v termínu
do 7. června v úseku Praha hlavní
nádraží/Praha-Smíchov – Praha-Radotín výluka s organizací dopravy
podle výlukového jízdního řádu.
Uzavírka ulic ve Zbraslavi. V rámci
kompletní rekonstrukce komunikací
a nového odvodnění dojde v termínu
od 15.5.2017 do 15.6.2017 k úplné
uzavírce v ulici Pod Urnovým hájem
(v úseku: Podéšťova – slepá část)
a dále v termínu od 15.6.2017 do
30.6.2017 k uzavírce křižovatky Pod
Havlínem x Matjuchinova. Práce
bude realizovat společnost Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o.
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AKTUALITY - OBJEKTIV ČASU

Bude jezdit...
odshora dolů (tedy od Zderazské ulice
po ulici Týřovickou). Především zde
byl testován potenciální nový ekologický autobus, aby případné úvahy o jeho
budoucím zapojení do standardního
provozu byly podpořeny skutečnými,
v reálu získanými daty. Druhá linka
vyjížděla vždy 30 minut po celé hodině. Celková perioda tedy byla 1 hodina
(včetně cca 20minutových přestávek
na Horymírově náměstí).
V sobotu 8. října 2016 bylo vozidlo
výrobcem označené EBN 8 s nápisem
na čelním elektronickém zařízení „Posvícenský elektrobus“ v ostrém provozu
od 10.00 do 18.45 a v neděli 9. října
od 10.00 do 11.45 hodin. Následovala
prezentace pro novináře a zástupce
Dopravního podniku hl. m. Prahy a dobíjení elektrobusu před jeho návratem
do 180 kilometrů vzdálené centrály
výrobce v Dolních Libchavách (jízda
s dostatečnou rezervou na jedno dobití).
A jaký byl výsledek jízd po Radotíně?
Zcela uspokojivý, vozidlo totiž vydrželo
celodenní zátěž a několikrát i naplnění
jeho celé přepravní kapacity na jedno
nabití baterií na celý den, přestože délka
linek byla 8 a 10 kilometrů. Průměrná
spotřeba vozidla na celodenní provoz
byla 0,8 kW/km, přičemž při jízdě v jednom okruhu bylo cca 5 % kapacity baterií vybito, ale současně díky rekuperaci
při jízdě pod kopec byla zpět do baterií
nabita cca 2 % kapacity.
Celkem bylo za oba dny převezeno

468 cestujících při 10 velkých okruzích (tj. projetí obou tras během jedné
hodiny). Jízdy náročným radotínským
„hornatým“ terénem prověřily jak
samotný elektrobus, tak i možnost zavedení zcela nové autobusové linky do
oblasti „Viniček“ – nyní už lze říci, že
při splnění několika opatření, zejména dopravního charakteru (omezení
dosavadního „živelného“ parkování
v ulicích), by standardní provoz v této
lokalitě byl možný a naopak dle ohlasů
mnoha cestujících velice žádaný.
Dopravně bezpečnostní komise
při Radě městské části Praha 16 nyní
připravila anketu pro občany z Viniček, v níž se lidé mohou vyjádřit, zda
by autobusovou linku v oblasti chtěli,
přestože vedle pozitivního efektu rychlého a pohodlného spojení do centra
Radotína samozřejmě autobus (ač ekologický, na elektřinu) bude znamenat
vyšší dopravní zátěž, hluk a hlavně
nutnost vyřešit hladký průjezd po celé
trase sadou opatření dopravního charakteru – jisté je omezené parkování
v řadě úseků a pravděpodobně též zjednosměrňování ulic (při projednávání
na „Velké Praze“ může být předložen
i požadavek na jednosměrku po celé
trase od Zderazské až po Karlickou).
Anketa bude distribuována v měsíci
květnu adresně lidem bydlícím kolem
plánované trasy linky (tj. v ulicích
Na Viničkách a Příbramská). Pokud se
budou chtít vyjádřit občané i z dalších
částí Viniček, není problém vyžádat si
anketní lístek elektronicky (více v Infoboxu vpravo). Platí zásada, že za jeden
objekt může být odevzdán jen jeden

vyplněný anketní lístek, který ale není
nutné podepisovat či jinak identifikovat.
Vyplněné anketní lístky je možné předat osobně do podatelny
ÚMČ Praha 16 (hlavní budova radnice
v ulici Václava Balého 23/3) nebo zaslat
naskenované na určenou e-mailovou
adresu. Nejzazší termín pro doručení
je neděle 18. června 2017. Anketní odpovědi budou vodítkem pro oficiální
jednání se zástupci Hlavního města
Prahy, ROPIDu a Dopravního podniku
hl. m. Prahy, a pokud budou vycházet
jednoznačně pro autobus na Viničkách,
zahájí vedení radotínské radnice oficiální jednání o co nejrychlejším zřízení
nové autobusové linky, v ideálním případě plně ekologické (elektrobus).
„Bez ohledu na výsledek ankety
jsem již v uplynulých měsících vedl
předběžné rozhovory s 1. náměstkem
pražské primátorky Petrem Dolínkem
i dalšími zástupci dotčených organizací, abychom měli záměr – zatím neformálně – předjednaný a kompetentní
lidé věděli, že je nejspíše brzy oslovíme
oficiálním dokumentem a žádostí
o projednání a podporu projektu,“
uzavírá prvotní jednání starosta
MČ Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík.

Pro elektronickou komunikaci
mohou lidé využít adresu Oddělení
dopravy ÚMČ Praha 16:
doprava@praha16.eu. Dotazy, požadavky či vyplněné (naskenované)
dotazníky je nutné v předmětu
zprávy označit slovy ANKETA.

STRANA 3

Pomoc v mnoha...
sběren získávají potřebné finance na
náročnou léčbu. Kristýnka je totiž po
dětské mozkové obrně trvale hendikepovaná, nicméně léčba i speciální
formy rozvoje duševních dovedností
jí pomáhají, aby alespoň trochu toho
štěstí i ona dostala na svou stranu.
Této mladé slečně se dostává zvláštní
péče ve specializované základní škole

Diakonie ČCE v Praze 13. A protože
Městská část Praha 16 letos již druhým
rokem přispěla škole několika tisíci
korunami, byli se zástupci radnice na
výuku v tomto zařízení osobně podívat
na přelomu letošního března a dubna.
Nenápadná dvoupodlažní budova je
umístěna v nečekaně klidné části staré
stodůlecké zástavby, pár desítek metrů
od panelového sídliště. „Jsme speciální

základní škola, takže v jedné třídě
máme pouze 6 dětí, kterým se intenzívně věnuje vždy jeden učitel a většinou
ještě další asistent pedagoga,“ zahajuje
výklad ředitel Mgr. Milan Černý, jenž
má na starosti i další školu Diakonie
v hlavním městě. „Provoz školy je sice
z větší části hrazen ze státního rozpočtu a z vlastních prostředků, jsme ale
rádi za každý, ač malý příspěvek navíc,“
odkrývá financování.
Příspěvek radotínské radnice byl
vloni dle uvážení vzdělávací instituce určen na nákup interaktivní
tabule umístěné právě ve třídě, kam
Kristýnka dochází. „V praxi jsme se
mohli přesvědčit o využití takovéhoto
špičkového elektronického pomocníka přímo při výuce hendikepovaných
dětí,“ říká Bc. Iveta Krejčí, pracovnice
ÚMČ Praha 16, pod níž spadá mj.
agenda školství. Letošní částka z radnice půjde na výtvarné pomůcky.
Vítanou pomocí rodině je jak sbírka
víček, která nadále probíhá (v Radotíně je možné víčka odevzdávat například v místní knihovně v Loučanské
ulici či na sběrném dvoře v ulici
V Sudech), tak i mimořádné akce. Již
několikátým rokem je právě Kristýnka
podpořena z výnosu sbírky na Memoriálu Aleše Hřebeského (kompletní
výsledky letošního turnaje, který vyhrál
domácí tým LC Custodes, čtěte na straně 11). Vloni sbírka jak návštěvníků,
tak i zúčastněných týmů v rámci akce
„Každý gól má cenu“, vynesla rekordních 21 500 Kč. Letošní výtěžek bude
obdobný!

Radotínské vily, vilky, domy a domečky IX.
su

Pokračujeme v prohlídce kdysi Panskou třídou (ulicí Pod Klapicí) směrem k centru Radotína.

ča

Ob

V 70. a 80.
letech v domě
fungovala výrobna
lahůdek podniku
Potraviny, závod
12-16. Roku 1993
proběhla přístavba
prodejny
a při celkové
rekonstrukci
objektů v roce
2009 nechala
firma DESSO s.r.o.
odstranit pekárnu
za domem

j e k ti

v

Č. p. 103 vedle Čumrdova
obchodního domu bylo
postaveno roku 1903 jako
přízemní rodinný domek pro
Vendelína Peka, tak ho vidíme
na fotce z roku 1913

O rok později, roku 1914 zde
vznikla prodejna Dělnické
spotřební, výrobní a úsporné
jednoty „Svépomoc“, dům také
dostal patro a roku 1927 byl
přistavěn sklad pro Dělnický
konzumní spolek „Včela“

Dobový snímek vilky s č. p. 123, kterou si roku 1908
nechal postavit pan Josef Novák, se nedochoval,
pouze na pohlednici z roku 1910 je vidět její zadní
trakt. Václav Matějovský k němu v roce 1931
nechal přistavět směrem do zahrady pekárnu
Stavba vilky č. p. 116
obecního tajemníka
v Radotíně, pana
Josefa Hrušky,
proběhla ve dnech
17. 2. – 10. 6. 1908.
Roku 1924 byly
přistavěny tři místnosti
a patro prádelny, nová
prádelna vznikla o deset
let později z kůlen,
studnu dostal dům až
o další tři roky později

Svůj půvab si dům stále uchovává

Domek paní Marie Mirovské byl
postaven l. p. 1906 jako přízemní,
o tři roky později bylo povoleno
přistavět záchod a smetiště

Po druhé světové válce
zde fungovala prodejna
„Bratrství“, roku 1977, z něhož
je snímek, tu vedle potravin
byl i obchod
„ovoce – zelenina“

Nástavbu dalšího
patra domu
č. p. 109 a jeho
rozšíření
o těleso schodiště
prováděla firma
Jos. Kočího
v roce 1925
Obchody zde budou i nadále,
poté, co bude dokončena
právě probíhající celková
rekonstrukce budovy

A tak vypadá dům dnes
Historické snímky poskytli Ing. Irena Farníková
a z letopiseckého archivu Ing. Jaroslav Šindelka,
současnou podobu nafotila a textem doprovodila Kateřina Drmlová

STRANA 4

Neckyáda volá
Zpráva pro všechny dostatečně šikovné a zároveň i ulítlé plavce – Radotínská neckyáda se opět blíží!
Splavování Berounky s pomocí
originálních vlastnoručně vyrobených

plavidel, na nichž budou jejich
posádky zdolávat stanovený úsek
od lázní k lávce, je naplánováno na
sobotní odpoledne 17. června.

AKTUALITY - SPOLEČNOST
Přihlášky do krajně nevážného
závodu přijímá Bc. Iveta Krejčí na
e-mailu: iveta.krejci@praha16.eu až
do pátku 9. června. Zváni však jsou
samozřejmě všichni, nejen plavící
se, vždyť půjde především o zábavu.
Proto také bude připraven i hudební
prog ra m, a to v Ř íčn ích lá zn ích
Radotín, které zaručují, že si zde bude
možné pořídit i pořádné občerstvení.
To by ostatně nemělo chybět ani u cíle,
na náměstí sv. Petra a Pavla. Takže
vzhůru k milované řece!
Program Radotínské neckyády 2017
13.00 14.30 prezentace a příprava
plavidel
15.00
start
15.00 16.00 pohodová hudba
k poslechu i tanci DJ Jarda
16.30 17.00 cíl u lávky
17.30 18.30 kapela Long silence
19.00 19.30 vyhlášení výsledků
a předání cen
20.00 21.30 kapela Long silence

Noc kostelů u sv. Petra a Pavla
Římskokatolická farnost u kostela
sv. Petra a Pavla pořádá v pátek 9.
června za podpory Městské části Praha
16 komponovaný večer, při němž si
mohou návštěvníci projít kostel od
vchodu až po věž.
V průběhu večera, na který je připraven
duchovní i hudební program, nabízí farnost
možnost prohlídky kostela a liturgických
předmětů – během přestávek v tomto programu.
Program Noci kostelů u sv. Petra a Pavla
v Radotíně 9. 6. 2017
18.00 mše svatá s následnou adorací
20.00 kytarový koncert ke 100. výročí
samostatné farnosti Radotín,
hraje: Jan Matěj Rak

21.30
21.30
22.30
22.30

Aj, já dívka Páně
pásmo věnované Panně Marii
světlo a tma – slovo a ticho
modlitba a rozjímání v kostele
osvětleném pouze svícemi

na informace o váze a výšce účastníka
za účelem přípravy kola pro konkrétní
osobu. Nenechte si ujít jedinečnou
příležitost!

Na elektrokolo s KAAN 18. května
od 11.00 hodin – Ski a Bike
Centrum Radotín, Topasová 1/882

spojováno především s interpretací
díla Bedřicha Smetany. Od poloviny šedesátých let spoluorganizoval
s profesorem Václavem Holzknechtem Smetanovskou klavírní soutěž,
od konce osmdesátých let až do roku
2003 ji vedl už sám. Jeho repertoár je
ale daleko širší, což bude moci zjistit
každý, kdo si ho přijde poslechnout do
kostela Na Betonce.

Sousedky v nesnázích
Na jaře přilétají až z Afriky. Každoročně
podnikají dlouhou a nebezpečnou cestu
tam a zpět – přes nekonečnou poušť i moře.
Když vyčerpané dosednou na břehy
středozemí, místní je po stovkách loví
do sítí a upečené pojídají. Ty, které
uniknou, letí dál, až přiletí domů.
Aspoň si to myslí – vždy tu byl jejich
domov, útulná místa pod římsami,
jako stvořená pro stavbu hnízd. Jenže
místo nich najdou bodáky. Když jim
někdo shodí základ hnízda, (ač je to
trestné a bezohledné), staví znovu.
Proč neletí jinam? Nevědí kam, neví
si rady, svému domovu jsou po dlouhé roky věrné. A navíc – není čas. Do
podzimu musí ptačí děti dorůst, zesílit
a být připravené na dalekou cestu.
Jiřičky jsou na nás závislé – jinde než
na našich domech už hnízdit neumí.
Najít vhodnou stěnu je však jen první
krok. Všechnu hlínu na stavbu musí
nanosit po kouscích v zobáčcích, pak
trpělivě lepit hrudku ke hrudce. Nakonec kotlinku vystelou stébly trav
a pírky. Svým hladovým ratolestem

Rozpis termínů příměstských táborů s jazykovou školou Channel Crossings
(RM – rodilý mluvčí, ČL – český lektor):
Název

Věk

Lektor

Termín

Cena Kč

Kovbojové –
angličtina

3–6

RM

17.–21.7.

3 290

ČL
ČL
ČL
ČL
ČL
ČL
ČL
ČL
RM
RM
RM
RM
ČL+RM
ČL+RM
ČL+RM
ČL+RM
ČL
ČL

10.–14.7
17.–21.7.
21.–25.8.
28.–31.8.
10.–14.7.
17.–21.7.
21.–25.8.
28.–31.8.
10.–14.7.
17.–21.7.
21.–25.8.
28.–31.8.
10.–14.7.
17.–21.7.
21.–25.8.
28.–31.8.
10.–14.7.
21.–25.8.

Průzkumníci
– angličtina

Detektivové
– angličtina

Redaktoři - angličtina
Detektivové němčina

6–8

9–12

13–15

9–12

3 290
2 632
3 290
2 632
3 290
2 632
3 290
2 392
3 290

Možnost uplatnit zkoušku Goethe
Zertifikat B1 a Telc B1 místo profilové
maturitní zkoušky využilo v letošním
školním roce 7 studentů sexty a jeden
student 4. ročníku Gymnázia Oty Pavla.
Zkoušku složili na konci kvinty
a v prvním pololetí maturitního ročníku. Velmi dobré až vynikající výsledky v modulech „Čtení“, „Poslech“,
„Písemný projev“ a „Ústní projev“
studentům přinesly hned dvě výhody.
Získali doživotní doklad kvalifikace
na dosažené úrovni německého jazyka a zároveň využili možnost, kterou
nabízí nová úprava maturitní zkoušky: složit si jednu maturitní zkoušku
v dřívějším termínu, než je klasický
termín květnový.
Příprava probíhala v řádné výuce,
ale vyžadovala i značné množství času

na domácí přípravu, zvláště při zpracování textů, zvládání slovní zásoby
i na nácvik písemného projevu.

Studenti dokázali, že je možné už na
gymnáziu složit zkoušku určenou pro

Bezpečné jaro pro nepromokavé

KAAN klavírní koncert Jana Novotného
Další chystanou akcí Klubu aktivních
a nestárnoucích bude koncert fenomenálního „smetanovského“ klavíristy,
který žije v Radotíně, Jana Novotného.
Koncer t se uskuteční v neděli
11. června od 19.00 hodin v kostele
ČBCE v ulici Na Betonce.
Jan Novotný (*15. 12. 1935 v Praze) je
mezi českými klavíristy legendou. Jeho
jméno je jak doma, tak i v zahraničí

Příměstské jazykové tábory

Příměstské tábory s jazykovým zaměřením se rok od roku těší větší oblibě.
Jsou ideální volbou pro všechny děti,
které nemohou nebo nechtějí jet na
klasický tábor.
Rodiče velmi oceňují, že ráno děti
přivezou a odpoledne po práci je zase
vyzvednou a přitom mají jistotu, že si
děti z tábora odnesou nejen spoustu
zážitků a nových kamarádů, ale i přínos v podobě nových slovíček a frází
v angličtině nebo němčině.
„Poptávka je opravdu velká. Abychom
vyhověli všem požadavkům rodičů, rozšířili jsme letos nabídku pro všechny
věkové kategorie o další turnusy, navíc
ve spolupráci s Lví bránou v Třebotově
nově nabízíme příměstské tábory i pro
děti 3–6 let s oblíbenou rodilou mluvčí
Sophií. Polovina míst už je vyprodaná,
některé turnusy už hlásí pouze poslední
volná místa“, uvádí Eva Sommerová
z marketingu jazykové školy Channel
Crossings.
Veškeré informace včetně fotogalerie a referencí účastníků předchozích
ro č n í k ů najde te na w w w.c hc .cz /
primestskytabor.

Mezinárodní certifikát z němčiny místo maturity

Zkuste elektrokolo s KAAN
Setkání zájemců o zkušební jízdu na elektrokole se uskuteční ve čtvrtek 18. května od
jedenácti hodin v Topasové ulici u prodejny
kol Ski a Bike Centrum Radotín.
Úžasně libé pocity nelze popsat.
Přijďte, vyzkoušejte a posuďte sami.
Opravdu, je to paráda, které uvěříte, až
jízdu vyzkoušíte sami. (Na akci budou
k dispozici kola Specialized Turbo Levo
a Trek Powerfly s pohonem Bosch.)
Setkání zájemců, pro které bude
připraveno i malé občerstvení na
terase prodejny, pořádá KAAN pro
všechny účastníky bezplatně. Zvídavé
technické otázky zodpoví po vyzkoušení vlastní jízdy přítomný technik.
Zájemci se mohou přihlásit na tel.:
737 839 042. K přihlášce je vyžadová-
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pak nosí stovky malých soust denně.
Hmyz loví ve vzduchu, za letu, a mezi
oblíbenou kořist patří i obtížní komáři a mouchy. Musí ulovit nejméně kilogram hmyzu, než mladé odchovají,
naučí lovit a vypraví do světa.
Někde se lidé přírodě vzdálili a jiřičky
už za sousedy nechtějí. Možná ze strachu. Jenže ještě nikdy nedošlo k přenosu
ptačí chřipky z volně žijícího ptáka na
člověka – virus, který se u nás šíří nyní,
není vůbec přenosný na savce. A že vadí
znečištění? To je pochopitelné. Stačí
však pod hnízdo připevnit 20 cm široké
prkénko, které trus zachytí. Když se po
úklidu vloží do nádoby s vodou, máme
po měsíci prvotřídní hnojivo na pokojové i balkónové rostliny.
Někde jiřičky naopak vítají a dokonce
jim nabízejí umělá, dřevocementová
hnízda. (Jiřičky je rády obsadí, když je za
suchého jara nouze o bláto, nebo pokud
jsou nově omítnuté stěny příliš hladké.)
Sledují pak první let ptáčat, obdivují, co
dokážou. A doufají, že se příští rok z daleké cesty vrátí.

Bezpečnému jaru 2017 pořádanému Městskou částí Praha 16 v sobotu
22. dubna na dětském dopravním hřišti
v areálu Základní školy Praha – Radotín
v Loučanské ulici zprvu nepřálo počasí,
přesto se našli do deště vybavení odvážlivci, kteří netrpělivě vyhlíželi začátek akce
již půl hodiny před jejím vypuknutím.
V průběhu preventivně dopravní
akce se naštěstí počasí umoudřilo
a okolo 150 dětí s doprovodem si mohlo užít příjemně strávené odpoledne
doprovázené poučením, zábavou,
sladkostmi i pěknými cenami v podobě vstupenek do radotínského kina či
kulturního střediska, míčů, sluchátek,
ale i praktických pláštěnek. Kromě již
klasických soutěžních stanovišť, jako

je např. jízda zručnosti, jízda na dopravním hřišti, vyplnění dopravních
testů, byly na letošním ročníku
dvě novinky. Tou první byl
resuscitační stan se záchranářským autobusem, kde po
absolvování vědomostní ho
testu o poskytnutí první pomoci s praktickou „zkouškou“
oživování na resuscitačním
simulátoru návštěvníci získali
„Průkaz mladého záchranáře“. Druhou novinkou byla
střelba z pušky pod bedlivým okem preventistů z Krajského
ředitelství hlavního města Policie
České republiky.
Obrovské poděkovaní patří všem,

dospělé, která zahrnuje kromě jazykového zvládnutí běžných situací každodenního života i oblasti pracovní, rodinné, otázky domácího
hospodaření a bydlení.
Snad studenti letošních maturitních ročníků inspirovali další
k rozhodnutí jít novou
cestou. Složení jedné
maturitní zkoušky z jazyka v předstihu dává
možnost soustředit se
více na další odborné
předměty k maturitě
a k přijímacím zkouškám a tím investovat
lépe do své profesní
budoucnosti.

kteří se na dopravně bezpečnostní
akci podílejí a dotváří příjemnou
atmosféru již tradiční akce pořádané
pod záštitou starosty Městské části
Praha 16 Mgr. Karlem Hanzlíkem.

Velké poděkování také patří radotínskému rodinnému pekařství Racia,
které každoročně zajišťuje občerstvení
pro účinkující.

Velký dětský den ve znamení strašidel
Celý Velký dětský den, který se letos
chystá v areálu Biotopu Radotín, bude
ve znamení strašidel, a to dětských.
Každý kdo vejde, brzy pochopí, že
letošní ročník ovládla strašidla, která si
chtějí hrát. Všichni příchozí, kteří přijdou ve strašidelném kostýmu, budou
slavnostně přivítáni samotným Hejkalem. Díky jeho strašicím zkušenostem
se všichni naučí koho, kdy a jak správně vystrašit. Nikdo se však bát nemusí,
protože strašidla budou tou správnou
oporou dětí v tomto světě.
Můžeme očekávat příchod strašidel
vodních, lesních, větrných i ohnivých.
O hradní strašidla nebude také jistě
nouze. V tomto strašidelném reji oslaví
Hejkal své kulaté narozeniny a za odměnu pro všechny příchozí gratulanty
zahraje pohádku Čáry máry strašidla.
Tip na dárky pro Hejkala: říkadla,
písničky a vtipy o strašidlech!
Letošní program na podiu mají opět
na svědomí kulturistky z radotínské
Koruny (ty chystají i strašidelný fotoaterliér) a Strašidlo nejvyšší, loutkář

Petr Pištěk z Petrpaslíkova divadlo.
Celou akci organizuje Městská část
Praha 16 ve spolupráci s Radotínským
turistickým klubem, Mateřskou školou
Radotín, Školním klubem KLÍČ při
ZŠ Radotín, Petrklíčem o. s., Vodáckým
oddílem Radotín, Junákem, Městskou
policií hl. m. Prahy, Sborem dobrovolných hasičů, Ski a Bike centrem Radotín, Proximou Sociale o. p. s., Slavíček
Golf Academy, Channel Crossings,

s.r.o., Centrum Robinson a dalšími.
Ti všichni si připravili pro děti
spoustu zábavných her a soutěží, které
z celého odpoledne udělají jedno velké
dobrodružství. Pro malé účastníky je
zajištěno i občerstvení.
Milí bubáci i bubačky: Máte se na
co těšit.
Velký dětský den – v sobotu 27. května
13.30 – 18.30 hodin, Biotop Radotín
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Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

přijme na pozici

POKLADNÍ PRODAVAČ(KA)

STRANA 5

Střední škola dostihového sportu a jezdectví
v Praze – Velké Chuchli

přijme 2 osoby na pozici uklízečky
Požadujeme spolehlivost, pečlivost, bezúhonnost, dobrou psychickou
odolnost,stručný životopis
»
»
»
»

pracovní doba Po - Pá:
úklid na domově mládeže od 7.00 do 15.30 hod.
úklid v budově školy od 14.00 do 20.00 hod. (zkrácený úvazek)
nástup od 1. 8. 2017

Nabídky s přiloženým životopisem zasílejte na mail: info@dostihovaskola.cz

- jednosměnný provoz pondělí - pátek

Informace na tel. čísle 775 474 782 p. Jiříčková
Adresa: U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5 – Velká Chuchle

SKLADNÍK

pro chlazené zboží
- jednosměnný provoz pondělí - pátek
- všechny pozice mají 1x za 3 týdny
sobotní směnu 6:30 - 13:00

Tel.: 777 66 1111, 608 777 977
po 14. hodině

NABÍZÍME PRÁCI
Kuchařky – kuchaře
Požadujeme:
» vyučení v oboru
» strukturovaný životopis

Nabízíme:
» práci na plný úvazek
» směnný provoz + So, Ne (1× za 3 týdny)
» 5 týdnů dovolené
» nástup možný od 21. 8. 2017

Školní jídelna Střední školy dostihového sportu a jezdectví
Praha – Velká Chuchle
Informace na tel. čísle 775 474 782 p. Breburdová
Adresa: U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5 – Velká Chuchle
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VETERINÁRNÍ ORDINACE

MVDr. Jana SRPOVÁ
Vinohrady 62
Praha 5 – Radotín
Tel.: 257 911 140
Mob.: 723 953 573
www.veterinaradotin.estranky.cz

11:28

Zemní práce minibagrem
Jan Kubát
U Sanatoria 39, Praha 5
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tel.: 728 11 70 90
www.bagrovani.info
email:
bagrovani.info@seznam.cz
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Cena v Kč
Formát
inzerátu

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)

základní

opakovaná
inzerce

1/64

50 x 27

320.00

272.00

1/32

50 x 60

610.00

519.00

1/16

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

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
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7,048.00

1/1

260 x 385
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13,744.00
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PVC, KOBERCE,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
DŘEVĚNÉ PODLAHY,
ODBORNÁ MONTÁŽ
KARLICKÁ 10
PRAHA 16 RADOTÍN
WWW.AR-PODLAHY.CZ
info@ar-podlahy.cz
Tel.: 257912736
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Nabídky s přiloženým životopisem zasílejte na mail: kuchyne@dostihovaskola.cz
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MUDr. Jana Vaňková
ordinace výživového poradenství
Nová poliklinika Zbraslav
Elišky Přemyslovny 1325, Praha 5 Zbraslav
www.vyzivavezdraviinemoci.cz tel: 602 242 153

Informační měsíční periodikum pro
správní obvod Prahy 16. Vydává
Městská část Praha 16.
Adresa redakce:
V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105,
e-mail: noviny@praha16.eu,
http://www.praha16.eu.
Registrováno pod evid. číslem
MK ČR E 14517.
Řídí redakční rada.
Šéfredaktor: Mgr. Karel Hanzlík.
Redaktoři:
Kateřina Drmlová, Jana Hejrová, DiS.,
Ing. Pavel Jirásek,
Mgr. Miroslav Knotek,
Bc. Iveta Krejčí, Věra Peroutková.
Grafická výroba: Emil Souček.
Spolupráce za městské části:
za MČ Zbraslav Blanka Velemínská,
MČ Lochkov Eva Filipová,
MČ Lipence Michal Popek,
MČ Velká Chuchle Pavel Kováč.
Vychází 16.5.2017.
Náklad 10 000 výtisků.
Výtisk a distribuce ZDARMA.
Tisk Grafotechna plus s.r.o.,
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
Další číslo vyjde 15.6.2017.
Uzávěrka pro inzerci: do 2.6.2017.
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.

4 Chtěli byste dlouhodobě upravit svou váhu?
4 Trápí vás zdravotní komplikace jako např. poruchy trávení,
vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, diabetes
mellitus, dna...?
4 Nabízím služby, pomocí kterých své zdraví podpoříte a
upevníte.
4 Nyní se slevou 300,- Kč na vámi vybraný program

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER
obklady a dlažby • instalatérské práce
elektroinstalace • sádrokartony
likvidace odpadů • grafické návrhy
Vodnář s.r.o. - REKO24
MICHAL KAUCKÝ
tel.: 603 456 772

Vyrábíme levně a kvalitně:

Bytové jádro za 5 dnů

e-mail: mkaucky@gmail.com
Strážovská 24, P5 Radotín

WWW.REKO24.CZ

-

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

zkušenosti od roku 1997
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ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE
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kontakt:
777 266 238
kucma@atlas.cz
www.kucma.cz
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provozovna Radotín:
Vinohrady 62
objednávky
po tel.
dohodě
7,30 - 12 a 12,30
- 14
h
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ŽALUZIE, ROLETY, MARKÝZY, SÍTĚ PROTI HMYZU,
ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA, GARNYŽE,
ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE A TYČE NA MÍRU
mobil: 602 294 754,
www.zaluzie-bendik.cz

Pro Váš interiér:
- Horizontwální žaluzie všech typů
- Vertikální žaluzie (šikmé, oblouky)
- Dřevěné vertikální i horizontál. žaluzie
- Látkové žaluzie - plisse (různé atypické tvary)
- Látkové rolety
- Originální zastiňovací doplňky VELUX
- Badachýny - velkoplošné zastínění
- Garnyže a záclonové tyče na míru
- Ozdobné doplňky oken

Pro Váš exteriér:
- Markýzy
- Sítě proti hmyzu
- Venkovní žaluzie
- Venkovní rolety
- Rolovací garážová vrata

Doprava v okolí 10 km ZDARMA

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

-

instalatérské a topenářské práce
zednické a obkladačské práce
kompletní přestavby bytů a koupelen
rekonstrukce RD
interiérové dveře Sapeli
kompletní dodávky vybavení koupelen
prodej instalatérského a topenářského
materiálu

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory

klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, populární zpěv,
rychlokurz klavíru pro dospělé
Ø učíme se hrát pro vlastní potěšení
Ø můžeme docházet k Vám domů
Ø koncertujeme 3x ročně
Ø první 2 hodiny výuky nezávazné
Ø hrajeme písničky, které si vybíráte
Ø žádné stupnice, žádné etudy
HRAJEME NAPŘ.: KOČKA LEZE DÍROU, NENÍ NUTNO, STATISTIKA, TŘI ČUNÍCI,
NAJEDNOU, CESTA, TOULAVÁ, NA OSTŘÍ NOŽE, DEMONS, SEVEN YEARS OLD.

MÍSTA VÝUKY: Černošice, Dolní Počernice, Jesenice, Kbely, Klánovice,

Rudná, Štěchovice, Velká Chuchle, Vinoř, Všenory a další obce v okolí Prahy.
PŘIHLAŠOVÁNÍ: DOPORUČUJEME V KVĚTNU
info@pavelhokr.cz 608 745 262

w w w . p a v e l h o k r. c z
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MICHAL VAVŘIČKA

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

mobil: 604 404 907

Instalace,
dodávky, opravy.
Zajištění HD příjmu
Skylink, CS Link.
ING. HORSKÝ
TEL.: 602 435 328 NON - STOP
WWW.ANTENY-HORSKY.CZ
ANTENY.HORSKY@ SEZNAM.CZ
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DROGERIE ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
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Brýle dioptrické a sluneční, žárovky
Toaletní vody, parfém. vody, vody po holení
Barvy, laky syntetické, laky vodou řed.
Barvy Hammerité, Alkyton, Hostagrund
Xyladecor, Bondex, Dulux, Karbolka, spreje
Lazurol, Sáčky do vysavače,
Výprodej vánočního zboží

NABÍZÍ SLEVY 20 – 25 % NA VYBRANÉ ZBOŽÍ
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Po – Pá 9.00 – 17.00

So 9.00 – 12.00

VETERINÁRNÍ ORDINACE RADOTÍN
Adresa:
Náměstí Osvoboditelů 69
Praha 5 - Radotín
Ordinační hodiny:
Po, Čt, Pá: 9.00 - 19.00 hodin
Út, St: 9.00 - 17.00 hodin
Sobota: zavřeno

Vážení čtenáři,
Rádi bychom Vás pozvali na návštěvu naší
zrenovované restaurace Gourmet, která podává moderní
českou gastronomii v příjemném nekuřáckém prostředí.
Čerstvé suroviny a sezónní nabídka jsou
samozřejmostí. Polední a týdenní menu, speciality
šéfkuchaře a rodinné akce. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Pro rezervaci volejte: 777 572 879,
více na našich stránkách www.restaurantgourmet.cz
nebo facebooku: www.facebook.com/resturaceGourmet

Malování, štukování, lakování
a stěrkování stěn i stropů
+ návštěva zdarma!

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz
KOUPÍM POZEMEK V RADOTÍNĚ

*Přijďte během května a června do naší restaurace s tímto
inzerátem a získáte od nás k jídlu desert a kávu zdarma.

Koupím stavební parcelu v Radotíně ke stavbě
malého RD. Velikost parcely od 400 - 1000m2
Nejlépe inženýrské sítě na hranici pozemku.
Platba v hotovosti! Veškeré právní náležitosti
spojené s převodem zajistím. Nejsem překupník
a ani realitka, hledám pozemek pro rodinu.
Cena max do 3.500.000 Kč. Předem děkuji za nabídku.
Můžete mi psát na: e-mail: m.parc@seznam.cz,
či volat na mob. 702 232 323. Děkuji!

Kontakt recepce,
obchod:
+420 731 272 969
www.vetradotin.cz

Veterinární obchod:
Po - Pá: 9.00 - 19.00 hodin
Sobota: zavřeno
MVDr. Irina Lobová
MVDr. Anna Fabianová

Nabízíme:
»
»
»
»
»
»
»
»

vakcinace, čipování, pasy, odčervení
hematolog. a biochemické vyšetření krve na počkání
vyšetření krve během několika minut
vyšetření moči a trusu
dermatologické vyšetření
kastrace a menší chirurgické zákroky
ultrazvukové odstranění zubního kamene
prodej veterinárních diet
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23. 5.

17.30

20.00

24. 5.

17.30

20.00

25. 5.

17.30

20.00

26. 5.

27. 5.
30. 5.
31. 5.
1. 6.

17.30

20.00
17.30
20.00
17.30
20.00
17.30
20.00
17.30

20.00

2. 6.

17.30
20.00

3. 6.

17.30
20.00

KULTURA - SPOLEČNOST

Cuky Luky SR
100 Kč
Cuky je neuznaná video bloggerka s touhou po slávě, Luky celebrita na
výsluní, která má všechno, co by si člověk mohl přát, kromě lásky
Poslední rodina Polsko
80 Kč
Malíř Zdzislaw Beksinski žije i přes svoji slávu v ústran í, obklopen jen
příbuznými. Jeho život se točí kolem umění, sadomasochistických
fantazií, rodinných pohřbů, hudby a milované kamery, s níž si vše natáčí –
Dawid Ogrodnik, Andrzej Seweryn, Aleksandra Konieczna
Strážci galaxie, vol. 2 USA
130/110* Kč
Dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až na samé hranice
kosmu, pokračuje. Z nepřátel jsou spojenci a přicházejí i další postavy…
Na mléčné dráze USA/GB
90 Kč
Příběh zakázané lásky mlékaře, který přes válečnou linii vozí mléko
vojákům, a živočišné italské krásky – Monica Bellucci, Emir Kusturica
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta USA
130/110* Kč
Kapitán Jack Sparrow má s kapitánem Salazarem nevyřízené účty a jde
mu o život. Jackovou jedinou nadějí je legendární Poseidonův trojzubec
Polina Francie
100 Kč
Talentovaná baletka Polina od dětství tvrdě pracuje, aby v konkurenčním
světě baletu uspěla. Jenže jedna návštěva představení francouzského
souboru moderního výrazového tance změní její pohled na tanec a na
svět – Juliette Binoche, Niels Schneider, Anastasia Shevtsova
Příšerky pod hladinou 3D Španělsko
150/130* Kč
V nejhlubší propasti oceánu žijí kamarádi chobotnice Deep, mořský ďas
Evo a kreveta Alice. Když je jejich domov zničen, hledají nový…
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta USA
130/110* Kč
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 3D USA
150/130* Kč
Noční směna GB/Švýcarsko (více viz strana 10)
120 Kč
Polina Francie
100 Kč
Cuky Luky SR
100 Kč
Poslední rodina Polsko
80 Kč
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 3D USA
150/130* Kč
Špunti na vodě ČR
100 Kč
Desetičlenná expedice vyplouvá na dvoudenní plavbu vstříc
dobrodružství a bláznivým zážitkům – Hynek Čermák, Anna Polívková
Z Paříže do Paříže Francie
110 Kč
Dva malí bratři Maurice a Joseph utíkají z Paříže na jih Francie.
Neprožívají však obyčejné klukovské dobrodružství – jsou totiž židé
a žijí v nacisty okupované zóně – Christian Clavier, Patrick Bruel
Příšerky pod hladinou 3D Španělsko
150/130* Kč
Wonder Woman USA
130 Kč
Princezna Amazonek Diana bojuje ve válce a objevuje plný potenciál
svých schopností … a svůj skutečný úděl – Gal Gadot, Robin Wright
Dancer GB (více viz strana 10)
150 Kč
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 3D USA
150/130* Kč

D Ě T S K Ý
4. 6.

6. 6.

9.30
11.00
14.00
16.00
17.30

20.00

7. 6.
8. 6.

17.30
20.00
17.30

20.00

9. 6.

10. 6.
13. 6.

14. 6.
15. 6.

16. 6.

17. 6.

17.30
20.00

17.30
20.00
17.30

20.00
17.30
20.00
17.30
20.00

17.30

20.00
17.30
20.00

D E N

Hádej, hádej s kocourkem GB (více viz strana 10)
30 Kč
Ozzy Španělsko/Kanada (více viz strana 10)
40 Kč
Heidi, děvčátko z hor SRN/Švýcarsko (více viz strana 10)
50 Kč
Králové hor Rakousko (více viz strana 10)
50 Kč
Tehdy spolu ČR
120 Kč
Příběh vypráví o mladé Židovce Terezce Zágorové, která se na Valašsku
ukrývá před hrozbou deportace v období II. světové války
Zabijáci z maloměsta Dánsko
90 Kč
Bláznivá černočerná komedie. Dva kámoši si na své otravné manželky
najmou ruského zabijáka. Dámy ale ještě neřekly poslední slovo
Z Paříže do Paříže Francie
110 Kč
Špunti na vodě ČR
100 Kč
Smrtihlav USA
110 Kč
1942: Třetí říše je na vrcholu. Dva rekruti, Gabčík a Kubiš, mají
zavraždit říšského protektora Reinharda Heydricha – Jason Clarke
Mumie USA
130 Kč
Když ležíte celá století od hlavy až po paty zafačovaní gázou a zavření
ve zdobené rakvi, musí ve vás nečekaná svoboda probudit touhu udělat
něco mimořádného, třeba zničit svět – Sofia Boutella, Tom Cruise
Příšerky pod hladinou 3D Španělsko
150/130* Kč
Skokan Francie/ČR
110 Kč
Zlodějíček Julius byl zrovna propuštěn z vězení. Představa budoucnosti
na ústeckém předměstí rozhodně nezahřeje: Co s tím?
Stát se hvězdou – Karidja Touré, Klaudia Dudová, Milan Cifra
Příšerky pod hladinou Španělsko
110 Kč
Mumie 3D USA
150 Kč
Normální autistický film ČR
70 Kč
V tomto dokumentárním filmu autismus není vnímán jako diagnóza,
ale jako určitý záhadný a nedešifrovatelný způsob myšlení
Smrtihlav USA
110 Kč
Skokan Francie/ČR
110 Kč
Tehdy spolu ČR
120 Kč
Zabijáci z maloměsta Dánsko
90 Kč
Pobřežní hlídka USA
120 Kč
Dwayne Johnson a Zac Efron názorně ukazují, jak může být život vodních
záchranářů sexy
Auta 3 3D USA
150/130* Kč
Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová
generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše
miluje. Tak musí všem dokázat, že nepatří do starého železa
Špunti na vodě ČR
100 Kč
Auta 3 USA
130/110* Kč
Pobřežní hlídka USA
120 Kč

Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
14. 6.

10.00

Špunti na vodě ČR

Dětská představení
27. 5.

15.30

Příšerky pod hladinou Španělsko

60 Kč

110 Kč

130/110* u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

Kino Radotín, Na Výšince 875/4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.kinoradotin.cz

18. května
Projížďka s KAAN na elektro kole
zkušební jízda na elektro kole
nutná registrace na tel.: 737 839 042
více viz str. 4
18. května
Vystoupení LDO
ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin
20. května
Velké radotínské rodeo
o Senátorský pohár
jezdecký areál v říčních lázních Radotín
od 9.30 hodin
více viz str. 9
23. května
Taneční večer
vystoupení ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.30 hodin
25. května
Kytarový koncert
ZUŠ Klementa Slavického
Modlitebna ČBCE od 18.00 hodin
25. května
Co jsme komu udělali?
francouzská komedie o rodičích, dětech
a předsudcích s vínem i kávou
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 80 Kč
27. května
Velký dětský den
ve znamení strašidel
velká oslava svátku malých
areál Biotopu Radotín od 13.30 hodin
více k programu viz str. 4
1. června
Absolventský koncert
ZUŠ Klementa Slavického –
zpěv, kytara, bicí
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin
3. června
Královský průvod
radotínské zastavení císařské jízdy
náměstí Sv. Petra a Pavla a okolí
od 13.45 hodin
více k programu viz str. 12
4. června
Na minigolf minimísto!
turnaj pátého ročníku Mistrovství Radotína
v boulo/koulo
areál DG Fortuna Radotín od 13.30 hod.
6. června
Čaj o třetí – Veselé i zamilované písničky
první republiky
tradiční setkání radotínských seniorek
a seniorů s hudebním pořadem V. Franty
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 15.00 hodin
7. června
Varhanní koncert
ZUŠ Klementa Slavického
U Klimenta, Klimentská ul., Praha 1
od 19.00 hodin
9. června
Noc kostelů u sv. Petra a Pavla
komponovaný večer, který představí kostel
od vchodu až po věž, zahájí
mše svatá v 18.00 hodin
více k programu viz str. 4
11. června
KAAN: koncert Jana Novotného
koncert „smetanovského“ klavíristy
kostel ČBCE Na Betonce od 19.00 hod.
13. června
Koncert nejmladších žáků
ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin
15. června
Koncert nejmladších žáků
ZUŠ Klementa Slavického
Modlitebna ČBCE od 18.00 hodin
17. června
Neckyáda
splavování Berounky s pomocí
originálních plavidel a ponorek
od 13.00 hodin v říčních lázních
start v 15.00 tamtéž, dojezd u lávky
více viz strana 4
více na www.praha16.eu
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Daniela Fischerová – Želvou proti zdi
Třicet šest povídek o lidských vztazích,
o náhodě, o lásce nešťastné i šťastné,
o té první i o té poslední. Autorka v řadě
rozhlasových miniher prokázala dovednost
v několika minutách na jediné situaci
ukázat složitý obraz života. Tuto dovednost
nyní zúročila ve svých povídkách – některé
se blíží anekdotě, jiné přinášejí jisté tajemství.
nakladatelství Mladá fronta
Margaret Atwoodová –
Kus temnoty: Bouře trochu jinak
Shakespearova tvůrčí závěť Bouře (1611)
se stala předlohou zápletky autorčina
posledního románu, ve kterém byl věhlasný
divadelník Felix intrikány vyštípán ze
svého postu. V kuriózním divadelním
kroužku dostane příležitost spřádat pomstu
a pomocí zinscenovaného představení
zasáhnout soky na nejcitlivějším místě.
nakladatelství Práh
Martin Vopěnka – Můj bratr Mesiáš
Píše se rok 2096 a sucho trvá mnoho let.
Vědecký projekt na získání deště vzbuzuje
naději. V té době, za prvního deště,
se v Praze v Holešovicích narodí Eli. Píše se
rok 2168, v řecké osadě poblíž Olympu káže
Eliho starší bratr Marek těm, kteří přežili
nejhorší exodus v dějinách lidstva. Zatím
jen pár nejvěrnějších uvěřilo v mesiášství
umučeného Eliho. Autor, stylem jemu
vlastním, poukazuje na to, co by mohlo
přinést zrození někoho, kdo by v lidských
dějinách hrál stejnou roli jako kdysi Ježíš.
nakladatelství Mladá fronta
Hermann Hesse – Pouť do Země východní
Autobiograficky laděná povídka o hledání
ideálu, potřeba mravní zralosti a podřízení
života jednotlivce nadosobnímu celku.
Vypravěč, bývalý hudebník H. H., prožívá
osobní krizi. V prázdnotě života beze
smyslu vzpomíná na dobu, kdy se jako člen
tajného Bratrstva vydal na Východ,
vstříc světu a zázraku.
nakladatelství Argo
PRO DĚTI
Hana Haraštová – Velká kniha tmy
Víte co se děje v ulicích vašeho města
a krajiny kolem něj, zatím co vy spíte?
Možná vás překvapí, že tma je plná života.
Podívejte se, co se v noci děje v lese,
ve městě, na vesnici, na letišti a také jací
živočichové obývají věčnou temnotu
u dna oceánů a pod zemí.
nakladatelství B4U Publishing
Viktor Mastník – My rybáři z Lužnice:
Jak jsme lovili kapra Bláťulu
Kryštof prožívá svá první rybářská
dobrodružství s partou kamarádů
v malebných jižních Čechách. Řeky Lužnice,
Nežárka i jihočeské rybníky jsou ideální
pro lov štik, bolenů, pstruhů a candátů.
Děti společně objevují rybářské triky, učí
se používat čeřínek i řízkovnici, starat se
o ryby, zkrátka jak být dobrým rybářem.
nakladatelství Verzone
Monika Nikodemová –
O moudré velrybě a jiné pohádky
Dobrodružné pohádkové příběhy
s ilustracemi Venduly Hegerové zavedou
pod mořskou hladinu nebo do pralesa,
kde je možné potkat tajemné tvory a zažít
opravdová kouzla.
nakladatelství Fragment
Ninka Reittu – Zmáťa a Záhada:
Všechno dobře dopadne
Zmáťa, žlutočerné pruhované kotě
z početné rodiny Čičákových, je snílek,
věčně ztracený ve své fantazii. Avšak
jednou, cestou na prázdniny k babičce,
se ztratí doopravdy! Naštěstí stejným
vlakem cestuje i někdo další – Záhada.
nakladatelství Host
Maria Yakovleva –
Velké experimenty na doma
Otázky Proč? se rodí v hlavách dětí již
od útlého věku a pro rodiče je čím dál
obtížnější na ně najít odpověď. Řadu
jevů, kterým chtějí děti přijít na kloub,
si však mohou vyzkoušet
prostřednictvím jednoduchých
experimentů.
nakladatelství Edika
Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, Praha – Zbraslav
tel.: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@mc-zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/knihovna

19. - 20. května
4. ročník
Zbraslavského pivního veselení
areál Bowling Zbraslav
pátek 17.00-21.30 hodin
sobota 13.00-21.30 hodin
17. května
Sen noci svatojánské
Shakespearovu komedii
v režii O. Vlčka hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin, rezervace
vstupenek na www.divadlozbraslav.cz
18. května
koncert: Dana Sapáková a spol.
vstupné dobrovolné, rezervace míst
na tel. 605 340 695
Kavárna u Stromečku od 19.00 hodin
20. května
Zbraslavské jarmarky
Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin
více na www.zbraslavskejarmarky.cz
25. května
Otvírání studánek
koncert zbraslavského a příbramského
dětského sboru, sólo Karel Nedoma
a Michaela Rybicka
kostel sv. Jakuba Staršího od 18.00 hod.
30. května
ZUŠ OPEN
Sala terrena zbraslavského zámku
od 17.00 hodin
1. června
koncert Lenky Dusilové
Letní kino Kamínka od 20.00 hodin.
vstupné 250 Kč, více na
facebook.com/letnikinokaminka
2. června
Zbraslavský piknik
se soutěží „O Zbraslavskou buchtu“
a koncertem od 16.30 na Slunečním městě
pořádá Pexeso
více na 721 518 248, www.pexeso.org
3. června
Zbraslavské jarmarky
Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin
více na www.zbraslavskejarmarky.cz
3. června
Dětský den
hry a soutěže, pohádka, skákací atrakce
ukázky práce a techniky záchranných
složek a další program
areál ZŠ Nad parkem od 14.00 hodin
9. června
Noc kostelů
celovečerní program
kostel sv. Jakuba Staršího od 17.00 hod.
10. června
Rock pro Zbraslav
open-air music festival
areál Restaurace Kamínka od 17.00 hod.
10. června
Jízda s vrchu Jíloviště – Zbraslav
celodenní pestrý happening na různých
místech Zbraslavi
11. června
Lipanská horská míle
ranní závod vysokých kol do strmého
vrchu, start v Lipencích,
cíl na katastru Zbraslavi
11. června
Výlet na Karlštejn
celodenní výlet údolím Berounky
na trase Zbraslav-Karlštejn-Zbraslav
více na www.mc-zbraslav.cz
Změna programu vyhrazena.

ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. Kateřina Živná
Tachovská 609, Radotín

PŘIJÍMÁ
NOVÉ PACIENTY
VZP, OZP, CPZP, VoZP
objednání na tel.:

737 727 973
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V Kině RADOTÍN se bude pořádat ke „svátku“ našich
nejmenších v neděli 4. června 2017 Dětský den

D

Filmový portrét „Dancer“ bez příkras
zachycuje cestu původem ukrajinského
tanečního genia Sergeje Polunina na baletní výslunní. Díky obrovskému talentu,
vlastní vytrvalosti i ambicím rodiny, která
podřídila jeho kariéře vše, se v 19 letech
stal historicky nejmladším sólistou Královského baletu v Londýně. Součástí jeho
každodenního života se staly strhující
výkony oceňované ovacemi, ale i bolestivý
dril ventilovaný excesy na divokých večírcích. Pod sílící osobní krizí slibně rozjetou
dráhu v Londýně opustil a po krátkém
angažmá v Rusku plánoval z taneční
scény zmizet úplně. Jeho život změnilo
setkání s americkým fotografem a režisérem Davidem LaChapellem, se kterým
natočili taneční klip ke skladbě Take Me
To Church. Video zhlédlo 17 milionů lidí a přes noc vrátilo Polunina do povědomí
jako hvězdu globálního formátu. Uvědomil
si, že tanec je jeho životním posláním a darem, který může sloužit i dobré věci. Nadace PROJECT POLUNIN vytvořila program
na podporu profesionálních tanečníků.
Cílem nadace je vytvářet tanečníkům prostor pro svobodnou a tvořivou realizaci,
zároveň jim poskytovat zázemí v podobě

Udělejte dětem radost a zařiďte jim nezapomenutelný den dětí. Pro děti je zábava a krácení dlouhého volného času velmi
důležité. O to důležitější je vybrat pro ně vhodnou akci. Ať jsou to opravdu malé děti, nebo o trochu větší výrostci, kluci nebo
holky, pro každé z nich máme na dětský den připraveno nějaké promítání.
Pro nejmenší (2-3 roky) v 9.30 hodin HÁDEJ, HÁDEJ S KOCOURKEM –
vstupné 30 Kč
Naučný seriál pro nejmenší, který vede děti k tomu, aby se snažily najít odpovědi na
své otázky. Jess je malá černobílá kočička, která žije s jinými zvířátky (kobylka Willow,
zaječice Mimi, ovečka Baa, myška Billie, žábák Horác a štěňata Joey a Jinx) na farmě
a můžeme je sledovat, jak pilně objevují záhadný svět kolem sebe, přičemž zjišťují, že
hledání odpovědí může být i docela zábavné.
Pro větší (4-6 let) v 11.00 hodin OZZY – vstupné 40 Kč
Ozzy je přátelský bígl, který žije idylickým životem v rodině Martinsových. Jeho páníčci se
ale musí za prací přesunout do Japonska. Má to jeden háček: pes s nimi nesmí. Martinsovi se
tak rozhodnou, že Ozzyho dají do luxusního psího hotelu zvaného Modrá zátoka. Po odjezdu
rodiny však Ozzy zjistí, že tohle perfektní místo je jen zástěrkou jeho majitele. Právě ten vozí
psy do skutečné Modré zátoky, což je psí vězení, které i psi řídí. Ozzy se rozhodne naplánovat
útěk a ve štychu nenechá ani své nové psí přátele Chestera, Fronkyho a Doca. Z vězení se musí
utéct nenápadně, ale hlavně rychle a chlupatě!
právních a agentských služeb, tak aby
mohli rozvíjet svůj talent.

Kino Radotín uvede v sobotu
3. června 2017 v 17.30 hodin
dokument o geniálním tanečníkovi,
rebelovi a zranitelném člověku.
Vstupné 150 Kč.

N 

Noční směna bude v kinech novým
a ojedinělým zážitkem, protože si půjčuje
prvky jak z filmového světa, tak ze světa
počítačov ých her. Dovoluje divá kům
určovat vývoj příběhu a rozhodovat za
hlavního hrdinu.
Kinematografické vyprávění se ve filmu
Noční směna dostává do nových dimenzí.
Je to První opravdu interaktivní film, který
bude k vidění ve vybraných kinech v Česku
i ve světě.
Hlavní postavou filmu je chytrý student
Matt, který se dostane do svízelné situace.
Okolnosti ho donutí se zapojit do brutální
loupeže ve slavném aukčním domě v Londýně a on musí dokázat svoji nevinu. Následkem jeho činu je občas krutá a násilná cesta
po hlavním městě, na které uniká nejrůznějším nástrahám. Je jen na publiku, jak to celé
dopadne. Pro co se rozhodnou diváci, když se
proti hrdinovi obrací štěstí zády?

Úroveň: lehká

ČÍSLO 5/2017

Pro větší (6-8 let) ve 14.00 hodin HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR – vstupné 50 Kč
Heidi je osiřelé děvčátko, které tráví nejšťastnější dny dětství společně s kamarádem Peterem
při hlídání stáda koz, radostného hraní a užívání si
svobody švýcarských Alp, kde bydlí v prostém srubu
u svého dědečka. Naplno prožitým dnům je však
náhle konec, když je Heidi převezena tetou Dete do německého Frankufurtu
nad Mohanem, kde má dělat společnost nemocné dívce Kláře ze zámožné rodiny.
Dívky se sice ihned skamarádí, ale Heidin stesk po dědečkovi, Peterovi a horách je
příliš velký...
Nové filmové zpracování klasického díla světové literatury od Johanny Spyriové
se vyznačuje nádherně nasnímanou švýcarskou přírodou a hřejivou atmosférou,
která osloví každého od nejmenších diváků po babičky, které četly Heidi jako povinnou literaturu.
Pro starší (7-12 let) v 16.00 hodin KRÁLOVÉ HOR – vstupné 60 Kč
Mládě orla je svým starším bratrem vyhozeno z hnízda, a tím odsouzeno k smrti. Chlapec Lucas
nezná lásku, ani teplo domova. Po smrti matky se jeho otec uzavřel do sebe a utápí se v zármutku.
Osud svádí Lucase a orlí mládě dohromady. Chlapec ptáče zachrání a pojmenuje ho Abel. Tajně
se o něj stará, krmí ho. Ve společnosti mladého dravce nachází lásku a přátelství, které mu doma
tolik chybí. S pomocí starého lovce Danzera učí Abela létat a lovit. Jak dravec roste a sílí, blíží se
den, kterého se Lucas bojí. Den, kdy bude muset svého opeřeného přítele vypustit zpět do volné
divočiny.
Králové hor je příběh o naději a přátelství. Film se natáčel 8 let bez použití triků a zvláštních
efektů.
Pro děti bude nachystáno speciální promítání se sníženým vstupným (platí i pro dospělý doprovod). Každý dětský návštěvník dostane od pracovníků kina dárek (omalovánky).
Maminky, které přijdou na pohádku s dětmi, se mohou nechat zdarma nalíčit vizážistkami a kosmetickými poradkyněmi firmy Mary Kay.
Pokud bude mít někdo zájem, je možno si prohlédnout i promítací kabinu. Sponzorem na letošním Dětském dnu bude
opět firma TOSVA s.r.o., která v kině provozuje nápojové automaty. Pro nejmenší návštěvníky věnuje zdarma cukrovinky.

Kino Radotín uvede v sobotu
27. května 2017 ve 20.00 hodin
první opravdu interaktivní film,
kde sami diváci určí hlasováním
vývoj příběhu.

Kvalitní elektrokolo Focus Bold
od 436 Kč/den

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)!

� � �� �� �� �� �� �� � �
� � �� �� �� �� �� �� ��
� � �� �� �� �� �� �� � �
� � �� �� �� �� �� �� ��
� � �� �� �� �� �� �� �� � �
� � �� �� �� �� �� �� ��
� � �� �� �� �� �� �� �� � �
� � �� �� �� �� �� �� ��
� � �� �� �� �� �� �� �� � �
� � �� �� �� �� �� �� �
� � � � �� �� �� �� �� � � � �
� � � � �� �� �� � � � � � �
� � �� �� �� �� �� �� �� � � �� � � � � � � �� ��� � � �� ��� � ��� �� �� �� �� ��
� � � � � �� �� �� � � � �
� �� � � � ��
�� �� �� �� ���� ����� �� ��� � ��
� � � � � � �� �� � � � �� �� �� � �� � ��� �� �� �� �� ��
� �� � �� �� � � �� ��� ��� � � � �� � �
� � � � � � � � � �� � � � � � � � � ��� � � �� ��� � ��� �� �� �� �� ��
� � � � �� �� �� �� �� � � � �
� � � � �� �� � � �� � � � � � �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� � � � � � �� �� � � � �
� � � � � � � � � �� � �� � � �� � �� � ��� �� �� �� �� ��
� � � � � � � �� �� �� � � � �
� � � � �� � � � � � �� �� � � � � �
� �������
� � jméno
� �adresa
� �..........................................................................
� � � � ������
�������
�� ...............................................
� �� �� � � � �
� � � � �� � �����
� �
� � � � tel.
� � � �..........................................................................
�� spojení
�� �� ��........................................
�� � � � �
� � �� � � � � � � �� �
�
�
�
�
�
�
�
� � ������
�� �� �� �� �� �� �� � �����
� � �� �� �� �� �� �� ��
������
�����
Řešení
z
minulého
čísla
�
�
� � �� �� �� �� �� �� �� � � �� � � ��� �� �� ��� �� �� ��� � ��� �� �� �� �� ��
� � � � � � �� �� �� � � � �
PRONÁJEM
� �� � �� �
�� � ���� ���� ����� ��
� ��� � �� � � �� � � �� �� �� ��� �� �� ��� � ��
� �� �� �� �� ��
� � � � � � �� �� �� � � � �
� � �� �� �� �� �� �� �� � � �� � � �� �� �� ��� �� �� ��� � ��� �� �� �� �� ��
� � � � � � �� �� �� � � � �
� � � � �� �� �� �� �� � � � �
� �� � �� ��� � ���� ���� ����� ��
� ��� � �� � � �� � � �� �� �� ��� �� �� ��� � ��
� �� �� �� �� ��
� �� � �� �
�� � ��� ���� ����� �� ��� � �� � � �� � � �� �� �� ��� �� �� ��� � ��
� �� �� �� �� ��
Hoďte starosti
� � � � � � � �� �� � � � �
� � � � �� �� �� �� �� � �s koupí
� � elektrokola za hlavu ...
� � �� �� �� �� �� �� �� � � �� � � �� �� �� ��� �� �� ��� � ��� �� �� �� �� ��
� � � � � � � �� �� � � � �
� �� � �� �
�� � ��� ���� ����� ��
� ��� � �� � � �� � � �� �� �� ��� �� �� ��� � ��
� �� �� �� �� ��
�
� že se
� � ��� �� �� �� �� �� �� �V��������������
případě,
chcete zúčastnit
� � �� �� �� �� �� �� ��
����������������������������
�������������
slosování o věcné ceny, zašlete
Ivana
Skrbková
� doneste vyluštěné
��
�
�
� na �
nebo
sudoku
Na Říháku 5/1105
�
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00
�������������
Radotín
��������������
��������������
�������������
Praha-Radotín. Na obálku napište
�
Jiří
Kotouč
heslo SUDOKU, kontaktní �adresu
�
�
��
...půjčte si elektrokolo
nebo telefonní číslo a přiložte lehčí
Na Písku 129
�
�
�
v naší půjčovně.
i těžší variantu sudoku s vyplněným
Lochkov
�
jménem,
adresou
a
tel.
spojením.
�
Stáňa Fabiánová
��
Do slosování budou zařazeni pouze
Radotín • Lahovičky
Na
Betonce 1361/3
��
�
úspěšní luštitelé. Výherci si svoji výhru
Radotín
�
mohou převzít na adrese redakce.
T: 602 856 404
�
�
Správná řešení zasílejte do redakce
�
www.elektrokolo.cz
nejpozději do 30.5.2017
�
��
��
�
�
�
��
Pomùcka:
Nola,
ulema

Hornina

Ètvereèné
1. DÍL
nerosty
TAJENKY

Vae
osoba

Jasná
hvìzda

Tkalcovský
stroj

Pøináet

Koupací
nádoby

Ohrazený
les
Spodek
nádoby

Jedna
i druhá

Obì
Dietlova
televizní
hrdinka

Bývalá
vládní
politická
strana

Jméno
Nìkdejí
hereèky
nájezdník
Kaèírkové

Latinská
spojka
Orvat

Osobní
zájmeno
Objednat
k výrobì

Vyrytá
tisková
deska

Hasnice

Souhlas
Býv. véd.
hudební
skupina

Úspìch
Samec
ovce

Likérník
Pardubická
rafinerie

Pokladna

2. DÍL
TAJENKY

Nápor

Malicherný
puntièkáø
Kloudná

Spojka
podøadící
úèelová

Pøísný
kritik
Bavlnìná
tkanina

Chemická
znaèka
rubidia

Popìvek
Chemický
prvek

Hazardní
karetní hra

Noèní
dravý pták

Úder
iroèinou
Mìsto
v Itálii

Sarmat
Výzva

Spojka
(toliko)
Koupì

Uzenina

Primáti

SPZ okr.
Sokolov

� �
FOCUS BOLD 27,5“ 10,5Ah
� �
� � s maximální výbavou ve velikostech S a L:
� Kolo
� je aktuálně k dispozici ve dvou půl dne činí 500Kč (po-pá, so jen 9-13hod,
velikostech S a L, velikost M se připra- jinak víkend), na celý den 800Kč (po-pá)
� vuje a má výškově stavitelnou sedlovku a každý další den 640Kč. Doporučujeme
pro snadnou adaptaci dle postavy jezdce
využít akci Víkend za 1600Kč (pá-po) =
� a výšku
� sedla lze měnit z řídítek podle prů- 4 dny nebo akci na týden za 4800Kč (pájezdu terénem v rozsahu 120mm. Přední
-po) = 11 dní vč. 2 víkendů.
vidlice RockShox RECON má
Pro koho je kolo vhodné? Např. pokud
� odpružená
�
optimální zdvih 120mm a vynikající tu- nechci vozit svoje kolo do servisu, starat se
� host
�konstrukce s osou náboje 15x110mm o akumulátory, brzdy, pláště, řetěz, nechci
Hydraulické kotoučové brzdy SHIMANO
mít starosti se záručními/pozáručními
DEORE v kombinaci s předním ko- opravami kola, nemám kolo kde uskladnit
� 615
�
toučem 200mm a zadním 180mm zajišťují na zimu. Také je velmi dobrou přípravou
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bezpečné zastavení za jakéhokoliv počasí.
Elektromotor se snadno zapíná na horní
rámové trubce a ovládá klasickým tlačítkovým ovladačem na pravé straně řídítek.
Stav zobrazuje kompaktní displej
LCD.
Na přehledném displeji
jsou základní důležité
údaje, jako je režim jízdy - vypnuto, eco, trail,
boost. Dále aktuální
rychlost a samoz řejmě stav akumul átor u . Z ad n í kolo
s 11rychlostní kazetou
11-40T je poháněna
motorem SHIMANO
STEPS 8000 s převodníkem 34T. Špičkový, oficiálně MTB motor
je naladěn na optimální asistenci příšlapu.
Je vybaven čidlem síly příšlapu na pedál
a podle zvoleného režimu automaticky
pomáhá. V základu je instalována baterie
10,5Ah a lze ji doplnit druhou externí
baterií T.E.C. 10,5Ah místo košíku na pití.
Protože obě baterie doporučujeme využívat současně, celkový dojezd bude více než
dvojnásobný. Celková kapacita může být
úctyhodných 21Ah.
Pláště Schwalbe Nobby Nic 70-584 jsou
určeny pro jízdu terénem i na cestách.
Půjčovné odpovídá kvalitě kola a je cenově příznivé na krátké i delší vyzkoušení.
Také si elektrokolo můžete půjčit například
na dovolenou na kolech nebo třeba pro
rodinného příslušníka, který přijede na
návštěvu a chce si prohlédnout okolí. Na

�
�
�
�
�
�
�
�
�

před koupí vlastního elektrokola, kdy si
vyzkoušíte jízdu na kole s elektrickým pohonem a usnadní vám to rozhodnutí.
Podmínky zapůjčení: Zálohu ve výši

10000Kč plus půjčovné můžete převést
bankovním převodem nebo složit hotově
při převzetí. Při předložení 2 dokladů
totožnosti s fotografií vyplníme smlouvu na sjednané období, při nedodržení
sjednaného termínu vrácení se půjčovné
navyšuje pouze o ceníkovou sazbu na den.
Při poškození, ztrátě nebo znečištění se záloha krátí. Pronajímatel si vyhrazuje právo
neuzavřít smlouvu o zapůjčení kola, v tom
případě bude vráceno 100% neprodleně.
Šťastnou cestu!

Jak objednat?
Rezervaci můžete provést osobně
v kamenné provozovně nebo na
adrese: https://www.elektrokolo.cz/
pujcovna-elektrokol-praha nebo
http://www.ebike-holiday.com/
cyclestar#reservation vyplňte dotazník.
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Prestižní titul pro domácí Custodes
V letošním finále Memoriálu Aleše
Hřebeského přehráli domácí Custodes
s přehledem tým Glasgow Clydesiders
a po třech ročnících, kdy dominovaly
zámořské týmy, zůstává ceněná trofej
v Radotíně.
Domácí radotínský tým ale neměl
cestu k titulu lehkou. Svou skupinu,
v níž se utkal i se
sv ým finálov ým
soupeřem, sice bez
problémů vyhrál
a v osmifinále přešel před Istanbul
Sultans, ale pak ho
čekalo opakování
loňského f i ná le
proti týmu z Alberty. V atraktivním
zápase radotínští

vyhráli až na samostatné nájezdy –
Dominik Pešek a Radek Skála skórovali, naopak kanadské střelce vychytal
domácí brankář Jakub Mareš.
Sem i f i ná lov ý m soupeřem byl i
Pioneers z Britské Kolumbie, kteří
v turnaji zvítězili předloni. Custodes
ale hráli velmi koncentrovaně a opět

skvěle zachytal brankář Jakub Mareš,
který pak korunoval vítězství domácích gólem přes celé hřiště do prázdné
branky při power-play Pionýrů.
Finálovým soupeřem Custodů se
nakonec stal tým Glasgow Clydesiders, na který by si při zahájení turnaje
nikdo nevsadil. Skotové v play-off postupně vyřadili české TJ Malešice a SK
Lacrosse Jižní Město a v semifinále
přehráli i finské Turku Titans.
Finále bylo jednoznačnou záležitostí. Custodes si záhy vypracovali
pohodlné vedení, a i když v poslední
čtvrtině trochu polevili, vyhráli přesvědčivě 15:7.
Memoriál Aleše Hřebeského, mezinárodní turnaj v boxlakrosu, se konal
od 26. do 29. dubna 2017 v areálu
TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622,
Praha-Radotín. Akci finančně podpořila Městská část Praha 16.

Jak tři Češi (z toho dva dvanáctiletí) sjeli tři aktivní sopky
Radotínský profesionální freerider
na horském kole Richard Gasperotti
připravil dva dvanáctileté kluky Vojtu
Klokočku a Adama France (younGUNS)
tak, aby s ním byli schopni sjet na kole tři
stále aktivní sopky v pár dnech.
Jako první přišla na řadu sopka
Stromboli v Tyrhénském moři. Vyráželo se k ní trajektem ze Sicílie v šest
ráno, takže celá skupina musela připravit potřebné vybavení přes noc a po
minimálním spánku vstávat už ve dvě.
Na nejvyšší bod ostrova Stromboli,
vrchol Vancori 924 m.n.m., se kluci
dostali po takřka tříhodinovém výstupu v doprovodu vulkanického průvod-

ce, který stále kontroloval vysílačkou
aktivitu sopky s kontrolním centrem.
Pomocnou ruku přidali i tátové obou
klučinů, kteří jim na zádech vynesli
kola a batohy. Lehký odpočinek na
vrcholu, vydýchání a překontrolování
techniky bylo doprovázeno erupcemi
kráteru a to pomalu každých 5 minut.
Pevný lávový vrchol připomínající
zorané pole se postupně měnil v jemný prach, po kterém kluci na kolech
doslova dosurfovali až dolů. Jízda
v takovém terénu hodně připomíná lyžování v prašanu. Kluci zvládali jízdu
tak obratně a rychle, že dole bylo i dost

Dlažky prošky, olé!
Tradiční radotínský pokřik se vrátil
na sobalová hřiště. V sobotu osmého
dubna mohutně zazněl areálem Storms
Řepy, kde ke svému prvnímu turnaji
nastoupily nejmladší naděje sobalového oddílu RSK.
Pro všechny hráče byl první zápas

na turnaji vůbec prvním soutěžním
sof tba lov ý m z ápasem v životě.
Soupeřem byl i H ladov í Hroši z e
Sezimova Ústí, pozdější vítěz a jediný
neporažený tým na turnaji. Hroši
byli hladoví po dlouhých odpalech
a vnější pole radotínských tak hned po
ránu zažilo několik horkých chvilek.
„Po nervozitě, která se v první směně
projevila nulou na straně RSK a šesti
body na soupeřově kontě, se nám
podařilo uklidnit a kluci ukázali,
že i my umíme zabrat a opřít se

času na lokální svačinu a doplnění tekutin před příjezdem trajektu na další
sopku Vulcano.
Nejjižnější ostrov Liparského souostroví dal jméno
celé vědě, vulkanologii. Jeho
nejvyšším vrcholem je Monte
Aria 499 m.n.m., na něj se
celá skupina po venkovním
nocování mezi komáry vydala
hned brzy ráno. Byla znát únava z předchozího dne, počasí se
postaralo o pořádně horký výstup, ale opět se všichni dostali
k vrcholu a natrasovali cestu, kterou
se poženou dolů.
Na okraji hlavního kráteru GranCratere či la Fossa
di Vulcano se nacházejí
fumaroly, kterými na povrch vystupují sirné páry,
horké až 1000° C, a cesta
na kolech dolů vedla i přes
tuto část, které se Vojta
s Adamem nejvíc obávali.
Silný zápach a teplé páry
postupně zamlžovaly skla
brýlí a nádechy v jízdě se
museli časovat tak, aby byly mimo
silné v ýparové pruhy.
Kluci to opět zvládli na
jedničku a lehce dehydratovaní po horkém dni
ještě zvládli v přístavu
rozebrat kola, aby se
vešla na trajekt zpět na
Sicílii, kde na ně čekala
v pořadí třetí sopka: Etna
dosahuje výšky přibližně
3329 m.n.m. tento údaj
se vzhledem k aktivitě
sopky stále mění.
Po jednodenním odpo-

činku v základním táboře Zafferana
se podařilo přiblížit vrcholu Etny

do balónu,“ říká Václav Mudra,
místopředseda oddílu a pokračuje,
„pro historicky první bod našeho týmu
doběhl jeho nejmladší hráč Lukáš
Cmíral. Konečné skóre 5:12 proti jasně
nejlepšímu týmu na turnaji je moc
pěkný výsledek.“
Druhým soupeřem ve skupině byl
další ambiciózní tým z jižních Čech,
tentokrát ještě zvučnějšího jména,

K d a l ší mu z ápa su na stoupi l i
hráči Radotínského SK proti Slavii
Pl zeň. Od počát ku v y rov na ný
zápas rozhodlo snad trochu více
štěstí, které měli na svých pálkách
a rukavicích hráči Slavie. Na koneč
ném výsledku 9:12 nic nezměnil ani
parádní homerun daleko za hrazení,
mimochodem jediný na turnaji.
Po s l e d n í m s oup e ř e m by l t ý m
d om á c í c h – S t or m s Ř e p y. K lu c i
sebrali poslední zbytky sil, celý zápas
předváděli skvělou hru v obraně
a v útoku přidávali postupně bod po
bodu. Skóre před dohrávkou zápasu
a poslední pálkou Storms bylo 7:4
v prospěch Radotína, nervozita byla
veliká, hlavně u tří trenérů nervózně
pochodujících za foulbalovou čárou,
první vítězství bylo přece jen blízko.
Kluci to ustáli parádně, zahráli tři
auty a oslava prvního vyhraného
zápasu mohla propuknout naplno.

Žraloci z Ledenic. Rozehraní Žraloci,
hrající druhý zápas po sobě, vstoupili
do utkání s mnohem větší razancí než
Radotínský SK. Kombinací přesných
odpalů, drzým během po metách
a využití několika nepřesností se brzy
ujali výrazného vedení. „Naši kluci
zabrali poslední dvě směny a několika
tvrdými odpaly za sebou nasadili
k mocnému finiši. Bohužel to nakonec
nestačilo a těsný výsledek 11:13 nás
poslal do bojů o sedmé až deváté
místo,“ konstatuje Mudra.

v posledním bezpečném pásmu. Ta
totiž patří mezi nejaktivnější sopky
světa a její erupce jsou velmi rozdílné
a nepředvídatelné. Vrchol leží celoročně pod sněhem a ze sněhové pokrývky
se i startovalo. Náročný sjezd po rozbředlém sněhu se střídal s velkými
lávovými kameny, aby přešel do štěrkového „hřiště“ s bodlákovým porostem - k supportovému autu pro krátký
odpočinek. Pak už jen poslední úsek
sjezdu lokálním trailem do základního tábora.
Konečně! Splněno… tři sopky –
a hlavně bez zranění!
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Zbraslavská osma po osmatřicáté
Tradiční cyklistický závod pro veřejnost
Zbraslavská osma se v sobotu 29. dubna
konal opravdu již po osmatřicáté.
Ten den zatažené počasí hrozilo
občasnými přeháňkami, a tak někteří
zájemci ke své škodě zůstali doma.
Počasí se nakonec příjemně projasnilo

a občas na závodníky vykouklo i sluníčko.
Tr a d i č n ě s i l n ě o b s a z e né by l y
i tentokrát dětské kategorie předškoláků

a školáků. Ti nejmenší vyrazili na
odrážedlech, ti větší se již vydali na delší
okruh na svých kolech. Děti bojovaly
velmi srdnatě, a i proto kromě cen
pro medailisty všech kategorií si svou
odměnu ve formě medaile a sladkosti
odnesli všichni účastníci.
V kategorii dospělých byli závodníci
rozděleni do dvou kategorií - masters
pro starší a elita pro ambiciozní
závodníky. Nejlepšího výkonu dosáhl
Jiří Chyba, který tak rozmnožil počet
svých vítězství na 11 a suverénně vede
v celkovém přehledu nejúspěšnějších
závodníků v historii závodu.
Závěrem se sluší poděkovat
pořadatelům, kteří bezplatně organizují
závod ve svém volném čase, a také
sponzorské firmě H.S.H Sport, která
věnuje cenový fond.
Podrobnosti a výsledky na
www.hsh.cz/osma

Pěkný turnaj v nepěkném počasí
Dvacet sedm pétanqueuchtivých zájemců dorazilo v neděli 23. dubna na
boulodrom El Brus v areálu RSK, aby
si to rozdali v prvním letošním velkém
turnaji, který se stal populární pod
názvem Jarní zelené koule. Nicméně,
kdo se nedostavil, nechť ví, že bylo právě jaro: Bylo chladno, větrno a občas
i deštivo.
V základní tříkolové části, která
se hrála osvědčeným „švýcarem“, se
utkalo 10 týmů: 7 tří- a 3 dvoučlenné.
Na první místo se probojoval se třemi
výhrami tým Mladí a nezkrotní pod
vedením juniorky K. Kostelecké.
Druhé místo držel Jupiter, který měl
z týmů se dvěma vítězstvími nejlepší skóre. Pořadí na dalších místech
bylo 3. Vidláci (ti se čekali přece jen
výše), 4. Meta, 5. Španielka, 6. Radost, 7. Šedí vlci (ti se rozhodně čekali
výš!) a tři týmy s poetickými názvy
Májovky, Květnovky a Svítící jahody
se seřadily na 8. až 10. místě.
A pak už šlo o výsledné pořadí!
V prvním semifinále Mladí a nezkrotní „vyběhli“ s Metou 13:2;
v druhém semifinále naopak po velkém boji zvítězili Vidláci nad Jupi-

terem 13:11. Ve finále však Mladým
a nezkrotným došel dech, Vidláci
zvítězili 13:8 a zaslouženě si odnesli
vítěznou trofej.
V dobré formě hrající Jupiter „vytloukl“ Metu 13:3 a získal 3. místo.
Favorizovaná Španielka dopadla jako
Meta a přišla tak o 5. místo, které
vyválčila Radost. Dodejme ještě, že
ostatní týmy účast v závěrečné partii
o výsledné pořadí odvolaly, takže jim
zůstalo umístění ze „švýcarské“ části.
Jarní zelené koule, turnaj v pétanque-u, 23. 4. 2017: 1. Vidláci (L. Leiský,
K. Leiský, M. Michalík), 2. Mladí
a nezkrotní (K. Kostelecká, M. Řehoř, M. Mach), 3. Jupiter (J. Pastorek,
E. Pastorková, J. Gazdíková), 4. Meta
(V. Němcová, J. Paterová), 5. Radost
(A. Šulcová, Z. Čapková, O. Šťastný),
6. Španielka (P. Holoubek, J. Hladík,
M. Ptáček), 7. Šedí vlci (J. Procházka,
J. Santranský, J. Kučerová), 8. Májovky
(J. Krčková, J. Jonášová), 9. Květnovky (V. Klazarová, D. Stínilová,
V. Bukalová), Svítící jahody (I. Kasík,
E. Kasíková – 7 let – cena pro nejmladšího účastníka turnaje).

Cukroušův Mazec 2017
Již 6. ročník závodu Zbraslavský
MTB maraton „Cukroušův Mazec“ se
uskutečnil na Svátek práce, v pondělí
1. května.
Tento závod, který se konal pod
záštitou starostky městské části
Praha - Zbraslav, ing. Zuzany Vejvodové, organizoval z.s. KT Tryskomyš
(www.tryskomys.cz) a byl zařazen
do série závodů Unie amatérských
c y k l i s t ů UAC . Z á vod má sa mostat né
i nter netové st rá nk y w w w.cu k rousuvmazec.cz i profil na
sociální síti facebook
w w w.facebook .com/
cukrousuvmazec.
Trasa závodu vedla
krásnými místy v lesích
okolo vysílače „Cukrák“ ze Zbraslavi přes
Jíloviště a Lipence.
Díky podpoře těchto obcí a městských
částí byla velmi dobře
organizačně „ošetřena“. Na trase závodu byly pro závodníky k dispozici
2 občerstvovací stanice a i v cíli závodu
bylo připraveno občerstvení. (Partnery
závodu byly v roce 2017společnosti
Category, a.s., FCC Česká republika
s.r.o., Ochrana podzemních vod s.r.o.,
Monitoring s.r.o., SaNo CB s.r.o.,
Rádio Beat, LAMOX s.r.o., Velo Fiala,
DataApex s.r.o., optik.cz a další.)
Dalším výrazným partnerem, bez
jehož finanční pomoci by se organizátoři závodu neobešli, byla Městská část
Praha - Zbraslav, která jim na uspořádání závodu pro širokou sportovní

veřejnost poskytla finanční grant.
Na dlouhou i krátkou trať, které
nebyly vůbec jednoduché (70 km,
převýšení 1800 m, resp. 35 km, převýšení 920 m), se letos přihlásilo
208 závodníků.
Na dlouhé trati zvítězil Vít Řehák
z klubu Cyklohelios, na krátké Milan
Vopat z SportRaces-Isaac Teamu.
Pro příchozí a „netrénované“ zá-

vodníky, kteří chtěli zažít atmosféru
závodu, byla připravena „open jízda“
v délce 20 km s převýšením 400 m.
Přesto, že se jedná stále o „novinku“,
našlo se pár odvážlivců, kteří tuto trasu absolvovali.
V rámci hlavního závodu byly opět
pořádány i doprovodné dětské závody,
kterých se zúčastnilo 23 dětí ve 4 věkových kategoriích.
Závěrem slovo od pořadatelů: „Díky
všem za podporu. Díky závodníkům
za účast a „fair play“ a těšíme se zase
za rok! “
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II. Rallye Praha Revival
O posledním dubnovém víkendu se
uskutečnil již sedmý ročník sportovně-společenské motoristické akce Rallye
Praha Revival.
Memoriál D. Janka a P. Dvořáka
přilákal na start více než 150 posádek
včetně zahraničních. Největší hvězdou
na startu byl Stig Blomqvist, mistr světa v automobilových soutěžích z roku
1984, navigovaný v rallyové Sieře

Janem Ryšánkem. Další hvězdnou
posádkou byla dámská belgicko-francouzská posádka „Christine“ – „Biché“
v Opelu Kadet.
Revival tradičně začínal prologem
u chuchelského závodiště. Trať byla
stejná jako v předešlých ročnících,
ale jela se v dešti, takže tráva pěkně
klouzala, což přineslo i jednu kolizi.
S nejlepším časem odjížděla z Chuchle
posádka Tomáš Kotek – Jana Dušková,
pozdější vítězové třídy 5.
Po slavnostním startu z Václavského náměstí s jeho dolní polovinou
zaplněnou závodními automobily,
obleženými fanoušky i množstvím
Pražanů a zahraničních návštěvníků,
zamířily posádky přes dvě pořadatelské radarové kontroly na Kladno, kde
je na haldě v areálu firmy Destro čekala další Show Section na nezpevněném
povrchu s pasážemi rychlých protahováků, kde kromě jiných byla velmi
hezká podívaná na další severskou
hvězdu Jani Paasonena v Porsche 944.

Z Kladna už trasa vedla do Teplic.
V sobotu ráno čekala na posádky
nová rallykrosová trať v chabařovickém Moto areálu a závod do vrchu
v Telnici.
Trasu z Telnice na další novou Show
Section v Litoměřicích na výstavišti
Zahrada Čech si užili hlavně spolujezdci, neboť vyžadovala přesnou
navigaci. Po litoměřickém asfaltu

čekala na revivalisty opět šotolina
chabařovického rallykrosu. Odpolední program pokračoval znovu na trati
telnického závodu do vrchu. A ještě
jednou všichni absolvovali cestu na
Výstaviště do Litoměřic. Sobotní závěr
patřil opět chabařovickému Moto areálu, tentokrát však přivítal závodníky
plochodrážní ovál, který nabídl divákům přehlídku dlouhých smyků.
V neděli ráno
patřilo první zastavení polygonu
mosteckého Autodromu. Show
Section tu tvořila
r ych lá t rať na
kvalitním asfaltu
s šotolinovou
vsuvkou okořeněnou skokem.
Atraktivní podívaná pro diváky,
jen sem tam
nějaký materiál

z aut odpadl. Ale revivaly nejsou určeny pro leštěnky, mají být vzpomínkou
na rallye minulých let a ne „Concours
d‘ Elegance“. Poslední zatáčka před
stopkou v cíli se stala osudnou pilotovi
Lancie Delta, který přehnal nájezdovou
rychlost, odstředivá síla převzala vládu
nad jeho strojem a po saltu s jedním
vrutem praštila Lancií o zem. Posádka
z vozu vystoupila nezraněna fyzicky,
ego řidičovo ovšem dopadlo asi stejně
jako karosérie italské krásky, zvlášť po
tom, co v předchozích úsecích zajížděl
špičkové časy. Statečně zde bojoval nejen
s nástrahami tratě, ale i s bolestí Jiří Achs
stižen houserem, ale v „devětsetjedenáctce“ na bolest zapomněl a se synem Tomášem zajel druhý čas za nedostižným
Olchawskim. Tomu patřila i závěrečná
Show Section, o lepší umístění jej však
připravily trestné body z přejezdů.
Závěrečná Show Section v industriálním prostředí kladenského
haldodromu pak korunovala sedmý
ročník Rallye Praha Revival. Po haldě
už následoval jen přejezd do areálu
učiliště v Radotíně, kde revival tradičně začíná a končí – vyhodnocením.
Absolutními vítězi se po zásluze stali
Štěpán Kaděra se Štěpánem Škvárou
na BMW E30. Zvlášť odměněna byla
i nejrychlejší řidička Daniela Mlejnková. V poháru pro zahraniční legendy
motorsportu před Jani Paasonenem
s Markusem Ruuhimäkim a posádkou
Stig Blomqvist – Jan Ryšánek zvítězil
Johny Haugland navigován Monikou
Eckardtovou.

ČÍSLO 5/2017

Dostihy na závodišti ve Velké Chuchli:

neděle 21. května – 68. Velká květnová cena

Šestá kapitola sezóny nabídne osm rovinových dostihů. Jejich vrcholem bude jeden
z nejdůležitějších jarních dostihů pro čtyřleté a starší koně, 68. Velká květnová
cena. První dostih odstartuje ve 14.00 hodin (areál otevřen již od 12 hodin).

neděle 4. června – Ladies day

Sedmá kapitola sezóny nabídne osm rovinových dostihů a bohatý doprovodný
program. Dostihovými vrcholy budou 65. Velká červnová cena, hlavní
přípravná zkouška - tzv. trial - pro nejprestižnější klasický dostih roku České
derby, a „dámská“ Cena Nory Jeane pro tříleté a starší klisny. První dostih
odstartuje ve 14.00 hodin (areál otevřen již od 12 hodin).

pátek 9. června – 14. Červnový pohár

Osmá kapitola sezóny proběhne netradičně v pátek, důvodem je účast
francouzské sázkové kanceláře PMU, která bude historicky poprvé v ČR
přijímat na tento den sázky. Vrcholem dne bude 14. Červnový pohár (1800 m)
pro tříleté a starší koně. Celkem se uskuteční osm dostihů, první odstartuje
v 11.10 hodin (areál otevřen již od 10 hodin).

Pětadvacet let s rodeem v Radotíně
Takřka neuvěřitelné…. Velké radotínské rodeo slaví letos pětadvacetiny!
V neděli 20. května od 9.30 hodin!
Dnes je tato akce jediným rodeem,
které v hlavním městě Praze a sousedícím
Středočeském kraji „přežilo“ do dnešních
dnů! A připomeňme, že radotínské rodeo
je tradiční součástí mistrovství ČR, které
vypisuje Rodeo Corral WI-CZ.
Bohatý program mátradiční
sk ladbu obnášející jak
disciplíny rychlostních, tak
i „t a há k y“ s telat y. Diváci
se tak mohou těšit např. na
Barelový dostih (BarrelRace),
Rančerské lasování
(RanchRoping), Nakládání telete
(Trailer Loading) a další. Zvláště
upozorňujeme na superdisciplínu
Steer Wrestling, která se pojede
nejen o Vítězný štít starosty
Prahy 16 pana Mgr. Karla
Hanzlíka, ale i o mimořádnou
finanční prémii! Vítěz celého
rodea si pak odveze sedlo firmy PINTO
pana Maxe Hakena a pohár, který věnuje
senátor pan PhDr. Tomáš Grulich!
Pro veřejnost bude samozřejmě

připraveno bohaté občerstvení a prodej
atraktivního zboží v areálu. Nejmenší
diváci si mohou užít kvalitní dětské
hřiště a ty větší se jistě rády povozí
v sedle huculských koníků. Celodenní
program pak završí rovněž již tradiční
country bál pod širým nebem!
Takže nezapomeňte, milí čtenáři:

V sobotu 20. května vzhůru na Velké
radotínské rodeo o Senátorský pohár!
Srdečně zvou pořadatelé z Tarpan Clanu, z.s.

