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Slovo starosty

Dohody pro 
členy JSDH

Noví dobrovolní hasiči převzali z ru-
kou radotínského starosty Mgr. Karla 
Hanzlíka dohody o výkonu člena Jed-
notky sboru dobrovolných hasičů.

Jednotka sboru dobrovolných ha-
sičů Radotín, jejímž zřizovatelem je 
Městská část Praha 16, je v rámci zá-
chranného systému zařazena jako vý-
znamná, konkrétně do stupně JPO III 
(Jednotka požární ochrany). Z toho 
důvodu je povolávána ke spolupráci 

Jeho příběh, který mu připravil osud, 
jakoby vypadl z románu. Láskou je mu 
kytara a život sám. Kytarový virtuos, 
který je známý po celém světě, mistr 
improvizace, první vysokoškolský pro-
fesor hry na hudební nástroj, jímž do-
káže vyjádřit vše. Profesor Štěpán Rak.

Jen malou ochutnávku svého umění 
předvedl v neděli 29. listopadu v praž-
ském Radotíně, kde prožil většinu 
svého života. Štěpán Rak, který letos 
oslavil sedmdesáté narozeniny, zahrál 
o první adventní neděli před zaplně-
ným sálem radotínského kulturního 
střediska. Adventní koncert pořádala 
Městská část Praha 16. Vstupné bylo 
dobrovolné, jeho výtěžek půjde na 
sociální programy města.

V úvodu programu vystoupil 
starosta Městské části Praha 16 
Mgr. Karel Hanzlík, který Mistrovi 
předal pamětní medaili a titul Čest-
ného občanství u příležitosti jeho vý-
znamného životního jubilea a za jeho 

celoživotní přínos v oblasti světové 
klasické hudby. 

Starosta Hanzlík ve svém úvodním 
slovu připomněl význam křesťanství 
a tradičních Vánoc, a to v souvislosti 

s politickými událostmi, jimž jsme 
v médiích denně vystavováni. 

Repertoár nedělního adventního 
koncertu obsahoval jen rychlý prů-
řez Rakovou tvorbou. Prvními třemi 
skladbami z programu Vivat Carolus 
Quartus Mistr připomněl blížící se 

Prof. Rak obdržel čestné občanství

Technika i lidé na 
zimu připraveni
Loňská zima systém zimní údržby 

komunikací v městských částech šest-
náctky i vyčleněnou techniku prově-
řila symbolicky jen v několika málo 
chladnějších dnech. Dočkáme se letos 
záplav sněhu, které sužovaly celou zemi 
naposledy před 5 lety, nebo to opět bude 
zima-nezima? Ať tak či tak, vše je při-
praveno na tu horší variantu!

V Radotíně zůstává nastavené sché-
ma oproti předchozí sezóně bez větších 
změn. Plán zimní údržby je klíčový do-

Ve stále atraktivnější lokalitu se mění 
okolí radotínského břehu Berounky. 
Ačkoliv stavba, na níž dostala radotín-
ská radnice část financí z evropských 
fondů, byla dokončena na konci letoš-
ního září, novinky stále přibývají a ladí 
se další důležité detaily. 

Místo u řeky má kromě jiných as-
pektů i vzdělávací charakter. „Přímo 
v centrální části, odkud je na řeku nej-

hezčí výhled, najdete informační tabu-
li velkého formátu s historií Radotína. 
Pod schody byla v prosinci instalována 
tzv. geozídka s ukázkami hornin typic-
kých pro lokalitu Radotína a nejbližší-
ho okolí – Lochkova, Slivence či Koso-
ře,“ informuje o novinkách radotínský 
starosta Mgr. Karel Hanzlík. 

Najdete tu různé druhy mramoru 
včetně leštěného červeného, který 
byl použit jako obklad Smíchovského 
nádraží, ale i nábrus ortocerového vá-
pence z Mramorového lomu (jde o leš-
těnou černou desku s kontrastními 
bílými schránkami hlavonožců), kost-
ky z černého vápence z Černé rokle 
dokumentují využití tohoto materiálu 
na mnoha pražských dlažbách.

Výjimečná je geo-
logická výstava dese-
ti trilobitů z radotín-
ského okolí. Exponá-
ty pocházejí ze sbírek 
Štěpána Raka ml., na 
textech se podílela 
Letopisecká komise 
Radotín. Geozídku 
navrhl a realizoval 
autor Místa u řeky 
architekt Sch l itz . 
Ve spoluprác i  s e 

Štěpánem Rakem mladším unikátně 
doplnili již tak výjimečné místo, které 
právem získává jen slova uznání pří-
chozích. Od prvního návrhu uběhlo 
už dlouhých sedm let, ale jak říká 
Jan Schlitz, každá věc chce svůj čas 
a v případě Místa u řeky se jeho slova 

Novinky pod náměstím sv. Petra a Pavla

S příchodem ad-
ventního času a s oče-
káváním Štědrého ve-
čera si možná mnozí 
v kontextu událostí, 
které v poslední době 
plní stránky novin 
a  zpravo daj ských 
serverů, daleko by-

tostněji uvědomujeme křesťanské hodnoty 
a klademe si otázky spojené s jistotami, jež 
pro nás vybojovali naši předci v bojích ve-
dených v minulých stoletích anebo vytvořili 
předchozí generace tvrdou prací a discipli-
novaností. Tyto jistoty vnímáme v podobě 
zavedených evropských demokratických 
principů a systému sekulárních států há-
jících svobodu vyznání, ale nesměšujících 
církevní právo se státním, v jejichž právním 
řádu nejsou zvrácené tresty jako kamenová-
ní či sekání rukou a hlav. Evropa na základě 
zkušenosti ze světových válek z první půlky 
20. století, především pak té druhé, v níž 
docházelo k systematickému vyhlazování 
některých národnostních skupin, vytvořila 
ochranné mechanismy, aby se tato otřesná 
situace v budoucnu neopakovala. Základem 
zmíněného systému je demokracie, ochrana 
lidských práv, humanismus a idealismus. 
Jejich nositelem je pak Evropská unie, která 
z důvodu prosazování uvedených hodnot 
postupně vytvořila závazné normy stále 
více odporující přirozeným společenským 
zákonům. Paradoxně tak vznikl systém, 
který za účelem ochránit bezpečnost ev-
ropských občanů před vnitřními hrozbami, 
vytvořil vhodné předpoklady pro to, aby 
byla jejich bezpečnost významně ohrožena 
hrozbami vnějšími.

V posledních měsících sledujeme až 
naivní snahy vládnoucích evropských 
politiků, jejichž primární povinností je 
především starat se o stabilitu svých zemí, 
řešit problematiku spojenou s uprchlickou 
krizí, kdy přes Balkán nebo Středozemní 
moře do Evropy proudí tisíce migrantů, 
kteří rozložili princip Schengenské doho-
dy, jež určuje volnost pohybu pouze obča-
nů zemí, které jsou součástí vymezeného 
prostoru. Sledujeme, jak vrcholní předsta-
vitelé EU se chovají tak, jako by hodno-
tový a od něj odvozený evropský právní 
systém platily všude na světě a jako by 
evropští občané měli globální odpověd-
nost za jeho uskutečnění. Faktem ale je, 
že západní hodnoty, práva a také blahobyt 
patří v první řadě občanům tohoto kon-
tinentu, a to na základě výše uvedeného 
v textu.  Není ekonomicky, politicky, ale 
ani z pohledu sociálního systému možné, 
aby si lidé z méně úspěšných společen-
ských systémů ve statisících přicházeli 
vyzvednout do Evropy to, co jim chybí, co 
si v minulosti nevybojovali nebo tvrdou 
prací nevybudovali. A podle toho se musí 
evropské vlády chovat. Dovolím si zleh-
čené přirovnání. Máte v jedné ulici dva 
domy dvou majitelů. Jeden je zodpovědný, 
pravidelně se stará o to, co mu zanechali 
jeho předci. Ke své starostlivosti přidává 

Slovo starosty
hodně práce, času i potu, aby vše sloužilo 
jeho rodině, která díky tomu spokojeně 
žije. A pak máme souseda, který je líný 
a není zodpovědný, který údržbě a zvele-
bování svého domu nechce obětovat čas, 
námahu a zmíněný pot. Nastane okamžik, 
kdy mu jeho dům spadne a on se chce 
nastěhovat k zodpovědnému sousedovi 
do jeho funkčního domova s tvrzením, že 
na to má právo. Zodpovědný majitel i přes 
nevoli zbývajících členů rodiny obětavě 
souhlasí a nechá svého souseda i s rodinou 
nastěhovat. Další týden přijdou další a dal-
ší rodiny se stejným osudem a se stejným 
tvrzením, že přeci právo mají i oni. A tak 
vstřícný majitel ubytuje i další rodiny. Sám 
se uskromní. Stále více a více přestává 
stíhat na svém domě opravovat to, co zde-
vastovali jeho noví hosté. Až uplyne doba 
a i jeho dům spadne… Vraťme se však zno-
vu na začátek příběhu. Stejný zodpovědný, 
ale i moudrý majitel vidí svého živořícího 
souseda a jeho rozpadající se dům. Ví, že 
nemá práci, a tak se za ním zastaví s nabíd-
kou: „Budu Ti každý měsíc ze svého platu 
dávat příspěvek, aby sis zlepšil podmínky 
svého života a celé rodiny, tak abyste se 
měli lépe. Máto však podmínku. Budeš 
k tomu příspěvku nucen přidat ze svého 
hodně práce, potu a času a budeš respek-
tovat tradiční pravidla…“ Připadá Vám to 
jako příběh s nejasným koncem. Jak byste 
se zachovali Vy?

V celé uvedené záležitosti je potřeba 
řešit příčinu a ne následný důsledek. Pře-
devším se zasadit o mírové řešení Blízko-
východního konfliktu, dále tvrdým způso-
bem potírat převaděčské skupiny, které na 
celé uprchlické krizi neskutečně profitují. 
Jako nesmyslné se jeví i tolik diskutované 
přistěhovalecké kvóty, jelikož většina mig-
rantů hledá především ekonomické výho-
dy. Ti, co opravdu prchají z obavy o život, 
tak by reálně zůstali kdekoliv na cestě do 
západní Evropy a s pokorou přijímali po-
skytovanou pomoc.

To vše píši jako člověk, který není zmítán 
rasovými předsudky a xenofobními názory, 
rovněž jako člověk, který je připraven pomá-
hat sociálně potřebným, ale náš humanismus 
či spíše pseudohumanismus se nemůže stát 
zbraní proti nám. Je potřeba racionálně 
uvažovat, aby pomoc byla opravdu účelná 
a hlavně motivující. 

Závěrem bych Vám, všem čtenářům 
Novin Prahy 16, i všem Vašim blízkým 
rád popřál klidné a spokojené prožití 
svátečních chvil posledních dní roku, 
rovněž i to, abyste zvládli zbývající hek-
tické dny do Štědrého dne pokud možno 
v co v největší pohodě, kterou budete šířit 
okolo sebe, ve svém rodinném kruhu, mezi 
svými blízkými. Vždyť závěr roku by měl 
být spíše veden v duchu příjemného roz-
loučení s uplynulými dny končícího roku, 
rozjímání a setkávání se s lidmi, které máte 
rádi a kteří jsou pro Vás tou potřebnou 
jistotou.
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při zásazích profesionálních hasičů 
jak při běžných, tak i mimořádných 
událostech. V Radotíně se její členo-

vé velikou měrou podílejí například  
na výstavbě mobilních protipovod-
ňových opatření, která spadají do 
Protipovodňového systému hlavní-
ho města Prahy. 

V domovské městské část i  se 
mnohdy zapojují i do pořadatelské 
a organizační činnosti v rámci akcí 
kulturně společenských, rovněž i při 

bezpečnostně-preven-
tivních jako je například 
„Radotínský den s IZS – 
Záchranáři v akci“. 

V neposlední řadě se 
věnují důležité výchově 
další generace mladého 
hasičského „potěru“. 

Slavnostní předání 
dohod do řad jednotky 
proběhlo ve středu 4. lis-
topadu 2015 v zasedací 
místnosti staré hasičár-
ny. Při předávání dohod 
novým členům starosta 
Hanzlík zdůraznil, jak 
si velmi váží dosavadní 
práce Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Radotín, a dou-
fá, že i nadále bude spolupráce mezi 
Městskou částí Praha 16 a dobrovol-
nými hasiči na tak kvalitní úrovni.

Dohody pro členy JSDH

Jak bude otevřeno o svátcích

Opilý na skútru
Autohlídka Městské policie zpozorovala v noci (ve 23.15 hodin) 26. října při prů-
jezdu křižovatkou ulic K Lahovské a Cementářská v Lochkově značně „vrávora-
jícího“ jezdce na skútru stříbrné barvy. Strážníci ho neprodleně předepsaným 
způsobem zastavili; kvůli důvodnému podezření na jízdu pod vlivem alkoholu, 
nebo jiných návykových látek. Následně řidiče vyzvali k prokázání totožnosti 
a podání vysvětlení – při rozhovoru byl přitom z jeho dechu silně cítit alkohol. 
Při orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu byla u muže 
naměřena hodnota 1,76 promile. Dále byla na místě provedena lustrace skútru 
v policejní databázi odcizených motorových vozidel s negativním výsledkem. 
Řidiče pod vlivem alkoholu si následně k dalším úkonům na místě převzala 
hlídka Policie ČR z Místního oddělení Radotín.

Za volantem bez řidičského průkazu
V ulici Jarmily Novotné v Radotíně zpozorovala 11. listopadu ve 21.55 hodin 
autohlídka Městské policie při běžné hlídkové činnosti vozidlo Škoda Felicia 
červené barvy, projíždějící vysokou rychlostí směrem k autohlídce. Při přiblí-
žení vozidla bylo patrné, že je řídí zjevně mladá osoba. Strážníci pojali důvodné 
podezření, že řidič, vzhledem k věku, není vlastníkem řidičského oprávnění. 
Rozhodli se proto vůz monitorovat a následně zastavit a zkontrolovat. Poté, 
co auto zastavilo v chatové osadě Třešňovka u rodinného domku, vyzvali jeho 
řidiče k předložení dokladů potřebných k řízení motorových vozidel. Řidič 
předložil hlídce pouze osvědčení o registraci vozidla a občanský průkaz jako 
doklad své totožnosti. Na dotaz hlídky odpověděl, že nevlastní řidičské opráv-
nění skupiny B. Lustrací v evidenci řidičů bylo zjištěno, že není vlastníkem 
žádného řidičského oprávnění. Přivolaná hlídka Policie ČR z Místního oddělení 
Barrandov provedla u řidiče orientační dechovou zkoušku na přítomnost alko-
holu v dechu s negativním výsledkem. Z důkladného prověření celé události na 
místě vyplynulo, že matka mladého řidiče si byla vědoma toho, že její syn vozi-
dlo uvedeného dne užíval. Vlastníkem vozidla dle evidence a dostupných údajů 
z osvědčení o registraci vozidla je otec mladého řidiče, který hlídce potvrdil, že 
mu vozidlo nebylo odcizeno. Celá záležitost byla následně po řádném zadoku-
mentování předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení pro důvodné 
podezření ze spáchání přestupku.

Z e  z ákona  o  o chraně  ov z du ší  
(201/2012 Sb. v platném znění) vyplývá 
pro provozovatele* spalovacího stacio-
nárního zdroje na pevná paliva o tepel-
ném příkonu od 10 do 300 kW, který 
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní 
soustavu ústředního vytápění, povinná 
pravidelná kontrola.

Tu je třeba jednou za dva kalendářní 
roky zadat odborně způsobilé osobě, 
proškolené výrobcem spalovacího 
zdroje. Doklad o prověření správné 
instalace, technického stavu a provozu 
kotle je provozovatel povinen na vyžá-
dání předložit obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností. Provedení 
první kontroly je nutné zajistit nejpoz-
ději do 31.12.2016.

Při nesplnění těchto povinností se 
provozovatel vystavuje riziku uložení 
pokuty (fyzická osoba nepodnikající 
až 20 000 Kč, podnikající fyzická osoba 
nebo osoba právnická až 50 000 Kč).
Co se u zdroje hlavně kontroluje:
» zda je k teplovodní soustavě vytá-
pění připojen tak, aby byla zajištěna 
hospodárná výroba a dodávka tepla, 
a má akumulátor tepla, předepisuje-li 

jej výrobce k dosažení deklarované 
účinnosti a emisních parametrů;
» zda odpovídá minimálním emisním 
požadavkům přílohy č. 11 zákona 
o ochraně ovzduší (každý zdroj je bude 
muset splnit nejpozději do 1. září 2022);
» zda jsou v něm spalována pouze pa-
liva o požadované kvalitě (stanovené 
v příloze č. 3 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.), 
skladovaná tak, aby byly uchovány je-
jich vlastnosti (aby nevlhla);
» zda je u něj v předepsaných interva-
lech prováděna údržba;
» zda jsou spaliny odváděny podle před-
pisů a tak, aby neunikaly do interiéru.

O tom, co způsobují doma spalované 
odpadky a jak se lze imisím od sousedů 
bránit, se dočtete v příštím čísle.

Povinná kontrola kotle na pevná paliva

* Provozovatelem zdroje se rozumí 
právnická anebo fyzická osoba, která 
ho skutečně provozuje (v rodinných 
domech, bytech, stavbách pro indivi-
duální rekreaci, v nemovitostech urče-
ných pro podnikání). Není-li taková 
osoba známá nebo neexistuje, považuje 
se za provozovatele vlastník zdroje.
Více informací k tématu naleznete na 
stránkách ministerstva www.mzp.cz.

Ten, kdo chce i nadále obchodovat 
s pyrotechnikou kategorie P2, T2 a F4 
či ji likvidovat, si bude muset požádat 
o vázanou živnost.

Podnikatelé, kterým ke dni nabytí 
zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotech-
nických výrobcích a zacházení s nimi 
a o změně některých zákonů (zákon 
o pyrotechnice), tj. k 4. září 2015, tr-
valo živnostenské oprávnění k živnos-
ti volné, jsou oprávněni provozovat 
činnost spočívající v nákupu, prodeji, 
ničení a zneškodňování pyrotechnic-
kých výrobků kategorie P2, T2 a F4 po 
dobu jednoho roku.

Pokud hodlají provozovat živnost 
i poté, musejí před uplynutím lhůty 
(do 4. září 2016) požádat o vázanou 
živnost „Nákup, prodej, ničení a zne-
škodňování pyrotechnických výrobků 
kategorie P2, T2 a F4 a provádění 
ohňostrojných prací“ v úplném nebo 
částečném rozsahu a doložit odbornou 
způsobilost, která je pro uvedenou živ-
nost požadovaná.

Do kategorie zábavná pyrotechnika 
patří výrobky F1, F2 F3 nebo F4, do 
kategorie divadelní pyrotechnika patří 
výrobky T1 nebo T2 a pod ostatní pyro-
techniku patří výrobky P1 nebo P2.

Změny živnosti týkající se pyrotechniky

Pronajatý byt občas vyžaduje i sta-
vební úpravy. A někdy ho ani nelze 
dočasně užívat. 

Pronajímatel a nájemce se mohou 
na podmínkách provádění staveb-
ních úprav nebo změn bytu dohod-
nout a předem si přesně vymezit roz-
sah změn a finanční vypořádání. 

Pokud se nedohodnou, je 
nájemce povinen strpět úpra-
vu pronajatého bytu pouze ve 
třech zákonem stanovených 
případech:
1) úprava nesnižuje hodnotu 
bydlení a její provádění ne-
představuje pro nájemce větší 
nepohodlí (např. výměna ku-
chyňské linky nebo oken);
2) pronajímatel je povinen 
úpravu provést na základě 
příkazu orgánu veřejné moci, 
např. stavebního úřadu; 
3) pokud někomu přímo hro-
zí zvlášť závažná újma (např. 
potřeba dočasného statické-
ho zajištění bytu po výbuchu 
plynu v sousedním bytě).

Nemůže-li nájemce byt vůbec uží-
vat, liší se jeho práva podle toho, zda 
je k provedení úpravy potřeba jeho 
souhlas či nikoli. Pokud se souhlas 

nevyžaduje, má právo být infor-
mován alespoň tři měsíce předem 
o zamýšlených pracích, jejich trvání 
a době, po kterou musí být byt vy-
klizen i o následcích, pokud odmítne 
byt vyklidit. Pokud však má být byt 
vyklizen na dobu nejdéle jednoho 
týdne, postačí, aby pronajímatel in-

formoval nájemce alespoň 
deset dnů před zahájením 
prací. Dále může požadovat 
po pronajímateli přimě-
řenou náhradu účelných 
nákladů, které mu v sou-
vislosti s vyklizením bytu 
vzniknou (platba stěhování 
do dočasného bydliště nebo 
zvýšené náklady na nájem-
né a služby). 

Pokud nájemce odmítne 
byt vyklidit nebo se ne-
vyjádří ani do 10 dnů od 
doručení oznámení, může 
pronajímatel podat proti 
nájemci žalobu a domáhat 
se, aby o vyklizení bytu (na 

dobu provádění úprav) rozhodl soud. 
Vyklizení bytu však musí být opravdu 
nezbytné, nemůže se jednat pouze 
o nedůvodné svévolné rozhodnutí 
pronajímatele.

Kdy musí nájemce strpět úpravy bytu?

Podle informace Úřadu práce České 
republiky si někteří jeho klienti budou 
muset v lednu 2016 podat novou žádost 
o příspěvek na mobilitu.

K 31.12.2015 končí nárok na příspě-
vek na mobilitu jak osobám, kterým 
byl přiznán příspěvek na mobilitu v le-
tech 2012 a 2013 na základě držitelství 
průkazu mimořádných výhod typu 
ZTP a ZTP/P, tak i těm, kterým byl ve 
stejných letech přiznán ve standard-
ním správním řízení s posouzením 
zdravotního stavu dle legislativy účin-
né do 31.12.2013 (čl. IV bod 2. zákona 
č. 313/2013 Sb.).

Ti, jichž se tato změna týká, budou 
o končícím nároku na příspěvek na 
mobilitu informováni prostřednic-
tvím informačního dopisu zaslaného 
obyčejnou poštou. Jeho součástí bude 
i nová žádost o příspěvek na mobili-
tu. Tu je nutné podat až po 1.1.2016 
a nejpozději 31.1.2016, jinak nevznik-
ne nárok na příspěvek hned od ledna 

2016. Vyplněnou a podepsanou žádost 
lze podat osobně nebo zaslat prostřed-
nictvím České pošty.

Žádost nelze podat před 1.1.2016 – 
takto podaná žádost by musela být za-
mítnuta (v prosinci 2015 těmto klientům 
stále trvá již dříve přiznaný nárok). 

Zvláštní skupinu tvoří ti, kdo podali 
žádost o příspěvek na mobilitu v roce 
2013, ale jejichž řízení o přiznání 
příspěvku bylo dokončeno až v roce 
2014 – jich se nové podání žádosti 
o příspěvek na mobilitu netýká. Úřad 
práce ČR jim v prosinci 2015 zašle 
oznámení o zahájení správního řízení 
o přiznání této dávky. 

O příspěvek na mobilitu
je třeba znovu žádat

Příspěvek na mobilitu může zís-
kat osoba starší 1 roku, která má 
nárok na průkaz ZTP a ZTP/P, 
přiznaný podle předpisů účinných 
od 1.1.2014, a která se opakovaně 
v kalendářním měsíci za úhradu 
dopravuje nebo je dopravována.

Ministerstvo vnitra ČR upozorňuje, 
že v souvislosti s novelou zákona o ob-
čanských průkazech a zákona o ces-
tovních dokladech proběhne ve dnech 
24. až 31. prosince celorepubliková 
odstávka systému pro nabírání žádostí 
o vydání občanských průkazů a cestov-
ních dokladů a jejich předávání. 

Odstávku si vynuti ly technické 
úpravy elektronických systémů, pod-
míněné legislativními změnami. Zna-
mená to, že podávat žádosti o vydání 
občanského průkazu a cestovního 
pasu a předávat vyrobené doklady 
bude možné na veškerých úřadech do 
23. prosince 2015 (tento den bude úřad 
v Radotíně otevřen do 12.00 hodin) 
a pak znovu od pondělí 4. ledna 2016. 

Po dobu odstávky bude možné po-
žádat o vydání občanského průkazu 
bez strojově čitelných údajů s dobou 
platnosti 1 měsíc – za jeho vydání ne-
bude vybírán správní poplatek.

Odstávka 
systému osobních 

dokladů

Plánovaná omezení úředních hodin úřadů jednotlivých městských částí 
správního obvodu Praha 16:
V Lipencích bude 23. prosince otevřeno do 12.00 hodin, 31. prosince bude pro 
veřejnost úřad uzavřen.
Lochkov bude mít, co se týká úředních dnů, zavřeno jak 23., tak i 30. prosince.
Ve Velké Chuchli nejsou naplánovaná žádná omezení.
Všechny budovy ÚMČ Praha 16, tedy nejen v Radotíně, ale i na Zbraslavském 
náměstí, budou mít zkrácené úřední hodiny pouze 23. a 31. prosince, a to do 
12.00 hodin. V ostatních pracovních dnech pracuje úřad bez omezení.
Zbraslavský úřad bude mít 21. a 22. prosince z technických důvodů otevřenou 
pouze podatelnu, 23. prosince bude pro veřejnost uzavřen celý úřad, 
30. prosince budou úřední hodiny pouze do 12.00 hodin, 31. prosince bude celý 
úřad opět pro veřejnost z technických důvodů uzavřen.

Veškeré sběrné dvory hl. m. Prahy, tedy i ten v ulici V Sudech v Radotíně, 
budou mít až do 23. prosince běžnou provozní dobu 8.30 – 17.00 hodin, 
24. – 27. prosince budou uzavřeny, 28. – 30. prosince bude opět provozní doba 
beze změn (8.30 – 17.00 hod.), 31. prosince bude zkrácena na 8.30 – 15.00 hodin, 
1. ledna bude zavřeno, 2. ledna otevřeno beze změn (8.30 – 15.00 hod.)
a od 4. ledna mají dvory opět fungovat bez jakýchkoli omezení.

Kino Radotín nebude promítat v době od 21. prosince do 4. ledna, poté se vrátí 
k obvyklému promítacímu schématu (viz str. 7). Kulturní středisko Radotín 
bude rovněž zavřené od 21. prosince, znovu se otevře 4. ledna. Místní knihovna 
Radotín bude v letošním roce naposledy otevřená 23. prosince, a to do 12.00 hodin. 
I ona se opět otevře ve standardní otevírací době od 4. ledna.

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné 
zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha 16 se koná ve středu 16.12.2015 
od 17.00 hod. v radotínském Kulturním 
středisku, náměstí Osvoboditelů 44.
Volná pracovní místa. Úřad městské 
části Praha 16 vyhlásil výběrová řízení 
na obsazení dvou volných pracovních 
pozic v Oddělení evidence obyvatel 
a osobních dokladů Odboru občan-
sko správního – vedoucí pracoviště 
a referent/referentka. Nástup do pra-
covního poměru je v obou případech 
stanoven od 4. ledna 2016. Zájemci 
mohou podat přihlášky v termínu 
do 16. prosince 2015 do 12.00 hodin. 
Bližší informace jsou k dispozici na 
Praha16.eu v odkazu Úřad – Volná 
místa, na úřední desce i na informač-
ních tabulích v Radotíně.
Uzavírka U Malé řeky ve Zbraslavi. 
Z důvodu konání tradiční akce 
„Zbraslavské Vánoce“ dojde dne 
19. prosince od 8.00 do 20.00 hodin 
k uzavírce v ulici U Malé řeky (v úse-
ku: Opata Konráda – čp. 624). Po tuto 
dobu bude zobousměrněna jedno-
směrná část ulice K Přístavišti a část 
ulice U Malé řeky. Pořadatelem akce 
je Městská část Praha - Zbraslav.
Zvonohra uzavře ulice v Radotíně. 
Z důvodu konání koncertu Praž-
ské mobilní zvonohry dojde dne 
26. prosince v době cca od 14.00 do 
19.00 hodin k uzavírce ulic Václava 
Balého, náměstí Sv. Petra a Pavla 
a Loučanská (v úseku: Václava Ba-
lého – Felberova). Objízdná trasa je 
vedena po trase Loučanská – Felbe-
rova – Ježdíkova. Pořadatelem akce je 
Městská část Praha 16.
Potřebujete snímek z katastru? 
Český Podací Ověřovací Infor-
mační Národní Terminá l, tedy 
Czech POINT, zavedl jako jednu 
z posledních s lužeb v ydávání 
ověřených snímků katastrální mapy. 
Požádat o ně může kdokoliv, aniž by 
měl k danému místu jakýkoliv vztah. 
Tuto službu mohou využívat občané 
například při stavebních řízeních 
či oceňování nemovitostí. Za výpis 
zaplatí žadatel 100 Kč.
Výměna parkovacích průkazů. 
Stejně jako u ostatních dokladů, je 
i u Parkovacího průkazu označující-
ho vozidlo přepravující osobu těžce 
zdravotně postiženou potřeba zkon-
trolovat platnost a pokud možno 
ještě před jeho vypršením si požádat 
o jeho výměnu. Výměnu stávajících 
průkazů zajišťuje Odbor sociální 
Úřadu městské části Praha 16, a to 
v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 
a od 13.00 do 18.00 hodin a v pátek 
od 8.00 do 12.00 hodin. K vydání 
nové parkovací karty je nezbytné 
donést platnou průkazku ZTP nebo 
ZTP/P, stávající označení a fotografii 
o rozměrech 35 mm x 45 mm. Také 
upozorňujeme, že parkovací průkaz 
musí osobně podepsat buďto sám dr-
žitel průkazu ZTP nebo ZTP/P, popř. 
jeho zákonný zástupce. Výměna je 
prováděna zdarma. 
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Čestní občané Radotína 

»  Václav Schmid, řídící učitel
    v Radotíně, po 25letém působení
    v místní škole (1899)

»  Jiří z Lobkovic, nejvyšší maršálek
    Království českého (1903)

»  Generál Josef Ejem, velitel pražské
    posádky, za zásluhy ve II. světové
    válce (po roce 1945)

»  Plukovník Antonín Šupáček,
    za zásluhy ve II. světové válce
    (po roce 1945)

»  Ing. Jiří Holub, za dlouholeté úsilí
    a zásluhy o rozvoj Radotína
    a MČ Praha 16 (2006)

»  Profesor Štěpán Rak, za celoživotní
    přínos v oblasti klasické hudby (2015)

700leté výročí narození císaře a krále 
Karla IV., Otce vlasti. Milované Mi-
strovy pohádky nemohly chybět ani 
v Radotíně – Gulliverovy cesty, Malá 
mořská víla, prapodivná a prazvláštní 
Alenka v Říši divů či komentovaný 
Strakonický dudák. Závěr patřil vá-
nočním skladbám a Vzpomínce na 
Prahu, jejíž součástí je i part Smetano-
vy Vltavy: „Tebe, Praho, je tak těžké 
opouštět…“. 

Prof. Rak obdržel 
čestné občanství

Technika i lidé na zimu připraveni

kument, od něhož se odvíjí všechny po-
stupy a rozsah „zásahů“ proti možným 
kalamitním stavům. Pro závěrečné dva 
měsíce roku letošního a první tři toho 
budoucího se ten radotínský mění mi-
nimálně, přesto řada novinek je.

„První z nich je zařazení čerstvě 
dokončených místních komunikací 
Kalabisova a Jarmily Novotné do sys-
tému jako takového. Ač leží na kopci, 
jsou rovinaté, a tak se zde bude uklí-
zet a sypat jen v případě větší sněhové 
nadílky či ledové kalamity. Dalšími 
úpravami jsou dílčí úseky komunika-
cí nově zařazené do II. pořadí, týká 
se to dolní části Strunkovské ulice 
a vjezdu do ulice Na Říháku – oba 
byly dosud udržovány, nyní jsou však 
do plánu zařazeny oficiálně,“ před-
stavuje novinky pro letošní sezónu 
Mgr. Karel Hanzlík, starosta Městské 
části Praha 16. 

Poslední viditelnější změnou oproti 
loňsku je zařazení Dehtínské ulice do 
úklidu; zde jde ale o administrativní 
úpravu – vždy v systému údržby byla, 
avšak vloni se kvůli výstavbě inženýr-
ských sítí a jen provizornímu povrchu 
na zimu vyřadila. Letos se tedy vše 
vrací do zaběhnutých kolejí.

Žádná viditelnější změna naopak 
nenastává v úklidu chodníků. Od loň-
ska, kdy Technická správa komunika-
cí hl. m. Prahy (TSK) neměla dostatek 
kapacit (resp. finančních prostředků) 
a řada míst přešla do povinností 

Technických služeb Praha – Radotín 
(TS), příspěvkové organizace Městské 
části Praha 16, letos k žádným dalším 
změnám, ani u autobusových zastá-
vek, nedochází.

Již 13. listopadu byly v ulicích roz-

místěny očíslované nádoby s posy-
povým materiálem. Ty slouží jak pro 
činnost TS, tak i pro výpomoc míst-
ních občanů, kteří jsou ochotni podat 
pomocnou ruku při úklidu (za což jim 
místní radnice velice děkuje!). Počet 
zelených „minipopelnic“ (33) i lokali-
zace zůstávají totožné s 2014/2015.    

Podobně jako v minulých letech jsou 
v Radotíně dva rozdílné typy komu-
nikací. O ty hlavní silniční tahy, tedy 
páteřní komunikace (všechny silnice 
II. třídy a dále například ulice Vrážská, 
Přeštínská či Na Cikánce), se stará praž-

ská TSK, pro niž práce zajišťuje subdo-
davatelsky soukromá firma PROSTOR 
a.s. Závady ve sjízdnosti se telefonicky 
hlásí na dispečink TSK: 224 237 719 
nebo 224 237 725 (čísla jsou nová!).  

Městská část Praha 16 zajišťuje úklid 
místních komunikací, včetně napří-
klad trasy autobusu 245 na Lahovské, 
prostřednictvím svých TS. Jako v před-

choz í  z i mě pě t  
pracovníků TS při 
sněhové nadílce či 
náledí vyráží do 
ulic již ve 4 hodi-
ny ráno. Ostatní 
zaměstnanci TS, 
j e j i c h ž  s t a v  j e 
n a  to to  ob dobí 
posílen, se k nim 
přidají nejpozději 
v 7.00 hod. I zde je 
zřízena nepřetržitá 
služba, dispečink 
TS: 603 212 287. 

Pokud se budou 
opakovat záplavy 

sněhu ze zim 2009/2010 a 2010/2011, je 
i letos vytipováno několik vhodných 
míst, kde bude ukládán odhrnutý 
sníh, aniž by překážel na chodnících 
či na silnicích.

V  d i g i t a l i z o v a n é  m a p ě  n a  
www.praha16.eu i na úřední desce 
v ulici Václava Balého je zobrazen po-
drobný plán úklidu vozovek i chodní-
ků včetně toho, v jakém pořadí a sledu 
jsou místa uklízena.

Již čtvrtou sezonu nabízí radotínská 
radnice on-line sledování vozidel zimní 
údržby. Tradiční „zimní trojice“ (dvě 

multikáry a chodníkový stroj) je dopl-
něna ještě sledováním nových čisticích 
vozů (Johnson, Kärcher) – to pro případ, 
že teploty budou příznivé a vedoucí TS 
rozhodne o průběžném čištění ulic od 
posypového materiálu a nepořádku. 
Na adrese http://vozidla.praha16.eu se 
každý občan může kdykoli celou zimu 
podívat na to, kde se právě provádí zim-
ní údržba strojově, a dokonce sledovat 
i to, kde byla prováděna v uplynulých 
hodinách (v mapě je zakreslena stopa za 
všemi vozy), případně kde při teplotách 
výše nad nulou probíhá očista ulic.

A ještě závěrem: na posyp mají na 
začátku sezony radotínské TS připra-
veno 50 tun soli a 25 tun štěrku.  

Zimní údržba v Praze 16
Lipence i Lochkov udržují všechny 
komunikace (vyjma hlavních tahů, 
které jsou ve správě TSK) vlastními 
silami a stroji, v systému údržby se 
ani v jedné z těchto městských částí 
neplánují pro letošek žádné změ-
ny. V Městské části Praha - Velká 
Chuchle je zimní údržba komu-
nikací nachystaná ve stejné podo-
bě, jaká je již několik let – bližší 
informace o jejím plánu jsou vy-
staveny na webových stránkách 
www.chuchle.cz/zimniudrzba. Stejné 
schéma plánované zimní údržby 
i rozdělení do oblastí, jejichž úklid 
zajišťuje buďto sama městská část, 
nebo nasmlouvané firmy, zůstává i ve 
Zbraslavi. I zde bude podrobný plán 
vystaven na oficiálních stránkách 
www.mc-zbraslav.cz.

Šestnáctka z výšky I: Lipence
Se závěrem roku otevíráme nový seriál. Podíváme se v něm na proměny v jednotlivých městských
částech správního obvodu Praha 16 hezky s nadhledem – a to doslova. Srovnání totiž poskytnou letecké 
snímky pořízené v letech 2003, 2013 a 2015. Ponejprv si shůry prohlédneme Městskou část Praha - Lipence.

Pohled na 
centrální část 
Lipenců přes 
fotbalové hřiště 
v září 2003 –
v pozadí 
je patrný 
lipenecký 
statek

Ještě jeden dvanáct let starý pohled na dnes
již neexistující statek, který stál na místě
původní renesanční tvrze

Záběr 
z letošního 

července 
ukazuje 

jak novou 
sportovní 

halu 
v areálu 

školy 
(pravý horní roh), tak i areál demolovaného 

historického statku. Na jeho místě je již několik 
let plánována bytová výstavba. Podle poslední 
změny územního rozhodnutí z tohoto podzimu 

by zde měly stát bytový dům o 42 bytech, 
19 řadových rodinných domů a prodejna. Zda 

jde o konečnou podobu projektu, bude ale jasné 
teprve tehdy, až se skutečně začne stavět

Snímek z roku 2003 dokumentuje 
zahájenou rozsáhlou individuální 
výstavbu kolem ulice Štemberova

Stejná čtvrť, 
i když z malinko 

jiného úhlu v roce 
2015 – domy již 

stojí a zahrady 
se zelenají

Fotografie Velkotržnice Lipence 
z roku 2003 je významná i proto, 
že poskytuje zprávu o vývoji 
okolních pozemků – tehdy ještě 
ležela mezi nedotčenými poli

Velkotržnice v roce 2013 – kolem 
ní se již buduje golfový areál

Další, 
detailnější záběr 
rozestavěného 
golfového resortu 
z roku 2013

Velkotržnice a golf 
v červenci 2015 

Rovněž letošní 
záběr – poskytuje 
přehled 
o veškerých 
dosavadních 
úpravách celého 
areálu Golfového 
klubu Zbraslav 
včetně jeho zázemí 
ve zrenovovaném 
statku na Peluňku

Jediná fotografie 
chatové osady 

Kazín je z tohoto 
roku. Sice chybí 

srovnání, i tak 
však dobře 

dokumentuje, jak 
se tato oblast 

postupně mění 
z rekreační na 

trvale obydlenou. V pozadí jsou vidět i Dolní Černošice
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jen potvrzují,“ sděluje zástupce staros-
ty Mgr. Miroslav Knotek.

Nejnověji byly instalovány velkofor-
mátové tabule s historií radotínských 
mlýnů a cementárny. Rakův podrob-
nější text o geologii Radotína a okolí 
naleznete na webových stránkách 
místních letopisců, kteří pracují při 
Radě městské části Praha 16 (www.le-
topisciradotin.cz).

Protože okolo řeky vede významná 
cyklotrasa do Černošic, myslel projekt 
i na důležitou maličkost – cykloturistic-
kou mapu. Všechny tabule obsahují QR 
kódy, takže informace si mohou turisté 
stáhnout do svého mobilního telefonu. 

Běžný návštěvník si povšimne i čer-
stvě opravené hřbitovní zdi pod kos-
telem nebo výsadby čtyř tvarovaných 
platanů, které budou v létě poskytovat 
příjemný stín. 

Kromě těchto edukativních vylep-
šení, je velkou změnou vybudování 
cesty, která propojuje ulici Nad Be-
rounkou až ke „křižovatce“ – vedoucí 
ke hřbitovu, venkovní posilovně, nebo 
k vodě. „Osvětlená a vyštěrkovaná pě-
šina je další součástí úprav. Ty budou 
pokračovat, jakmile se vyřeší majetko-
vé vztahy ke skleníkům, které nejsou 
v majetku městské části. V plánu je 

parková úprava prostoru navazující 
na Místo u řeky. Na jaře zde vysadíme 
další platany a instalujeme nové lavič-
ky,“ doplňuje starosta Hanzlík. „Celé 
nově revitalizované území významně 
rozšiřuje náměstí Svatého Petra a Pav-
la a nabízí rozsáhlejší možnosti pro 
naše kulturně společenské akce.“

Během listopadu byla Římskokato-
lickou farností Praha – Radotín re-
konstruována ohradní zeď kolem kos-
tela sv. Petra a Pavla. Vše proběhlo za 
významného přispění místní radnice, 
která na práce darovala 100 tisíc Kč. 
A tak tu jediným „strašákem“ zůstává 
provizorně podepřená lávka přes řeku 
Berounku, kterou by v budoucnu měla 
nahradit zcela nová konstrukce, jejíž 
projekt zajišťuje přímo hlavní město. 
„Snahou radotínské radnice je, v rám-
ci projekční přípravy nové mostovky 
a jednání s investorem akce hlavním 
městem Prahou, minimalizovat zása-
hy do Místa u řeky. V budoucnu zde 
určitě dojde ke kolizi dokončené akce 
s výstavbou nové lávky,“ říká starosta 
Hanzlík. Bohužel projekt Místo u řeky 
musel být z důvodu čerpání evrop-
ských fondů kompletně dokončen le-
tos na podzim a nebylo možné vyčkat, 
až se nový most začne stavět.

Novinky pod náměstím sv. Petra a Pavla Betlémské světlo v Radotíně
Ve středu 23. prosince odpoledne si 

můžete užít betlémského kouzla v ra-
dotínském kostele sv. Petra a Pavla. 
Radotínští skauti tady od 15 do 17 ho-
din pořádají akci, během níž si můžete 
poslechnout a zazpívat koledy, ochutnat 
vánoční cukroví nebo se podívat na tra-
diční živý betlém s malým Ježíškem, ale 
hlavně si odnést do svého domova malý 
plamínek, symbol Vánoc. 
Jak se betlémské světlo dostalo až ke 
skautům? 

Roku 1986 se v rakouské nadaci 
Světlo ve tmě rozhodli, za podpory 
letištní společnosti, vyslat do Betléma 
jedno zrakově postižené dítě s dopro-
vodem (snahou každého světla je pro-
zářit tmu). Přivezli plamínek z jeskyn-
ní kaple, z jeskyně, kde se narodil Ježíš 

Kristus. A tímto světlem obdarovali 
všechny své dárce. 

Myšlenka nezapadla v zapomnění. 
O té doby se každý rok vydávají do 
Betléma rakouští skauti a přivážejí lu-

cerny se světlem do Evropy. Do Vídně 
s lampami jedou skauti z Brna, kteří 
plamínek vlakem rozváží po České 
republice. 

Radotínští skauti jezdí pro betlémské 
světlo už sedm let těsně před 
Štědrým dnem do Katedrály 
svatého Víta, aby ho přivezli 
do radotínského kostela sv. 
Petra a Pavla. V Radotíně ho 
rozdávají všem, kteří chtějí 
mít doma trochu toho pravé-
ho betlémského kouzla.

Starší či nemohoucí ob-
čané si mohou objednat do-
nášku „Betlémského světla“ 
přímo domů. Kontaktujte, 
prosím, Evu Procházkovou, 
telefon 605 858 077.

Zdroj: www.betlemskesvetlo.cz
a Eva Procházková

Nové (i staré) novýma očima

povídky, reflexe dětství i časů zralej-
ších, četl herec František Kreuzmann. 
A ukázalo se, že umí skvěle pracovat 
nejen s hlasem, ale i se slovem na pa-
píře, kam vtěluje svou víru v to lepší 
v každém jednotlivém člověku. A to 

tak přesvědčivě, že ve své vlastní lepší 
já během jeho vyprávění uvěřil snad 
každý v sále. 

Úsměv na rtech a slzy v očích pak 
už jen „doladily“ koledy, které si mohli 
všichni zazpívat spolu s manželkou 
profesora Franka, sopranistkou Rena-
tou Jandovou.

Poslední letošní Čaj o třetí pro rado-
tínské seniory a seniorky v úterý 1. pro-
since byl rekordně navštívený – jakoby 
všichni návštěvníci předem věděli, jak 
moc se to odpoledne povede. 

Nabitý velký sál Koruny potěšil 
i starostu Karla Hanzlíka, který již 
tradičně „Čaj“ zahajoval. Jen k tomu 
podotkl, že příště již asi bude potřeba 
vystěhovat zvukaře.

Což by ale na druhou stranu byla 
škoda – už když starosta Hanzlík a je-
ho zástupce Miroslav Knotek všechny 
obcházeli s přáním krásného adventu 
a svátků a rozdávali kalendáře plné 
rad pro seniory, zněla krásná hud-
ba zpod rukou klavíristy Prof. Jana 
Franka. Ta pak všechny posluchače 
provázela i celým programem – tento-
krát jím bylo Vánoční rozjímání.  Své 

Vánoční ladění o čaji

Koledy si se sopranistkou R. Jandovou zazpívali všichni

Tak zní téma již třetí instalace v tzv. 
Radotínské věži v partnerském městě 
Burglengenfeld.

Fotografie, představující divákovi 
různá radotínská památná či jinak za-
jímavá místa, byly nahrazeny „něčím 
novým“: A tím je koupací biotop, který 
již u jedné skupiny návštěvníků z pů-
vabného bavorského města vzbudil při 
jejich zářijové návštěvě nadšení.

Nová výstavka byla instalována ve 
dvou vlnách iniciativou členů radotín-
ské Letopisecké komise a jejich přátel. 
První parta instalovala uvedené nové 
fotografie dne 17. listopadu; na letec-
kých fotkách, které pořídil Ing. Pavel 
Jirásek, je pak patrno i to „staré“. 

Pozměněný tým pak ve dnech 26. 
a 27. listopadu doladil některé detaily 
a hlavně a zejména připravil české 
Vánoce: tradiční stromek, betlém, 
drobnou dekoraci, cukroví a vánočky! 
Že obdobná výstavka před dvěma lety 

zůstala v paměti burglengefeldských 
přátel, svědčil v pátek 27. odpoledne 
slušný zájem místních občanů. Dostavil 

se i starosta města pan omas Gesche, 
který rovněž velice ocenil tradiční české 

vánoční produkty. Ještě před tím přijal 
členy druhé party na radnici a radní 
Ing. Petr Binhack se zapsal do pamětní 
knihy hostů. Přítomna byla i delegace 
z dalšího partnerského města, ze sas-
kého Johanngeorgenstadtu. Před ná-

vštěvou Radotínské 
vě ž e  p.  s t a ros t a 
stačil ještě zahájit 
t radiční vánoční 
trh, který se, také 
tradičně, těší po-
zornosti nejen ob-
čanů místních, ale 
i z okolních obcí. 

Skromná (insta-
lovat „neskromnou“ 
p o m ě r n ě  m a l é 
prostory neumož-
ňují), leč půvabná 
a působivá výstavka 
potěšila a jistě ještě 
potěší řadu místních 
občanů, kteří, jak již 

na místě prohlásili, se těší na další výlet 
k přátelům, do Radotína!

KAAN ve spolupráci s Místní kni-
hovnou Radotín připravil pro své 
členy i příznivce literární kvíz.

Soutěžní otázky mohou zájemci 
získat v tištěné podobě u pracov-
nic Místní knihovny Radotín bě-

hem její otevírací doby. 
Odpovědi budou přijímány v pa-

pírové podobě tamtéž, a to nejpoz-
ději do středy 23. prosince 2015 do 
12.00 hodin.

Vyhodnocení a vyhlášení vý-
sledků kvízu se uskuteční v pátek 
15. ledna 2016 od 10.30 hodin 
v knihovně. Výherci obdrží knižní 
odměnu.

Nejen zúčastněná divadla, ale 
i všechny diváky, kteří na některé 
z avizovaných představení dorazili, 
radotínský nesoutěžní festival divadla 
opět potěšil.

Tentokrát se již tradiční Radotín-
ská radost odehrála netradičně na 
podzim. A možná právě proto na ni 
zavítal nemalý počat divadlachtivých 
milovníků kultury. 
Mimořádně se také 
odehrála přesně ta 
představení, které 
p l a k á t y  p ř e d e m 
slibovaly. Většinou 
se totiž těsně před 
přehlídkou podaří 
a lespoň jednomu 
z klíčových herců či 
hudebníků si zlomit 
nějakou končetinu, 
nebo alespoň chytit 
zánět hlasivek. Ten-
tokrát se tedy dosta-
vili všichni – a hráli 
jako o život.

Možná, že k jejich obvyklé chuti 
dát do představení vše ještě přispěl 
úvodní kousek Tři prasátka a my čtyři 
v podání křovácké omladiny. Chuť si 
hrát je nakažlivá. Navíc dvě nedělní 
představení byla rovněž v podání na-

dějného mládí – tentokrát zase ze ZUŠ 
Štítného. A opět se na Radost vrátily 
i třebotovské Tři boty.

Ostatní soubory už byly dospělé, 
alespoň podle ročníků narození. 
Rozhodně – s výjimkou Gaudia, které 
tu mělo svou nejnovější pohádku Kni-
ha kouzel fuč – pro dospělé publikum 
hrály. Názvy jako Třetí do páru, Když 
se zhasne, Vlezte do mojí postele nebo 
Kurz efektivního rodičovství mluví 
samy za sebe.

Nechyběla ani hudba – zahájení fes-
tivalu a role patrona se ujal Jiří Hele-
kal společně se svou dcerou Kateřinou 
Mikoškovou, večerní setkání v klubu 
zas bylo ve znamení recitálu manželů 
Garbaczevských. 

Radost radostná

Literární kvíz 
KAAN

Vernisáž otevřela 22. kruhSkupina vznikla jako pocta Petru Ka-
landrovi. Hudební osobnost Miroslav 
Kuželka je zpěvák, textař, kytarista, or-
ganizátor hudebních aktivit, provozo-
vatel hudebního studia a v neposlední 
řadě leader současné a stále úspěšnější 
sestavy „Petr Kalandra Memory Band“. 

Nápad, připomenout hudební od-
kaz, který zde Petr za sebou nechal, 

vznikl v roce 2005 nedlouho poté, co 
se Míra sešel s několika hudebními 
přáteli a přišla řeč i na to, že právě 
„znovuobjevili“ Kalandrovu muziku. 
Pro Míru, který se znal s Petrem osob-

ně, to byla i malá výzva, kterou zane-
dlouho uchopil, a první varianta Petr 
Kalandra Revival Bandu byla na světě. 
Po pěti letech se sestava pod současným 
názvem Petr Kalandra Memory Band 
ustálila na složení Míra Kuželka - zpěv, 
kytara, Oldřich „Linda“ Šimků - sólová 
kytara, zpěv, Jan Petrásek - baskytara, 
zpěv, Igor Šikula - foukací harmonika, 

Richard Řeřicha - klá-
vesy a David Homola - 
bicí. 

Jejich koncerty jsou 
nabité hitovkami, ale 
i méně známými sklad-
bami z repertoáru Petra 
Kalandry, Marsyas nebo 
ASPM. Večer ve společ-
nosti této skupiny doká-
že přenést o několik let 
zpět, kdy všichni chtěli 
táhnout za zakázaný pro-
vaz, ale jiným směrem, 
než jim bylo určováno. 

Večer plný pohody a skvělých písní, 
které připomenou, že blues má 12 tak-
tů, které uměl každý spočítat, si může 
radotínské publikum vychutnat v pá-
tek 22. ledna 2016.

Petr Kalandra Memory Band v Koruně

V sobotu 21. listopadu, o páté hodině 
odpolední se slavnostní vernisáží ote-
vřel již 22. ročník výstavy tvůrců Kruhu 
radotínských výtvarníků. 

Úvodním slovem výstavu zahájil 
radotínský starosta Karel Hanzlík, 
který ve svém proslovu mimo jiné 
i poděkoval všem jejím organizá-

torům, kteří ji dlouhé roky obětavě 
připravují. Pak již byl čas věnovat se 
prohlídce toho, čím se letos tvůrci 
chtěli pochlubit. Pokud jste nestihli 
samu výstavu, můžete díla alespoň 
vzdáleně nahlédnout na snímcích ve 
fotogalerii na www.praha16.eu.
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 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

 1/16 105 x 60 1,190.00 1,012.00

   1/8 105 x 125 2,320.00 1,972.00

   1/4 160 x 125 4,520.00 3,842.00
   1/2 260 x 190 8,810.00 7,489.00 7,048.00
   1/1 260 x 385 17,180.00 14,603.00 13,744.00

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00
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MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907

Odvykání kouření
až 90% úspěšnost

Závislosti: alkohol, drogy, léky
Telefonické objednávky

604 207 771
224 214 617
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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
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Kosmetický salon 
Hana Kadlecová

Praha 5 – Zbraslav
Tel: 723 148 375

www.kosmeticky-salon.eu

Českomoravský cement, a.s., Mokrá-Horákov, Mokrá 359, 
PSČ: 664 04 poskytne k pronájmu objekt

včetně přilehlého pozemku.
Objekt se nachází v Praze 16 – Radotín,

jedná se o patrovou budovu (přízemí a 1. patro)
o celkové ploše cca 970 m2 a přilehlého pozemku

o výměře 1018 m2, vhodné k využití jako kancelářské
nebo skladovací plochy.

Více informací na tel. číslech: 724 138 660, 602 220 450
nebo e-mail pavel.pokorny@cmcem.cz, jiri.hajek@cmcem.cz

NABÍDKA PRONÁJMU

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

SOLÁRNÍ STUDIO
STÁLE V PROVOZU!!!

NAJDETE NÁS: 
nám. Osvoboditelů 1371

Radotín
V PRVNÍM PATŘE

OBCHODNÍHO CENTRA

Provozní doba
po-pá  10-18 hod.
Tel. 605 779 075

hledá ekonomku – účetní
na plný úvazek se znalostí ekonomiky
školských příspěvkových organizací

tel.: 257 899 901
e-mail: sou@klapice.cz

Střední odborné učiliště,
Praha – Radotín
Pod Klapicí 11/15

Euro-Gastro Partners s.r.o.
se sídlem Velkotržnice Lipence,

velkoobchod ovoce, zeleniny hledá do HPP 
administrativní pracovnici

Pracovní náplň: příjem objednávek, fakturace a skladová evidence.
Nutnost základních znalostí práce s PC, Word, Excel

a základů angličtiny. Znalost účetního systému Pohoda výhodou.
Práce na 3 směny. Vhodné i pro absolventky.

Informace na tel.: 774 457 714
Životopis zasílejte na e-mail:
radek.kren@euro-gastro.cz 

Od tužky
až po nábytek
u nás vybavíte FIRMU, 
ŠKOLU I DOMÁCNOST

vyberte a objednejte na

www.apap.cz
přímo v prodejním skladu

Praha 5 - Řeporyje,K Třebonicům 17
Po - Čt 7:30 - 17:00 hod.

Pá 7:30 - 16:00 hod.

tel.: 245 008 960
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Váš inzerát uvidí

25 000  
párů očí
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Vychází 15.12.2015. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.1.2015.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 4.1.2015. 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

    
HASICÍ PŘÍSTROJE, PLNĚNÍ CO2 
ŠKOLENÍ 
POŽÁRNÍ DOKUMENTACE 
HYDRANTOVÉ SYSTÉMY 
PREVENTIVNÍ KONTROLY
POŽÁRNÍ VÝZBROJ
PROTIPOŽÁRNÍ TĚSNÍCÍ HMOTY
U Starého stadionu 1
153 00 Praha 5 Radotín
tel.: 257 911 387

tel./fax: 257 741 069
mobil: 602 224 419
e-mail: hasic.servis@drofa.cz
www.drofa.cz
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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



Kino Radotín, Na Výšince 875/4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.kinoradotin.cz
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17. 12. 00.05 Star Wars. Síla se probouzí   USA   Půlnoční premiéra! 140 Kč
 Sedmý film ságy Star Wars a první díl nové trilogie. Poznáme další

osudy posádky Hana Sola, princezny Lei nebo Lukea Skywalkera, 
kteří čelí novým výzvám a nebezpečím. Nebude chybět Žvejkal, 
R2-D2 nebo C-3PO, ale ani noví hrdinové – Harrison Ford, Carrie 
Fisher, Mark Hamill, Anthony Daniels, Adam Driver, Simon Pegg

 17.30 Star Wars. Síla se probouzí   3D   USA 175/145* Kč
 20.00 Trable o Vánocích   USA 110 Kč

 Vánoční komedie sleduje všechny členy rodiny Cooperů, kteří se snaží
  sejít a oslavit svátky – Diane Keaton, John Goodman, Olivia Wilde

18. 12. 17.30 Hodný dinosaurus   USA 120/100* Kč
  Zažijte dobrodružnou výpravu do světa dinosaurů, kde se Apatosaurus
  jménem Arlo spřátelí s člověkem
 20.00 Star Wars. Síla se probouzí   3D   USA 175/145* Kč
19. 12. 17.30 Trable o Vánocích   USA 110 Kč
 20.00 Star Wars. Síla se probouzí   3D   USA 175/145* Kč
20. 12. 16.00 LOUSKÁČEK (Grigorovič/Čajkovskij)   Rusko   (viz strana 8) 250 Kč

    ZTP, studenti a důchodci 200 Kč

 OD 21. 12. 2015 DO 4. 1. 2016 KINO NEHRAJE
 Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ
5.1. 17.30 Padesátka   ČR 110 Kč

Komedie Vojty Kotka podle scénáře Petra Kolečka. Děj se točí kolem
rázovitých lidí ze zasněžených hřebenů, jednoho běžkařského 
závodu a několika padesátek – Marek Taclík, Ondřej Pavelka, Jiří Mádl

 20.00 Zbrusu Nový zákon   Belgie/Francie 100 Kč
Bůh existuje. Žije v Bruselu. A je to pěkně nesnesitelný morous, 
který nosí ponožky do pantoflí a celé dny tráví vymýšlením 
absurdních zákonů a znepříjemňuje lidem život – Catherine Deneuve

6. 1. 17.30 Králové hor   Rakousko 110 Kč
  Neuvěřitelně silný příběh o přátelství chlapce a orla, který se natáčel
  8 let bez použití triků a efektů – Jean Reno, Manuel Camacho
 20.00 Milenci těch druhých   USA 100 Kč

 Romantická komedie, navazující na kultovní romanci Když Harry
                 potkal Sally. Jake a Lainey spolu prožijí první sexuální zkušenost.
                 Když na sebe po letech a nápadně velkém množství neúspěšných
                 vztahů narazí, shodnou se, že zachránit je může pouze platonické
                 přátelství…

7. 1. 17.30 Žabák Ribit   Malajsie 115/90* Kč
 Ribit je žabák, který nesnáší poskakování a má silný odpor k vodě.
                 S jediným kamarádem – létající veverkou – se vydá hledat jiný 
                 smysl života

 20.00 Sázka na nejistotu   USA 110 Kč
Příběh finančních investorů, kteří dokázali v průběhu bankovní krize
vlastní předvídavostí a odvážnými operacemi vydělat balík peněz…

8. 1. 17.30 Kyky ryky a pár vajec   3D   Mexiko 120 Kč
Plaché kuřátko Toto se spolu s přáteli úspěšně postaví zlému 
farmáři, který ohrožuje jeho domov a rodinu…

 20.00 Osm hrozných   USA 130 Kč
.  Quentin Tarantino přichází s dalším westernem! Divočina, děsivá 
  sněhová bouře a jediná chata, kde se dá schovat. Když se sejdou 

lovci lidí, bývalí vojáci i lidé, kteří mají své vlastní děsivé 
tajemství, ponorková nemoc na sebe nenechá dlouho čekat – 
Samuel L. Jackson

9. 1. 17.30 Star Wars. Síla se probouzí   USA 120/100* Kč
 20.00 Padesátka   ČR 110 Kč
10.1. 16.00 Dáma s kaméliemi (J.Neumeier/F.Chopin)   Rusko   (viz str 8) 250 Kč
   ZTP, důchodci a studenti 200 Kč
12. 1. 17.30 Zkáza krásou   ČR 80 Kč
  Dokumentární film Heleny Třeštíkové o životě Lídy Baarové
 20.00 Už teď mi chybíš   GB 100 Kč

 Dlouholeté přátelství dvou žen podstoupí zkoušku poté, co jedna založí
 rodinu a druhá vážně onemocní – Drew Barrymore, Toni Collette

13. 1. 17.30 Zbrusu Nový zákon   Belgie/Francie 100 Kč
 20.00 Osm hrozných   USA 130 Kč
14. 1. 17.30 Kyky ryky a pár vajec   3D   Mexiko 120 Kč
 20.00 Muzikál, aneb Cesty ke štěstí   ČR 130 Kč

Třída pražské konzervatoře má na letním soustředění za úkol 
nazkoušet Starce na chmelu v původní muzikálové podobě. 
Na výsledku závisí jejich budoucí kariérní život – Vica Kerekes, 
Roman Vojtek

15. 1. 17.30 Žabák Ribit   Malajsie 115/90* Kč
20.00 REVENANT zmrtvýchvstání   USA 120 Kč

Hluboko v americké divočině zůstává lovec Hugh Glass (Leonardo
DiCaprio) sám, těžce zraněn a opuštěn mužem z jeho vlastní 
skupiny, proradným Johnem Fitzgeraldem (Tom Hardy). V touze po 
pomstě překoná nepřátelskou krajinu, brutální zimu i bojovné kmeny

16. 1. 17.30 Králové hor   Rakousko 110 Kč
 20.00 Muzikál, aneb Cesty ke štěstí   ČR 130 Kč

Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
13. 1. 10.00 Stážista   USA 60 Kč
  Zkušenosti nikdy nezestárnou. 70letý důchodce se vrátí znovu do hry

 jako stážista vedoucí módního webu – Robert De Niro, Anne Hathaway

Dětská představení
19. 12. 16.00 Sněhová královna 2   Rusko 100 Kč
  Gerdě se s pomocí skřítka Orma podařilo porazit Sněhovou
                             královnu a vysvobodit bratříčka Kaye. Čeká je však nová hrozba
                             z ledu a sněhu… 
9. 1. 16.00 Žabák Ribit   Malajsie 115/90* Kč
16. 1. 15.30 Kyky ryky a pár vajec   Mexiko 100 Kč

  
175/145* u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

19. prosince
Zbraslavské Vánoce

tradiční předvánoční setkání s vánočními 
zbraslavskými jarmarky, pohádkou, 

koncertem a ohňostrojem
Městský dům, Divadlo Jana Kašky 

a prostranství před nimi od 14.00 hodin

19. prosince
 J. J. Ryba: Česká mše vánoční

VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská 33 
uvádí tradiční vánoční koncert
v Husově sboru od 18.00 hodin

20. prosince
Vánoční koncert sboru

Frangule Chorus
tradiční koncert zbraslavského

ženského komorního sboru
v kostele sv. Jakuba Staršího

od 17.00 hodin

24. prosince
Betlémské světlo

skauti střediska Uragan budou na Štědrý 
den od 14.00 do 16.00 hodin rozdávat
před Zbraslavankou Betlémské světlo

24. prosince
Vánoční troubení

vystoupení pozounérů
z věže kostela Církve československé 
husitské (Husův sbor) od 21.30 hodin

7. ledna
Čtyři páry, jedno eso

situační komedie v autorské režii
O. Vlčka hraje činoherní soubor ZKS 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin 
rezervace na www.divadlozbraslav.cz

8. ledna
Tříkrálový koncert

koncert v rámci celonárodní
Tříkrálové sbírky

Kostel sv. Jakuba od 18.00 hodin

9. ledna
O zlém vlku a nezbedných prasátkách

maňáskový muzikál
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

rezervace na www.divadlozbraslav.cz

13. ledna
Čtyři páry, jedno eso

situační komedie v autorské režii
O. Vlčka hraje činoherní soubor ZKS 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin 
rezervace na www.divadlozbraslav.cz

16. ledna
O princezně Zubejdě Solimánské 

marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

rezervace na www.divadlozbraslav.cz

změna programu vyhrazena
více k programu na www.mc-zbraslav.cz

Ian McEwan – Betonová zahrada
Příběh čtyř nedospělých sourozenců, kteří 

se po smrti rodičů rozhodnou žít sami a po 
svém v rodinném domě uprostřed takřka 
opuštěné příměstské zástavby, patří mezi 
nejznámější autorovy romány. Příběh hry 

na dospělé, přestože poprvé vydaný již 
v roce 1978, neztratil nic na své zvláštní 

naléhavosti ani dnes.
nakladatelství Odeon

Joshua Ferris – Vstávat se slepicema
Krize středního věku; jen jiný výraz pro 

někoho, kdo neví, co sám se sebou.
To je také případ Paula, mladíka se slušnou 

zubařskou praxí, který nesnáší stroje, ale 
miluje svůj iPhone. Zlom v jeho „nudném“ 

životě nastane v okamžiku, kdy si někdo 
přisvojí jeho totožnost a ve světě sociálních 

sítí začne vystupovat jeho jménem.
nakladatelství Mladá fronta

Dora Čechová – Padaná letní jablka
Kniha povídek, kde hybatelkami mužských 

osudů jsou ženy. Autorka v tematicky
různorodých příbězích nachází krásu

ve všedních detailech vztahů a odhaluje 
hloubku okamžiků, které často

bez povšimnutí míjíme.
nakladatelství Labyrint

Dan Hrubý – Pražské příběhy –
na cestě Malou Stranou

Kniha nabízí desítky příběhů, které
se ve dvacátém století odehrály v pražském 

malostranském prostředí. Malostranské 
příběhy přinášejí i stovky obvykle doposud 
nepublikovaných fotografií. Kniha je první 
částí cyklu pražských příběhů, díky kterým 

se autor pokusí oživit již téměř
zapomenuté osudy a události.
nakladatelství Pejdlova Rosička

Zdeněk Lukeš, Petr Kratochvíl –
Praha moderní, 4. díl –

velký průvodce po architektuře 1950-2000
Pokračování úspěšné řady věnované 

pražské architektuře tentokrát představuje 
architekturu druhé poloviny 20. století. 

Možná někoho překvapí, že i padesátá léta 
vytvořila leccos zajímavého,

v letech šedesátých se naši architekti
„vracejí do Evropy“ a stejně tak i následují-

cí léta mají své inspirativní ale zároveň
i kontraverzní a rozpačité projekty.  Knihu 

opět doprovázejí přehledné mapy,
slovníček odborných pojmů a stručné 

medailonky architektů.
nakladatelství Paseka

PRO DĚTI
Olga Hejná – Jeď, modrý koníčku
Knížka dětských říkadel, pohádek

a krátkých povídek, od duchovní maminky 
skřítka Hajaji, je výběrem toho nejlepšího, 
co autorka pro děti napsala. Text dopro-
vázejí ilustrace autorky a jejího manžela 

Miloslava Hajného.
nakladatelství Vyšehrad

Pavla Benettová –
Příběhy ze Žaltického lesa

Žaltický les je stejný jako každý jiný.
Žije v něm spousta různých zvířat a dalších 
lesních bytostí. Hlavními hrdiny jsou dva 

nerozluční kamarádi divočáci Fanda
a Karel. Veselé, napínavé a někdy dokonce 

i tajuplné příběhy přinesou dětem
nejen zábavu, ale i poučení.

nakladatelství Vodnář

Jiří Žáček – Z pohádkové postýlky
Dvacet pět pohádek, které možná znáte, ale 
možná také ne. Ale jak už to v pohádkách 
bývá, tak i tady tajemství a kouzla pomo-

hou, aby všechno dobře dopadlo. 
A jak přesně to v pohádkovém světě

vypadá, svými ilustracemi zachytil Adolf 
Born, a co všechno se tam děje,

vypráví Jiří Žáček.
nakladatelství Šulc-Švarc

Zuzana Pospíšilová –
Baobaba a jiné příběhy

Knížka plná krátkých bajek, příběhů
a pohádek na ukrácení dlouhé chvíle. Do-
zvíte se, jak se medvědovi podařilo vyhnat 
z kožichu blechu, jak moucha přelstila lva, 
jestli je moudřejší sova nebo liška, jak pro-

spěšné je dělat dobré skutky a jak
nebezpečné neuklízet si pokojíček

a neposlouchat rodiče…
Ale hlavně se dobře pobavíte!

nakladatelství Albatros

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

15. prosince
Powerjóga

nové lekce s Radkou Hanákovou
rezervace na recepci, hlídání dětí možné

8.45-9.45 hodin

15. prosince
Cirkusový workshop s Cirqueon 

profesionální cirkusoví lektoři učí triky 
cirkusových žonglérů a akrobatů

(viz www.cirqueon.cz)
tělocvična ZŠ Nad parkem

14.00-15.30 hodin

16. prosince
Sousedské setkání

u rozsvíceného vánočního stromku
od 17.30 hodin Na Plácku

19. prosince
Vánoční akademie Pexesa

v rámci Zbraslavských vánoc vystoupí malí 
i velcí umělci pod vedením lektorů
pexeso-kurzů, následuje vánoční
minidílnička ve výstavním sále

Městský dům 14.30-15.15 hodin

19. prosince
Sousedské setkání

u rozsvíceného vánočního stromku
od 16.00 hodin v Lahovičkách

21. prosince
Předvánoční výlet do ZOO
pro školáky na prázdninách

sraz v 8.00 hodin před ZŠ Lipence, návrat 
cca v 17.00 hodin tamtéž, cena 290 Kč 

rezervace do 15.12.!

více informací na recepci: 721 518 248

Městská část Praha 16 za přispění Českomoravského cementu a.s. 
vás zve na

Čtvrtý adventní koncert
pořádaný v rámci X. Cyklu nedělních předvánočních koncertů

20. prosince 2015 od 17.00 hod.
v kostele farního sboru Českobratrské církve evangelické

v Radotíně, ul. Na Betonce 14, Praha - Radotín

sopranistka Markéta Mátlová
&

harfistka Hedvika Jouzová

Vstupné je formou dobrovolného příspěvku, který bude použit pro účely Českobratrské církve evangelické v Radotíně.

15. prosince
Vánoční koncert ZUŠ K. Slavického

Modlitebna Českobratrské církve 
evangelické od 18.00 hodin

15. prosince 
Vladimír Mišík & ETC

koncert legendárního seskupení
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny
od 19.00 hodin
vstupné 270 Kč

17. prosince
Vánoční koncert

žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny
od 18.00 hodin

20. prosince
Čtvrtý adventní koncert:

sopranistka Markéta Mátlová
a harfistka Hedvika Jouzová

kostel farního sboru Českobratrské církve 
evangelické v Radotíně ulice Na Betonce 

od 17.00 hodin

20. prosince 
Pohádky z vánočního kabátu

pohádky nejen o vánočním stromečku
a kometě v podání souboru

Anima Candida
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny
od 15.00 hodin
vstupné 60 Kč

23. prosince
Betlémské světlo v Radotíně 
dělení se o světla z Betléma

radotínský kostel sv. Petra a Pavla
od 15.00 do 17.00 hodin

26. prosince
Pražská zvonohra

koncert mobilní zvonohry
Petra Rudolfa Manouška
náměstí Sv. Petra a Pavla

od 16.00 hodin

26. prosince
Ohňostroj

po skončení koncertu Pražské mobilní 
zvonohry –

cca od 17.30 hodin
náměstí Sv. Petra a Pavla

27. prosince
KAAN – výšlap na Závist

sváteční procházka na keltské hradiště 
s Klubem aktivních a nestárnoucích

sraz na nástupní stanici autobusu 
č. 255 ve 12.55 hodin

(autobus odjíždí ve 13.03 hodin)

13. ledna
Novoroční koncert

žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny
od 18.00 hodin

15. ledna
KAAN – literární kvíz

vyhodnocení a vyhlášení výsledků 
literárního kvízu pro členy a příznivce 

Klubu aktivních a nestárnoucích
Místní knihovna Radotín

od 10.30 hodin
(více ke kvízu viz str. 4)

17. ledna
Tři prasátka a my čtyři

pohádka o tom, jak si děti hrály
na prasátka i na divadlo
v podání dětské odnože

Divadelní společnosti Křoví
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny
od 15.00 hodin
vstupné 60 Kč

22. ledna
Petr Kalandra Memory Band

koncert bluesové skupiny
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny
od 19.00 hodin
vstupné 180 Kč

 
více na www.praha16.eu



Jeden z nejznámějších milostných 
příběhů novodobých dějin v tanečním 
podání a na hudbu ze známých i méně 
známých Verdiho oper. Baletní inscenace 

o třech jednáních a pěti dějstvích vznikla 
na motivy novely francouzského prozai-
ka Alexandra Dumase ml. „La Dame aux 
camélias“. Romantický příběh vypráví 
o dívce Marguerite, která je svou krásou, 
bohatstvím a vkusem proslavená po celé 
Paříži. Na jednom plese je pak představena 
mladému muži Armandovi, do kterého se 
okamžitě zamiluje. On její lásku opětuje 
a společně pak prožívají hluboký vášnivý 
vztah, kterému ale není dopřáno dlouhého 
trvání. Marguerite se po nátlaku Arman-
dova otce a pařížské společnosti vrací 
zpět ke svému dřívějšímu způsobu života 
kurtizány a nakonec umírá osamocena na 
nevyléčitelnou plicní chorobu.

Choreografie: John Neumeuier
Hudba: Fryderyk Chopin
Libreto podle románu Alexandra
Dumase ml.

Pomùcka:
Nola,
ulema Hornina 1. DÍL

TAJENKY
Ètvereèné

nerosty
Va�e
osoba

Jasná
hvìzda

Jedna
i druhá

SPZ okr.
Sokolov

Jméno
hereèky

Kaèírkové

Nìkdej�í
nájezdník

Tkalcovský
stroj Pøiná�et

Koupací
nádoby

Ohrazený
les

Spodek
nádoby

Bývalá
vládní

politická
strana

Obì
Dietlova
televizní
hrdinka

Latinská
spojka
Orvat

Vyrytá
tisková
deska

Osobní
zájmeno
Objednat
k výrobì

Hasnice

Souhlas
Býv. �véd.
hudební
skupina

Úspìch
Samec
ovce

Pokladna

Likérník
Pardu-
bická

rafinerie

2. DÍL
TAJENKY Nápor

Spojka
podøadící
úèelová

Malicherný
puntièkáø
Kloudná

Chemická
znaèka
rubidia

Pøísný
kritik

Bavlnìná
tkanina

Hazardní
karetní hra

Popìvek
Chemický

prvek

Noèní
dravý pták

Sarmat
Výzva

Úder
�iroèinou

Mìsto
v Itálii

Uzenina
Spojka
(toliko)
Koupì

Usazený
nános

neèistoty

Primáti

Kvìtenství
petrklíèe

Citoslovce
bolesti

�emlovka

Islámský
vykladaè
vìrouky
a práva

Citoslovce
pobídky

Stavební
dílec

Po tì�ké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. �Posly�te,
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 29.12.2015

Řešení z minulého čísla

Slavomír Rohlík
Strážovská 1308/113

Radotín

Ludmila Jelínková
Jaromíra Vejvody 1399

Zbraslav
Milan Stodola
Javořická 1205

Radotín
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  Channel Crossings, Vrážská 238,
Praha 5 - Radotín

NADĚLTE K VÁNOCŮM JAZYK
Channel Crossings nabízí dárkové vouchery na veškeré své služby

Vánoce se blíží a vy stále tápete, 
co nadělit pod stromeček? Máte 
představu o něčem praktickém, co 
ale zároveň potěší. Pak vsaďte na 
poukázky od jazykové školy Chan-
nel Crossings. 

„Dárkový poukaz graficky zpra-
cujeme podle vašeho přání a navíc 
jej můžete uhradit Flexipassy i ji-
nými druhy benefitních poukázek. 
Obdarovaný si za ně může vybrat 
klasický či individuální kurz, 
případně kurz v zahraničí či jazy-
kovou zkoušku,“ popisuje výhody 
tohoto typu dárku Eva Havránko-
vá z Channel Crossings. 

Nejčastější volbou pro jazykové 
vzdělávání jsou veřejné kurzy, které 
jsou přizpůsobeny všem úrovním 
jazykových znalostí. Vybrat si lze 
angličtinu, němčinu, španělštinu, 
francouzštinu nebo italštinu. Čím 
dál víc jsou oblíbené také exotické 
jazyky jako čínština, arabština nebo 
třeba norština, renesanci zažívá 
i ruština. Student se může rozhod-
nout, zda zvolit standardní kurz, 
intenzivní kurz, či konverzaci. 

Nejefektivnější studium však 
přinášejí jazykové kurzy v za-
hraničí. Počáteční větší investice, 
která zahrnuje též ubytování 
a další náklady spojené s poby-
tem v cizině, se tak rychle vrátí. 
„V přirozeném prostředí se člo-
věk naučí jazyk mnohem rychleji 
a s menšími obtížemi. Přidanou 
hodnotou je fakt, že student po-
zná novou kulturu, zvyky a často 
získá také nové přátele,“ uvádí 
Vítězslav Bican, výkonný ředitel 
Channel Crossings. 

Pokud nám časové či finanční 
možnosti neumožní vycestovat za 
jazykovým vzděláním do ciziny, 
a přesto se chceme jazyk naučit 
dobře a rychle, vyplatí se zauvažo-
vat nad individuálním kurzem. Jak 
už název napovídá, jedná se o kurz 
ušitý studentovi na míru, který se 
dokonale přizpůsobí jeho časovým 
i finančním možnostem. Pokud si 
k výuce seženete kamaráda nebo 
třeba kolegu z práce, rozdělíte si ná-
klady na výuku na polovinu. K hle-
dání spolustudenta můžete využít 
i nové fórum, které založila na svých 
stránkách www.chc.cz/partak jazy-
ková škola Channel Crossings. 

V neposlední řadě je možné po-
ukázky využít k pokrytí nákladů 
na jazykovou zkoušku a získání 
certifikátu. Ten Vám otevírá dveře 
nejen třeba ke studiu na zahranič-
ních univerzitách, ale mnohdy je 
požadován i jako doklad o jazykové 
vybavenosti při hledání zaměstná-
ní. V Channel Crossings můžete 
vánoční voucher uplatnit na anglic-
ké zkoušky Cambridge English.

 
Detailní informace o dárkových 

voucherech najdete na
www.chc.cz/darek.
Jazyková škola Channel Crossings
Vrážská 238 (budova přímo napro-
ti nádraží)
Praha 5 – Radotín
tel.: 210 215 350-1
www.chc.cz

Přejeme Vám krásné Vánoce
a do nového roku jen to nejlepší! 
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Filmoví bohové mívají na stříbr-
ném plátně různou podobu. Někdy 
vypadají jako moudrý a všemocný 
Morgan Freeman v komedii Božský 
Bruce, jindy jsou klasickým vtělením 
Dia jako z řeckých bájí, někdy slyší-
me jen božský hlas odkudsi shora, 
ale samotný Bůh zůstává nepřítomný. 
Surreální komedii Zbrusu Nový Zá-
kon v koprodukci Francie, Lucem-
burska a Belgie natočil Jaco van Dor-
mael, belgický tvůrce, který stojí jako 
režisér a scenárista třeba za filmy 
jako Osmý den nebo Toto hrdina. Po 
zklamání z jeho předchozích filmů 
přichází povedený pitoreskní come-
back, v němž se zestárlá francouzská 
krasavice Catherine Deneuve ocitne 
v posteli s gorilou.

Premisa je jednoduchá: Bůh existu-
je. Žije v hlavním městě Belgie a pře-
devším evropských institucí, nudném 
a poněkud ošklivém Bruselu. Svět 
řídí přes počítač, což má v dnešní 
době všudypřítomného internetu 
a digitalizace tak trochu bigbrothe-
rovský podkres. Dnešní stát a mocné 
soukromé společnosti mají obrov-
skou databázi našich dat a osobních 
údajů, často i z intimního soukromí. 
Tenhle Bůh ale není hodný tatíček 
na nebi ani všudypřítomné dobro, 
tenhle Bůh je mrzout. Naprosto ne-
snesitelný, zpustlý, vypadá tak trochu 
jako hospodský povaleč, pije, kouří 
jak fabrika a celé se dny škodolibě 
baví tím, že trápí nebohé pozemšťa-
ny nejrůznějšími pohromami. Jeho 
dcerka, desetiletá Ea (okouzlující Pili 
Groyne) ale toho má jednoho dne tak 
akorát dost a rozhodne se tatínkovu 
božskou idylku narušit. Malá hacker-
ka se dostane do Stvořitelova com-
puteru a zveřejní data smrti všech 
lidí kolem. Jak jinak než hromadnou 
smskou, která prozradí každému 
z lidí na zemi, kdy mají čekat tu zlou 
paní s kosou. Ea následně uteče mezi 
lidi a vydá se hledat dalších šest apoš-
tolů. Takový čin však nemůže Bohem 
zůstat nepotrestán…

Film zručně přepíná mezi třemi 
silnými vyprávěcími rovinami: spo-

lečnost lidí se dozvídá, kdy zemřou, 
Bůh má dceru, která mu vzdoruje, 
a noví apoštolové, mající své sny 
a podivnosti, jsou bizarní a pestrou 
sebrankou zoufalců a podivínů. Ze-
jména ta první ontologická rovina 
klade zajímavé otázky, protože lidé 
na přesné datum svého konce reagují 
různě podle svého naturelu: někteří 
trvají na tom, že život jde dál a dnem 
D se nic nemění, jiní si začnou bez-
uzdně užívat a utápějí se v moři 
takřka zoufalého hédonismu, jeden 
mladý muž v opakovaném vtipu ská-
če z okna nebo z letadla, ale vždy ho 
jistá prozřetelnost zachrání, protože 
dnes ještě nenastal jeho předurčený 
den smrti. Smrt čeká každého z nás, je 
demokratická, ale diváka to staví před 
existenciální otázku: co byste udělal, 
kdybyste najisto věděl, že vaše pozem-
ská pouť za pár měsíců končí?

Zbrusu Nový Zákon je prototy-
pem festivalového miláčka, ostatně 
úspěch slavil na letním filmovém 
festivalu v Karlových Varech i na 
nedávném festivalu francouzského 
filmu. Je dostatečně krotký, ale sur-
reálně hravý, trochu kýčovitý, ale 
dost možná vědomě. Tahle vtipná, 
bizarní, nepředvídatelná podívaná 
přináší netuctový feel good snímek 
pro publikum, které se dojímalo nad 
hravostí Amélií z Montmartru. Zbru-
su Nový Zákon je plný kontrastů: jde 
proti srsti, ale zároveň hřejivě hladí. 
Opakuje motiv vyprávění z nevinné 
dětské perspektivy a občas balancuje 
na hraně kýče, ale vcelku se mu daří 
většinu kotrmelců ustát se ctí. Vodo-
pád fantazijních, ale i provokativních 
a absurdních nápadů a jistá dávka 
nepředvídatelnosti film vedou mimo 
obvyklé škatulky, což je v době, kdy se 
mnohé, zejména hollywodské scénáře 
stavějí podle pevné struktury a ctí se 
železná komerční pravidla, osvěžu-
jící výjimkou. Zbrusu Nový Zákon 
staré zákony rozhodně revolučním 
způsobem nepřepíše, ale s nadšenou 
vzdorovitostí malého dítěte si s ni-
mi pohrává a ukazuje satirický svět 
surreálna, v němž se v supermarketu 
procházejí žirafy.   

ZBRUSU NOVÝ ZÁKON

Kino Radotín uvede v neděli 
10. ledna 2016 v 17.00 hodin záznam 
baletu z Bolšovo teatra v Moskvě. 
Délka představení: 3h 5min (včetně 
1 přestávky). Vstupné 250,- Kč (ZTP, 
senioři a studenti 200,- Kč).

DÁMA S KAMÉLIEMI

LOUSKÁČEK
Balet P. I. Čajkovského patří mezi stálice 

klasického repertoáru baletních souborů. 
Od své premiéry v roce 1892 prošel mno-
hými změnami v dramaturgickém i chore-
ografickém pojetí, přesto jeho obliba u dět-
ských i dospělých diváků stále vzrůstá. 
I. jednání
V malém městečku se o vánočních svátcích 
scházejí hosté. Děti nedočkavě čekají, kdy 
už konečně uvidí vánoční stromeček a dár-
ky. Vytoužený okamžik nastává a přede vše-
mi se otevírá pohled na nazdobený stromek. 
Pod ním nachází malá Klárka dárek od 
svého strýčka – veselou hračku louskáčka, 
který snadno louská oříšky. V masce kou-
zelníka se objevuje dětmi nepoznaný strýc 
Kláry a Frantíka a děti jsou nadšené jeho 
uměním oživovat jejich hračky a vymýšlet 
pro ně zábavy. Bratr Klárky, Frantík, velký 
nezbeda a posměváček, nechtěně louskáč-
ka Klárce rozbije. Strýc umí ale všechno 
a Klárce loutku opraví. Večer skončil a hos-
té se rozcházejí. Klárka něžně konejší svého 
polámaného kamaráda a odchází spát. Snad 
se jí bude zdát třeba o Myším králi, princi 
a princezně, které viděla v loutkovém di-
vadle. Klárka spí v postýlce spolu se svou 
zamilovanou hračkou – louskáčkem. Zdá 

se jí podivuhodný sen, v němž je její kmo-
tr skutečným kouzelníkem, a rozehrává 
velký fantaskní příběh Klářina snu, kde 
hlavní postavou je oživlý Louskáček. Ten 
vítězí v bitvě s myší armádou, definitivně 
poráží zlého Myšího krále, a proměňuje 
se v krásného prince. Vydávají se spolu na 
dalekou a kouzelnou cestu…
II. jednání
Klárka a princ Louskáček  se ocitají v po-
hádkové zemi, kde je vítají hosté slavnosti, 
kteří přicházejí z různých zemí. Všichni 
vesele oslavují a tančí. Ale vše to byl kou-
zelný sen. Skončila noc a s ní odešlo i noční 
snění. Začíná nový den, Klárka se probouzí 
doma u vánočního stromečku a na jejím 
klíně leží hračka louskáček…

Hudba: P. I. Čajkovskij
Choreografie: Jurij Grigorovič podle 
Mária Petipy
Balet na motivy pohádky E. T. A. Hoffmanna

Kino Radotín uvede v neděli 20. pro-
since 2015 v 16.00 hodin záznam baletu 
z Bolšovo teatra v Moskvě. Délka před-
stavení: 130 minut (včetně 1 přestávky). 
Vstupné 250,- Kč (ZTP, senioři a studenti 
200,- Kč).

dokumentární film Heleny Třeštíkové
Lída Baarová. Herečka, pro kterou byla 

její krása největším darem i prokletím zá-
roveň. Mladá a atraktivní dívka se rychle 
stala největší československou filmovou 
hvězdou a dokázala si podmanit i nejobá-
vanější muže své doby. Vztah s ministrem 
říšské propagandy Josephem Goebbel-
sem z ní však obratem učinil národního 
nepřítele a symbol kolaborantství. Doku-
mentaristka Helena Třeštíková se s Baa-
rovou setkala v jejím zahraničním exilu. 
Na sklonku hereččina života natočila ote-
vřenou zpověď kdysi milované a následně 
zatracované hvězdy na pozadí unikátních 
materiálů z několika evropských filmo-
vých archivů i ukázek slavných rolí Lídy 
Baarové. Příběh sebedestruktivní lovesto-
ry s proporcemi antické tragédie je fatálně 
spjat s evropskými dějinami a ukazuje 
mimořádně upřímný portrét ženy, jíž na 

vrcholu kariéry ležel svět u nohou. O to 
monumentálnější byl pak její pád do zapo-
mnění a samoty.

„Lída Baarová si ve svém posledním ra-
kouském působišti mnoho novinářů k tělu 
nepustila. Rozhovor, který s ní tehdy nato-
čila Helena Třeštíková, je jednou z velmi 
mála výjimek. A právě ten tvoří kostru 
tohoto pozoruhodného dokumentu, ve kte-
rém se s pomocí archivu projdeme v do-
provodu jedné z nejslavnějších českých 
hereček evropskými dějinami 20. stole-
tí. V aktuálně vzedmuté vlně zájmu o Lídu 
Baarovou může film Zkáza krásou sloužit 
jako ideální materiál pro ty diváky, kteří 
se o osudech lidí dozvídají nejraději přímo 
od nich a jejichž životní příběhy si rádi ne-
chají vyprávět jejich vlastními slovy. Vzru-
šující zážitek.“Ivo Andrle, Aerofilms

ZKÁZA KRÁSOU

Kino Radotín uvede v úterý 12. ledna 
2016 v 17.30 hodin



V sobotu 21. 11. se uskutečnil již 
23. ročník horolezeckého závodu 
mládeže „Čertova stěna“ v Trutnově, 
čímž byl zakončen letošní ročník Ten-
don závodů ve sportovním lezení na 
obtížnost. Posledního závodu se zú-
častnili i dva lezci z Radotína, kteří 
slavili úspěch.

Saša Duroň (kategorie U10) získal 
zlato a díky tomu se v celém ročníku 
umístil na skvělém 2. místě. Emma Du-
roňová (U12) se umístila na šestém mís-
tě a celkově obsadila v seriálu 3. místo.

Mladí horolezci, reprezentující 
Radotín v rámci oddílu Lezeckého 
centra Smíchoff, tak zakončili letošní 
velmi úspěšnou sezónu. Velkou radost 
jistě udělali celému lezeckému oddílu, 
když v říjnu na Mistrovství republiky 
v Chocni dosáhli na medailové pozice, 
Emma obsadila druhé místo a Sa-
ša získal bronz.

Svou sportovní kariéru zahájili 
před čtyřmi lety na umělé stěně 
v multifunkční hale v Radotíně 
pod vedením Hanky Fantové a Lu-
káše Faltuse. Přestože dnes trénují 
zejména v lezeckém cent ru na 
Smíchově pod dohledem Zbyňka 
Pražáka, rádi se vracejí do radotín-
ské haly, která pro ně byla kvalit-
ním útočištěm a kde měli možnost 
profesionálně rozvíjet své lezecké 
techniky. V současnosti je lezecký 
sport čím dále populárnější, o čemž 
svědčí i záměr zařadit ho mezi pět 
nových sportovních disciplín na let-
ní Olympijské hry v roce 2020, které 
se uskuteční v Tokiu.

V Radotíně je možnost využít ně-
který z nabízených kroužků, oblíbené 
jsou dětské lezecké kroužky pro různé 
věkové kategorie.

1. J. Hejrová, 148 b., 2. P. Jirásek, 133 b., 
3. L. Leiský, 121 b., atd. L. Haužvic za 
103 bodů skončil na 12. místě, což mu 
„hodilo“ 17 b. do celkového hodnoce-
ní. M. Michalík narubal bodů jen 95, 
což mu vyneslo 15. místo a celkových 

bodů 14! A rozdíl těch tří bodů zna-
menal, že L. Haužvic opět obhájil titul 
mistra Radotína v boulo/koulo!
3. mistrovství Radotína v boulo/
koulo, celkové výsledky: 1. L. Haužvic 
(mistr Radotína 2015 v boulo/koulo), 
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Žáci a žákyně kategorie do 16 let 
(U16) se o víkendu 7. – 8. listopadu 
zúčastnili lakrosového turnaje Scheider 
Cup v německém Frankfurtu nad Mo-
hanem a přivezli dvě cenné medaile.

Děvčata se utkala ve své kategorii se 
čtyřmi německými týmy, prošla tur-
najem bez zaváhání a získala prven-
ství. Chlapci bojovali se staršími týmy 
v kategorii do devatenácti let a ani oni 

si nevedli špatně a nakonec skončili 
třetí. Dívky vyjely v sestavě: Kateřina 
Dočekalová, Adéla Flekalová, Alena 
Horáčková, Lucie Hošková, Andrea 
Chvátalová, Barbora Jasková, Terezie 
Křehlíková, Hedvika Kučerová, Kate-
řina Nájemníková, Terezie Procház-
ková, Eliška Spáčilová, Kamila Šama-
líková, Julie Soukeníková, Vendula 
Šubrtová, Markéta Malinovská pod 

vedením Simony Barákové a Terezy 
Lalákové. Sestavu kluků: Viktor Blá-
ha, Tomáš Knotek, Daniel Knotek, Jan 
Polák, Šimon Kučera, Tomáš Jasek, Ta-
deáš Němec, Lukáš Kvasnička, Tadeáš 
Gherbetz , Antonín La lák, Adam 
Krúpa, Marek Haloda, Martin Halo-
da, Pavel Srch, Štěpán Friedl, Vojtěch 
Vošmik, Matouš Tilšer a Lukáš Plim vedl 
Jan Barák.

Pro mnohé hráče to byla první 
fieldlakrosová zkušenost a v prv-
ním zápase proti domácímu Frank-
furtu se teprve seznamovali s pravidly 
a zásadami pohybu na velkém hřišti. Ve 
druhém střetnutí byla hra již o mnoho 
lepší a odměnou bylo vítězství nad 
Stuttgartem v poměru 6:2. V dalších 
zápasech prvního hracího dne podlehli 
kluci Hamburku 1:7 a nakonec porazili 

Köln 6:1, což je posunulo do semifinále 
proti Frankfurtu.

Večer se celá radotínská výprava – 
včetně tábora fanoušků přes 50 osob – 
vypravila do historického centra Frank-
furtu ochutnat, přiměřeně ke svému 
věku, místní specialitky. Pozdě večer 
pak ještě proběhla v místním spor-
tovním klubu taktická porada trenérů 
a asistentů před rozhodujícími zápasy.

V neděli pokračovala děvčata v su-
verénních výkonech a zaslouženě 
v turnaji zvítězila. Chlapci sehráli 
velmi hezký zápas v semifinále, ale na 
soupeře nakonec nestačili a po poráž-
ce 3:6 je čekalo utkání o třetí místo. 
V něm pak již zúročili čerstvě nabyté 
zkušenosti a po vítězství 10:4 vybo-
jovali velmi cenné třetí místo; o to 
cennější, že hráli se soupeři o tři a více 
let staršími. Na závěr se ještě dostalo 
ocenění Markétě Malinovské a Ta-
deáši Němcovi, kteří byli vyhlášeni 
MVP (nejužitečnější hráč) turnaje.
Poděkování patří také fanouškům, 
kteří oba týmy do Frankfurtu dovezli 
a celý turnaj je podporovali, a také 
firmě Hertz za výhodné zapůjčení 
velkých aut na cestu.

Více fotografií naleznete na 
www.flickr.com/photos/lcc-radotin

vyvrcholil v neděli 15. listopadu finálo-
vým bowlingem. A všichni byli napjati 
do poslední chvilky.

Po pěti disciplínách (klasické kužel-
ky, kuličky, minigolf, pétanque a vrh 
koulí) měl Mikuláš Michalík na prvním 
místě k dobru pouhé dva bodíky před 
již dvojnásobným šampiónem Luďkem 
Haužvicem. I dalších „zápletek“ na dal-
ších místech bylo požehnaně.     

Dvacet osm účastníků, kteří se 
utkali o vítězství v soutěži jednotlivců 
i týmů. O týmy však tentokráte „sko-
ro“ nešlo; ve hře byly hlavně body pro 
jednotlivce do celkového pořadí!

M. Michalík měl slabší začátek; 
pak se sice zlepšil, ale výsledně zůstal 
na průměru a o pět bodů nedosáhl na 
stovku. L. Haužvic začal ostřeji, v dru-
hém kole „zastrajkoval“ a s klidem An-
gličana si udržoval slušnou výkonnost. 
I další favorité byli „vidět“: Jana Hejro-
vá, Pavel Jirásek, Jan Pauk, Leša Leiský, 
Jiannis    Georgiou a další.

V týmech si pohár pro vítěze 
odnesla parta 1. ACS 1893 v sesta-
vě J. Fusek, D. Pražák, D. Puddu, 
L. Leiský), jednotlivci se seřadili takto: 

108 b., 2. M. Michalík, 107 b, 3. P. Ji-
rásek, 102 b., 4. Jan Pauk, 92 b. (cena 
pro nejlepšího juniora), 5.-6. Radek 
Pauk, V. Semanco, 82 b., 7. Jan Po-
pelka, 75 b., 8. J. Mišková, 71 b. (cena 
pro nejlepší dámu), 9. Jiří Kopáč, 70 b., 

10. M. Mach 61 b. (cena 
pro nejlepšího senio-
ra), 14.-16. Klára Kos-
telecká, 46 b. (cena pro 
nejvytrvalejšího junio-
ra a skokana roku) atd. 

To však stále ještě 
není z dané neděle 
v š e c h n o !  B o m b a 
v ybuch la v nás led-
ném turnaji o Pohár 
útěchy – J. Pauk naru-
bal famózních 204 b. 
a s obrovským násko-
kem vyhrál!

Na úplný závěr pak 
dodejme, že celkově se 3. mistrovství 
Radotína v boulo/koulo  zúčastnilo 
62 hráčů. Nechcete si tuto půvabnou 
a napínavou soutěž, milí čtenáři, 
v příštím roce také zkusit?

Šestidílný seriál 3. mistrovství v boulo/koulo

Do finále fieldlakrosové ligy, hraného 
na jeden zápas na atletickém stadionu 
Slavie Praha, se v neděli 8. listopadu 
probojovaly stejné týmy jako vloni: 
LCC a Jižní Město. V obou vzájemných 
zápasech v letošní soutěži sice Custodes 
vyhráli, ale o titulu rozhodovalo až 
superfinále. 

Začátek zápasu byl dlouho přeta-

hovanou bez gólu. Až v 10. minutě 
skóroval za Jižní Město Marek Kytka, 
o dvě minuty později Radek Skála 

vyrovnal. Další podobnou dvojici 
gólů zaznamenali opět Marek Kytka 
a Emil Moravec v 15., resp. 16. mi-
nutě. Závěr první čtvrtiny ale lépe 
zahrálo Jižní Město a díky dvěma 
gólům Pavla Došlého se ujalo vedení 
4:2. Po změně stran sice Radotín 
vyrovnal, ale Pavel Došlý přidal další 
dvě trefy a po dalším gólu na každé 

straně zůstal rozdíl ve skóre v půlce 
zápasu dvougólový. Třetí perioda 
Radotínu nešla. Střely byly nemastné 

neslané, dobře chytal gólman Jižního 
Města Jakub Drozd a naopak útoku 
Jižního Města se dařilo. Když v 51. mi-
nutě zvyšoval Jakub Nosek na rozdíl 
pěti gólů a radotínská hra byla nadále 
mdlá, vypadalo to na změnu na filel-
dlakrosovém trůnu. Před koncem třetí 
čtvrtiny stáhl Radek Skála na 7:11 a vlil 
tak Radotínu trochu naděje do žil. Po 
pauze začali Custodes koncentrovaně 
a důrazně na rozhozech. Potvrdilo se, 
jak důležitá část fieldlakrosové hry to 
je. Jižní Město se 12 minut prakticky 
nedostalo k míči, radotínský útok 
výrazně zlepšil úspěšnost zakončo-
vání a výsledkem byla neuvěřitelná 
sedmigólová šňůra, kterou Custodes 
zvrátili průběh zápasu. V 75. mi-
nutě z dobré šance netrefil Pavel 
Došlý a Vojtěch Weiss z protiútoku 
přidal patnáctou branku Radotína. 
Jižní Město sice zásluhou Došlého 
a Sochny ještě snížilo, ale Custodes 
si už vítězství ohlídali a zápas skončil 
15:13. Custodes tak obhájili fieldlak-
rosový titul a zajistili si nominaci na 
evropský pohár mistrů.

LCC díky skvělé poslední čtvrtině finále
obhájil fieldový titul

Více fotografií naleznete na 
www.flickr.com/photos/lcc-radotin

Rad ot ín št í  b a ske tb al i s té  i  p o  
10. a 11. kole druhé ligy drží první po-
zici ve skupině B.

Přesněji řečeno, o první pozici se 
dělí spolu s BC Benešov. První pro-
s i ncovou sobot u 
zdolali na domácí 
p a l u b o v c e  v ý -
chodočeské BVK 
Holice v poměru 
63:39 a o den pozdě-
ji si dokázali poradit 
s Teslou Pardubice 
88:72. Je už tedy jas-
né, že o první místo 
v první polovině 
soutěže si to rozdají 
v přímém souboji 
v dvojzápase s BC 
B e n e š o v .  P ů j d e 
o  p o s l e d n í  d v ě 
utkání před zimní 
pauzou, druhá liga 
s e  p a k  n a p l n o 
r o z b ě h n e  z a s e 
16. ledna, kdy do Ra-
dotína přijede Sokol 
Darren Chrudim.

„Jde bezesporu 
o zápasy roku. Bere-
me to tak, že pokud 
v obou dokážeme 
zvítězit, tak se naše 
šance na celkové 
prvenství v závěru sezony podstatně 
zvýší. Benešov je spolu s námi určitě 
klub s nejkvalitnějším kádrem v lize, 
což dokazují dosavadní výsledky. Já 
jen doufám, že budeme v plné síle 
a doléčíme některá zranění. Klíčové 
bude vyhrát první zápas v Radotíně, 
který jsme záměrně po vzoru loňské 
sezony přesunuli na pátek, tak aby-
chom maximálně naplnili halu. Chtěl 
bych tímto vyzvat všechny fanoušky, 

kteří třeba nechodí na slabší utkání, 
aby nás přišli podpořit, tentokrát to 
budem opravdu potřebovat, půjde 
o zápas roku,“ říká trenér radotín-
ských basketbalistů Adam Peřinka. 

První utkání proti silnému BC Be-
nešov se odehraje v pátek 18. prosince 
ve 20.15 hodin v radotínské sportovní 
hale. Hned druhý den v sobotu pak 
hráči Radotína nastoupí v Benešově.

Basketbalisty čeká zápas roku 

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

Úspěšná sezóna radotínských lezců

Juniorky a junioři LCC přivezli z Frankfurtu zlato a bronz 
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HEZKÉ  PROŽITÍ
SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH

A  VŠE  NEJLEPŠÍ V  ROCE  2016
PŘEJE 

MĚSTSKÁ  ČÁST PRAHA  16

Městská část Praha 16 zve
na

Koncert Pražské mobilní zvonohry
26. 12. 2015 od 16.00 hodin

v prostoru před radnicí na náměstí sv. Petra a Pavla
klasický vánoční repertoár i populární melodie upravené pro zvony a zvonky

zahraje carilloner Mgr. Radek Rejšek

Nezapomeňte si s sebou vzít svíčku

po koncertu bude následovat od 17.30 hodin
Slavnostní ohňostroj

Přijde společně s tmou, tudíž ho mají šanci vidět i děti!


