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Slovo starosty
O nejsledovanější investiční akci, 

která přes léto probíhá u Berounky, 
jsme toho již napsali mnoho. O velkém 
zájmu veřejnosti svědčí i článek s fo-
tografiemi z průběhu výstavby „Místa 
u řeky“, který je nejčtenějším příspěv-
kem na radničním webu Praha16.eu. 

Hotovo bude 30. září, což je pevný 
termín podmíněný smlouvou s Ope-
račním programem Praha – Kon-
kurenceschopnost. Ten na stavbu 
poskytnul 7,49 mil. Kč a Městská část 
Praha 16 uhradí 2,4 mil. Kč, včetně 
plateb za dodatečné stavební práce. 
„Vícepráce, které vznikly v průběhu 
stavby, byly směřovány z největší části 
na zvýšení bezpečnosti pohybu chod-
ců v prostoru od lávky přes potok 
k lávce přes Berounku a do statického 
zajištění cyklostezky pod bývalým 
zahradnictvím. Další prostředky 
byly věnovány na lepší architekto-
nické ztvárnění u ústí Radotínského 

Místo u řeky před dokončením
potoka,“ uvádí Mgr. Miroslav Kno-
tek, zástupce starosty Městské části 
Praha 16, který má projekt v gesci. 

Největší položkou v ceníku vícepra-
cí je změna konstrukce a prodloužení 
opěrné zdi nacházející se pod zahrad-
nictvím, respektive mezi chodníkem 

a svahem k řece. Jde o požadavek 
Technické správy komunikací, v rámci 
něhož je nutné vybudovat delší opěr-
nou zeď včetně zábradlí a předláždit 
zde chodník. Pod kostelem, v místě 
vyústění lávky přes Berounku, se cyk-

lostezka rozšíří na 
čtyři metry zejména 
kvůli bezpečnosti. 
Stávající chodník je 
úzký a dochází zde 
ke kolizím mezi 
cyklisty a chodci. 

K romě t ě c hto 
f ina nčně nejná-
ročnějších úprav 
se v průběhu stav-
by  f i n a l i z ov a lo 
i architektonické 
řešení – hrany ná-
plavky tak budou 
zpevněny žulovými 

tryskanými obrubníky, osazena byla 
i historická vodočetná lať, která byla 
umístěna u kořenů vrby na náplavce 

Nová tvář okolí Městského domu
Městská část Praha - Zbraslav zahá-

jila 31. srpna revitalizaci prostranství 
před Městským domem a Divadlem 
Jana Kašky. 

Práce, které jsou naplánovány na 
přibližně pět týdnů, by tomuto pro-
storu měly přinést celkovou proměnu.  
Nový chodník obepne nejen Městský 
dům, ale i Divadlo Jana Kašky, nové-
ho dláždění se ale dočká celá plocha 
vymezená těmito budovami. Ta také 

získá nový sklon odstupňovaný tak, 
aby jak divadlo, tak i Městský dům 
získaly plně bezbariérový přístup. Zá-
roveň zde bude vysazen i nový strom. 
„Úpravy prostoru před Městským 

domem jsou první částí realizace 
projektu Ulice U Malé řeky a okolí. 
V příštím roce bychom rádi pokračo-
vali rekonstrukcí podchodu k Vltavě, 
rekultivací břehů řeky a obnovou pří-
staviště,“ říká Ing. Zuzana Vejvodová, 
starostka MČ Praha – Zbraslav. 

S t a v b u  p r o v á d í  s p o l e č n o s t 
SP s.r.o., investorem je Městská část 
Praha – Zbraslav, která akci finan-
cuje z vlastního rozpočtu nákladem 

2 140 000 Kč.
Hlavní vstup do 

Městského domu 
Zbraslav je kvůli 
stavebním pracím 
uzavřen. Pro vstup 
j e  z p ř í s t u p n ě n 
(a označen) zadní 
vchod budovy – přes 
dvůr z ulice Opata 
Konráda. Opatření 
se týká všech ve-
řejně využívaných 
pros tor  domu – 
knihovny, koncert-
ního sálu, výstavní 

i obřadní síně. I pro svatební obřady 
tedy funguje pouze tento přístup. Jiná 
omezení provozu Městského domu se 
v souvislosti se stavbou nechystají. 

Přivítaní prvňáčci
Ve čtyřech školách správního obvo-

du Prahy 16 zahájilo letos základní 
vzdělání 297 žáků rozdělených do 
12 prvních tříd. 

V úterý prvního září tak přivítala 
radotínská základní škola kromě 
všech „navrátilců“ i 92 úplně nových 
žáků. Na tradičním přivítání do nové 
životní etapy se oni a jejich rodiče 
setkali nejen s třídními učitelkami, 
ale i s ředitelem, zástupkyní pro první 
stupeň, starostou a jeho zástupcem. 
Slavnostní setkání tentokrát proběhlo 

Co se změnilo 
v dopravě

Jak to bývá v Radotíně dobrým zvy-
kem, místní radnice zajistila v době let-
ních prázdnin několik dílčích akcí na 
místních komunikacích, zaměřených 
především na bezpečnost účastníků 
silničního provozu.

Po loňské opravě silničního most-
ku přes Radotínský potok v ulici 
Prvomájová přikročila letos Městská 
část Praha 16 k obdobné investiční 
akci – opravě vedlejší lávky pro pěší, 
která se podle odborného posouzení 

Jedním ze žhavých témat v horkém 
létě byla a stále je situace a způsob řešení 
havarijního stavu topolové aleje na bře-
zích Berounky, především pak v oblasti 
mezi Radotínem a Černošicemi. Nikdo 
ze zástupců dotčených samospráv nezpo-
chybňuje nezastupitelnost stromů v po-
dobném území, především pak z pohledu 
jejich ekofunkce, jako je tvorba kyslíku, 
zmírňování klimatických extrémů, udr-
žování vody v půdě, v tomto případě 
i zpevňování břehů toku před erozní čin-
ností atd. Celý systém aleje je dále všeo-
becně vnímán i jako významný krajinný, 
estetický a rekreační prvek. Nikdo však 
rovněž nemůže zpochybnit problematický 
stav desítek stromů, které jsou na konci 
své životnosti a představují pro občany 
především při rekreačním využití území 
a zde vedoucí frekventované cyklostezky 
velké nebezpečí v podobě padajících větví. 
V případě neřešení uvedeného problému 
na sebe obě samosprávy a další vlastníci 
pozemků jako je Povodí Vltavy s.p. be-
rou neuvěřitelnou zodpovědnost, která se 
může dostat až do roviny trestně právní 
odpovědnosti, zvláště když jsou vydány 
dendrologické posudky exaktně definující 
problém. Opravdu nikomu nedělá radost 
pokácení či provedení razantního ořezu už 
z důvodu, že mezi námi ještě žijí lidé, kteří 
alej před skoro šedesáti lety sázeli a mnozí 
z nás jsme stín mohutných topolů využí-
vali v dřívějších bezpečných časech jejich 
vegetace před palčivým letním slunečním 
svitem po koupání v Berounce. 

Otázka a problematika tedy spíše zní 
jak dále? Jako nejoptimálnější a nejše-
trnější se jeví etapovité řešení. V první 
etapě pokácet stromy, vykazující jasné 
prvky havarijního stavu, a provedení oře-
zu u zbývajících dřevin, čímž by se jejich 
stav mohl stabilizovat na dalších několik 
let. To se v současné době v určité míře 
v celém uvedeném intravilánu realizuje. 
V následné etapě ve vybraných místech 
za pokácené stromy vysadit vhodnou ná-
hradní výsadbu. Odborníci doporučují, 
aby výsadba byla různorodá, tedy aby se 
vysazovalo více druhů stromů, především 
pak ty s delší životností (duby, jilmy, olše 
atd.) a to ještě v různých časových inter-
valech, z důvodu aby všechny nové stromy 
nebyly stejnověké s identickým tvarem 
a objemem koruny. Důležité je i nechávat 
dostatečný prostor mezi stromy z důvodu 
jejich přirozeného šířkového růstu a utvá-
ření koruny. Následně by se dle aktuálních 
okolností jednotlivé uvedené etapy opako-
valy do doby opětovné stabilizace lokality. 
Myslím a věřím, že to je koncepční řešení 
a kompromis, jenž bude odsouhlasen na 
společném jednání kompetentních zástupců 
Povodí Vltavy s.p. s představiteli samospráv 
a státními orgány. 

Vá žen í  spolu-
občané, chtěl bych 
Vás stručně infor-
movat o aktuálním 
stavu příprav a ná-
s ledné rea l i zac i 
přístavby základní 

a mateřské školy ve Velké Chuchli, 
ke kterému bylo nutno přistoupit 
vzhledem k demografickému vývoji 
a nárůstu nejen obyvatel, ale i dětí 
v naší městské části.

Stavební úpravy základní školy 
byly zahájeny demolicí stávajících 
přízemních tříd. Na jejich místě 
bude přistavěna nová část budovy 
a zároveň nad současnou jídelnou 
vznikne nástavba, která propojí 
stávající budovu s přístavbou a vy-
tvoří jeden celek. Celkově bude na-
výšena kapacita o 5 tříd. Snažíme 
se splnit všechny podmínky pro 
realizaci této stavby tak, abychom 
v září kalendářního roku 2016 
mohli otevřít a zahájit provoz 
v nových učebnách. Nyní je celá 
akce ve fázi zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Zhoto-
vitel projektové dokumentace na 
dostavbu školy“.

Jak určitě většina z Vás, vážení 
spoluobčané, ví, problém nárůstu 
dětí je v mateřské škole obdobný. 
I tady je nutné provést přístavbu, 
která nebude tak rozsáhlá, jako 
je tomu u základní školy. V tomto 
případě se jedná o jednu třídu 
s příslušenstvím a hygienickým 
zařízením. I zde již byly zaháje-
ny nejprve demoliční a následně 
stavební práce. Do listopadu 
roku 2015 je plánováno  přístav-
bu dokončit a uvést do provozu 
k 1.12.2015. Věřím, že se to podaří 
a termín bude dodržen. Celkově 
dojde k navýšení kapacity o 25 dětí, 
tedy cílová kapacita mateřské školy 
bude 125 dětí, čímž by měla být vy-
řešena situace i do budoucna.

F i n a n č n í  p o k r y t í  m a t e ř -
ské školky je vyřešeno dotací 
z hl. m. Prahy a s finanční spoluú-
častí naší městské části. U základ-
ní školy nemáme zatím finanční 
krytí úplné. Věříme, že se nám vše 
podaří vyřešit, včetně zajištění po-
třebných finančních prostředků.
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Na první úspěšnou sbírku pro tehdy 
jedenáctiletou Kristýnku Kačabovou 
v roce 2013 se v Radotíně rozhodli na-
vázat dalšími charitativními akcemi, 
které by byly cílené na pomoc jednomu 
konkrétnímu člověku či rodině.

Do té doby totiž výtěžky např. kon-
certů směrovaly na sociální projekty 

Městské části Praha 16. Výběr dob-
rovolného vstupného, který je určen 
k těmto účelům, pokračuje a pokračo-
vat bude. Souběžně se však také občas 
sbírá pomoc pro někoho z Radotína, 
kdo takovou podporu právě potřebuje. 
Někdy se ani nemusejí peníze scházet 
příliš dlouho – například letošní druhý 
ročník charitativní sbírky Každý gól 
má cenu, pořádané lakrosovým oddí-
lem LCC Radotín při Memoriálu Aleše 
Hřebeského, vynesl 16 tisíc korun. Ty 
byly předány rodině Kačabových jako 
příspěvek na rehabilitační pobyt pro 
Kristýnku, která je následkem dětské 
mozkové obrny těžce postižena. Právě 
rehabilitace nad rámec standardu po-
skytovaného pojišťovnou jsou pro ni 
nejlepší pomocí. Stejně tak se během 
pouhých dvou dnů na loňském Havel-
ském posvícení podařil získat celkem 
nezanedbatelný příspěvek na slucha-
dla pro roční Anežku Prachovou, 
předchozí sbírka plastových víček na 
nový invalidní vozík pro Janka Feran-
ce trvala naopak poměrně dlouho.

Zatím poslední sbírka byla ukon-
čena v červenci. Peníze za víčka ode-
vzdaná do sběrny i ty, jež poskytly 
nadace ALGO a společnost Channel 
Crossings, umožní speciální lázeňskou 
léčbu malé Dominice Jechové. Té juve-
nilní idiopatická artritida, projevující 
se vleklými záněty a bolestmi a otoky 
kloubů, prozatím znepříjemňuje život 
především při chladném počasí a na-
máhavém pohybu. Během osmidenní-

ho pobytu v Jánských 
Lázních, který má Do-
minika naplánovaný 
na konec září, by měla 
v rámci předplaceného 
„standardu plus plus“ 
absolvovat celkem
25 procedur. Intenzi-
ta takové kúry odpo-
v ídá běžným třem 
týdnům léčby. Spolu 
s dárkem, který dí-
ky veřejné podpoře 
dostala před rokem 
(speciální židlička do 
školy), by měl tento 
lázeňský pobyt Domi-

nice pomoci prožívat školní rok téměř 
tak, jako zdravé děti.

Při předávání daru mamince Do-
miniky ocenil Mgr. Karel Hanzlík, 
starosta Městské části Praha 16, přede-
vším samu myšlenku akce: „Myslím, 
že i díky sbírce si mnoho lidí z Radotí-
na uvědomilo, že přímo vedle nich žije 
někdo, kdo si, obrazně řečeno, nevy-
táhl ty úplně nejlepší karty. Dominika 
je statečná a nedává najevo, s čím musí 
zápolit. Není samozřejmě jediná, ale 
i to už dnes vnímáme víc.“

Sbírky víček však již v dosavadním 
velkém rozsahu pokračovat nebudou. 
Ten, kdo víčka nadále sbírá, je může 
vozit buďto do Sběrného dvora Ra-
dotín v areálu Technických služeb 
Praha - Radotín v ulici V Sudech, 
nebo jako dosud do Místní knihovny 
Radotín. Z obou míst jsou víčka pře-
dávána rodině Kristýnky Kačabové, 
která pomoc potřebuje průběžně. 

Pro koho a v jaké formě se uspořádá 
příští sbírka, se rozhodne patrně ještě 
před chystaným Havelským posvícením.

Pomoc nablízko Pěstounská péče na přechodnou dobu
Ačkoliv institut pěstounské péče na 

přechodnou dobu existuje v českém 
právním řádu již od roku 2006, dostalo 
se mu v praxi zvláštní pozornosti až 
s přijetím novely zákona o sociálně-
-právní ochraně dětí. 

Účelem pěstounské péče na pře-
chodnou dobu je zejména poskytnout 
rodičům čas, aby si mohli upravit své 
poměry tak, aby byli znovu schopni 
převzít dítě do své péče, nebo se pro 
dítě našla jiná vhodná stabilní rodina. 
Jedná se tedy především o institut 
krizový a pouze přechodný. Z tohoto 
důvodu je věnován ještě větší důraz 
na výběr vhodných pěstounů.

Od 1. 1. 2013 je v platnosti výrazně 
novelizovaná právní úprava pěstoun-
ské péče na přechodnou dobu. Soud 
může na návrh orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí svěřit dítě do pěstounské 
péče na přechodnou dobu osobám za-
řazeným v evidenci vedené krajským 
úřadem na dobu:
» po kterou nemůže rodič ze zá-

važných důvodů dítě vychovávat 
(z důvodů zdravotních, výkonu 
trestu odnětí svobody a dalších);

» po jejímž uplynutí lze dát sou-
hlas rodiče s osvojením (souhlas 
s osvojením lze dát nejdříve šest 
týdnů po porodu, jde tedy o no-
vorozence, u kterých se čeká na 
souhlas rodičů s osvojením);

» do pravomocného rozhodnutí 
soudu o tom, že tu není třeba 
souhlasu rodičů k osvojení 
(§ 821 občanského zákoníku). 
Zde se jedná o děti, o něž rodič 
zjevně nemá zájem. Nezájem 
o dítě ze strany rodiče se pova-

žuje za zjevný, trvá-li alespoň tři 
měsíce od posledního projevené-
ho opravdového zájmu. Nelze-li 
však v chování rodiče spatřovat 
hrubé porušování jeho povinnos-
tí, je třeba, aby byl rodič poučen 
orgánem sociálně-právní ochrany 
dětí o možných důsledcích svého 
chování a aby od takovéhoto 
poučení uplynuly alespoň tři 
měsíce. O splnění podmínek pro-
jeveného nezájmu rodiče o dítě 
rozhoduje soud na návrh orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí jako 
opatrovníka dítěte, popřípadě na 
návrh rodiče.

Svěření dítěte do pěstounské péče 
na přechodnou dobu může nařídit 
soud předběžným opatřením na ná-
vrh orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí. Pěstounská péče na přechodnou 
dobu může trvat nejdéle jeden rok. 
To neplatí v případě, že jsou do pěs-
tounské péče téhož pěstouna svěřeni 
sourozenci dítěte, kteří byli do této 
péče svěřeni později. Ani tak však ne-
může jeho svěření přesáhnout dobu, 
po kterou má trvat pěstounská péče 
na přechodnou dobu u sourozence, 
jenž byl témuž pěstounovi svěřen 
jako poslední.

Krajský úřad vede pro účely zajištění 
pěstounské péče pro dítě na přechod-
nou dobu evidenci osob, které mohou 
pěstounskou péči po přechodnou 
dobu vykonávat. Osoby vedené v evi-
denci musí být připraveny přijmout 
v případě potřeby dítě do pěstounské 
péče, za což jim náleží pravidelná mě-
síční odměna pěstouna.

Splácet půjčku hotově? Za dvojnásobek
Ten, kdo potřebujete rychle půjčit pe-

níze, ocení možnost dostat hotovost na 
ruku hned při podpisu smlouvy. Tím si 
ovšem určí i způsob splácení, zdaleka ne 
tak výhodný. V takzvaném hotovostním 
režimu splátek nakonec poskytovateli 
úvěru zaplatí jednou tolik, kolik si půjčil. 

Ačkoliv je běžnou praxí splácet 
spotřebitelské úvěry měsíčně a bez-
hotovostně, není to pravidlem. 
„Hotovostní režim určuje vedle 
způsobu čerpání peněz i způ-
sob splácení, který představuje 
osobní výběr splátek v hotovosti 
obchodním zástupcem posky-
tovatele úvěru. Výběrčí za vámi 
bude chodit domů a inkasovat 
jednotlivé splátky jednou týdně, 
neboť interval splátek je týden-
ní,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí 
právního oddělení dTestu.

Provident Financial s.r.o. takovýto 
režim smlouvy nabízí, ale rozhodně 
to není zadarmo. Při půjčce ve výši 
18 000 Kč činí cena za hotovostní inka-
so splátek přes 10 000 Kč. Po započtení 
dalších účtovaných nákladů, jako jsou 

úrok a poplatek za administrativní 
činnost, klient ve výsledku zaplatí 
36 600 Kč! Přitom roční procentní sazba 
nákladů (RPSN), která ukazuje náklad-
nost úvěru za rok, při 100 týdenních 
splátkách činí 49,7 %. Tolik ovšem za-
platí jen ten, kdo splácí úvěr na účet spo-
lečnosti. Poplatek za hotovostní režim 
splátek totiž není do RPSN zahrnut.

Hotovostní režim nepatří k nej-
běžnějším způsobům splácení 
a spotřebitel si jej nemusí zvolit. 
„Poplatky za splátky v hotovosti 
by ale měly být zahrnuty mezi 
náklady spojené s úvěrem, aby se 
každý mohl informovaně rozhod-
nout. Kdyby smluvní informace 
obsahovaly dvě RPSN, málokdo 
by dal dobrovolně přednost hoto-
vostnímu inkasu před ekonomic-

ky nenáročnou bezhotovostní varian-
tou,“ konstatuje Lukáš Zelený. 

Poradenská linka časopisu dTest 
299 149 009 je v provozu každý pra-
covní den od 9.00 do 17.00 hodin za 
cenu běžného tarifu volání. 

Pražské vodovody a kanalizace do-
poručují majitelům soukromých studní 
jejich pravidelnou kontrolu. Ta by měla 
proběhnout minimálně jednou za rok.

Podle mluvčího společnosti Tomáše 
Mrázka nepodléhá voda z těchto zdrojů 
žádné pravidelné kontrole. Je však vhod-

né nechat si ověřit kvalitu vody v akre-
ditované laboratoři, aby majitel studny 
měl informaci o vhodnosti používané 
vody a případně mohl provést opatření 
vedoucí ke zlepšení její kvality.

PVK nabízejí majitelům studní roz-
bory základních chemických a mikro-
biologických parametrů pitné vody za 
cenu tisíc korun včetně DPH. Klient 
obdrží protokol, jehož součástí je kro-
mě výsledku analýzy také její posouze-

ní, a v případě vzorků, které překročí 
hygienický limit, i doporučení vhodné-
ho postupu, jak zlepšit kvalitu vody. 

V roce 2014 provedla laboratoř PVK 
360 rozborů vzorků vod ze soukromých 
studní. Zhruba 95 procent analyzova-
ných vzorků vod z těchto studní neod-

povídalo alespoň v jed-
nom parametru vyhlášce 
č. 252/2004 Sb., kterou se 
stanovují hygienické po-
žadavky na pitnou vodu 
a četnost a rozsah kontrol 
pitné vody. Nejčastěji 
byly nevyhovující mik-
robiologické ukazatele. 
V některých případech 
byly překročeny limity 
dusičnanů a také limity 

pro hodnotu zákalu a železa.

PVK nabízejí kontrolu vody ve studních

Všechny rozbory provádí akredi-
tovaná laboratoř PVK - Útvar kon-
troly kvality vody: Dykova 3, 101 00 
Praha 10, tel: 221 501 110. Podrobné 
informace včetně návodu, jak 
vzorky odebírat, jsou k dispozici na 
www.pvk.cz v sekci Služby – Rozbo-
ry vody.

Zdarma a aktuálně o všech vý-
znamných provozních událostech, po-
čínaje plánovanými výlukami a konče 
mimořádnými haváriemi pražské vo-
dovodní a kanalizační sítě, informuje 
služba SMS-INFO, kterou nabízejí 
Pražské vodovody a kanalizace svým 
zákazníkům. 

Ke službě SMS-INFO je nutná pou-
ze registrace, při níž si klient určí, zda 
si nechá zasílat informace z celé Prahy, 
vybrané lokality či ulice. 
Jaké informace služba SMS-INFO nabízí:
» významné plánované odstávky vody,
» velké havárie vodovodního a ka-
nalizačního potrubí v okolí, které by  
mohly na delší dobu omezit odběr 
pitné vody nebo odkanalizování,
» výjimečné provozní události s mož-
ným dopadem na zdraví a bezpečnost 
obyvatel (povodně, intoxikace pitné 

vody ve veřejném vodovodu apod.),
» aktuální ceny vodného a stočného, 
provozní dobu zákaznických center 
a Call center, změny adres nebo tele-
fonních čísel.

Službu SMS-INFO si lze objednat 
přes webové stránky www.pvk.cz, 
zákaznickou linku 840 111 112, 
v Zákaznickém centru PVK – Dy-
kova 3, Praha 10 nebo prostřednic-
tvím sms zprávy s textem VEOLIA 
na číslo 720 001 112, na jejímž zá-
kladě klienta kontaktuje operátor 
a provede s ním rychlou registraci. 
Informace o výlukách jsou, včetně 
propojení na google mapy, k dis-
pozici i ve speciální sekci stránek 
www.pvk.cz, včetně upřesnění, kde 
jsou případně umístěny cisterny 
s náhradním zásobováním.

Informace o haváriích
a výlukách zdarma do mobilu

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné 
zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha 16 se koná ve středu 23.9.2015 od 
17.00 hod. v radotínském Kulturním 
středisku, náměstí Osvoboditelů 44.
Vejvodova Zbraslav a uzavírky ulic. 
V rámci pořádání mezinárodního 
festivalu „Vejvodova Zbraslav“ dojde 
dne 26. září 2015 v době od 13.00 do 
18.00 hodin k uzavírce ulic U Národní 
galerie a Zbraslavské náměstí (po křižo-
vatku s ul. Žitavského). Současně v rámci 
této akce budou odkloněny trasy autobu-
sových linek následovně. Linky č. 129, 
241, 255 a 318 budou vedeny do ulice 
K Přehradám a Žitavského, linky č. 314, 
338, 361 a 390 obousměrně ulicí Stra-
konická a Bartoňova. Zastávky budou 
přemístěny do stávající zastávky linky 
č. 165. Pořadateli akce jsou or-fea s r.o. 
a Městská část Praha - Zbraslav.
Havelské posvícení omezí dopravu. 
Z důvodu konání akce „Havelské po-
svícení“ budou ve dnech 9. až 11. října 
uzavřeny ulice Václava Balého, Loučan-
ská a Zítkova a náměstí Sv. Petra a Pavla. 
Uzavírka bude probíhat ve dvou fázích. 
V první (9.10. od 9.00 do 24.00 hodin) 
budou ulice uzavřeny následovně: Vác-
lava Balého (úsek: Ježdíkova – náměstí 
Sv. Petra a Pavla), náměstí Sv. Petra 
a Pavla (úsek: Václava Balého – Nad Be-
rounkou), Loučanská (úsek: Václava 
Balého – Felberova), V druhé fázi 
(10. a 11. října do 20.00 hodin) budou 
ulice uzavřeny v tomto rozsahu: Vác-
lava Balého (úsek: Ježdíkova – náměstí 
Sv. Petra a Pavla), náměstí Sv. Petra 
a Pavla (úsek: Václava Balého – Nad 
Berounkou), Loučanská (úsek: Václava 
Balého – Macháčkova) a Zítkova (úsek: 
Loučanská – po čp. 222/4). Objízdná tra-
sa pro I. etapu je vedena ulicemi Loučan-
ská, Felberova a Ježdíkova, pro II. fázi je 
objížďka vedena po trase: Horymírovo 
náměstí – náměstí Osvoboditelů – Kar-
lická – bezejmenná účelová komunikace 
(„panelka“) – Na Rymáni. Pořadatelem 
akce je Městská část Praha 16.
Podvodníci jako zaměstnanci vodáren. 
Pražské vodovody a kanalizace upozor-
ňují, že se v hlavním městě opět objevili 
lidé, kteří se vydávají za zaměstnance 
této firmy a nabízejí nesmyslné služby. 
PVK proto Pražany důrazně varují před 
těmito jedinci a radí, aby si klienti vždy 
od dotyčné osoby vyžádali zaměstna-
necký průkaz. Pokud pracovník PVK 
navštěvuje jakýkoliv soukromý objekt, 
musí mít při sobě platný zaměstnanecký 
průkaz. Na něm je jeho jméno, příjmení, 
popřípadě titul, funkce ve společnosti, 
číslo průkazu, datum, od kdy je platný, 
a fotografie, na průkazu jsou navíc různé 
ochranné prvky proti padělání. Zákaz-
ník si může kvůli identifikaci pracovníka 
vyžádat také jeho občanský průkaz. Po-
kud by i tak měl pochybnosti, lze si vše 
ověřit na zákaznické lince 840 111 112. 
Informace o všech službách či probíhají-
cích akcích klienti získají na zákaznické 
lince 840 111 112 nebo mohou osobně 
navštívit Zákaznické centrum PVK na 
adrese Dykova 3, Praha 10. Informace 
také naleznou na webových stránkách 
www.pvk.cz
Zaplatili jste včas za psa? Sazby a splat-
nost místního poplatku ze psů stanovuje 
obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. 
hlavního města Prahy. 31. srpen byl po-
sledním dnem k zaplacení druhé splátky 
místního poplatku ze psů, která se týká 
majitelů psů, kteří bydlí v obytných do-
mech a jejichž splátka činí 600 Kč a více 
za rok. Stále se najdou i majitelé psů, 
kteří nemají zaplacený místní poplatek 
splatný do 31. března 2015. Těmto zapo-
mnětlivým majitelům z Radotína již byly 
zaslány platební výměry se složenkami 
a poté bude pohledávka předána k vy-
máhání Kanceláři úřadu ÚMČ Praha 16, 
Úseku krizového řízení a vymáhání po-
hledávek. Správce poplatku může zvýšit 
poplatek až na trojnásobek. Poplatek 
lze uhradit hotově na pokladně Úřadu 
městské části Praha 16, náměstí Osvo-
boditelů 21/2a, Praha-Radotín (pří-
zemí, dveře č. 1), poštovní poukázkou 
nebo bezhotovostním převodem na 
účet vedený u České spořitelny, a.s., 
č.ú. 19-2000861379/0800. K identifikaci 
platby je nutno použít variabilní symbol 
přidělený správcem poplatku.

Staré plechové torzo s ošoupanou 
a prosezenou lavičkou nahradil na za-
stávce radotínské osady Cikánka nový 
přístřešek. Tato „drobná“ stavba slouží 
od 19. srpna, kdy došlo k jejímu předání 
investorovi. 

Důstojnějších podmínek doznalo 
i okolí stanice ve směru k radotínské 
cementárně - nástupní ostrůvek je 
osazený zámkovou dlažbou namísto 
děravého betonu, přibylo bezpečnost-
ní zábradlí. V těsné blízkosti čekárny 
se na ploše vyspádované směrem do 
zeleně nachází kontejnerové stanoviště, 
kam lze vyhazovat tříděný odpad - 
sklo, papír a plasty.

Opravu ostrůvku a jeho okolí rea-
lizovala Městská část Praha 16 pro-
střednictvím firmy František Vlk za 
85 tisíc korun bez DPH, repasovaný 
přístřešek dodal Dopravní podnik 
hl. m. Prahy.

Úprava zastávky na Cikánce
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Podklady z archivu divadla a z pozůstalosti po Ing. Františku Kadlečkovi,
laskavě poskytnuté jeho ženou, připravil a zpracoval Filip Toušek, redakčně upravila Kateřina Drmlová

N a  p o d z i m 
1939 se začalo 
v sokolské jednotě 
zbraslavské mluvit o tom, že by se mělo zřídit loutkové divadlo. Nikdo ještě netušil, že se něco takového stane protizákonným podnikem, trestaným koncentračním táborem. 
Pro začínající loutkářskou činnost Hynek Svoboda zapůjčil domácí marionetové Alšovo divadélko a 23. 3. 1941 loutkové divadlo Sokola Zbraslav uvedlo v místnostech 
u tělocvičného sálu Zakletou labuť. Už o velikonoční neděli 13. dubna 1941 se ale v zákulisí objevili četníci a oznámili, že z nařízení vyšších úřadů se činnost Sokola 
zastavuje a sokolovna se uzavírá. Kašpárek nedohrál, zůstal viset na jevišti a pět let mlčel.

Zbraslavské loutkové divadlo I.

V té nepříznivé době se sokolové pustili
do „velkého“ loutkového divadla. V kanceláři
a domě stavitele Svobody se řezaly hlavy, těla, 
ruce a nohy loutek, malovaly dekorace
a rýsovaly plány budoucího divadla. Zasvěcení
do tohoto podniku jednali v lednu 1942 
s řezbářem Antonínem Chocholem z Podolí 
o loutkových hlavách – vyřezal jich 60 pro 55 cm 
marionety po 100 Kč za kus a po 260 Kč
za celou řezanou loutku (čerti apod.).  V době, 
kdy byl vzácností i špendlík, o látkách nemluvě, 
byla výroba 60 loutek zázrakem

Zdeňka Menclová při šití kostýmů na 
loutky – loutku vpravo, zvanou otec, soubor 
používá dodnes. Po válce byli na návrh Hynka 
Svobody odměněni ti bratři a sestry, kteří se 
především za okupace zasloužili o vybudování 
divadla, plaketa Dr. Miroslava Tyrše za pořízení 
umělecké loutkové scény na Zbraslavi byla 
udělena i Zdeňce Menclové

Loutky Sokola Zbraslav, typově šlo o marionety 
s drátěným voděním

V roce 1945 bylo vše připraveno. Ale kde 
hrát? Sokolovnu proměnili Němci v továrnu. 
V nástavbě ve druhém patře a na přilehlé 
terase se tedy na podzim 1946 začalo budovat 
divadlo. V neděli 23. 3. 1947 se po sedmi 
letech příprav konečně poprvé rozhrnula 
opona (hrál se Začarovaný les). Na fotce jsou 
loutkoherci na lávce

Hrálo se pravidelně v neděli, někdy i dvě 
představení. Za první sezónu přišlo na 18 her 
1630 dětí a 596 dospělých

Děti s loutkou, asi Dlouhého. Tato postava z původního 
fundusu se nedochovala

Se změnou politických poměrů po roce 1948 bylo 
mnoho členů Sokola, kteří nebyli nakloněni novému 

režimu, vyloučeno. Netrvalo dlouho a komunisté 
zakázali, po vzoru Němců, veškerou činnost sokolskou. 

V roce 1951 se Jiráskova Lucerna hrála ještě pod hlavičkou 
Tělocvičné jednoty Sokol Zbraslav (loutkářský odbor), o rok 

později tu samou hru dávalo již Loutkové divadlo při osvětové 
besedě na Zbraslavi

Členové loutkářského souboru někdy kolem roku 1955

Je úžasné, jak 
soubor dokázal po 

celá padesátá léta, 
navzdory snaze 
komunistických 

agitátorů proměnit 
divadlo na nástroj 

komunistické 
propagandy, dětem 

přinášet pouze 
čirou pohádkovou 

podívanou (nákres 
scény pro I. dějství hry Kašpárkův drak Pudivítr). Hrálo se až do roku 1961, kdy 
se vedení tělovýchovné jednoty Slavoj rozhodlo na místě divadelního sálu zřídit 

turistickou ubytovnu. Loutky, kulisy a rekvizity skončily vyházené na dvoře sokolovny. 
Co nebylo zničeno, to si v roce 1968 zapůjčili ochotníci z Třebotova

Místo u řeky před dokončením

pod kostelem a nebyla přístupná. Věk 
kamenného limnigrafu odhadujeme 
zhruba do 17.-18. století, přesnější in-
formace nejsou k dispozici.

Pokud zůstaneme ještě u náplavky, 
pak další vylepšení a připomenutí 
místní historie přinese do země zabe-
tonovaná železná silueta Radotínské-
ho potoka a osazení devíti šestibokých 
sedáků, které mají představovat devět 
mlýnů (Zadní Mašek, Špačkův mlýn, 
Kalinův válcový mlýn, Šarbochův 
mlýn, Přední Maškův mlýn, Hadrový 
mlýn, Böhmův mlýn, Prostřední mlýn 
a Dolejší mlýn). „Osídlení Radotína 
má dlouhou historii, ale památek se 
mnoho nedochovalo. Historie mlý-
nů na Radotínském potoce v našem 
katastru sahá do začátku 15. století. 
Instalace u ústí potoka bude jakýmsi 
holdem a připomínkou zručnosti na-

šich předků. Mlýny můžeme brát jako 
předchůdce průmyslového rozvoje Ra-
dotína v 19. století,“ doplňuje Knotek. 
Přibydou i informační tabule věnova-
né historii Radotína, mlýnům, part-
nerskému městu Burglengenfeldu, ale 
také významné radotínské geologii.

Začátkem srpna Rada městské části 
Praha 16 na svém jednání schválila 
i rozšíření ulice Nad Berounkou v ná-
vaznosti na probíhající stavbu Místa 
u řeky. Jde o významnou spojnici mezi 
náměstím Sv. Petra a Pavla a hřbito-
vem, terénními úpravami tento pro-
stor plynule naváže na prostor mezi 
hřbitovem a Berounkou. Vznikne zde 
jednoduchá parková úprava s osvětle-
ním, která se bude dále dotvářet.

„Projekt Místo u řeky významně 
mění celou lokalitu v historickém 
středu Radotína. Území od ústí poto-
ka k prostoru pod hřbitovem dostane 

nový rozměr a kvalitu. 
Stane se součástí našich 
kulturně společenských 
akcí a rozšíří nabídku 
míst určených pro re-
laxaci a trávení volného 
času pro naše občany. 
Zároveň bude vstupní 
bránou pro cyklisty a tu-
risty, kteří míří do Pobe-
rouní, a místem, kde se 
dozví zajímavé informa-
ce o našem Radotínu,“ 
říká Mgr. Karel Hanzlík, 
starosta městské části.

nacházela v havarijním stavu. Přesněji 
řečeno se přistoupilo k výstavbě lávky 
nové, z dosavadních konstrukcí totiž 
byly zachovány pouze opěry a zábrad-
lí, které prošlo repasí. Celá mostovka je 
kompletně nová (viz NP16 č. 7-8/2015). 
Práce byly dokončeny na přelomu srp-
na a září. 

Dlouho plánovaná byla úprava 
přecházení na začátku Věštínské uli-

ce u bývalé pošty. Proudy dospělých 
a hlavně školáků se zde každé ráno 
proplétaly mezi parkujícími auty. Od 
začátku školního roku už to neplatí, 
je zde vybudován standardní přechod 
pro chodce s nezbytným dopravním 
značením, ale také bezbariérovými 
nájezdy na oba chodníky.

O kus dál se přes prázdniny poda-
řilo rozšířit místní komunikaci Josefa 
Kočího. Nešťastná obytná zóna s ome-
zeným parkováním a nebezpečným 

procházením kolem 
špatně zaparkovaných 
vozidel byla problémem 
od zprovoznění komu-
nikace v rámci komple-
xu Mramorka. S prů-
jezdem zde zápasily 
nejen popelářské vozy, 
ale často i osobní auta, 
zejména v nočních hodi-
nách. Stavební úpravou 
a rozšířením stávající 
komunikace mohly být 
posunuty květníky oddělující pásy pro 
chodce a pro vozidla na jejich barevně 
odlišenou hranu. 

Další, dlouho dopředu 
avizovaný počin se dal do 
pohybu v nové lokalitě na 
Lahovské. Po řadě od-
kladů a urgencí ze strany 
radotínské radnice byla 
zahájena výstavba koneč-
ných povrchů v ulicích 
Jarmily Novotné a Kalabi-
sova. Ty byly dosud pouze 
v provizorní podobě (pro 
s t aven i š t n í  dopr av u) 
a teprve nyní 

se mění v jednu velkou 
obytnou zónu. Zde vše 
rea l izuje investor celé 
lokality „Višňovky Ra-
dotín“, společnost Orco. 
U křižovatky ulic Strá-
žovská a Jarmily Novotné 
také vznikne nové dětské 
hřiště.    

Stavební práce probíhají 
rovněž mezi cyklostezkou 
„U  O n d ř e j e“  a  l e v ý m  

Co se změnilo 
v dopravě

břehem Berounky. Zde provádí státní 
podnik Povodí Vltavy opravu břeho-
vého opevnění v rámci odstraňování 
povodňových škod z června 2013. Po 
vyčištění svahu od veškerých náno-
sů a náletových dřevin je chybějící 
opevnění prováděno rovnaninami 
z lomového kamene s vyplněním spár 
a dutin těženým kamenivem. Cyklisté 
i chodci zde musí dbát zvýšené opa-
trnosti při průchodu a průjezdu po 
stezce. Obdobné práce mají ještě letos 
probíhat i na pravém břehu Berounky 
v katastru Zbraslavi a Lipenců.



Nová formace kapely byla obnovena 
v roce 2007.

Koncerty Tanga tvoří písně jak ze 
starších dob (např. Co s tím sklem, 
Elektrický bál, Jdeme do hor, Obyčejný 
svět atd.), tak i novější písně. Tango vy-
dalo 3 nová alba – Tango 2007 a Boom 
Boom (v r. 2009) a Tango 2014.

V kulturním středisku kapelu uslyší-
te v sestavě: Mirek Imrich – zpěv, Han-
ka Gasseldorferová – bicí, zpěv, David 
Pavlík – kytara, Martin Ivan – basa.

Sobotu 3. října si Radotínští užijí 
opravdu pořádně. Hned po dopolední akci 
s Integrovaným záchranným systémem se 
chystá už druhý ročník Babího léta.

Po úspěchu loňské premiéry tedy 
Městská část Praha 16 tedy opět nachys-
tala na náměstí Sv. Petra a Pavla příjemné 
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ve vnitrobloku areálu II. stupně školy, 
který v minulém roce o prázdni-
nách prošel rozsáhlou rekonstrukcí. 
Uskutečnilo se zde proto, že tři ze 
čtyř letošních prvních tříd (dvě 
jsou po 22, dvě po 24 dětech) mají 
své učebny v přilehlé budově školní 
družiny. Možná se nejedná o tak 
krásné místo, jakým je náměstí 

Sv. Petra a Pavla, ale tento prostor měly 
první třídy opravdu jen pro sebe, takže 
vše probíhalo v klidné slunečné náladě.
Nejprve nové žáky přivítal Mgr. Zde-
něk Stříhavka, ředitel školy, po něm si 
vzal slovo starosta Mgr. Karel Hanz-
lík, který dětem popřál hodně úspě-
chů na jejich další cestě za poznáním 
a věděním. Upozornil však, že celkový 
úspěch není výsledkem náhody či 
štěstí, ale výsledkem každodenní svě-
domité přípravy a práce. Rovněž požá-
dal vyučující a rodiče o citlivý přístup 
k novopečeným prvňáčkům při jejich 
prvních krůčcích ve školním prostře-
dí. Pak již Mgr. Jaroslava Boháčová, 

Přivítaní prvňáčci která má na starosti I. stupeň, přešla 
ke konkrétním provozním informa-
cím,  cíleným hlavně na rodiče. Na zá-
věr předal radotínský starosta se svým 
zástupcem pro oblast školství a sport 
Mgr. Miroslavem Knotkem dětem pro 
štěstí a na památku jejich významné-
ho dne malé plyšové talismany.  

V Lipencích dostalo na památku 
na svůj první školní den 42 prvňáčků 
od ředitelky školy pamětní list s ob-
rázkem školy a jedné z pohádkových 
postaviček. Ten byl zároveň i malým 

kvízem – podle toho, 
do které pohádky pa-
třila kreslená postava, 
mohly děti uhodnout, 
zda je čeká 1.A, nebo 
1.B, zda je bude učit 
pan učitel, nebo paní 
učitelka. Ano, je to 
tak, tady mají prvňá-
ci pana učitele! 

V Základní škole 
Charlotty Masaryko-
vé ve Velké Chuchli 
přivítala její ředitelka 
Mgr. Eliška Jančíko-
vá 45 nováčků, kteří 

sem nastupovali do dvou tříd. Dětem 
i jejich početnému doprovodu také 
představila nové členy pedagogické-
ho sboru. I zde se uvítání zúčastnil 
zástupce městské části – žáky, jejich 
rodiny i učitele pozdravil starosta 
Velké Chuchle Stanislav Fresl. Poté 
dostali prvňáčci z rukou ředitelky 
školy pamětní listy a obě první třídy 
se před školou vyfotily.

Nejvíce žáků v prvních třídách 
přivítala zbraslavská Základní škola 
Vladislava Vančury – v první školní 
den jich sem dorazilo 108. Rozděleni 
zde budou do čtyř prvních tříd.

odpoledne s příchutí babího léta pro ce-
lou rodinu. Každý si najde to své: dechov-
ku, populární hudbu či pohádku. 

Program bude zahájen ve dvě ho-
diny po poledni starostou MČ Praha 
16 Karlem Hanzlíkem, který uvede 
hudební pásmo Ta naše písnička čes-
ká. Od půl čtvrté vystoupí společně 
Pavlína Filipovská a Karel Štědrý. 

Pro děti tu bude mezitím nachystaný 
divadelní stan, kde pro ně od půl třetí 
zahraje pohádku Petrpaslíkovo divadlo.

Kulturní středisko Radotín v domě 
U Koruny si navíc od sedmé večerní 
ještě nachystalo diskotéku pro starší 
a pokročilé s Rolling Stones revival.

Babí léto v Radotíně

Babí léto – 3. října od 14.00 hodin 
na náměstí Sv. Petra a Pavla

Letošním maturantům šestiletého 
studia se testy státních maturitních 
zkoušek obzvláště vydařily.

Dle zveřejněných dat Centra pro zjiš-
ťování výsledků ve vzdělává-
ní se v hodnocení didaktic-
kých testů z českého jazyka 
umístili na 2. místě v ČR, 
a to se ztrátou pouhých 
patnácti setin průměrného 
percentilového umístění 
v porovnání s první ško-
lou. V testech z anglického 
jazyka skončili na 3. místě 
v ČR a v matematice obsadili příčku 
nejvyšší – 1. místo v ČR!

Vynaložení píle a úsilí se také zúro-
čilo v celkovém hodnocení maturit-

ních zkoušek (včetně školní části), kde 
7 žáků prospělo se samými jedničkami 
a 15 žáků prospělo s vyznamenáním. 

Našim maturantům přejeme, aby na-

byté znalosti a zkušenosti dokázali vyu-
žít ve svém profesním i osobním životě.
Za tým pedagogů Gymnázia Oty Pavla

Maturanti Gymnázia Oty Pavla 
mezi nejlepšími v ČR

Komu se občas nestane, že si ve vlaku 
najednou nemůže vzpomenout, zda za-
mkl dveře od domu? Že hledá doma klí-
če, mobilní telefon nebo brýle?  Existují 
jednoduché techniky, které pomohou se 
tohoto problému zbavit.

Existuje (a funguje) jich řada – tako-
vých, které každý může využít v běž-
ném životě. Tyto techniky a jejich 
praktikování a rozvíjení mají ale ještě 
jeden velmi příjemný bonus. Ony totiž 
velmi efektivně trénují mozek, nene-
chávají ho hloupnout a pomáhají tak 

vlastně zpomalovat stárnutí. 
Místní knihovna Radotín proto při-

pravila kurz v rozsahu 10 lekcí, 
který seznámí účastníky s teo-
rií paměti a základními mne-
motechnikami. Během kurzu 
získá každý účastník návod na 
to, jak zvládnout tyto a další 
životní situace: Zamkl/a jsem 
to auto?, Jak si zapamatovat jména a tvá-
ře?, Nákupní seznam i o 50 položkách 
bez lístečku, Kalendář na rok 2016. 
Součástí každé lekce budou také cvičení 

Nenechte svůj mozek stárnout a aktivity podporující i další kognitivní 
funkce (např. pozornost, logika, spolu-
práce obou mozkových hemisfér). Kurz 
povede certifikovaná trenérka paměti 
Ing. Hana Habartová.

Nezávazná ukázková 
lekce proběhne v knihovně 
zdarma v pátek 2. října od 
9.00 hodin. Kurz samotný 
poběží od 9. října každý pá-
tek ve stejnou hodinu, jeho 
cena je 800 Kč. Na ukáz-

kovou hodinu je možné se rezervovat 
osobně v knihovně, nebo přímo u lek-
torky na tel. č. 603 383 523 či e-mailem 
na barevnystrom@seznam.cz.

Kameny se konečně valí i do Rado-
tína. V Kulturním středisku Radotín 
vystoupí Rolling Stones revival Prague 
v sobotu 3. října.

A jaká je historie našich „Stounů“? 
Počátkem 80. let se začala formovat 
skupina nadšenců, kteří se věnovali 
popíjení nápojů za zvuků hudby Rol-
ling Stones. Díky zručnosti jednoho 
z nich, Petra Holánka, se tyto večírky 
„zvrhly“ ve spontánní muzicírování 
a kolem roku 1983 se objevila v jádru 
spolku první veřejně hrající a po-
slouchatelná sestava. Jejím platným 
členem byl zejména Evžen Balaš, díky 
jehož umanutému sběratelství se ka-
pela dostala nejen ke kompletním na-
hrávkám, ale i k notovým materiálům, 
což bylo v té době téměř neslýchané.

V průběhu 80. let kapela v rámci teh-
dejších možností pilně koncertovala – 
a ve vystoupeních, v nově vznikajících 
klubech, úspěšně pokračovala i po 
revoluci. K památným patří koncert 
v Karlově ulici v předvečer prvního 
koncertu Rolling Stones na Strahově, 
který ukončila policie. Počátkem roku 

1991 se kapela podílela na natáčení 
dokumentu pro ČT „Český revival“. 
Od roku 1997 jezdí vystupovat i do Ra-
kouska a Německa a nedílným doplň-
kem jejích významnějších vystoupení 
se stává tříčlenná dechová sekce. 

Během let docházelo průběžně k vý-
měně jednotlivých členů kapely. Sou-
časná sestava je: Zlatko Hejma – zpěv, 
Zbyněk Jaroš – kytara, Dan Vavrla – 
kytara, Vladimír Adamský (bg), Da-
vid Uher – bicí. Jako host ji příležitost-
ně doplňuje Emil Hadač – klávesy.

Na sobotu 24. října je od 19.00 hodin 
naplánován koncert kapely Tango.

Kapelu Tango a Míru Imricha, který 
působí na rockové scéně již řadu let, není 
nutné dlouze představovat. V dobách, kdy 
u nás rockových zpěváků bylo jako šafrá-
nu, působil Mirek se svým osobitým pro-
jevem málem jako zjevení z jiného světa. 
Snadno jste mu uvěřili každé slovo, každé 
gesto, a to jak v prvním „zadumaném“ 
období Abraxasu, tak i v jeho pozdější 
veselejší podobě, kdy přibylo i množství 
pódiových legrácek. Právě své veselejší 
„já“ Míra později naplno odhalil v Tangu.

Podzimní rockové lahůdky v Koruně

Letošní 20. jubilejní mezinárodní fes-
tival dechových orchestrů proběhne na 
Zbraslavi a v okolních obcích od pátku 
25. do neděle 27. září.

V pátek vystoupí od 16.00 hodin ve 
zbraslavském Slunečním parku Kron-

janka ze Švý-
carska, od 16.30 
bude k vidění 
u k á z k a  p o -
l ic e jn í ho v ý-
cviku jízdní skupiny Městské policie 

Prahy 5. O páté bude na 
hřbitově u kostela sv. Hav-
la položen věnec na hrob 
Jaromíra Vejvody.

V e  s t e j n o u  d o b u 
(17.00 hod.) zahraje v Jí-
lovišti Šibenska narodna 
glazba z Chorvatska, ve 
Vraném Kybartiniai z Lit-
vy a v Davli Veselá sedma. 
Na Zbraslavském náměstí 
budou tyto kapely hrát od 
šesti do devíti večer.

V sobotu budou probíhat v Černém 
divadle Jiřího Srnce soutěžní vystoupení 
orchestrů od 10.00 do 12.30 hodin, na 
Zbraslavském náměstíveřejná vystoupe-
ní orchestrů od 10.00 do 13.00 hodin.

Ve dvě odpoledne proběhne mažo-
retková show, na půl čtvrtou je na-
chystán festivalový průvod orchestrů 
a mažoretek Zbraslaví a po jeho skon-
čení společný koncert všech zúčastně-
ných orchestrů a mažoretkových sku-
pin na Zbraslavském náměstí. Tamtéž 
od 17.00 hodin zahraje Vejvodova 
kapela a proběhne vyhlášení výsledků 
soutěže, od 19.00 hodin je slíbena lido-
vá veselice s kapelou Leškovanka.

Festival zakončí nedělní matiné, 
na němž mezi 10. a 12. hodinou do-
polední postupně zahrají Kybarti-
niai, Velký dechový orchestr České 
Budějovice, Kronjanka, Leškovanka 
a Věnovanka.

Vejvodova Zbraslav 2015

V Místní knihovně Radotín probíhá až 
do 29. října výstava obrazů Hany Hlavsové 
a Zdeňka Kostříže. 

Velká část vystavených obrazů vznikla 
nebo byla dokončena v Radotíně, kde oba 
vystavující žijí. Inspiraci čerpají na svých 
cestách a část tvorby vzniká v kolínském 
ateliéru, kde působí volné uskupení ama-
térských výtvarníků „bez rámu“, kterého 
jsou členy (jejich obrazy jsou nyní k vidění 
v Knihovně Jana Palacha v budově Filozo-
fické fakulty Univerzity Karlovy).

Hana Hlavsová ke své tvorbě pozname-
nává: „Poznala jsem, že kresba uliček měst, 
květin či nahodilých zákoutí ve spojení 
s příjemnými lidmi stejného zájmu mně 
přináší radost a potěšení. Jako někteří další 
kolegové výtvarníci jsem z Radotína a ráda 
jezdím za nadšenými přáteli výtvarného 
kumštu do Kolína, kde v ateliéru zkouším 
různé techniky malby. A jen tak mezi námi, 
přátelé – mě to malování moc baví!“ Rodi-
na Zdeňka Kostříže prý zase vítá jeho letní 
krajinomalby, protože se vrací s krásnými 
zážitky, dobrou náladou a s neuvěřitelnými 
nápady, kam zavěsit svá nová díla. 

Výstava dvou bez rámu

Letošní Radotínský den s IZS – Zá-
chranáři v akci byl kvůli souběžnému 
Mistrovství světa v ledním hokeji přesu-
nut z  května na podzimní termín. Těšit 
se na něj tedy můžete právě nyní – koná 
se v sobotu 3. října.

Městská část Praha 16 ho již 
tradičně připravuje ve spolupráci 
s Hasičským záchranným sborem 
hlavního města Prahy, s Policií České 
republiky (ta tu v minulých ročnících 
představila např. policejní Passaty, 
které hlídají bezpečnost na našich sil-
nicích), s Vojenskou policií Armády 
České republiky, s Městskou policií 
hlavního města Prahy, se Zdravot-
ní pojišťovnou Ministerstva vnitra 
a dalšími.

Radotínský den s IZS – Záchranáři v akci – 3. října 9.00-13.00 hodin na parkovišti
před obchodním centrem Berounka na radotínském náměstí Osvoboditelů.
POZOR! V souvislosti s pořádanou akcí upozorňujeme na uzavření parkoviště
před obchodním domem Berounka v tento den, a to v době od 6.30 do 13.00 hodin.

Opět zde tedy bude 
k vidění rozličná zásaho-
vá a záchranná technika, 
se kterou integrovaný 
záchranný systém den-
nodenně zachraňuje lid-
ské životy (právě končící 
extrémně suché a horké 
léto to vše hodně prověři-
lo). A pozor – i tentokrát 
s sebou záchranáři a poli-
cisté do Radotína vezmou 
své čtyřnohé pomocníky, 
psy a koně.

Do radotínské Koruny zase přijede 
divadelní společnost Point!

Sympatická partička prostějovského 
Divadla Point radotínské publikum 
nadzvedla ze židlí už na jaře hrou 
Testosteron. Nemalé úspěchy sklízí 
i jejich nová komediálně laděná insce-
nace Baskervillská bestie na motivy 

románu A. C. Doyla. Ta představí 
proslulou vyšetřovatelskou dvojici 
v poněkud jiném světle. Sherlock 
Holmes a doktor Watson samozřejmě 
stojí na straně dobra. Protihráčem 
jim je záhadná bestie, která uprostřed 
ponuré krajiny plné močálů terorizuje 
rod Baskervillů…

Pod režií je podepsán Aleš Procház-
ka a kolektiv.

A ještě upozornění kulturistek: 
Není určeno pro slabé povahy (nervy 
drásající vytí)! 

Baskervillská bestie – v sobotu 
17. října od 19.00 hodin v Kultur-
ním středisku Radotín, vstupné 
150 Kč, rezervace doporučena
Pozor! Těm co hrůzou opustí sál, se 
vstupné nevrací!

Přijďte se bát do Koruny

Užijte si Den s integrovaným záchranným systémem
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MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

Malování a štukování
Topasová 859/33,
Praha 5 - Radotín

mobil: 604 404 907
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Odvykání kouření
až 90% úspěšnost

Závislosti: alkohol, drogy, léky
Telefonické objednávky

604 207 771
224 214 617

INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,

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

153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868

  Odvezeme a přivezeme zpět
na vámi domluvenou adresu.  

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

neplatíte žádné dopravné!

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

ŽEHLENÍ PRÁDLA
UŠETŘÍME VÁŠ ČAS A VAŠE PRÁDLO VYŽEHLÍME ZA VÁS

Kontakt: www.dpdoma.cz
Facebook / DP DOMA, Telefon 731 052 267
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      Lenka Bennerová 
Vaše zahradnice

tel: 775 058 228
email:

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

NÁVRHY, ÚPRAVY
A ODBORNÁ PÉČE
O ZAHRADY

» podzimní semestr začíná
   14. 9. 2015 a končí 29. 1. 2016
» jazykové kurzy pro dospělé
   pouze 2 900 Kč
» max. 8 studentů ve skupině,
   mini kurzy pouze 4 studenti
» kurzy konverzace s rodilým
   mluvčím
» příprava na zkoušky FCE, CAE
   IELTS a státní maturitu

JS ANGLIČTINA RADOTÍN
nabízí 

Semestrální kurzy angličtiny a dalších cizích 
jazyků pro dospělé i děti

» dětské kurzy s vyzvednutím dětí ve škole
» fi remní a individuální výuka angličtiny,
   francouzštiny a němčiny

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

www.anglictina-radotin.cz
tel.: 777 057 013             e-mail: verakunt@yahoo.com
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Vychází 15.9.2015. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.10.2015.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 2.10.2015. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

zajištěna prostřednictvím České pošty s.p. 
Za obsahovou a věcnou správnost od-
povídají autoři.  Nevyžádané rukopisy 

a fotografie se nevracejí. 

Instalace,
dodávky, opravy.

Zajištění HD příjmu
Skylink, CS Link.

ING. HORSKÝ
TEL.: 602 435 328 NON - STOP

WWW.ANTENY-HORSKY.CZ
ANTENY.HORSKY@ SEZNAM.CZ

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

ODVOZ a LIKVIDACE
ODPADNÍCH VOD a FEKÁLIÍ

MAN 9,5 m3  silniční/MAN 5 m3  terénní 4x4

AUTODOPRAVA - KONTEJNERY
LIKVIDACE STAVEBNÍHO ODPADU, 

DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU,
ZEMNÍ PRÁCE BAGREM 

CAT 428C, CAT 302.5C, CAT 242B
Objednávky: Po - Pá: 6,30 hod. – 15,00 hod.

Tel.: 606 508 015   736 218 318     257 911 732
www.garbine.cz          e-mail: garbine@seznam.cz

Malířské práce
štuky - laky - stěrka
+ návštěva zdarma!

tel.606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER
stavební práce • obklady a dlažby
instalatérské práce • elektroinstalace
sádrokartony • likvidace odpadů

Bytové jádro za 5 dnůMICHAL KAUCKÝ
tel.: 603 456 772
e-mail: mkaucky@gmail.com
Strážovská 24, P5 Radotín

WWW.REKO24.CZ
zkušenosti od roku 1997



Kino Radotín, Na Výšince 875/4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.kinoradotin.cz
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15. 9. 17.30 Iracionální muž   USA 100 Kč
 Profesor filozofie Abe Lucas (Joaquin Phoenix) si prochází existenciální
 krizí a nedaří se mu nalézt smysl života

 20.00 Úžasný Boccacio   Itálie/Francie 90 Kč
Florencie, 13. století, šíří se mor. Tři chlapci a sedm děvčat se rozhodne 
utéct z města a hledat útočiště v přírodě

16. 9. 17.30 Gangster Ka   ČR 130 Kč
 Kriminální thriller – Radim Kraviec alias Káčko okrádá stát o miliardy,
  Je si ale dobře vědom hranice, kterou nesmí překročit  – Hynek Čermák

 20.00 Nikdy není pozdě   USA 130 Kč
Meryl Streep coby Ricki Rendazzová, slavná kytaristka, která se ve snaze 
splnit si své sny dopustila nepřeberného množství životních chyb

17. 9. 17.30 Mimoni   USA   3D 130 Kč
 Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání

roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi s velkým P?
 20.00 Labyrint: Zkoušky ohněm   USA 110 Kč

 V dalším pokračování Labyrintu čelí omas a jeho kamarádi zatím
největší výzvě: tajemné a mocné organizaci W.C.K.D.

18. 9. 17.30 Mune – Strážce měsíce   Francie   3D 130 Kč
 Co by se stalo, kdyby jednoho rána slunce nevyšlo? Strážce měsíce Mune
 dělá vše pro obnovu světa po tom, co zlé temné síly ukradly Slunce!

 20.00 Gangster Ka   ČR 130 Kč
19. 9. 17.30 Labyrint: Zkoušky ohněm   USA   3D 140 Kč
 20.00 Queen Rock Montreal   Kanada   (více viz str. 8) 200 Kč
22. 9. 17.30 Očima fotogray   ČR/SR 90 Kč

 Zuzana Mináčová, jedna z největších osobností slovenské fotografie,
 poprvé vypráví o hrůzách druhé světové války, které zažila jako dítě

 20.00 Love   Francie/Belgie   3D 100 Kč
 LÁSKA je genetická potřeba. LÁSKA je sperma, tekutiny a slzy.
 LÁSKA  je vzrušující příběh o chlapci, dívce a DALŠÍ DÍVCE

23. 9. 17.30 Gangster Ka   ČR 130 Kč
 20.00 Nikdy není pozdě   USA 130 Kč
24. 9. 17.30 V hlavě   USA   3D 130 Kč

Víš, kdo bydlí u tebe v hlavě? Jaké spory vedou tvé emoce?
 20.00 Everest   USA/GB 120 Kč

 V letové výšce Boeingu nemá lidské tělo šanci dlouho přežít. Přesto se 
najdou lidé, kteří do téhle výšky šplhají, aby pokořili nejvyšší  horu světa

25. 9. 17.30 Uuups! Noe zdrhnul…   SRN/Belgie 90 Kč
 Je konec světa! Tvorečci Dejv a jeho syn Finík se dostali na Noemovu
 archu, když však archa odplouvá, Finík a Lea na ní omylem nejsou…

 20.00 Marguerite   Francie/ČR 110 Kč
Paříž dvacátých let. Marguerite Dumont pravidelně zpívá pro své hosty. 
Nikdo jí nikdy neřekl, že falešně. A ona se rozhodne zazpívat v Opeře…

26. 9. 17.30 Úžasný Boccacio   Itálie/Francie 90 Kč
 20.00 Everest   USA/GB   3D 140 Kč
29. 9. 17.30 Domácí péče   ČR 100 Kč

 Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová) se dozví, že sama
 potřebuje pomoc – a musí ji začít hledat mimo prostředí, které zná

 20.00 Roger Waters e Wall   (více viz str. 8) 300 Kč
30. 9. 17.30 Everest   USA/GB   3D 140 Kč
 20.00 Marguerite   Francie/ČR 110 Kč
1. 10. 17.30 Takovej barevnej vocas letící komety   ČR 80 Kč

 Celovečerní dokumentární film o Filipu Topolovi ze skupiny Psí vojáci 
 20.00 Marťan   USA  120 Kč

 Astronauta Mark Watney (Matt Damon) během mise na Mars zbytek
 jeho posádky opustí v domnění, že je mrtvý. On však přežil a zůstal sám 

2. 10. 17.30 We are your friends   USA/Francie 110 Kč
Příběh o hledání vlastního stylu, zasazený do světa elektronické hudby 

 20.00 Straight outta compton!   USA 100 Kč
V jednom z nejnebezpečnějších míst USA vyjádřila pětice chlapců svou 
frustraci zpěvem – a vytvořila „gangsta rap“ a skupinu N.W.A. 

3. 10. 17.30 Bláznivá dovolená   USA 110 Kč
Dospělý Rusty Griswold kráčí ve stopách svého otce a rozhodne se 
překvapit rodinu cestou zpět do oblíbeného zábavního parku

 20.00 Marťan   USA   3D 140 Kč
6. 10. 17.30 AMY   USA/GB    90 Kč

První autorizovaný dokument o vzestupech a pádech zpěvačky Amy 
Winehouse, která jedinou deskou přepsala dějiny popové hudby

 20.00 Dárek   USA 100 Kč
Jak dobře opravdu známe nejbližší lidi? Je dávná minulost minulostí?

7. 10. 17.30 Bláznivá dovolená   USA    110 Kč
 20.00 We are your friends   USA/Francie 110 Kč
8. 10. 17.30 Hotel Transylvánie 2   USA   3D 155/135* Kč
  Raději strašit než hlídat děti
 20.00 Mládí   Itálie/Francie 100 Kč

 Dirigent a skladatel v důchodu Fred a režisér Mick se léčí ve švýcarském
 sanatoriu a tráví čas ve vzpomínkách na mládí a na své lásky 

9. 10. 17.30 Pan   USA   3D 130 Kč
 Pan musí porazit krutého piráta Blackbearda (Hugh Jackman)
                  a zachránit tak Zemi Nezemi a – stát se Petrem Panem

 20.00 Nemilosrdní   Francie 120 Kč
Jean Reno jako policajt, který nikdy nehrál podle pravidel. On ani jeho 
parťáci se nebojí použít sílu a zbraně proti pařížskému podsvětí 

10. 10. 17.30 Straight outta compton!   USA 100 Kč
 20.00 Laputa   ČR 120 Kč

 Co s životem na ostrově, kterému hrozí záchrana? Johanka (Tereza 
Voříšková) zkoumá, co si počít v bezbřehém prostoru dospělého života

11. 10. 17.00 Giselle   Rusko (více viz str. 8)  250 Kč, ZTP, důchodci, studenti 200 Kč
13. 10. 17.30 Laputa   ČR 120 Kč
 20.00 Mládí   Itálie/Francie 100 Kč
14. 10. 17.30 Nemilosrdní   Francie 120 Kč
 20.00 Dárek   USA    100 Kč
15. 10. 17.30 Pan   USA   3D 130 Kč
 20.00 Purpurový vrch   USA    110 Kč
  Gotický horor v režii mistra oboru Guillerma del Toro.
16. 10. 17.30 Hotel Transylvánie 2   USA   3D 155/135* Kč
 20.00 Legendy zločinu   GB/Francie 110 Kč

 Příběh identických dvojčat Krayovcových, která terorizovala Londýn
17. 10. 17.30 Lance Armstrong: Pád legendy   GB/Francie 110 Kč 
                   Vzrušující příběh cyklistické kariéry Lance Armstronga
 20.00 Wilsonov   ČR 120 Kč 
                   Výpravná komedie s detektivní zápletkou a poetikou filmů Oldřicha 
  Lipského Adéla ještě nevečeřela či Tajemství hradu v Karpatech
Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
23. 9. 10.00 Andílek na nervy   ČR 60 Kč
  Čtrnáctiletá fashion bloggerka si musí po smrti matky vybrat, zda žít
                                v dětském domově nebo s otcem, kterého nikdy neviděla – na vesnici!
Dětská představení
19. 9. 16.00 Uuups! Noe zdrhnul…    SRN/Belgie 90 Kč
26 .9. 16.00 Mune – Strážce měsíce   FR 110 Kč
3. 10. 16.00 Malý dráček    SRN 80 Kč
  Létající drak, který nelítá, a masožravec-vegetarián musí zachránit ostrov!
10. 10. 16.00 Pan   USA 110 Kč
17. 10. 15.30 Hotel Transylvánie 2   USA 120/100* Kč

155/135* Kč u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

do 29. října
Hana Hlavsová a Zdeněk Kostříž

výstava obrazů dvou autorů 
z uměleckého uskupení „bez rámu“

v Místní knihovně Radotín v otevírací 
době knihovny

více viz str. 4

15. září
Čaj o třetí

tradiční setkání radotínských seniorek
a seniorů – s velkou směsí romantických 
písní a árií Hudební Hollywood: Anna 

Dushkina a Vladimír Franta 
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 15.00 hodin

21., 23. a 24. září
Dny otevřených dveří v Klubu Radotín

klub bude otevřen nejen pro děti
a mládež, pro které je primárně určen, 

ale například i rodiče, učitele a všechny, 
kdo by se chtěli dozvědět něco více

o jeho fungování 
program: výstava fotografií

z desetiletého působení klubu, výtvarná 
dílna, turnaj ve stolním fotbálku

ve čtvrtek 24. září se v případě pěkného 
počasí uskuteční venku před klubem 

zajímavý a pestrý program

24. září
Zkušební hodina

Kurzu jógy s Luckou
(kurzy jógy budou probíhat od října vždy 

ve čtvrtek od 8.30 a 10.30 hodin)
Kulturní středisko Radotín

v domě U Koruny od 8.30 hodin
rezervace nutná!

na e-mail: truksova-l@seznam.cz
případně na tel.: 723 570 421

1. října
Divadlo Ungelt: Růžové Brýle

hrají: Zuzana Bydžovská
Hana Maciuchová, Sabina Rojková

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 19.00 hodin

2. října
Ukázková lekce tréninku paměti

Nenechte svůj mozek stárnout
Místní knihovna Radotín od 9.00 hodin

kurz poběží od 9. října tamtéž
více viz str. 4

3. října
Den s IZS

Záchranáři v akci
parkoviště před obchodním centrem 
Berounka na radotínském náměstí 

Osvoboditelů
9.00-13.00 hodin 

(uzavírka parkoviště 6.30-13.00 hodin)
více viz str. 4

3. října
Babí léto

odpoledne pro starší a pokročilé
náměstí Sv. Petra a Pavla

od 14.00 hodin
více viz str. 4

3. října
Rolling Stones revival

koncert revivalové kapely
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
více viz str. 4

10.-11. října
Havelské posvícení

tradiční staročeský jarmark s bohatým 
kulturním programem

posvícení bude zahájeno v 9.00 hodin 
slavnostní fanfárou a poté bohoslužbou 

slova pátera Zdeňka Skalického
začátek kulturního programu je po oba 

dny od 10.30 hodin
na náměstí Sv. Petra a Pavla a v ulicích 

Loučanská a V. Balého v sobotu od 9.00, 
v neděli od 10.00 hodin

(více viz str. 10)

17. října
Kocour v botách

představení pro děti v podání divadla
Toy Machine

Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 15.00 hodin

17. října
Baskervillská bestie

divadelní představení pro dospělé 
v podání divadla POINT (Prostějov)

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 19.00 hodin

více viz str. 4

22. října
Křeslo pro hosta 

Setkání se spisovatelkou Ivou Pekárkovou 
Klubová scéna (vchod ze dvora domu

U Koruny) od 19.00 hodin
více viz str. 4

 
více na www.praha16.eu

Patrick Zandl – Husákův děda
Generace prarodičů dnešních dospělých 

byla zvláštní tím, že její příslušníci 
postupně žili v několika státech

a společenských zřízeních, aniž by vytáhli 
paty ze svého města. Bouřlivé zvraty 

dvacátého století se jim vryly do životů
a daly vzniknout komickým i dramatickým 
příběhům, které jejich vnuci nadšeně hltali. 

A nové s nimi prožívali. Jak vypadalo 
dětství vedle jednoho takového dědy

na rázovitém východočeském venkově?
nakladatelství Argo

Iva Pekárková – Postřehy z Londonistánu
Z blogu nominovaného na cenu Magnesia 

Litera autorka vybrala skoro padesát 
článků, většinu z nich o muslimech,
a doplnila je velmi osobním textem

o svém vztahu k islámu. Snaží se pochopit, 
vysvětlit a okomentovat společenské jevy, 

se kterými se v posledních pár letech
v České republice setkáváme právě 
ve vztahu k tomuto náboženství. 

Islámský svět, na rozdíl od médií, vnímá 
s nadhledem, humorem a tolerancí 

celoživotního ateisty.
nakladatelství Mladá fronta

Marcela Serran  – Sladká nevděčnice
Dvacet povídek o ženách, jejichž hlasy 
a příběhy se vryjí do paměti ohnivým 
písmem... Existují nitky, které spojují 

vnitřní svět žen kdekoliv na světě:
v balkánských uličkách, v Santiagu de 

Chile i v kraji La Mancha. Občas je to síla 
smíchu, hodnota přátelství, lásky nebo 

sexu: jindy zase strach z vyprázdněného 
manželství, lidského pokrytectví, samoty 

nebo opuštění blízkým člověkem.
nakladatelství Host

Brendan Kiely – Zimní evangelium     
Příběh šestnáctiletého Aidana se vrací 

k jednomu z největších skandálů 
novodobých amerických dějin 

– sexuálnímu zneužívání dětí kněžími. 
Psychologická studie sleduje Aidanovy 

snahy vyrovnat s celou zkušeností,
od absolutního popření po finální 

uvědomění si, že mlčet znamená dovolit, 
aby se stejné věci děly i jiným.

nakladatelství Argo

Andrea Vokřálová –
Dejte dětem pokoj

Jak postupovat při zařizování pokoje 
pro jedno dítě a jak společného pokoje 
pro sourozence? Autorka je interiérová 

designérka, která se podílela
i na proměnách v pořadu Bydlení je hra.

nakladatelství Mladá fronta

Adam Makos – Zákon cti
Příběh dvou pilotů bojujících na opačných 

stranách fronty. Prosinec 1943: těžce 
poškozený americký bombardér B-17

se po náletu na Brémy snaží uniknout nad 
válčícím Německem před protiletadlovou 

obranou a německými stíhačkami nad 
Severní moře. Najednou se u ocasu 

bombardéru objevuje Messerschmitt 
Me 109. Pilotem je německé eso Franz 

Stigler a stisknutím spouště může mladou 
americkou osádku zničit…
nakladatelství Omnibooks

PRO DĚTI:
Jiří Kahoun – Co se zdá medvědům           

Pod Placatou skálou v dřevěné chaloupce 
bydlí medvědí máma, medvědí táta a dva 
medvědí kluci – Pupík a Bříško. V téhle 
huňaté rodině se dějí samé dobré věci,

a tak se i kapitoly jmenují po jednotlivých 
dobrotách, které malí medvídci sbírají 
a přitom zažívají spousty nečekaných 
dobrodružství, stejně jako lidské děti.

nakladatelství Knižní klub

J. R. R. Tolkien – Pan Blahoš
Pan Blahoš je hrdinou knihy, kterou slavný 

romanopisec Tolkien sepsal pro svoje 
děti. Je to vážený gentleman a vlastník 

zvláštního domácího mazlíčka, ušaté žirafy 
jménem Žirafík. Jednoho dne si z náhlého 
rozmaru pořídí žlutý automobil, což vede 

ke sledu menších i větších katastrof...
nakladatelství Argo

Gerry Bailey – Robotci Robo a Robík
                        v jednom kole 

Robo a Robík zasvětí nejmladší zájemce 
o techniku do tajů základních fyzikálních 

zákonů. Pomocí věcí a jevů známých
z přírody, domácnosti nebo procházek po 

městě dětem vysvětlí, jak funguje kolo
na hřídeli, kladka, páka, klín, šroub

a nakloněná rovina.
nakladatelství Edika

více na www.knihovna-radotin.cz

do 15. října
Co průmysl zničil…

(Obnova zbraslavského zámku)
výstava představí unikátní kolekci 

fotografií z fondu Státního oblastního 
archivu v Praze, zachycující rekonstrukci 
zbraslavského zámku Cyrilem Bartoněm, 

rytířem z Dobenína 
galerie Městského domu Zbraslav

17. září
Nnenasytná Tiffany

dobrodružně hororová komedie
Letní kino Kamínka od 21.30 hodin

19. září
Zbraslavské jarmarky 

Zbraslavském náměstí 8.30-12.30 hodin

20. září
Nordic walking pro Zbraslav

s NW holemi na Keltské hradiště, lesem 
přes zookoutek a vyhlídku u altánku

sraz ve 13.00 hodin za mostem
Závodu Míru, vstupné 50 Kč

více na tel.: 737 747 748 nebo e-mailem
na kvitkova@centrum.cz

25. – 27. září
Vejvodova Zbraslav

mezinárodní festival malých dechových hudeb
více viz str. 4

27. září
Zbraslavská osma – podzimní část

35. ročník závodu horských kol
pro malé i velké

od 13.00 hodin v Borovičkách

25. září
Svatováclavský koncert

vystoupení Rožmberské kapely
hrající písně středověku
kostel sv. Jakuba staršího

od 18.00 hodin

3. října
Zbraslavské jarmarky 

Zbraslavském náměstí 8.30-12.30 hodin

4. října
Nordic walking pro Zbraslav
s NW holemi za přírodními

zajímavostmi Zbraslavi:
Belvedér, Borovičky, Baně

sraz ve 13.00 hodin U Stromečku
 vstupné 50 Kč, více na

tel.: 737 747 748 nebo e-mailem
na kvitkova@centrum.cz

5. - 11. října
Slavnosti Elišky Přemyslovny

s královnou Eliškou na víkend do 
středověku – koncerty, přednášky, 

historické tržiště, královský průvod

11. října
O Zbraslavskou loutku

celostátní postupová taneční soutěž
pro dětské, juniorské,

dospělé i seniorské taneční páry
Sokolovna Zbraslav od 8.30 hodin 

Sezóna pravidelných sobotních 
loutkových představení

začíná v Divadle Jana Kašky
od 17. října aktuální program vždy

na www.divadlozbraslav.cz

Změna programu vyhrazena
více informací naleznete
na www.mc-zbraslav.cz

podzimní kurzy zahajují:
od 14. září

pro dospělé a mládež
keramický ateliér, powerjóga, pilates

ateliér kresby a malby, moderní tanec
jóga, TRX, Chceš zpívat? Tak přijď!

břišní tance

Pro rodiče s dětmi a předškoláky
cvičení rodičů s dětmi, cvičení na balónech 

angličtina, sportovky Feuersteinova
metoda – přípravka 

výtvarka, atleťáček, muzicírování 
s výtvarkou, tanečky

od 21. září
pro školáky

hry a divadlo, keramika, taneční akademie 
moderní tanec, Lego bricks

design a šperk, módní návrhářky, jóga
výtvarná dílna, flétna, stará řemesla

junior atletika, pokustóni
Pexoklubovna - zdarma

více informací a rezervace: www.pexeso.org, 
tel.: 721 518 248 recepce.pexeso@seznam.cz
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nevidìli jsme se u� nìkde? �Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!�

Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

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

V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu 
nebo telefonní číslo a přiložte lehčí 
i těžší variantu sudoku s vyplněným 
jménem, adresou a tel. spojením. 
Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé. Výherci si svoji výhru 
mohou převzít na adrese redakce. 
Správná řešení zasílejte do redakce 
nejpozději do 30.9.2015

Řešení z minulého čísla

Vlasta Šamonilová
Na Betonce 863

Radotín

Vladislav Veselý
Na Mrázovce 52/4

Velká Chuchle
Jana Hrbková
Vápenná 514

Radotín
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  Channel Crossings, Vrážská 238,
Praha 5 - Radotín

Romantický balet o dvou jednáních 
na hudbu Adolpha Charlese Adama. 
Autor libreta éophile Gautier se in-
spiroval v knize O Německu Heinricha 
Heineho, kde básník zmiňuje pověst 
o dívkách, jež zemřou neprovdány, po 
smrti se stanou vílami a utancovávají 
pocestné k smrti. Premiéra byla v Pa-
říži roku 1841. Choreografii navrhl 
Jules Perrot, v 80. letech doznala úprav 
od Maria Petipy.

Giselle je venkovská dívka, která 
ráda tančí. Miluje ji Hilarion, ona 
má však ráda Alberta. Albert ale 
není obyčejný vesničan, nýbrž šlech-
tic. Giselle s Albertem tančí, je však 
brzy unavená, protože má slabé srdce. 
Hilarion tajně vejde k Albertovi do 

GISELLE (BALET)

Přímý přenos z Bolšovo teatra 
v Moskvě uvede Kino Radotín 
v neděli 11. října 2015 v 17.00 hodin. 
Vstupné 250,- Kč (ZTP, senioři
a studenti 200,- Kč)

domku a objeví jeho meč, a tak zjistí 
jeho šlechtický původ. Přichází pan-
stvo, které je v kraji na lovu, aby si ve 
vesnici odpočinulo. Ve vesnici se slaví 
svatba. Hilarion oslavy přeruší a doká-
že všem, že Albert lhal. Giselle nevěří. 

Hilarion svolá loveckou společnost, 
šlechtična Bathilda pozná Alberta, 
se kterým je zasnoubena. Giselle se 
zhroutí a zblázní se. Umírá v Alber-
tově náručí. V lese u hrobu Giselle 
se v noci objeví víly v čele s Myrthou. 
Čekají na Giselle. K dívčinu hrobu 
přijde Hilarion. Víly ale každého 
pocestného utancují k smrti a neji-
nak je tomu i s Hilarionem. Když se 
objeví Albert, má mít stejný osud. 
Zastane se ho však Giselle a pomůže 
mu noc přestát. Objevují se první slu-
neční paprsky, víly nechávají Alberta 
a mizí. Giselle se loučí s Albertem, 
musí též odejít a Albert zůstává sám 
u jejího hrobu. 

Ikonický koncert kapely Queen 
z Montrealu z roku 1981 je popisovaný 
jako jeden z nejlepších, které kdy bylo 
možné vidět. Navíc je to vůbec první 
vystoupení Queen, které nechala kapela 
nahrát celé pro kina na 35mm film. Teď 
je původní stopáž nově remasterovaná 
ve 4K Ultra HD s úžasným prostoro-
vým zvukem, který nabízí fanouškům 

Roger Waters e Wall je koncertní 
film, který zachycuje světové turné 
zakládajícího člena legendární britské 
skupiny Pink Floyd v letech 2010 až 
2013. Záběry, pořízené ve třech městech 
na dvou kontinentech, putují mezi 150 
metrů dlouhým jevištěm a zákulisím, 
ze kterého vše exkluzivně komentuje 
sám Waters. Divákům se naskytne po-
hled na úchvatnou hudební a vizuální 
show, ve které nechybí pyrotechnika, 
bohaté projekce a před zraky rostoucí 
monumentální zeď. Waters při tvorbě 
ohromující rock‘n‘rollové show doslo-

QUEEN ROCK MONTREAL
speciální remasterovaný záznam kon-
certu v Ultra HD 4K

jedinečný zážitek z koncertu jedné 
z nejslavnějších kapel všech dob v ki-
nech po celém světě. Queen v Montre-
alu zahráli i svoje největší hity, jakými 
bezpochyby jsou písně We Will Rock 
You, Killer Queen, Under Pressure, 
Crazy Little ing Called Love, We Are 
e Champions, Another One Bites e 

Záznam koncertu uvede Kino Rado-
tín v sobotu 19. září 2015 
ve 20. 00 hodin. Vstupné 200,- Kč

Dust nebo Bohemian Rhapsody.

ROGER WATERS THE WALL va zhmotnil vlastní imaginaci a pro-
tiválečné vize – stejně jako původní 
dvojalbum rockové opery z roku 1979 
nese i film silné pacifistické poselství 
a stopuje Watersovu osobní minulost, 
kterou tvrdě zatížila otcova a dědečko-
va smrt ve světových válkách. Film měl 
premiéru v září 2014 na torontském fil-
movém festivalu a dočkal se nadšených 
ovací ve stoje.
Kino Radotín uvede v úterý 29. září 
2015 od 20:00 hodin v přímém 
přenosu záznam koncertu.
Vstupné 300,- Kč
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Byla jednou jedna malá holčička. 
Jmenovala se Riley a narodila v Min-
nesotě, středně velkém Zapadákově 
na americkém Středozápadě. V tomhle 
filmu podnikneme společně cestu do 
hlubin její centrální nervové soustavy. 
Tenhle 15. pixarovský film vymyslel 
scenárista kouzelného filmu o lásce 
a putování Vzhůru do oblak, Pete 
Docter, a znovu v něm potvrzuje, že 
studiu Pixar se povedl v uplynulém 
desetiletí zázrak. Zatímco dříve byly 
animáky chápány coby pestrobarevné 
omalovánky pro děcka, které dospělák 
přetrpěl jako povinný doprovod, pixa-
rovkám se na poli animace povedla re-
voluce: spojily hravost, chytrost i pod-
manivou animaci a stvořily světy filmů 
jako Wall-E nebo Ratatouille, v nichž 
každý zůstává dítětem, bez ohledu na 
rok výroby a stupeň okoralosti.

Snímek vypráví dva paralelně se 
odvíjející příběhy: jeden uvnitř a jeden 
venku. Venku je to příběh dospívající 
jedenáctileté dívky, která se s rodiči 
kvůli tatínkově práci musela přestě-
hovat do kalifornského velkoměsta 
San Francisca. Uvnitř je to centrála 
nervové soustavy, kde žije a pracuje 
tým pěti emocí. Vypravěč celého pří-
běhu je žlutá Radost (v originále ko-
mička Amy Poehler), nezdolný smajlík 
a dobrá víla, která z Riley dělá malou 
šťastnou holčičku. Spolu s ní jsou ve 
velíně modrý kňouravý Smutek alias 
Depka (Phyllis Smith), fialový Strach 
(Bill Hader), zelená Nechuť (Mindy 
Kaling) a červený Vztek (Lewis Black). 
Možná si vzpomínáte na naučný ani-
movaný film o lidském těle Byl jednou 
jeden život, kde v krevním řečišti zá-
vodily červené a bílé krvinky, nebo na 
snový Věčný svit neposkvrněné mysli 
uvnitř hlavy jednoho zamilovaného 
muže, který chce vymazat vzpomínky 
na přítelkyni. V hlavě na to jde trošku 
jinak. Na kapitánském můstku se tu 
před velkou obrazovkou přetahuje 
o řídicí páku pět emocí. A je to zábav-
ná, byť občas předvídatelná jízda.

Počátek dětského života je z hledis-
ka emoční rovnováhy vcelku prostý: 
Riley má radost z rodičovské lásky 
a nechutná jí brokolice. Pak se ale věci 
tam venku začnou komplikovat: Po 
přestěhování do San Francisca je toho 
najednou na jednu dospívající duši 
moc: mezi rodiči je napětí, žije v pří-
šerném sousedství a do toho se jí stýs-
ká po kamarádech, protože se v nové 
škole cítí jako outsider. Ve velíně, kde 
dosud pevnou rukou vládla až nesne-
sitelně sluníčková Radost, vypukne 
panika, když se žlutý smajlík spolu 
se Smutkem ztratí kdesi v labyrintu 
mozkových závitů. Podaří se zachránit 
Rileyinu duševní rovnováhu? 

Film V hlavě je jedna z nejkrásněj-
ších metafor života, které na filmovém 
plátně uvidíte. Je to snímek plný jazy-
kových hříček, hravého vtipkování, 
kouzelných a dojemných vzpomínek 
a nádherné animace jak ze surrea-
listických obrazů Salvadora Dalího. 
Půvabný je také kontrast ve ztvárnění 
vnitřního a vnějšího světa: zatímco 
San Francisco je zobrazeno v tlume-
ných, lehce depresivních barvách, 
mozkové centrum hýří všemi barvami 
jako rozjuchaný hollywoodský mu-
zikál z roku raz dva.   V hlavě nená-
padně podsouvá nijak objevitelskou, 
ale důležitou myšlenku, že k životu 
patří nejen radost, ale i smutek, strach, 
nechuť a vztek, že radost a smutek jsou 
spolu často svázány mnohem blíže, 
než to na první pohled vypadá. Tako-
vé poselství je vcelku užitečné, a mož-
ná ještě více právě v Americe, která 
je proslulá úsměvy od ucha k uchu 
a nezdolným optimismem, ale také 
množstvím léků proti depresi. V hlavě 
je emoční centrifuga, ze které se Vám 
zatočí hlava. Budete se smát skrz slzy, 
budete plakat skrz smích a jednoho 
dne se na tenhle film možná podíváte 
s vnoučaty. Svět se mění, technologie 
překonávají nové milníky, ale v hlavě 
nám běhají pořád stejné emoce. 

V HLAVĚ

Nejen rostoucí ekonomika, ale 
také rostoucí požadavky zaměst-
navatelů ženou do jazykových 
škol stále více zájemců o jazykové 
vzdělávání. Potenciální uchazeči 
o práci si uvědomují, že jeden 
cizí jazyk na úrovni falešného 
začátečníka již opravdu dávno ne-
stačí a koktání na dovolené typu – 
„I am sorry, no english“ je ostudou 
pro všechny, která nikomu moc 
sebevědomí nepřidá. 

Jazyková škola Channel Cros-
sings, která v Radotíně každý se-
mestr přijme více než 400 zájemců 
o jazykové vzdělávání všech vě-
kových kategorií, se snaží vyhovět 
rostoucí poptávce. Na podzimní 
semestr 2015/16 vypsala téměř 
80 kurzů angličtiny, němčiny, ital-
štiny, francouzštiny a španělštiny 
pro dospělé i pro děti. Dětské kurzy 
probíhají v malých skupinkách 5-8 
dětí, lektor má tedy více prostoru, 
aby se mohl všem dětem plnohod-
notně věnovat. Velké oblibě se těší 
i kurzy s možností hlídání dětí. 

„Nechtěla jsem přijít o dosaže-
nou jazykovou úroveň, kterou jsem 
měla před odchodem na mateř-
skou dovolenou, ale zajistit doma 
pravidelně hlídání Tomáška bylo 
komplikované. Proto jsem velmi 
ocenila, že v Channel Crossings 
mi nabídli kurz s hlídáním dětí. 
Herna je přímo ve škole, takže já se 
mohu v klidu soustředit na výuku, 
ale přitom jsem nablízku, kdyby 
mě Tomášek potřeboval. Na milou 
tetu si zvykl velmi rychle, a do-
konce se těší, až si bude moct hrát 
s ostatními dětmi,“ popisuje výho-

dy zázemí jazykové školy Channel 
Crossings paní Jitka a dodává 
s úsměvem: „Channel Crossings je 
velká škola, čehož jsem se zpočát-
ku trochu obávala, ale zjistila jsem, 
že tu vládne takřka rodinná atmo-
sféra, všichni jsou milí, vždycky se 
mi věnují s maximálním nasaze-
ním a snaží se vyhovět mým často 
nestandardním požadavkům.“

V poslední době je nemilým 
zjištěním skutečnost, že jazyková 
vybavenost dětí, která dříve byla 
v porovnání se zahraničím na 
špičce, neroste. Není to tak, že by 
se zhoršovala, ale spíše jde o to, že 
v zahraničí si rodiče mnohem více 
uvědomují význam investování 
do jazykového vzdělávání, a tak 
se snaží svým potomkům připra-
vit již od mala cestu ke studiu na 
zahraničních univerzitách či k lep-
šímu pracovnímu uplatnění. I přes 
rostoucí dotaci jazykových lekcí 
na základních školách dětem stále 
chybí hlavně sebevědomí a schop-
nost v cizím jazyce na cokoli re-
agovat nebo dokázat zformulovat 
souvislou větu. Často pouze umí 
překládat jednotlivá slovíčka, ale 
už je nedokáží aktivně používat 
nebo skládat do smysluplných 
slovních spojení. Pokud tento 
trend nezastavíme, můžeme se 
brzy ocitnout na chvostu Evropy.  

Pokud jste se i Vy rozhodli s ja-
zykem něco udělat, máte jedineč-
nou příležitost. Kurzy začínají od 
poloviny září a zapsat se můžete na 
www.chc.cz/rozvrh. 

Hola hola – jazyková škola volá.
Semestr začíná už příští týden!
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V nově složeném basketbalovém 
týmu Radotína, který má nyní za sebou 
měsíc a půl přípravného období, by měl 
být jednou z klíčových postav rozehrá-
vač Dominik Adášek.

Hráč, který posledních pět sezón 
nastupoval v 1. lize v barvách Sokola 
Vyšehrad a v přípravných utkáních 
zatím střílí průměrně 11,3 bodů na 
zápas, nám před začátkem sezóny 
zodpověděl několik otázek:
Co vás přimělo k rozhodnutí pře-
stoupit z Vyšehradu do Radotína?
Zásadní roli hrály určitě podmínky, 
které v radotínském basketbalu jsou. 

Klub funguje na vysoké úrovni, jsou 
tu ambice a v neposlední řadě výbor-
né zázemí. Trénuje se tady například 
mnohem víc, než jsem byl zvyklý 
doposud, ačkoliv se tu hraje vlastně 
o úroveň horší soutěž. Určitě musím 

zmínit i fantastické fanoušky a vel-
kou návštěvnost, kterou je Radotín 
známý – to byl také jeden z hlavních 
faktorů, které mi pomohly se rozhod-
nout. 
Poprvé v kariéře jste přestoupil. Co 
vy osobně očekáváte od působení 
v klubu jako je Radotínský SK? 
Hraju basketbal hlavně proto, že se 
chci zlepšovat a nějakým způsobem 
posouvat. Tady v Radotíně jsou ta-
kové podmínky, které mi to umožní. 
Důležité pro mě je, že zde mám mož-
nost více trénovat, jak týmově, tak 
individuálně. Jsem tady zatím velice 

spokojený. 
Tým má za sebou 
měsíc a pů l př í-
pravného období. 
Jak byste doposud 
zhodnotil charakter 
a herní kvalitu ra-
dotínských hráčů?
Je poznat, že tým 
je úplně nový, což 
je vždy na začátku 
sezóny trochu pro-
blém, protože hráči 
na sebe nejsou zvyk-
lí. Myslím, že bylo 

rozumné, že jsme začali s přípravou 
brzy a teď už si na sebe pomalu zvyká-
me a zápas od zápasu se co do souhry 
zlepšujeme. Tréninky jsou kvalitní, 
jsme teď ve fázi, kdy už je vidět nějaká 
fyzická kondice, kterou jsme nabrali. 

Máme spoustu kvalitních hráčů, kteří 
jsou ochotní na trénincích jet nadoraz. 
Jsem celkově spokojený. 

 V přípravě jste zatím odehráli čty-
ři zápasy. Na kontě máte dvě výhry 
a dvě prohry…

Výsledky se odvíjí od jednotlivých 
fází přípravy. Je vidět, že máme herní 
výkyvy, to se dalo čekat. S americkou 
univerzitou jsme nehráli dobře, tam 
mě osobně zklamal hlavně můj výkon, 
cítil jsem zodpovědnost vůči fanouš-
kům, které jsme, doufám, neodradili. 
Prakticky týden na to jsme porazili 
silné prvoligové Košíře, tam jsme hráli 
dobrý basket, týden tréninku navíc se 
projevil. Hodně trénujeme, jsme spíš 
unavení a je to jako sinusoida, jednou 
nahoře, jednou dole. Věřím, že se to 
postupem času stabilizuje. 
Jak vidíte v nadcházející sezóně 
ambice klubu v 2. lize a Českém 
poháru?
Tak určitě budeme chtít vyhrávat 
maximum zápasů, tak je to tady 
nastavené. Co se týká 2. ligy, máme, 
podle mého názoru, i příznivý los, 
který nasvědčuje tomu, že bychom 
měli hrát nahoře. V poháru chceme 
prioritně zvládnout první dvě kola 
a narazit tak na Sokol Pražský, což by 
měl být výborný zápas a velké lákadlo 
pro fanoušky. 
Děkujeme za rozhovor,

Více informací pro fanoušky včetně 
videí, fotografií, rozhovorů a reportů
ze všech utkání na www.facebook.com/
BKRadotin

Nová posila radotínského basketbalu

Poslední srpnový týden Radotín hos-
til European Super Cup Men, největší 
sobalový turnaj v Evropě.

23 zúčastněných týmů z 9 zemí bylo 
rozděleno do 4 skupin, z nichž vždy 
3 nejlepší postoupily do Super Cupu, 
zatímco zbývající se utkaly v bojích 
o pohár ESF.

Zvláštní účastník dorazil ze země 
šestinásobných mistrů světa: výběr 
hráčů do 19 let Nového Zélandu. Jejich 
trenérské duo, Jarrad Martin a omas 
Makea zde uspořádalo dvě trenérské 
kliniky, Evropa se tak dostala ke zkuše-
nostem legend světového sobalu.

Jr. Black Sox celkem zaznamenali 
3 vítězství a 4 prohry, z toho dvě jim 
udělilo domácí SK. První v zahajova-
cím zápase turnaje (6:5 v nastavené 
8. směně), další ve vyřazovací fázi tur-
naje (5:3).  Domácí tým, posílen o ame-
rického nadhazovače Joshe Jonsona, 
postoupil do Super Cupu z druhého 
místa ve skupině. Jedinou porážku utr-
pěl od dánského Horsholmu (0:3). Po-
stupně si domácí poradili s francouz-
ským Cavigalem 8:0 a s holandským 
Hoofdorfem 8:1, postup nakonec urva-
li italskému Junior Alpina s hvězdným 

argentinským nadhazovačem Pottoli-
chiem v nastavené směně 1:0. Smolná 
porážka od dánských Bulls ve druhém 
kole play-off odsoudila domácí tým do 
těžké situace, pro vysněnou medaili by 
musel odehrát 6 zápasů ve 2 dnech a ve 
všech zvítězit. Skončil v půli cesty na 
pálkách havlíčkobrodských hrochů. 

Podlehl 9:6 a v turnaji skončil na sed-
mém místě. Hroši to nakonec dotáhli 
z českých týmů nejdále, těsně pod 
stupně vítězů.

Cestu posledního českého klubu 
ukončili dánští Horsholm Hurricanes. 

Tým, jehož dres oblékli i čeští repre-
zentanti Mikuláš Klas a Tomáš Benda, 
dokázal vyřadit celou řadu favoritů, 
včetně nejlepšího českého týmu po-
sledních let, Spectra Praha. Horsholm 
po celou dobu turnaje táhl Valdemar 
Terkelsen, většinu zápasů nadhazoval, 
zároveň zařídil i většinu bodů svého 
týmu, dal nejvíce homerunů na turnaji 
a v celkovém součtu zaznamenal více 
jak dva hity na zápas. Zdecimovaní 

Hu r r ica nes  (t u r naj 
absolvovali s 9 hráči) 
nakonec podlehli v boji 
o finále belgickému 
Braaschatu a skončili třetí.

Braaschat Braves do-
vedl na pódium Gusta-
vo Godoy, argentinské 
eso v nadhazovacím 
kruhu. Jediný, kdo do-
kázal Belgičany na tur-
naji porazit, byli italští 
Lupi Roma. Tým se Se-
bastianem Gervasuttim 
a Brunem Motronim, 

dalšími hvězdami z Argentiny, neměl 
konkurenci. Finálový výsledek 7:0 je 
toho jasným důkazem. 

Všem Vám děkujeme za podporu během 
turnaje a omlouváme se za všechny kom-
plikace s ním spojené, 

Ohlédnutí za superpohárem

Konečné pořadí - Supercup:  
1. Pro Roma (ITA)  2. Braves (BEL)  3. Hurricanes (DEN)  4. Hippos (CZE)  5. Bulls (DEN)  6. Beavers (CZE)  
7. Radotin (CZE)  8. Spectrum (CZE)  9. CZE U23 (CZE) 10. Vikings (DEN) 11. Jr. Black Sox (NZL) 12. Diamonds (NED)
Konečné pořadí - ESF:  
1. Magos (ESP)  2. Pioneers (NED)  3. Chicaboo‘s (BEL)  4. Pantheres (FRA)  5. Quick (NED)  6. Giants (CRO)  
7. Tempo (CZE)  8. Adegeest (NED)  9. JA Team Enjoy (ITA) 10. Cavigal (FRA) 11. Medvedi (CRO) 

Badmintonovému mládí se v Radotíně daří
Radotínský badminton se v uplynulé 

sezóně opět prosadil; zejména jeho 
mladší hráči si připsali několik podstat-
ných úspěchů.

V žákovské kategorii se místní usa-

dili v Praze na předních místech a ně-
kolik medailí vybojovali i na Mistrov-
ství republiky. Jména jako Katka Mi-
kelová, Ema Staňková, Adéla Vacková, 
Michal a Matěj Hubáčkovi se objevují 
na čelech národních žebříčků. 

Důkazem růstu výkonnosti je letos 
i vynikající 2. místo, které Radotín ob-
sadil v hodnocení všech oddílů mládeže 
v republice (hodnotí se vždy 3 nejlepší 
výsledky v každé věkové kategorii).

Na Mistrovství republiky smíšených 
družstev do devatenácti let vybojovali 
radotínští badmintonisté bronzové 
medaile a prosadili se i na zahra-
ničních turnajích: například Ema 
Staňková přivezla 1. místo ve čtyřhře 
a 3. ve dvouhře ze známého turnaje 
ve Friedrichshafenu. Asi největším 
úspěchem hráčů Radotína ale byla 
účast Jakuba Bitmana a Ažběty Bášové 

na 1. Evropských hrách v Baku, kde 
se probojovali až do čtvrtfinále, kde 
v boji o postup mezi nejlepší čtyřku 
prohráli s pozdějšími vítězi. Společně 
také vybojovali pošesté za sebou titul 
Mistra republiky ve smíšené čtyřhře.

K tomu navíc radotínští uspořádali již 
4. ročník mládežnického turnaje, kterého 
se letos zúčastnilo více než 250 mladých 
badmintonistů z celé republiky, včetně 
početné výpravy z Polska. 

Členská základna oddílu mládeže 
se neustále rozrůstá, dnes čítá téměř 
70 hráčů od 7 do 18 let. Dalších 30, ve 
věku od 6 do 10 let, jich je v příprav-
ce. A i letos oddíl přijímá do svých 
řad zájemce o badminton ve věku od 
7 do 9 let. 

Více informací najdete na www.so-
metrad.cz

Vítězi 9. závodu seriálu Kolo pro 
život, Praha –Karlštejn Tour České spo-
řitelny, který se v sobotu 25. července 
poprvé jel pod záštitou hlavního města 
Prahy s prestižním podtitulem Velká 
cena Prahy na horských kolech, se stali 
Matouš Ulman a Pavla Havlíková.

Největšího pražského MTB ma-
ratonu pro širokou veřejnost se přes 
brzkou ranní bouřku a hromobití 
zúčastnilo rekordních 1900 mužů, žen 

a dětí na trasách 53, 37 a 19 km a na 
trati dětských závodů Junior Trophy. 
Oblíbená Karlštejn Tour se tak co do ná-
vštěvnosti zařadila na pomyslnou třetí 
příčku KPŽ hned za zahajovací akci sé-
rie Trans Brdy České spořitelny (2185) 
a nejstarší podnik Bikemaraton Drásla 
České spořitelny (2111 účastníků).

Hlavního závodu na 53 km se zúčast-
nilo 875 cyklistů a fanoušci nevěřícně 
koukali na nekonečného hada, vinou-
cího se z chuchelského oválu ven za 
bránu. Hned po startovním výstřelu 
se peloton rozjel v pekelném tempu 
směrem na Radotín. Trať vedla podél 
železniční trati, kde rychlost závodníků 
často atakuje 50 kilometrů za hodinu.

Po průjezdu Radotínem se hned 
najelo mírným stoupáním do terénu. 

Trasu závodu v noci pokropil vydat-
ný déšť, takže se zpod kol opravdu 
neprášilo, ale trať se stala technicky 
náročnější. Vůbec nejobávanější úsek 
trasy pak začal za Karlíkem dlouhým 
stoupáním do Mořinky, kde se na-
štěstí nacházela první „občerstvovač-
ka“, a drama vyvrcholilo obávaným 
„Mount Ventoux“.

Ani poté si bikeři neodpočinuli. 
Pokračovali směrem na Mořinu, kde 

bylo jedno z „běžeckých 
stoupání“. Po průjezdu 
kolem „občerstvovačky“ 
v Třebotově a dále Ko-
soří čekala na závodníky 
novinka letošního roč-
níku – singl, který měl 
za úkol předejít vážným 
pádům v asfaltovém 
sjezdu zpět do Radotí-
na. Zde čekalo obávané 
poslední stoupání nad 
Radotín. Za sucha ho 
ti nejlepší vyjedou, ale 
letos ho nejspíš šlapali 
úplně všichni. Poté už 
stačilo jen sjet pár scho-

dů a zakroužit si na klusáckém oválu. 
Tím, který obkroužil závodiště jako 
první, se s dostatečným náskokem 
stal černošický Matouš Ulman (Česká 
spořitelna – Accolade). S téměř dvou-
minutovou ztrátou dorazil do Chuchle 
jeho týmový kolega Pavel Boudný 
a po dalších 30 sekundách projel pod 
cílovou bránou Jan Strož (SYMBIO+). 
Mezi ženami byly rozdíly ještě pře-
svědčivější. Vítězka Pavla Havlíková 
(KC Kooperativa SG) nadělila stříbrné 
Ivaně Loubkové (Eleven Mercedes) 
přesně 2 minuty a pro bronz si se ztrá-
tou 8 a půl minuty na první dospurto-
vala Jana Pichlíková (Sport bike). 

Chuchelské závodiště praskalo ve švech

Radotínské hráčky v juniorské i seni-
orské kategorii lakrosu měly o prázdni-
nách napilno.

České reprezentační týmy, jejichž zá-
kladní jádro tvořily právě hráčky LCC, 
se zúčastnily Mistrovství světa v Edin-
burghu v kategorii U19 a Mistrovství 
Evropy seniorek v Nymburku.

Dlouho očekávané mistrovství svě-
ta, na které se juniorky připravovaly 
během posledních dvou let, nepřineslo 

bohužel kýžený výsledek. Proniknout 
do elitní osmičky tak opět zůstává cí-
lem pro příští generaci juniorek.

Na posledním mistrovství skončily 
české juniorky deváté a tento post byl 
i po vývoji mistrovství jejich cílem. 
Nevyšla jim však odplata proti Ně-
mecku a po porážce 5:9 obsadily desá-
té místo. Zápas se 
přitom pro české 
barvy vyvíjel dobře 
a ještě dvě minuty 
před koncem prv-
ního poločasu vedly 
Češky 4 :2 ,  jenže 
o přestávce svítily 
na ukazateli skóre 
dvě čtyřky. Po změ-
ně stran nabuzené 
Němky obrat doko-

naly a český tým už do mnoha velkých 
šancí nepustily. Navíc české střely 
mířily většinou nad branku a českým 
juniorkám se ve druhém poločasu po-
vedlo skóre korigovat jediným gólem 
až v samotném závěru.

I když konečný výsledek nenaplnil 
původního očekávání, získaly hráčky 
na světovém turnaji tolik potřebné 
zkušenosti. Jména jako Adéla Pro-
cházková nebo Sára Schlitzová jsou 

nadějí pro budoucnost 
nejstaršího sportu svě-
ta v naší zemi.

Ani seniorky nepře-
kročily svůj stín a na 
domácím mistrovství 
Evropy skonči ly na 
sedmém místě. Před 
třemi lety přitom vy-
bojovaly páté místo. 
Tentokrát ale klíčový 
zápas o postup do bojů 
o páté místo nezvládly 
a prohrály, podobně 

jako juniorky, s Německem. Zápas 
o sedmé místo byl už pouze formali-
tou, protože jejich soupeř, Litva, nepa-
tří do evropské špičky. Před český tým 
se dostaly i týmy Irska a Izraele.

Celkem se na šampionátu v Nymbur-
ku představilo 17 ženských týmů.

Očekávaný triumf v 37. Conseq 
Velké ceně českého turfu  na 2400 m 
získal nejúspěšnější kůň, který kdy 
na dráze v Praze-Velké Chuchl i 
startoval, favorizovaný sedmiletý 
bělouš Meandre se žokejem Murza-
bajevem, mílovou 37. Velkou cenu 
Prahy CK Martin Tour na 1600 m pak 
po dramatické koncovce proměnil 

v první životní triumf tříletý hnědák 
Tamarind Cove se žokejem Šafářem.

Meandre a Tamarind Cove vítězi velkých cen

Další dostihové dny:
20. září – Dostihový den Znovínu 
Znojmo, 26. září – Evropský pohár 
žokejů, 18. října – 77. Charvát cena 
zimního favorita

Léto ve znamení lakrosových mistrovství
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SERVIS OKEN
Nabízíme Vám

kompletní servis
plastových, dřevěných, 

hliníkových oken
a dveří všech značek.

Tel.: 775 940 966 
www.psd-servis.cz

OPRAVY
CHLADNIČEK A MRAZNIČEK

ROZENSKÝ ALEŠ
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

E-mail: A.Rozensky@seznam.cz

RUČNÍ ŽEHLENÍ
úklid kanceláří
a domácností

Tel: 732 378 066

jsou pro Vás připraveny
3 chalupy na sjezdovce 
ideální pro turistiku
a lyžování
podrobné informace:
602 31 51 19
marketa@mars-promotion.cz   

Ubytování v KRKONOŠÍCH
Pec pod Sněžkou, Velká Úpa

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz

Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba

technologie pro příjem
televizního a satelitního 

signálu.

TELEVIZNÍ
ANTÉNY
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