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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dosta lo
se mi té cti, že
jako první z kolegů starostů mohu
v tomto sloupku
přivítat jaro.
Božím hodem
velikonočním
končí čas masopustu a většina z nás neskrývá nadšení z přicházejících teplých
dnů a probouzení se přírody. Důvody
k optimismu si v osobním životě určitě
najde každý z nás v sobě a ve svém nejbližším okolí. Dobrá nálada nás ovšem
přejde kdykoli, když se rozhlédneme po
svém městě a po své zemi. V globálním
měřítku je proud špatných zpráv téměř
nekonečný a na jejich rozbor jsou jiné
tiskoviny, proto zpět do České kotliny:
Jak má občan tohoto státu žít s přesvědčením, že se o něho stát v případě
potřeby postará, když není schopen se
postarat ani o to, aby důležitá stavba
byla postavena za nasmlouvané peníze
a hlavně včas, když dovolí, aby kilometr
nově budované dálnice byl několikanásobně dražší, než v okolních podstatně
bohatších zemích, když sociální politika likviduje pracovité a zvýhodňuje
ty, kteří jsou programově od dětství
vychováváni jako přísavky na systému
dávek? Dalších příkladů by se našlo
mnoho a mnoho… Takto kdybychom
hospodařili na komunální úrovni, nemáme na svých místech co pohledávat
a volič by to zcela jistě patřičně ocenil.
Přestože v městských částech postupně
rozšiřujeme obecní majetky výstavbou
občanské vybavenosti, školek a škol,
dotační politika magistrátu se dlouhodobě nemění. To znamená, že vzrůstající provozní náklady hradíme ze zdrojů
plánovaných pro jiné účely, a tak se
finanční rezervy našetřené v minulých
„bohatých“ letech zvolna rozplývají
v platbách za energie a další nutné položky. Je bez debat, že infrastrukturu,
dopravu a další luxus centrální Prahy
vybudovaný a dále budovaný za miliardy korun využívá také většina obyvatel
okrajových částí. To ale neznamená, že
kvalita života zde by měla upadat na
úkor těchto velkých investic. Přestože
tvoříme pouhou desetinu celkového
počtu obyvatel města, měli by se jeho
představitelé vážně zamyslet nad tím,
zdali nestojí za to rozvoj našich čtvrtí
více dlouhodobě podpořit zvýšením
dotací na vlastní investiční akce a provoz. S přáním krásného jara bez vrásek
a starostí
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Hospodaření a rozpočet Prahy 16
Městská část Praha 16 v loňském
roce hospodařila s téměř 2milionovým
přebytkem. Na letošek je sestavený
a čerstvě schválený vyrovnaný rozpočet
startující na 88 milionech korun, financující celou řadu investičních akcí.
Od roku 2007 má radotínská radnice stabilní rozpočet, který je na
začátku roku vždy schvalován jako
vyrovnaný a v tomto posledním 8letém období také dlouhodobě končí
v číslech pohybujících se zpravidla
v kladných hodnotách či kolem nuly.
Od roku 2007, kdy byla provedena
rozsáhlá úsporná opatření zejména
v rámci personálních úspor místního
úřadu, činí výsledky hospodaření kumulativně +17,2 milionu korun.
Za rok 2014 dosáhl přeby tek
1 913 679 Kč, a to přesto, že ještě v posledním čtvrtletí byly dokončovány
rozsáhlé investiční akce včetně výstavby stanovišť podzemních kontej-

nerů či zateplení obecních bytových
domů a rovněž byly dofinancovány
akce probíhající přes
letní prázdniny (rekonstrukce schodiště,
nádvoří i některých
v n i t ř n í c h pr o s t or
základní školy či statické zajištění lávky
přes Berounku).
„Dí k y dobrému
hospodaření a dopadu již dříve realizovaných úspor skončil
vloni rozpočet hlavní
činnosti v téměř
2milionovém plusu, přičemž v ekonomické činnosti byl výsledek dokonce ještě mnohem lepší: +25,8 milionu Kč,“ říká starosta MČ Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík.
Na rok 2015 byl rozpočet městské části připravován v průběhu

Rychlost se měří častěji
„Šestnáctkové“ pracoviště Městské
policie hlavního města Prahy už od
února může měřit rychlost vozidel častěji a na více místech.
Je tomu tak zaprvé díky vloni
hl. m. Prahou schválené úpravě seznamu měřených úseků, kam se nově podařilo začlenit ulice Karlickou a Zderazskou a vrátit Výpadovou, zadruhé
zásluhou zaškolení dostatečného

počtu strážníků. Co se týče měřících
míst, naštěstí již padlo omezení, které
povolovalo pouze 100 sledovaných
úseků na celou Prahu. Druhá překážka, personální, vyplývala především
z policejní praxe přesunu pracovníků

mezi jednotlivými služebnami. V důsledku toho nebylo v Radotíně dost
těch, kteří mohli radar obsluhovat,
a muselo se čekat, až budou vypsána
další školení. Nyní, poté, co byli tři
strážníci odtud a jeden ze Zbraslavi
zaškoleni, již není třeba žádat pro jednotlivá měření o pomoc odjinud.
Od 1. února tak probíhá měření
vždy jednou za týden. Oproti loňskému roku, kdy se
mohlo měřit jednou,
maximálně dvakrát
měsíčně, jde o více
ne ž stoprocent n í
nárůst. Místa pro
měření jsou stanovována nahodile, aby
řidiči nemohli vysledovat pravidelný systém a měření tak co
nejvíce plnilo svou
preventivní funkci.
Jedna ulice je však
do harmonogramu
zařazována častěji,
je to Výpadová. O toto zaměření žádal
radotínský starosta Karel Hanzlík na
základě velmi častého překračování
povolené rychlosti v těchto místech, ale i stížností těch, kteří bydlí

roku 2014, nicméně z důvodu, že
hlavní město Praha nemělo schválený
řádný rozpočet, musela i Městská část
Praha 16 přijmout pouze rozpočtové
provizorium. Díky únorovému za-

sedání pražského zastupitelstva byl
schvalovací proces řádného rozpočtu
zahájen i v Radotíně. Nejprve Rada
(4.3.2015) a následně i Zastupitelstvo
MČ Praha 16 (18.3.2015) schválily
rozpočet v původní výši 88 milionů

Cikánka bezpečnější
Průjezd radotínskou osadou
Cikánka je od konce března bezpečnější. Před nehodovým úsekem je
doplněno nové dopravní značení upozorňující na pohyb chodců ve vozovce
a nastříkáno bylo i vodorovné značení,
tzv. optická psychologická brzda.
Úzké údolí Radotínského potoka,
kde jsou zvláště v zimě teploty o několik stupňů nižší než v okolí a kvůli
nim vozovka dříve namrzá. Navíc
komunikace na vyvýšeném náspu bez
širší krajnice či chodníku a nedodržování nejvyšší povolené rychlosti.

Na granty přes
milion korun
Více než milion na sport a kulturu
rozdělila Městská část Praha 16 ze svého rozpočtu na rok 2015 mezi projekty
z oblasti sportu, kultury a volnočasového vyžití především dětí a mládeže.
Přidělení finančních prostředků
na projekty v oblasti volnočasových
aktivit, sportu a kultury schválilo
18. března Zastupitelstvo městské části
Praha 16 na svém IV. zasedání podle
návrhu předloženého grantovou komisí.
Ze 75 přijatých žádostí bylo vyhověno
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Dostává se Vám do rukou další vydání Novin Prahy 16, informačního měsíčníku pro
správní obvod Prahy 16, tentokrát jeho dubnové číslo. Minulý, březnový sloupek jsem
zahajoval optimistickým popisem příchodu
jarního počasí. Dnes, měsíc po jeho vydání
můžu konstatovat, že nás na některých místech republiky zima ještě hodně potrápila,
a to včetně výrazného ochlazení a bohaté
sněhové nadílky, kterou někteří sportu milovní spoluobčané využili především v době
velikonočních svátků k návštěvě hor a k zalyžování si v relativně dobrých podmínkách.
Věřím však, že to byly poslední záchvěvy
letošní zimy a po tradičním aprílovém počasí
se brzy dočkáme krásných jarních dní, jež
naplno odstartují vegetační období.
Redakční rada však nemůže být, tak jako
další subjekty, zaskočena vrtochy počasí
a musí připravovat články tak, aby vždy
v půlce každého měsíce mohlo být do Vašich
schránek distribuováno aktuální vydání Novin Prahy 16. Nejinak je tomu i nyní. A jaké
zajímavé zprávy se tentokrát dozvíte? Vedle
tradičních pozvánek na kulturně společenské
akce, jejichž nabídka se s příchodem klimaticky příhodnější částí roku bude zvětšovat,
je to třeba důležitá informace o přidělení
volnočasových grantů radotínskou radnicí.
Výsledek a především fakt, že na podporu
činnosti bylo letos díky zodpovědnému
hospodaření městské části rozdáno již více
jak 1 milion korun, přivítají hlavně zástupci
a členové z velké rodiny volnočasových,
sportovních a kulturních subjektů na levém
břehu Berounky. Objektiv času patří druhým
pokračováním zbraslavským divadelníkům,
především pak sérii fotografií z jejich představení z let 1938 až 1944. Řidiči by měli
věnovat zvýšenou pozornost článku o zahájení častějšího a především pravidelného
měření rychlosti na vybraných problémových
komunikacích na Praze 16 Městskou policií
hl. m. Prahy. Začátek jara a vegetačního období je spojen se zvýšenou aktivitou zahrádkářů.
Proto věřím, že pro ně, ale i pro řadu z Vás,
bude velice užitečnou informace o problematice invazních rostlin a o nakládání a svozu
bioodpadu, včetně časového harmonogramu
přistavení kontejnerů. To, že sportovní sezóna
je opět v plném proudu se dozvíte na straně 9,
kde naleznete hned několik článků s touto
tématikou spolu s upoutávkou na blížící se
již 22. ročník mezinárodního turnaje v boxlakrosu, unikátního turnaje, jehož se účastní
i profesionální hráči z Kanady a Spojených
států. Toliko upoutávka na některé z článků.
V redakční radě však již dnes pracujeme
na přípravě květnového vydání periodika,
které bude spojeno s připomenutím výročí
70 let od konce 2. světové války. Rádi bychom
přinesli zajímavé články popisující květnové
dny roku 1945 na soutoku Vltavy a Berounky a především pak hrdinské činy místních
občanů, které byly v některých případech
i v posledních dnech války zaplaceny cenou
nejvyšší, a to lidskými životy.
Zajímavé čtení přeje
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Nešiřte invazní rostliny

Hospodaření a rozpočet Prahy 16
korun v příjmech i výdajích.
„Startovací“ rozpočet je tedy o necelé 4 miliony korun vyšší než v loňském
roce, ale bohužel v tom nehraje roli
dotace na výkon státní správy. Ta, přes
navýšení platů všech zaměstnanců ve
veřejné sféře týkajícího se i všech pracovníků MČ Praha 16, však zůstala na

prakticky stejné úrovni, letos je opět
ve výši kolem 16 milionů korun.
Naopak více financí do Radotína přiteče v neinvestiční dotaci od hlavního
města Prahy, přes redukci schválenou
pražským zastupitelstvem to bude
více než 40 milionů Kč. Třetím pilířem
rozpočtu je výnos z vlastní ekonomické
činnosti (rozpočtovaný na 18,4 mil. Kč),
z něhož je například prioritně financována obnova bytového fondu.
Naopak výdaje již na „startovní
čáře“ počítají s mnoha investičními
akcemi. „Vedle dofinancování již vloni
částečně krytých projektů se počítá se
zahájením řady nových. Jednoznačně
největším výdajem v této oblasti jsou
další mnohamilionové investice do

postupné a rozsáhlé modernizace
bytového fondu,“ vysvětluje starosta
Hanzlík. Jejich hlavní součástí bude
pokračování zateplení objektů na
Sídlišti a rovněž realizace opatření
na snížení radonu v bytech tamtéž
(cel kem v kapitole rozpočtováno
7,75 milion korun).
Nemalé finanční prostředky si vyžádá Místo u řeky,
kde však bude většina kryta z dotace
(vlastní prostředky
cca 0,9 mil. Kč). Dalšími akcemi v řádu
1 milionu Kč bude
příprava a první stavební práce v okolí
připravovaného
bazénu, který by měl
navázat na přírodní
koupaliště (biotop
za školou), a pak také rekonstrukce
hřbitovů. Menšími akcemi pak budou
cyklostezka Rymaň, oprava další lávky
na Radotínském potoce (vloni zrekonstruován mostek u mateřské školy) či
rekonstrukce fontány v parčíku mezi
ulicemi Vrážská a Věštínská.
Podrobnější informace o investičních akcích připravujeme do příštího
vydání NP16.

Rozpočet městské části na rok 2015
i srovnávací řady (tabulky a grafy)
za roky 2001 až 2014 naleznete
v plném rozsahu na nových webových stránkách MČ na adrese
www.praha16.eu/finance.

Podzemní kontejnery už fungují
Ve středu 1. dubna byly oficiálně
uvedeny do provozu všechny podzemní
velkoobjemové kontejnery umístěné
v Městské části Praha 16 a plně tak nahrazují stávající povrchové kontejnery
na separovaný odpad.

Pod zemí jsou nyní „popelnice“ na
pěti místech – tři stanoviště mají sestavy pro papír, sklo a plast: na náměstí
Osvoboditelů mezi nákupním centrem

a ulicí Na Betonce, na Sídlišti poblíž
restaurace Na Výšince a na Horymírově náměstí; další dvě mají i podzemní
nádobu na tetrapakové obaly: na Sídlišti naproti zdravotnickému zařízení
(na místě, kde dosud stály popelnice
na směsný odpad)
a v Prvomájové ulici
u křižovatky s Vinohrady.
Městská část získala část finančních
prostředků na vybudování podzemních
kontejnerů díky
úspěchu v rá mci
58. výzvy operačního
pr o g r a mu Ž i v ot n í
prostředí. Z celkové
ceny 6 943 176 Kč bez DPH zaplatila
radotínská radnice jen deset procent,
zbývajících devadesát procent nákladů
bylo pokryto z peněz fondu.

Prodej kosmetiky s přidanou krádeží?

Oznámení z tísňové linky 156 prověřovala 6. března v 16.45 hod. autohlídka Městské policie v ulici Nýřanská v Radotíně. Oznamovatelka uvedla, že
jí zde dvě ženy nabízely kosmetiku a jedna z nich se přitom snažila sáhnout
do její kabelky a okrást ji. Poté prý obě ženy nasedly do autobusu MHD směr
Velká Chuchle. Hlídka se spojila s oznamovatelkou a v ulici Starochuchelská na
zastávce Kazínská očekávala příjezd autobusu. V něm oznamovatelka označila
obě ženy, které byly vyzvány k vystoupení z autobusu a setrvání na místě do
příjezdu Policie ČR. Obě ženy se dobrovolně řídily pokyny hlídky. Vzhledem
k tomu, že jedna z nich byla cizinka a neměla u sebe žádný doklad totožnosti,
byla na místo přivolána Cizinecká policie ke zjištění totožnosti. Celou záležitost
si poté k dořešení převzala Policie ČR.

Hledaný nalezen

Během běžné hlídkové činnosti se zaměřením na kontroly lokalit s výskytem
osob bez domova, kterou prováděla pěší hlídka Městské policie 10. března ve
Velké Chuchli, byla v 9.30 hod. v ulici U Zahradnictví provedena kontrola muže,
který svou totožnost prokazoval předložením dokladu o ztrátě občanského
průkazu. Následnou lustrací v databázi osob hledaných Policií ČR bylo zjištěno,
že se jedná o osobu hledanou policií. Na základě zjištěných skutečností byla na
místo přivolána Policie ČR, ta si muže převzala k přijetí dalších opatření.

Pouliční vnucovači

Další oznámení z tísňové linky 156 v souvislosti s pochůzkovým prodejem kosmetiky prověřovala autohlídka Městské policie 20. března ve 14.20 hod. v ulici
Věštínská v Radotíně na parkovišti před obchodem Penny Market. Hlídka po
příjezdu na místo spatřila dva muže, kteří přímo na parkovišti vnucovali zákazníkům obchodního domu ke koupi kosmetické přípravky. Hlídka pojala důvodné podezření ze spáchání protiprávního jednání v rozporu s tržním řádem, který
zakazuje pochůzkový prodej na území hl. m. Prahy. Po prokázání totožnosti
a podání vysvětlení oba prodejci odmítli vyřešit celou záležitost s hlídkou na
místě s tím, že prodej je dle jejich názoru na těchto místech povolen. Vzhledem
ke zjištěným skutečnostem bylo protiprávní jednání oznámeno příslušnému
správnímu orgánu ÚMČ Praha 16 k přijetí dalších opatření.
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Prevence je i na zodpovědnosti každého jednotlivce. Rozhodně je třeba
dávat si pozor na to, co chce člověk
pěstovat na své zahradě, nebo co by
dokonce chtěl vysazovat do volné
přírody. Doma si např. slunečnici topinambur ohlídá, problém ovšem nastane, když mu „uteče“. Tomu navíc sám
napomáhá, pokud vyhazuje zahradní
odpad někam za plot – v nejhorším
případě na břeh řeky či potoka. Odtud
se invazní rostliny mohou rozšířit jak
do blízkého okolí, tak i pomocí vodního toku (po dešti či větší vodě) na
daleko větší vzdálenosti.
zpracováno podle materiálu Ekocentra
Koniklec

Proč jsou nepůvodní rostliny v naší
přírodě problémem? Kdy se z nich stávají invazní druhy? A jak předcházet
nebezpečí jejich šíření?
Rostlin, které byly do střední Evropy
z nějakého důvodu (začaly se pěstovat
jako okrasné květiny, píce pro zvěř…)
zavlečeny, je veliké množství. Problémem v naší krajině jsou však nepůvodní invazní druhy. Invaze samotná
je ve své podstatě proces překonávání
bariér geografických, environmentálních, reprodukčních, bariér, které
nové rostlině staví do cesty problémy
s rozšiřováním a místní vegetace na
původních stanovištích. Ve chvíli,
kdy tato omezení překoná a začne se
v krajině sama nekontrolovatelně šířit
a vytlačovat domácí floru, stává se invazním druhem.
Invazní rost liny mají v y ni kající schopnost šířit se na vel ké
vzdálenosti – produkují velké množství
semen (bolševník velkolepý), rozmnožují se vegetativně, např. částmi oddenků (všechny křídlatky). Dlouhou
dobu se mohou držet pouze na místě,
kde byly vysazeny, ale náhlá souhra
podmínek důležitých pro jejich šíření
jim uvolní cestu pro invazi do volné
přírody. Likvidace takových porostů
je pak zdlouhavá, finančně náročná
a ne vždy úspěšná.

Kam s bioodpadem?

Všichni Pražané mají možnost
zdarma odkládat zahradní odpad
jak do sběrných dvorů, tak i do kontejnerů, jejichž přistavování během
jarní a podzimní sezóny hradí Hlavní
město Praha. Radotínští jsou na tom
ještě o něco lépe, Technické služby
Praha – Radotín nyní během celého
dubna přistavují dvakrát týdně dva
kontejnery na několik po sobě navazujících stanovišť a pokrývají tak celou zástavbu městské části. Tím spíš
tu není omluvy pro házení odpadu
přes plot.

Svoz BIOodpadu v Radotíně - jaro 2015
Čas přistavení

Čas přistavení

Čas přistavení

Čas přistavení

Tráva, listí

13,00-13,45

14,00-14,45

15,00-15,45

16,00-16,45

Čas přistavení
17,00-17,45

Větve

17,00-17,45

13,00-13,45

14,00-14,45

15,00-15,45

16,00-16,45

čtvrtek
16.4.

Prvomájová x
U Vápenky

Radkovská x
Živcová

Strunkovská x
Strážovská

Otěšínská x
K Višňovce

Nám. Osvoboditelů odstavná plocha
pod Albertem

úterý
21.4.

Macháčkova

Na Rymáni x
K Berounce

Zdická x Vojetická

Garáže
Zderazská

Šárovo kolo

čtvrtek
23.4.

Nám. Osvoboditelů odstavná plocha
pod Albertem

Prvomájová x
U Vápenky

Radkovská x Živcová

Strunkovská x
Strážovská

Otěšínská x
K Višňovce

úterý
28.4.

Šárovo kolo

Macháčkova

Na Rymáni x
K Berounce

Zdická x
Vojetická

Garáže Zderazská

Sběr bioodpadu do velkoobjemových kontejnerů
financovaný Magistrátem hl. m. Prahy
stanoviště

sobota

Strunkovská (vydlážděná plocha cca proti č. pop.
1185)
Vojetická u stanoviště tříděného odpadu

25.4.

čas
9.00-12.00

16.5.

13.00-16.00

Na Rymáni u stanoviště na tříděný odpad

30.5.

13.00-16.00

Zderazská u garáží u stanoviště tříděného odpadu

13.6.

13.00-16.00

Na místě bude přítomna odborná obsluha. Občané mohou odevzdat listí, trávu,
větve, spadané ovoce, neznečištěnou zeminu, případně kuchyňský odpad rostlinného původu. Nelze odevzdávat živočišný odpad.

Natržené bankovky nesmí
obchodníci odmítnout
Nezřídka se nám při placení dostane
do rukou bankovka, které chybí růžek
či část okraje, která je pomačkaná,
natržená nebo dokonce na dva kusy
a slepená izolepou. Nejsou výjimkou
ani bankovky popsané či pomalované.
Co pak s nimi udělat? Je možnost je
odmítnout? A co obchodník, musí je od
nás vždy přijmout?
Stačí malá nepozornost při placení
a snadno se nám do rukou dostane
opotřebovaná nebo dokonce poškozená bankovka. Je tak trochu
jako „černý Petr“, rádi bychom
ji už neměli, ale nikdo ji nechce
přijmout. Co teď? „Rozhodně
nemusíme s každým nepatrným
poškozením běžet do banky, ale
měli bychom umět rozpoznat, zda
můžeme poničenou bankovkou
zaplatit a zda ji musí obchodník
přijmout,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí
právního oddělení dTestu.
Existují jasná pravidla pro přijímání
opotřebovaných a poškozených peněz.
Stává se, že pokladní při placení odmítnou přijmout bankovku s odůvodněním, že poškozené peníze přijímat
nemusí. Ne vždy ale postupují správně. Zatímco bankovky opotřebované
oběhem, typicky pomačkané, odřené,
s narušeným okrajem či zašpiněné,
nelze odmítat, u poškozených se s jejich odmítnutím setkat můžeme.
„Zákon rozlišuje mezi běžným
a nestandardním poškozením. Pro
nás jako fyzické osoby platí, že jiné než
opotřebované bankovky akceptovat
nemusíme. U podnikatelů hraje roli,
jestli jde o fyzickou nebo právnickou
osobu. Režim fyzických osob je stejný,
jedinou výjimkou jsou směnárníci, pro

které platí to, co pro právnické osoby.
Většina obchodníků jako právnické
osoby má povinnost přijímat všechny
bankovky, až na ty nestandardně poškozené a ty poškozené běžně, které ale
nejsou celé,“ vysvětluje Lukáš Zelený.
Celou se pak rozumí i třeba bankovka s chybějícím růžkem ne větším než
2 cm nebo právě natržená bankovka
bez ohledu na délku a počet natržení.
Právnické osoby musí dokonce přijmout i bankovku roztrženou na
dvě části a slepenou lepicí páskou.
Nevadí ani mastná skvrna nebo
čárnutí. A co je důležité, nesmí je
už vracet do oběhu. Nenechme si
tedy namluvit, že bankovku, která
je pouze natržená, nepřijímají.
Výrazně poškozené či úmyslně
poničené peníze do oběhu nepatří. Takové bankovky může odmítnout každý, až na Českou národní
banku a zejména banky provádějící
hotovostní operace. Jenže ty nám ji
zabaví bez náhrady. O nestandardní
poškození, které rozhodně nebylo
způsobeno běžným zacházením, se
jedná v případě ohořelých či zetlelých
bankovek, dále jsou-li roztržené na
více než dvě části nebo mají nečitelný
či proděravělý obrazec. Pokud však
bude bankovka vlivem tepla jen zahnědlá nebo jen propálená, nepokládá
se za ohořelou. Pokud bankovka po
nechtěném vyprání zůstane beze změn
viditelných pouhým okem, obrazec
a některé ochranné prvky jsou rozeznatelné, musí ji obchodník přijmout
a dále do oběhu nevracet, stejně jako
bankovku popsanou či pomalovanou
z jedné strany.

Nově jmenovaný vedoucí Odboru
občansko správního. Na základě
usnesení Rady městské části Praha 16
č. 94/2014 ze dne 10. prosince 2014 bylo
dne 17. prosince 2014 vyhlášeno výběrové řízení na pozici vedoucí Odboru
občansko správního Úřadu městské části
Praha 16. Výběrová komise doporučila
jmenovat do funkce vedoucího Odboru
občansko správního Mgr. Jiannise Georgiou, DiS. Rada městské části Praha 16
se s tímto závěrem ztotožnila a na návrh
tajemníka ÚMČ Praha 16 jej svým usnesením č. 145/2015 ze dne 18. února 2015
jmenovala s účinností od 1. března 2015
do funkce vedoucího Odboru občansko
správního Úřadu městské části Praha 16.
Nově jmenovaná vedoucí Místní knihovny Radotín. Na základě usnesení Rady
městské části Praha 16 č. 84/2014 ze dne
10. prosince 2014 bylo dne 17. prosince
2014 vyhlášeno výběrové řízení na pozici vedoucí Místní knihovny Radotín,
organizační složky zřízené MČ Praha 16.
Výběrová komise doporučila Radě městské části Praha 16 jmenovat do funkce
vedoucí Místní knihovny Radotín
Bc. Michaelu Laškovou. Rada městské
části Praha 16 se s tímto závěrem ztotožnila a na návrh starosty MČ Praha 16
ji svým usnesením č. 146/2015 ze dne
18. února 2015 jmenovala s účinností od
1. března 2015 do funkce vedoucí Místní
knihovny Radotín.
Vítání občánků. Městská část Praha 16
pořádá ve čtvrtek 16. dubna 2015 slavnostní akci „Vítání nejmenších občánků
Radotína“, na níž jsou zvány děti, které
se narodily v období od srpna 2014 do
ledna 2015. Děti budou uvítány jako noví
občánci města Radotína a budou jim předány pamětní knihy s dárečky a květinou
pro maminku. Kvůli konání této slavnosti
bude v dopoledních hodinách zcela uzavřeno pracoviště matrik Odboru občansko správního ÚMČ Praha 16 na adrese
Václava Balého 23/3 v Praze-Radotíně.
O službu CzechPOINT a ověřování je
v této době možné požádat na Odboru
živnostenském ÚMČ Praha 16 na náměstí Osvoboditelů 21/2, a dále také u České
pošty, s. p. na náměstí Osvoboditelů.
Odstávka elektronické podatelny. Z důvodu zprovoznění nové spisové služby
v rámci Úřadu městské části Praha 16
bude ve dnech 24. až 27. dubna 2015
nefunkční elektronická podatelna na
adrese elpodatelna@praha16.eu. Všechny
zásilky, které by v těchto dnech byly odeslány, nebudou ÚMČ Praha 16 doručeny.
Omlouváme se za případné komplikace
a děkujeme za pochopení. Podobné
omezení nyní přichází po 16 letech
bezproblémového fungování stávajícího
technologického systému a je nutné
z důvodu lepšího propojení úřadu na
základní registry veřejné správy a současně uvedení nového systému splňujícího
všechny legislativní požadavky.
Úřad práce mění úřední hodiny. Od
března 2015 se změnily úřední hodiny
Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviště v Radotíně, náměstí Osvoboditelů
732/7, které vyplácí nepojistné sociální
dávky pro žadatele ze správního obvodu
Praha 16 (tzn. z Lipenců, Lochkova, Radotína, Velké Chuchle a Zbraslavi). Úřední hodiny jsou nyní v pondělí 8.00-12.00
hodin a 13.00-17.00 hodin, v úterý 8.0011.00 hodin, ve středu 8.00-12.00 hodin
a 13.00-17.00 hodin a ve čtvrtek 8.0011.00 hodin. V pátek probíhá v době od
8.00 do 11.00 hodin pouze příjem žádostí
o nepojistné sociální dávky.
Radotínská část celorepublikové
akce Ukliďmě Česko. Vyčištění dalšího úseku povodí řeky Berounky se
koná 18. dubna – sraz je v ulici Nad Berounkou přímo u mostu přes řeku, kontaktní telefon je: 603 702 756. Další úklid
se chystá 25. dubna, týkat se bude porostu
podél schodů mezi ulicemi Strážovská
a Radkovská. Sraz je naplánován ve
13.00 hodin nad schody na souřadnicích
N 49° 59.692 E 014° 21.984 (Akce probíhá zároveň jako geocachingová CITO
event). Rukavice a pytle jsou zajištěny
v rámci projektu Ukliďme Česko.
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AKTUALITY - OBJEKTIV ČASU

Cikánka bezpečnější
To jsou hlavní důvody vyšší nehodovosti v krátkém úseku komunikace Na Cikánce spojující Radotín se
Zadní Kopaninou a Ořechem. Třeba
v loňské zimě zde kvůli ledovce skončil v potoce chvíli za osobním autem
i městský autobus.
Díky těmto zjištěním a iniciativě
občanů se začalo uvažovat o úpravě

na této ulici, která by na problematické místo řidiče ještě více upozornila.
Místní obyvatelé původně navrhovali
osazení zpomalovacího prahu, to se
ale už při prvotním místním šetření
za účasti vedení radotínské radnice, silničního správního úřadu pro
Prahu 16 a zástupce Policie ČR ukázalo
jako problematické – a to nejen vzhledem k místním podmínkám (dobržďování před prahem na promrzlé vozovce
by mohlo způsobit další „kolizní události“), jeden z občanů, pod dopisem
podepsaný, na místě hlasitě s prahem
nesouhlasil, pokud by se umístil blíže

jeho nemovitosti. Další nesouhlas přišel od Technické správy komunikací
hl. m. Prahy, která zpomalovací práh
nedoporučila s ohledem na nevhodnost umístění a komplikaci pro provoz
BUS MHD.
Proto jako kompromis byla navržena
úprava a doplnění stávajícího dopravního značení včetně pruhů na vozovce.
Díky odsouhlasení všemi dotčenými je
od konce března dosavadní dopravní
značka IP 25 (zóna) při vjezdu do osady
Cikánka doplněna
o s y mb ol ji ného
nebezpečí a nápis
„chodci ve vozovce“
a umístěno nové
značení A 8 a E 6
(nebezpečí smyku za
mokra) před zatáčkou v osadě v obou
směrech. Dále je
vyznačeno vodorovné značení V 18 (optická psychologická
brzda) při vjezdu do
Cikánky, opět z obou směrů.
Tím ale iniciativa radnice nekončí,
plánují se další úpravy v osadě ze
strany Městské části Praha 16 – například náhrada stávajícího nevyhovujícího přístřešku na zastávce BUS
MHD ve směru k cementárně Radotín a osazení stejného, jaký je ve
směru k Zadní Kopanině. Navíc by
mělo dojít k úpravě celého nástupního prostoru včetně vhodnějšího
umístění kontejnerových stání na
tříděný odpad, na to už je připravena
jednoduchá studie pro realizaci.

Rychlost se měří...
v blízkosti této průjezdní komunikace.
Pro měření jsou k dispozici dva
radary pro celou Prahu 5, autoradar
se však v Radotíně příliš neosvědčil,
proto si sem zapůjčují hlavně ruční
přístroj. Aby ho pokaždé co nejlépe
využili, měří vždy dopoledne na jiném
místě než odpoledne. Různé směry (do
Prahy, z Prahy) se volí i podle denní
doby. Jinde je třeba korigovat rychlost projíždějících vozidel ráno, jinde
odpoledne.
Prozatím se podařilo zvládnout
měření vždy, kdy byl radar zamluven,
a to i po personální stránce. Pokaždé
je totiž třeba vyčlenit pro tuto práci
tři strážníky s autem – 1 měří, 2 staví
„hříšníky“. I z pohledu přihlížejícího
je měření poměrně náročné – v jedné
ruce tyč s přístrojem, v druhé vysílačku, oči upřené na display… Po prvních zkušenostech je to prý zátěžová
zkušenost i po psychické stránce.
Čelit vulgaritě projíždějících řidičů,
kteří mnohdy neváhají i zastavit,
aby ze sebe vypustili hrubé nadávky,
není nic příjemného. Slušnost se na
české silnice asi bude vracet jen velmi pomalu. Přitom právě průběžná
sledování rychlosti by tomu měla
napomoci. Snad se tak stane.

V kterých ulicích se měří:
Elišky Přemyslovny, K Cementárně,
Karlická, Radotínská, Výpadová,
Zderazská
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Na granty přes milion korun
58 z nich, celková suma dotací činí
1 036 670 Kč.
Radotínská radnice tradičně v grantovém řízení přiděluje peníze určené
pro tuto oblast jednak na pořádání
tradičních akcí pro širokou
veřejnost, které se konají
každoročně (jako je např. Radotínská neckyáda, Velké radotínské rodeo, boxlakrosový
Memoriál Aleše Hřebeského,
Vítání jara či Big Beat Fest Párty), dále pak organizacím, které
pracují s mládeží.
Právě sportovní kluby a další sdružení se zaměřením na práci s dětmi
jsou z grantů podporovány nejsilněji –
jmenovitě to jsou LTC Radotín – tenisový klub, Radotínský turistický klub,
Radotínský sportovní klub, SC Radotín, TJ Sokol Radotín, Junák – svaz
skautů a skautek, Sbor dobrovolných
hasičů, Občanské sdružení Petrklíč
(k duši klíč) a další. Opomíjeny však

Mobilní verze stránek
Městská část Praha 16 spustila koncem
března mobilní verzi webových stránek,
která je jednodušší podobou přizpůsobenou chytrým telefonům a tabletům.
Nová podoba je ke stažení na adrese
http://m.praha16.eu. Díky odkazu
v zápatí stránek je ale dostupná i pro
uživatele klasických stolních počítačů
a notebooků (ikona počítače a tabletu).
Na webových stránkách městské části se

nejsou ani organizace pracující se
seniory, jako je třeba poměrně mladý
Klub aktivních a nestárnoucích.
Nejvíce f inančních prostředků
v letošním roce obdrží TJ Sokol Radotín, který má také největší členskou
základnu, a to 718 členů (letos
má částkou 180 000 Kč podpořených celkem 9 projektů).
„Podpora je cílena i jednotlivě na několik mladých
talentů – mezi nimi jsou například Linda Vítová, která patří
k české triatlonové špičce a snaží
se nominovat na letní olympijské hry
v roce 2016 v Riu, nebo devítiletý nadějný cyklista Ondřej Novotný,“ doplňuje starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík.
Na stránkách www.praha16.eu v oblasti Finance – Volnočasové aktivity,
sport a kultura naleznete podrobný
přehled jednotlivých žádostí i přidělených částek.
nadále pracuje, odstraňují se drobné nedostatky a v přípravě je například spuštění webkamery a propojení kalendáře akcí
s rezervačním systémem Kina Radotín.
Správci stránek přivítají jakýkoliv
podnět, který se týká ovladatelnosti,

vzhledu, funkčnosti a koneckonců
i příspěvků na webu Praha16.eu.
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Zbraslavští divadelníci II.

Tentokrát si projdeme fotografie
představení z let 1938 – 1944,
nahlédneme tak na práci
zbraslavských ochotníků (a hostujících profesionálů) v době německé okupace. Z posledního roku války zde není ani jeden snímek – vzhledem k zákazu
pořádání ochotnických přestavení si Družstvo nemohlo stanovit na rok 1945 program.

j e k ti

v

Politické události roku 1938 vrhly svůj stín i na život
Družstva divadelních ochotníků. To, jako nejstarší
kulturní spolek ve Zbraslavi, si bylo vědomo svého
poslání a vracelo se k starším českým autorům.
Výročí 28. října se slavit nesmělo, Stroupežnického hru
„Naši furianti“ tedy sehrálo až 3. prosince 1938

Vrchlického Noc na Karlštejně byla odehrána 17. prosince
1939 jako slavnostní představení k výročí padesátileté
činnosti předsedy družstva divadelních ochotníků
Františka Kvěcha

Další hra Ladislava Stroupežnického Zvíkovský rarášek
(11. března 1939)

Paličova dcera J. K. Tyla byla
uvedena 28. dubna 1940 k zahájení
Českého hudebního máje pořádaného
Místním vedením Národního
souručenství

Jiráskova Lucerna se 27. září 1941 nedohrála,
při scéně pod lipou a posledních symbolických slovech
mlynáře „Běda vašim pomahačům!“ představení ukončil
zákrok četníka. Na snímku mlynář (H. Svoboda)
a sekerník Blaha (F. Kadleček st.)

V představeních hry F. Tetauera Život není sen 18. září
a 2. října 1942 ztvárnila Boženu Němcovou
Jiřina Štěpničková, která v té tobě na Zbraslavi bydlela.
Hru se podařilo uvést navzdory vyhlášení stanného práva
a i přesto, že byla žádost o možnost hrát v sokolovně
říšskými zmocněnci zamítnuta
Vrchlického melodrama Námluvy Pelopovy (3.6.1943) –
Fibichovu hudbu tehdy výborně sehráli na dva klavíry
J. Gottlieb a ředitel Junek

Maryšu v představeních
8. až 10. května 1944 opět ztvárnila
Jiřina Štěpničková, žádná její
fotografie z tohoto představení
se však nedochovala. V tomto roce
musel být přestěhován majetek
Družstva z restaurace U Procházků,
jež byla uzavřena, i ze sokolovny do
kuželníku v restauraci Kotva

Večer tříkrálový Williama Shakespeara (14.12.1940)
Jiráskových ochotnických
slavnostní v Hronově se
Družstvo divadelních
ochotníků poprvé zúčastnilo
v roce 1940, tato fotografie
je z roku 1941, kdy se zájezdu
zúčastnili členové Jurenka,
Neužil, Treybalová, Hasse,
Boučková, Hlavatá, Babula II.,
Zima, Hlavatý, Kadleček
a Chudý (jeden z nich fotil)

Materiály za Zbraslavskou kulturní společnost
poskytl Filip Toušek, připravila Kateřina Drmlová
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Bezpečné jaro 2015
Městská část Praha 16 připravila
ve spolupráci s Policií České republiky
další dopravně-bezpečnostní odpoledne
plné akce a zábavy.
Hlavně děti, ale i dospělí si tu za pomoci policejních preventistů mohou
oživit, jak se bezpečně pohybovat
v silničním provozu na kole, koloběžce, s dětským kočárkem i s kolečkovými bruslemi, ale i jak se má správně
pohybovat chodec na silnici v mlze,
dešti, v hustém sněžení či za soumraku nebo v noci.
Účast přislíbil i BESIP Team se svým
interaktivním simulátorem jízdy na
motocyklu či vozidlem (bez nebezpečí úrazu). Zcela odlišně působí jízda
na trenažéru „bouračky“ v rychlosti
30 km/h – jde o zážitek, který každého
bleskově přesvědčí o nutnosti používání bezpečnostních pásů. Atraktivní
zejména pro rodiče a dospělé jsou
i tzv. „alkoholové brýle“, s kterými si
lze vyzkoušet, čeho všeho je člověk
(ne)schopný pod vlivem alkoholu.
A co tu bude dál? Funkční výstava
dětských zádržných systémů přiblíží
i správný výběr a užívání dětské autosedačky, u stanoviště Ski a Bike centra
Radotín se zase zájemci dozvědí, jak
mít vybavené kolo či jaká je nejvhodnější cyklistická přilba.
Během celého odpoledne si na

AKTUALITY - SPOLEČNOST
jednotlivých soutěžních stanovištích
budou moci „řidiči“ kol, koloběžek,
ale i odstrkovadel vyzkoušet jízdu na
dopravním hřišti řízeném semafory
a jízdu zručnosti pod bedlivým okem
strážníků Městské policie hl. m. Prahy.
V „policejní školce“ se kadetům dostane výcviku a cenných rad, jak se správně chovat při setkání s cizími lidmi,
ale i s nebezpečnými předměty, jako
jsou např. injekční stříkačky. Nejmenší
(a nejen je) pobaví Klauni z Balónkova.
V areálu Biotopu Radotín proběhne
ukázka záchrany tonoucího se člověka
v režii Hasičského záchranného sboru
hlavního města Prahy. Svou ukázku
předvedou i policejní psovodi Policie
ČR se svými čtyřnohými parťáky
a koňská hlídka strážníků Městské policie hlavního města Prahy. Pro účastníky zábavně-poučného odpoledne
jsou připraveny zajímavé hry, soutěže
a kvízy, samozřejmě s drobnou odměnou a průběžným losováním účastnických kartiček jednak o hodnotné ceny,
ale i o vstupenky do Kina Radotín, na
představení v Kulturním středisku,
vstupenek na Biotop Radotín či do sauny sportovní haly Radotín.

Bezpečné jaro 2015 – 25. dubna
13.30-17.00 hodin na Dětském
dopravním hřišti v areálu
ZŠ Praha - Radotín v Loučanské
a v areálu Biotopu Radotín

Jak se připravovaly Velikonoce
Ve vyzdobených třídách v přízemí
druhého stupně radotínské základní
školy se v sobotu 21. března konaly
11. Velikonoční dílny.
Už od vchodu příchozí ovanula
sváteční nálada – z kuchyňky se totiž
linula sladká vůně zdobených figurek
z lineckého těsta.

Naplno jela i stanoviště, kde se vyráběly nejrůznější dekorace: beránci jako
zápich na špejli nebo stojánek na pohlednice, drátkované pestré korálkové
kraslice, barevná jarní přáníčka, malo-

vaní motýly ze sádry, květníky zdobené
ubrouskovou technikou a k nim kelímky s osením, papírový závěs v podobě
slepičky a kuřátek, zajíček rolovaný
z papírové lepenky, vlaštovka na kolíčku či bílá papírová ptačí maska.
Ve školním klubu byl květinový ráj –
vystřihovaly se tu jarní kytice a barevné
hyacinty – a výstava výrobků dětí z keramického kroužku. Dramatický kroužek tentokrát dával „Improdivadlo“: diváci vhodili do osudí jarní témata a dvě
skupiny herců soutěžily, která z nich
nastuduje vylosované zadání lépe.
Dopoledne uteklo jako voda, ale
snad každý si z bohaté nabídky vybral
a domů rozhodně neodcházel s prázdnou. Dvě hodiny po poledni již byla
škola opět „sobotně“ ztichlá a uklizená. Za obojí patří dík všem, kdo se
na přípravě, průběhu i úklidu dílen
podíleli, i MČ Praha 16 a Magistrátu
hl. m. Prahy za grantovou podporu,
návštěvníkům zase za hojnou účast.

Zbraslavské
jarmarky

Kronikář roku
2014

Zbraslavské Pexeso všechny srdečně
zve do nové sezóny farmářských trhů,
které znovu rozběhlo na Zbraslavském
náměstí 11. dubna:
„Přijďte se podívat i nakoupit dobré,

V pondělí 2. března 2015 na jednání
zastupitelstva Městské části Praha Velká Chuchle předal starosta Stanislav
Fresl dlouholetému chuchelskému kronikáři Mgr. Tomáši Hromádkovi ocenění Kronikář roku 2014.
Tato cena je každoročně udělovaná
Sdružením kronikářů Čech, Moravy
a Slezska. To ocenilo především vedení kroniky Velké Chuchle, ale také
vedení kronikářských seminářů, webových stránek sdružení a vydávání
zpravodaje Kroniky a kronikáři.

kvalitní jídlo rostlinného i živočišného
původu, řemeslné výrobky a další zajímavosti přímo od farmářů, výrobců.“
Tentokrát se trh koná 25. dubna,
opět na náměstí. V doprovodném
programu jsou připraveny hry pro
děti. Jarmark bude otevřen od 9.00 do
13.00 hodin.

Tomáš Hromádka s diplomem
kronikáře roku 2014
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Co dělá Žížala z Kanceláře Blaník, když má volno
Mimo jiné hraje v Divadle DNO.
CO je DNO?
Divadlo DNO je nezávislá alternativní
divadelní skupina bez vlastní scény,
kterou založili herci, hudebníci, výtvarníci a studenti v Hradci Králové v roce

2000. Účinkuje na mnoha festivalech
v ČR i v zahraničí a sklízí zasloužený
úspěch i ocenění nejen za alternativní
přínos divadlu. V představeních DNO
kombinuje loutky, staré hračky, hi-technologie a živou hudbu.

KDO je KDO?
Jedním ze zakladatelů DNA je výrazný
autor, režisér a herec Jiří Jelínek. Spolupracuje s divadly Husa na provázku,
Minor, Reduta nebo se Studiem Ypsilon.
Režíroval například Carmen v Městském divadle Zlín. Také
režíroval a napsal pro
Divadlo Husa na provázku variaci na příběh
veronských
milenců
Romeo, Julie a já, v níž
scénu tvoří dvě desítky
vysloužilých ledniček,
které představují předměty i postavy. Tento
slavný příběh vyprávěný naprosto originální
formou a Jelínkovským
stylem zcela jistě dostává nejednoho dospělého
diváka, či divačku, ale i teenagery, opovrhující klasikem…
Dalším pilířem Divadla DNO je
Michal Dalecký. Hrál v Jihočeském
divadle České Budějovice a tři roky
v Divadle Husa na provázku. Je v an-

Klub aktivních a nestárnoucích
Poté, co si v Místní knihovně Radotín
ti aktivnější z nestárnoucích s KAAN
povídali u čaje o nálezu století na Vyšehradě, toho stihli ještě docela dost.
A další akce chystají.
V pátek 20. března, v den zatmění
Slunce, se, taktéž v knihovně, konalo další
setkání při čaji a s mandalami. Ti, kteří se
nebáli, že cestou do knihovny oslepnou, se
potěšili pohledem na zatmění z balkonu
knihovny v 1. poschodí. Poté si stihli nejen
vymalovat mandalu, ale i prohlédnout výstavu obrazů Simonetty Šmídové.
O týden později, v sobotu
28. března, podnikl KAAN výlet na
vrcholek Babka.

A co dál se chystá?
Až do června probíhají v evangelic-

Čaj, jaký tu ještě nebyl
Na jarní Čaj o třetí pořádaný Městskou částí Praha 16 pro radotínské
seniory tentokrát přijal pozvání Jiří Helekal. Že velký sál v radotínské Koruně
zcela zaplní, to se asi čekat dalo, ale že
ho také dokonale roztleská a rozezpívá,
to už předem jasné být nemohlo.
Jak ve svém úvodním slově objasnil
starosta Karel Hanzlík, Jiří Helekal
poměrně nedávno rozšířil řady umělců, kteří jsou v Radotíně doma. Což
zdejší kulturní dění určitě obohatí.
Podle aktivního návštěvníka těchto
akcí Radka Žvaka, „kdo z radotínských seniorů zaváhal a nedorazil,
přišel o neobyčejný kulturní zážitek.
Většina z nás se zvědavostí očekávala,
jak si tento rocker poradí s repertoárem uvedeným na plakátech a určený
výhradně nám, seniorům. Naše překvapení neznalo mezí, když jsme jej

Ruský kroužek při V.A.D
Kulturistky doporučují všem maturantkám a maturantům, ale i příznivcům absurdního divadla Životopisnou
koláž o Daniilu Charmsovi a jeho době,
kterou do Radotína přiveze kladenské
divadlo V.A.D. ve čtvrtek 23. dubna.
Kdo to byl Daniil Charms?
Daniil Juvačev – Charms byl ruský
meziválečný spisovatel, psal zejména
krátké absurdní texty, za které byl
stalinistickým režimem zakazován
a perzekvován. Tento kultovní autor se čte většinou v patnácti a je
populární zejména ve studentském
divadle. To poukazuje na mladého
ducha souboru. Ruský kroužek však
nestaví jen na provařené Charmsovské klasice. Dramatizace známých
absurdních textů a krátké divadelní
črty se v této inscenaci prolínají
s vyprávěním Charmsovy druhé
ženy Mariny Maličové tak, jak ho
publikovala v knize Můj manžel
Daniil Charms.
Co je to Ruský kroužek?

Ruský kroužek je další z řady několika různých uskupení, které vznikají
pro jednotlivé divadelní projekty na
pomezí V.A.D. a okolního kladenského světa. Herci pochází jak z mateřského souboru, tak z místního hospodsko-filosofického podhoubí
Bude divák/divačka inscenaci rozumět?

gažmá v Národním divadle Brno a
spolupracuje s divadlem DNO, divadlem Reduta a Národním divadlem
Pra ha. Své hudební vlohy roz v íjí
v kapelách Eye for an Eye, SEN, Bombarďák a Pískomil se vrací. Můžeme
ho vidět také na TV Stream v nejotevřenější politické satiře posledních let,
seriálu o fiktivní lobbistické kanceláři
Blaník v roli asistenta Žížaly.
DNO už v Koruně předvedlo několik skvělých představeních, například
Hospodin, aneb kdopak by se Boha bar
a nebo Idolls. Tentokrát se vrátí s Fagi.
KDO je FAGI?
Je to pár let, co se na facebooku objevila
„komiksová“ postava „Fagi“. Divadlo
DNO ji oslovilo a jako první může hrát
její komiksy na divadle.

Co uvidíte na klubové scéně Milana Peroutky ve čtvrtek 14. května?
Svět podle Fagi – divoké písně, co
nezařadíte, ale pěkně si na ně zařádíte. Slovní smyčky, co se na nich
jde oběsit. Kabaret, improvizace,
písně, humor, zběsilost v srdci…
kém kostele Na Betonce podvečerní
nedělní setkání s duchovní hudbou, jimiž provází PhDr. Petr Veber, šéfredaktor sekce vážné hudby rozhlasové
stanice Vltava. Ten, kdo by měl zájem,
může ještě stihnout tři z nich: 19. dubna, 17. května a 21. června.
V plánu jsou i jednodenní výlety do
Soběslavi za přírodními památkami,
Plzně a Českých Budějovic, vícedenní
výlet do rekreačního zařízení Chroboly a mnoho pěších výletů do krásných
míst v okolí.

Informace o termínech budou
s časovým předstihem vyvěšeny
na informačních tabulích Městské
části Praha 16.
poznali jinak, než jsme jej znali. Jeho
vystoupení bylo nádherné, repertoár
velice pestrý, od písní lidových, přes
šlágry našeho mládí až po muzikál.
Árie Césara z muzikálu Kleopatra
byla na úrovni operního pěvce. Pan
Helekal dokázal přizpůsobit svůj hlas
přesně žánru té či oné písně. Nakonec
jsme se dočkali i té rockové „divočárny“ z dob jeho mládí. Všechny nás tím
dostal do varu a některé rozdováděl
natolik, že odložili hole a snažili se, jak
se říkávalo, trsat. Své vystoupení obohatil i tím, že nám u moravské písně
zahrál bravurně na housle, jako pravý
primáš! Dovedl překvapit i velice vtipným průvodním slovem. Oplátkou náš
potlesk neznal mezí a donutili jsme jej
k přídavku, zazpíval dávný hit Za rok
se vrátím. Doufáme, že se tak stane!“
Uvidíme, jak si všichni zpracují
své zážitky, Jiří Helekal nabídl možné
uspořádání klasického tanečního čaje
s melodiemi z 50. až 70. let., teď záleží na
místních, jestli budou mít zájem.
Ne, ale to není hlavním cílem.
Inscenace je vytvořená jako koláž
a jejím posláním je informovat prostřednictvím pocitů. Vnímavý divák
si ale plnohodnotný informační zážitek odnese.
23. dubna od 19.00 hodin – Klubová
scéna Milana Peroutky (vchod ze
dvora domu U Koruny)
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TELEVIZNÍ
ANTÉNY
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Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba
technologie pro příjem
televizního a satelitního
signálu.
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Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244
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technologie@centrum.cz
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STRANA 5
Přerůstá vám ZAHRADA přes hlavu?
Jarní workshopy
Konzultace
Kurzy

Laskavá péče
Realizace
Návrhy

tel. 777 222 038 www.kosgarden.cz

Odvykání kouření
až 90% úspěšnost
Závislosti: alkohol, drogy, léky
Telefonické objednávky

604 207 771
224 214 617
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Cena v Kč
Formát
inzerátu
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Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)

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

mobil: 602 839 868

KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SLUŽBY
pro malé a střední obchodní korporace
garance odpovědnosti a zkušenosti
příjemné ceny

ing. Radana Buzková, Praha 5 - Lipence
tel.: 732 884 522
buzkovaradka@seznam.cz
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Koupím chatu nebo dům
v Radotíně
nebo v okolí řeky Berounky
Tel. 737 828 207
MICHAL VAVŘIČKA

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

mobil: 604 404 907
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HORSKÁ CHALUPA

PEC POD SNĚŽKOU – VELKÁ ÚPA
ŠKOLY V PŘÍRODĚ, SOUKROMÉ OSLAVY, DOVOLENÁ
KAPACITA DO 36 OSOB
ABSOLUTNÍ SOUKROMÍ, VENKOVNÍ POSEZENÍ

WWW.CHATA-JABLUNKA.CZ

602 31 51 19
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PVC, KOBERCE,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
DŘEVĚNÉ PODLAHY,
ODBORNÁ MONTÁŽ
KARLICKÁ 10
PRAHA 16 RADOTÍN
WWW.AR-PODLAHY.CZ
info@ar-podlahy.cz
Tel.: 257912736

Informační měsíční periodikum pro
správní obvod Prahy 16. Vydává
Městská část Praha 16.
Adresa redakce:
V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105,
e-mail: noviny@praha16.eu,
http://www.praha16.eu.
Registrováno pod evid. číslem
MK ČR E 14517.
Řídí redakční rada.
Šéfredaktor: Mgr. Karel Hanzlík.
Redaktoři:
Kateřina Drmlová, Jana Hejrová, DiS.,
Ing. Pavel Jirásek,
Mgr. Miroslav Knotek,
Bc. Iveta Krejčí, Věra Peroutková.
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Spolupráce za městské části:
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MČ Lochkov Eva Filipová,
MČ Lipence Michal Popek,
MČ Velká Chuchle Pavel Kováč.
Redakční uzávěrka 3.4.2015.
Vychází 15.4.2015.
Náklad 10 000 výtisků.
Výtisk a distribuce ZDARMA.
Tisk Grafotechna print s.r.o.,
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
Další číslo vyjde 15.5.2015.
Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 30.4.2015. Distribuce do všech poštovních schránek ve správním obvodu
zajištěna prostřednictvím České pošty s.p.
Za obsahovou a věcnou správnost odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí.

ODVOZ a LIKVIDACE
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

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

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

Malířské práce
štuky - laky - stěrka
+ návštěva zdarma!
tel.606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

ČÍSLO 4/2015

17. 4.

17.30
20.00

18. 4.

17.30
20.00

21. 4

17.30
20.00

22. 4.

17.30
20.00

23. 4.

17.30
20.00

24. 4.

17.30
20.00
17.30

25. 4.

28. 4.

20.00
17.30
20.00

29. 4.

17.30

30. 4.

20.00
17.30
20.00

1. 5.

15.30
17.30

2. 5.
5. 5.

20.00
17.30
20.00
17.30
20.00

6. 5.

17.30
20.00

7. 5.

17.30

8. 5.

20.00
15.30
17.30
20.00

9. 5.

17.30
20.00

12. 5.

17.30
20.00

13. 5.

17.30

14. 5.

20.00
17.00
20.00

15. 5.

17.30
20.00

16. 5.

17.30
20.00

KULTURA - SPOLEČNOST

Ovečka Shaun ve filmu GB/Francie
110 Kč
Shaun se rozhodne vyhlásit volný den a užít si nějakou zábavu.
Den ale nakonec bude mnohem akčnější, než by čekal
Králova zahradnice GB
110 Kč
Velká kostýmní podívaná z doby krále Slunce. Co všechno
skrývají zahrady ve Versailles? – Kate Winslet, Alan Rickman
Čarovný les USA
100 Kč
Vtipný a dojemný muzikál představuje klasické pohádkové příběhy
Popelky, Červené Karkulky, Jacka a fazolového stonku a Lociky
Pořád jsem to já USA/Francie
100 Kč
Strhující výkon Julianne Moore, za který byla oceněna Oscarem
Cesta naděje USA/Austrálie
110 Kč
Australský farmář Joshua Connor má zvláštní talent pro hledání vody
pod zemí ve vyprahlé krajině – Russell Crowe, Olga Kurylenko
Diplomacie Francie/SRN
90 Kč
Budoucnost Paříže ve hře vysoké politiky – Andre Dussollier
Čarovný les USA
100 Kč
Pestrobarvec petrklíčový GB
80 Kč
Na chátrajícím šlechtickém sídle se sběratelka motýlů a její milenka
ve svém svébytném světě oddávají sadomasochistickým hrátkám
Králova zahradnice GB
110 Kč
S tváří anděla GB/Itálie
110 Kč
Zavraždila americká studentka v Itálii svou spolubydlící, nebo ne?
Ovečka Shaun ve filmu GB/Francie
110 Kč
Padesát odstínů šedi USA
110 Kč
Chappie USA
120 Kč
Každé dítě má při vstupu na tento svět před sebou slibnou budoucnost,
což platí v případě Chappieho dvojnásob: je to génius. A robot
S tváří anděla GB/ Itálie
110 Kč
Čarovný les USA
100 Kč
Holub seděl na větvi a rozmýšlel o životě Švédsko/Norsko
90 Kč
Jako moderní Don Quijote a Sancho Panza nás dva cestující prodejci
s cetkami vezmou na kaleidoskopickou toulku lidskými touhami
Noční běžec USA
100 Kč
Brooklynský gangster a produktivní zabiják Jimmy Conlon, kdysi
zvaný Hrobník, už zažil lepší časy – Liam Neeson, Joel Kinnaman
Pestrobarvec petrklíčový GB
80 Kč
Druhý báječný hotel Marigold GB/USA
110 Kč
Pokračování úspěšné komedie Báječný hotel Marigold – Judi Dench
Ex machina GB
110 Kč
Dva muži a dívka tvoří součást neobvyklého vztahového trojúhelníku.
Bizarnost jejich soužití podtrhuje fakt, že ona je robot – Alicia Vikander
Paddington GB
80 Kč
Není to obyčejný medvídek. Pochází z temného Peru, nosí červený
klobouk a víc než cokoliv jiného miluje marmeládové sendviče
Vybíjená ČR
90 Kč
Komedie Petra Nikolaeva podle bestselleru Michala Viewegha
Padesát odstínů šedi USA
100 Kč
Pořád jsem to já USA/Francie
100 Kč
Ex machina GB
110 Kč
Kód Enigmy USA/GB
90 Kč
Příběh profesora matematiky a kryptoanalytika Alana Turinga, který se
podílel na prolomení Enigmy – Benedict Cumberbatch, Keira Knightley
Leviatan Rusko (více viz str. 8)
90 Kč
Boj za lidská práva nikdy nekončí – Vladimir Vdovičenkov
Století Miroslava Zikmunda ČR (více viz str. 8)
80 Kč
Znáte skutečný životní příběh Zikmunda a Hanzelky?
Neutečeš USA
110 Kč
Jaké by bylo, kdyby vás po sexu místo lehkých výčitek svědomí začaly
pronásledovat démonické přízraky, které vás budou chtít zabít?
Dejte mi pokoj Francie
110 Kč
Komedie o tom, jak také může skončit snaha poslechnout si v klidu
gramodesku z blešího trhu – Christian Clavier, Carole Bouquet
Klub rváčů – projekt 100 USA/SRN
80 Kč
Paddington GB
80 Kč
Popelka USA
80 Kč
Popelka nově – Lily James, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter
Fakjů pane učiteli SRN
80 Kč
Když mu nad ukrytým lupem postaví tělocvičnu, stane se učitelem
Dejte mi pokoj Francie
110 Kč
Divoké historky Argentina/Španělsko
80 Kč
Divácký hit letošního Cannes – černá povídková komedie o šesti
podobách pomsty a o rozuzleních, nad kterými může zůstat rozum stát
Teorie všeho GB
100 Kč
Životní příběh vědce a fyzika Stephena Hawkinga – Eddie Redmayne
1001 gramů SRN/Francie
90 Kč
Křehký citový život strážkyně prototypu národního kilogramu
Magický hlas rebelky ČR (více viz str. 8)
70 Kč
Kolik toho víte o Martě Kubišové?
Klub rváčů – projekt 100 USA/SRN
80 Kč
AVENGERS: Age of Ultron USA 3D
155/135* Kč
Výpravné pokračování největšího super-hrdinského filmu všech dob
Zabijáci Dánsko/Švédsko
80 Kč
Kdo stojí za 20 let starou sérií vražd a znásilnění? Všechny stopy vedou ke
studentům prestižní internátní školy, odsouzen byl ale místní podivín
Malý pán ČR
110/90* Kč
Velká cesta Malého pána
Šílený Max: Zběsilá cesta Astrálie 3D
130 Kč
Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, je přesvědčen, že
jediný způsob jak přežít, je vydat se na osamělou pouť – Tom Hardy
Ladíme 2 USA
110 Kč
Téměř po třech letech se do kin v dalším filmu vrací „slavná“ dívčí
skupina Bellas v čele s Annou Kendrick
AVENGERS: Age of Ultron USA
120 Kč

Dětská představení:
25. 4.
2. 5.
9. 5.
16. 5.

16.00
16.00
16.00
16.00

Ovečka Shaun ve filmu GB/Francie
Ovečka Shaun ve filmu GB/Francie
Spongebob ve filmu: Houba na suchu USA
Malý pán ČR

110 Kč
110 Kč
100/80* Kč
110/90* Kč

Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
22. 4. 10.00
Cesta ven ČR
50 Kč
110/90* – u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

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

18. dubna
Hlavně nečaruj
aneb kniha kouzel fuč
premiéra pohádky K. Lužné v podání
Divadelního spolku Gaudium
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 15.00 hodin
18. dubna
Flétny v jarním vánku
koncert ZUŠ Klementa Slavického –
soubor Magistri
Modlitebna ČBCE od 16.00 hodin
18. a 19. dubna
Radotín Junior Cup 2015
celostátní turnaj mládeže v badmintonu
Sportovní hala Radotín
více na www.radotincup.cz
19. dubna
Jarní zelené koule
turnaj v pétanque
radotínský bouolodrom v areálu Beach
arény v ulici K Lázním od 13.30 hodin
22. – 23. dubna
Memoriál Aleše Hřebeského
mezinárodní turnaj v boxlakrosu
lakrosová aréna Sokol Radotín
více viz str. 9
23. dubna
Pěvecký koncert
žáků ZUŠ Klementa Slavického
Modlitebna ČBCE od 18.00 hodin
23. dubna
Charms
Životopisná koláž o Daniilu Charmsovi
a jeho době v podání divadla V.A.D.
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
více viz str. 4
25. dubna
Bezpečné jaro
zábavné odpoledne
s dopravně-bezpečnostní tematikou
Dětské dopravní hřiště a Biotop Radotín
13.30-17.00 hodin
více viz str. 4
Upozornění! Koncert původně plánovaný
na 16. dubna je z důvodu vystoupení
H. Ponocného s kapelou Mira Žbirky
přesunut na nový termín:
28. dubna
Circus ponorka
koncert unikátního jednočlenného
orchestru Honzy Ponocného
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
30. dubna
Čarodějnice
zahrají kapely Beer Sanatorium,
Long Silence, Bubny Praha
skákací hrad pro děti i grilování
Říční lázně Radotín od 18.00 hodin
zapálení hranice v 19.00 hodin
6. května
Žákovský koncert
žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin
13. května
Kytarový koncert
žáků ZUŠ Klementa Slavického
Modlitebna ČBCE od 18.00 hodin
8. května
Doggybag
koncert – bluesrock, pop i funk
autorské skladby O. Fencla a M. Noska
v podání vokálu Martiny Hořejší
Říční lázně Radotín od 19.00 hodin
13. května
Violoncellový koncert
žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin
14. května
Svět podle Fagi
divoké písně, kabaret, improvizace
i loutky v humorném vystoupení
Divadla DNO
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
více viz str. 4
16. května
Otevření Biotopu Radotín
odpoledne s hudbou a soutěžemi
„odemykání“ vody otužilými zájemci
více viz str. 10
více na www.praha16.eu
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Philip Kerr – Muž bez dechu
Píše se rok 1943, je měsíc po bitvě
o Stalingrad. Rusové postupují na západ
a do policejního ústředí v Berlíně dorazí
zpráva, že u ruského Smolensku byly
nalezeny ostatky svázaných a zastřelených
polských důstojníků. Vina má padnout
na Němce. Zaměstnanci berlínského
Úřadu pro vyšetřování válečných zločinů
mají za úkol nedopustit, aby Němci měli
na kontě ještě více hříchů, než už mají.
To je také důvodem, proč je třeba dokázat,
že zde vraždili Rusové.
nakladatelství Argo
Marek Skřipský –
Případy inspektora Rádla
Příběhy z první republiky nabízejí
unikátní pohled na práci tehdejší
tajné služby. Zpravodajský inspektor
československé tajné služby a někdejší
legionář Jan Rádl vstupuje do řad
prvorepublikové kontrašpionáže, kde řeší
případy zasahující leckdy i do vysokých
politických kruhů. Mozaika příběhů,
ohraničená dvacátými léty minulého
století, provází čtenáře životem hlavního
hrdiny a jeho kolegů, přátel i nepřátel.
nakladatelství Moba
Alice Horáčková – Vladimíra Čerepková
Když novinářka Alice Horáčková
zpovídala na jaře roku 2012 básnířku
v jejím pařížském bytě, netušila,
že nejdelší rozhovor Vladimíry Čerepkové
zůstane také jejím posledním.
Na Vladimíru Čerepkovou v knize
vzpomíná dvacítka jejích přátel i nepřátel,
milenců i psychiatrů, kolegů i redaktorů
jejích knih... Jsou mezi nimi režisér Juraj
Jakubisko, hudebník Vráťa Brabenec,
básnířka Inka Machulková, herec Pavel
Landovský a přítel Pierre Helzel.
nakladatelství Argo
PRO DĚTI
Helena Žižková – Hafík
Je léto a Martin je sám doma. Skvělé
loňské prázdniny na venkově nemůže
nic nahradit. Ve městě, kam se nedávno
s rodiči přestěhoval, je děsná nuda.
Naštěstí mu náhoda do cesty připlete
malého chlupatého kamaráda
a o dobrodružství je postaráno.
ediční řada Druhé čtení
nakladatelství Albatros
Sarah Moore Fitzgeraldová –
Jablečný koláč naděje
Kniha o dospívání, nejistotách, přátelství
a kouzelných jablečných koláčích, které
znamenají naději. Oscar Dunleavy, který
dělával ty nejlepší jablečné koláče na světě,
je nezvěstný, možná dokonce mrtvý.
Zdá se, že to vlastně nikoho nepřekvapuje.
Až na Meg, jeho nejlepší kamarádku
a jeho mladšího brášku Stevieho.
Obklopeni zármutkem a zmatky
se Meg a Stevie rozhodnou zjistit,
co se Oskarovi opravdu stalo. Společně
se pak učí, co znamená věrnost
a kamarádství, a jak moc důležitá
je síla se nevzdat.
nakladatelství CooBoo
Cyntia Light Brownová –
Úžasné chemické pokusy v kuchyni
Díky této knize mohou děti starší 9 let
experimentovat s materiály, které najdou
doma v kuchyni, a odhalovat při tom
tajemství chemie. Dozví se, co jsou
to atomy, molekuly, pevné látky, kapaliny,
plyny, polymery, jak vypadá periodická
tabulka prvků, a spoustu dalších
informací. Výroba gumového slizu,
různých dobrot a chemické reakce,
které si vyzkouší, jim pomohou ozřejmit
důležité chemické pojmy.
Použité materiály jsou snadno dostupné,
u většiny pokusů je ale vhodná drobná
pomoc dospělé osoby.
nakladatelství Edika
Martin Pitro –
Staré řecké báje a pověsti
Stateční hrdinové, mocní bohové
a nejznámější příběhy z řecké mytologie
v obrázcích, s nadsázkou a humorem!
Řecké báje a pověsti by měl znát každý
kluk či holka. V této knize prastará
vyprávění ožívají, mění se v zábavné
příběhy a děti si je tak snadno zapamatují.
nakladatelství Fragment
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

do 30. dubna
NAPRAHU
autorská výstava Františka Tomíka
galerie Městského domu
ve výpůjční době knihovny
18. dubna
Lidové pašijové hry
prostranství před kostelem sv. Jakuba
od 14.30 hodin
21. dubna
Koncert žáků ZUŠ
obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin
21. dubna
Rozmarné léto
dramatizaci knihy Vladislava Vančury
hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
22. dubna
Mezigenerační poznávání
workshop a přednáška s besedou
PhDr. Ivy A. Volfové
ZŠ Hauptova od 8.30 hodin
23. dubna
Dvojice LaV
písničkový recitál Lukáše Čermáka
(piano, zpěv) a Vlaďky Vohralíkové (zpěv),
rezervace na tel.: 605 340 695
Kavárna u Stromečku od 19.00 hodin
24. dubna
Čarodějnická univerzita
slet čarodějnic a čarodějů všech věkových
kategorií v restauraci Kamínka
od 15.00 hodin
25. dubna
Zbraslavské jarmarky
farmářské trhy
Zbraslavské náměstí 9.00-13.00 hodin
25. dubna
Mach a Šebestová
nová činoherní pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
26. dubna
Jarní koncert
Okrašlovacího spolku Zbraslav
ženský komorní sbor Frangula Chorus
Městský dům Zbraslav od 18.00 hodin
28. dubna
Perníková chaloupka
muzikálová pohádka pro dospělé
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
30. dubna
Koncert žáků ZUŠ
obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin
květen – červen
Historie cyklistiky
výstava v galerii Městského domu
ve výpůjční době knihovny
1. května
Cukroušův mazec 2015
4. ročník MTB cyklistického závodu trek
lesy mezi Zbraslaví, Jílovištěm a Lipenci
Změna programu vyhrazena!
Informace, rezervace, vstupenky: kulturní
odd. ÚMČ Praha-Zbraslav
U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801
kultura@mc-zbraslav.cz
rezervace do Divadla J. Kašky on-line na
www.divadlozbraslav.cz

17. dubna
Montessori herna
pro rodiče s dětmi 2-3,5 let
vstupné 100 Kč, rezervace nutná
9.00-10.30 hodin
28. dubna
Jak naučit hospodařit děti s penězi
přednáška – jak nastavit dětem kapesné,
jak jim předat hravou a názornou formou
potřebné dovednosti
podpořeno z programu
Rodina a ochrana práv dětí MPSV
vstupné 80 Kč, hlídání 50 Kč/dítě
rezervace nutná, 17.00 hodin
Pexoklubovna
otevřený klub pro školní mládež
debaty, přednášky, volná zábava,
tvoření, pohyb – vstup zdarma
každý pátek 13.00-16.00 hodin
10. 4. Hraní Duchové – Bílé historky
24. 4. Video dokument ze života vos
rezervace – recepce: 721 518 248
více na www.pexeso.org
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KLUB RVÁČŮ

MAGICKÝ HLAS REBELKY

Zpěvačka, signatářka a mluvčí Charty 77
Marta Kubišová setrvala se ctí dvacet let
v odporu proti komunistickému režimu.
Když jí bylo dvacet sedm let, byla ve svém
strmém profesním vzletu sestřelena ruskými okupačními tanky, které obsadily
Československo. Marta, trojnásobná Zlatá
slavice z let 1966, 1968 a 1969 a sex symbol
tehdejší doby, se živila lepením pytlíků.
Stres vyvolaný dramatickou změnou života
a normalizační beznadějí vyústil ve zpěvaččinu osobní tragédii. Svůj osud zpěvačka
nesla bez reptání, přestože se stala terčem
výslechů a šikanování ze strany Státní bezpečnosti. V roce 1989 zažila Marta během
sametové revoluce comeback, který by jí
mohla závidět leckterá světová hvězda. Její
Modlitbě naslouchalo plné Václavské náměstí, stala se jedním ze symbolů odporu
proti komunistickému totalitnímu režimu.
Film mapuje zpěvaččinu první i druhou pěveckou kariéru, odkrývá mnohé

z dramatického osobního života a zároveň
mapuje historii Československa v druhé
polovině 20. století. Štáb se zúčastnil několika koncertů Marty Kubišové, navštívil
bývalou zpěvaččinu chalupu, kde podepsala
Chartu 77, jíž se záhy stala mluvčí, a kde
byla po léta sledována Státní bezpečností.
Zpěvačka se ve filmu potká nejen se svými
přáteli z Charty Danou Němcovou, Pavlem
Kohoutem, Vlastimilem Třešňákem a Jaroslavem Hutkou, objeví se v něm i její další
kamarádi Milan Hein, Václav Neckář, Petr
Malásek, Karel Štolba, Fero Fenič, Iva Janžurová a přítelkyně nejbližší – dcera Kateřina.
Součástí dokumentu jsou sekvence z muzikálu Touha jménem Einodis o baronce
Sidonii Nádherné, který měl premiéru
v loňském roce. Postavu Sidonie ve zralém
věku zpívá Marta Kubišová, Sidonii mladou
Aneta Langerová. V písni Život není pes,
která byla složena pro Magický hlas rebelky,
vedou obě tyto zpěvačky dialog o Martině
dvacetiletém zákazu zpívání. Anetě Lange-

Kolia žije v malém městě blízko Barentsova moře na severu Ruska. Hned vedle
domu, kde žije se svou mladou ženou
Lilyou a synem z prvního manželství, má
vlastní autoopravnu. Avšak starosta blízkého města, Vadim Shelevyat, ho chce o dům,
pozemek i práci připravit. Kolia se nenechá
koupit, je neústupný a odmítá se vzdát.
Nejen majetku a vlastní půdy, ale i veškeré
té krásy, která ho již od dětství obklopuje.
Vadim se stává stále více agresivním.
Leviatan se v Bibli objevuje jako mořská
příšera, která vzbuzuje strach. V satanismu
tento tvor zastupuje třetí ze čtyř prvků pekla – jednotnost pořádku a chaosu, hmoty
a antihmoty, jin a jang. omas Hobbes
ve své knize Leviathan přirovnává příšeru
ke státnímu uspořádání, ve kterém má absolutistická moc zabezpečit občanům mír
a ochranu.
Mezinárodně oceňovaný ruský režisér
Andrej Zvjagincev přináší ve svém filmovém díle inspirovaném Hobbesovou knihou
působivý pohled na marný boj jednotlivce
proti autoritám za svá práva a vlastnictví.
Realisticky vyprávěný příběh ve spojení
s kouzlem severské krajiny a majestátní,
podmanivou hudbou činí z filmu Leviatan

Úroveň: lehká
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rové je právě sedmadvacet let, shodou okolností tedy přesně tolik, kolik bylo Martě,
když jí komunisté zakázali zpívat.
Uvede Kino Radotín ve středu
13. 5. 2015 v 17.30 hodin.

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA

LEVIATAN
„Boj za lidská práva nikdy nekončí.“

intenzivní filmový zážitek. Jeho kvality
ocenila porota na MFF v Cannes, která mu
v roce 2014 udělila cenu pro Nejlepší scénář, ale také diváci a filmoví kritici na MFF
Karlovy Vary 2014, kde film zaznamenal
výjimečné ohlasy.
Uvede Kino Radotín v úterý 5. 5. 2015
ve 20.00 hodin.

Všichni znají dvojici slavných cestovatelů Zikmunda a Hanzelku. Všichni znají jejich expedice a knihy. Nikdo neví, jaký žili život.
Jejich zážitky z cest znají miliony lidí na celém světě. Legendární dvojici spojuje 111 tisíc
kilometrů cest, 6,5 milionu prodaných knih
v 11 světových jazycích, 4 celovečerní filmy,
147 dokumentárních a televizních filmů
a přátelství přetrvávající i po smrti.
Miroslav Zikmund - fenomenální cestovatel, fotograf, spisovatel a publicista. Málokdo
ví, že si tento bezmála stoletý muž již sedmdesát let denně píše deník. A nyní odtajnil
své celoživotní osobní vzpomínky…
Životopisný film Století Miroslava Zikmunda
přináší osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, který poznal celý svět.
Byl počat za Habsburků, narodil se pět měsíců
po vzniku první republiky. Přežil 2. světovou
válku, zažil nástup komunismu i jeho pád. StB
byl označen jako „nebezpečná osoba nejvyšší
třídy nebezpečnosti“. Pobýval v Africe, když
zanikal koloniální systém. Setkal se s prezidenty,
seznámil se s Gagarinem i Hillarym.
Zažil nástup demokracie a „všemocného“
kapitalismu…
Vydejme se napříč dějinami a nechme si
vyprávět příběh minulého století prostřednictvím muže, který jej zažil…
Uvede Kino Radotín ve středu 6. 5. 2015
v 17.30 hodin.

Úroveň: těžká

Po tìké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. Poslyte,
nevidìli jsme se u nìkde? Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!
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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 27.4.2015
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tak vlastně používá její vlastní zbraně,
čímž napodobuje konání hrdinů svého filmu, kteří podvratně rozkládají
systém zevnitř. Kluby rváčů rostou
jako houby po dešti, z myšlenkových
pochodů hrstky se stává světonázor
a čím dál tím víc začíná být jasné,
že tahle jízdenka už není zpáteční.
Fincher má obrovský talent vás do
svého filmu vtáhnout, jednoznačně
se identifikovat s hrdiny a zároveň
se s nimi během několika dalších
scén názorově rozejít a s narůstajícím
děsem sledovat jejich nekompromisní
jednání.
Klub rváčů je ale do značné míry
zázrakem okamžiku. Generačním
filmem, kultem a odrazem své doby.
I po všech těch letech ho lze donekonečna interpretovat. Geopoliticky,
sociálně, genderově, z hlediska použitých filmových postupů i hereckých
výkonů. Jistě, lze ho konzumovat
i zcela povrchně - jako naleštěnou
videoklipovou jízdu, která svůj děj
servíruje ve šňůře fotogenických
„scének ze života“, nebo jako slabikář
mladého anarchisty. To by ovšem
znamenalo, že divák nenahlédnul
skrz Fincherovy mimikry a nechal
si skutečné poselství filmu protéct
mezi prsty.
V době premiéry si ostatně s myšlenkově bohatým filmem nevěděli
rady ani producenti. Jak chcete ostatně propagovat komerční biják, který
ukazuje komerci vztyčený prostředníček? Reklamní kampaň se zaměřila
na Brada Pitta a rvačky, které jsou
ovšem ve filmu pouhým zástupným
symbolem. Není divu, že u masového publika snímek propadnul. Po
letech už na své nové publikum útočí
z pozice uznávaného kultu, ale jeho
hrany to nijak neotupilo. Sami se
ostatně můžete přesvědčit, že některé
Fincherovy myšlenky jsou dodnes až
mrazivě aktuální.

LETOŠNÍ LETNÍ PRÁZDNINY MAJÍ 9 TÝDNŮ.
UŽ MÁTE PROGRAM PRO DĚTI?

Jméno
Nìkdejí
hereèky
nájezdník
Kaèírkové

Kloudná

úèelová

Ad aptac e sl av né Pal ahniu k o vy knihy se k nám prostřednictvím
Projektu 100 vrací jako kometa a i po
patnácti letech od premiéry si najde
své publikum. Anarchistický příběh
o rozhněvaných mladých mužích totiž
našel v rukou tehdy teprve se rozebíhajícího Davida Finchera nečekaně
silného spojence. Klub rváčů vznikl
ve stejném roce jako Matrix, a ačkoliv
komerčně v USA propadl a do černých
čísel ho dostalo až chápavější evropské
publikum, oslovil mladou generaci minimálně stejně silně jako do reality se
probouzející Neo. Tam, kde bratři Wachovští pro vymanění z tenat systému
použili kung-fu a superhrdinské manýry, Fincher útočí stejně tak vizuálním
pozlátkem, jako nosnými myšlenkami,
které ve vás budou hlodat ještě dlouho
po skončení filmu.
Za přesný zásah do mozkových závitů určitě může i mimořádně šťastná
ruka při obsazení. Edward Norton je
dokonalou nádobou pro všechny Palahniukovy motivy a okamžiky, kdy
se na diváka obrací se zakrváceným
šklebem, jsou silnější, než všechny
Fincherovy trikové exhibice. I v těch
je ale víc nápadů než ve vyprázdněných blockbusterových produkcích,
ve kterých by divák čekal právě Brada
Pitta. Jeho postava v Klubu rváčů
je kalibr, na němž si vylámaly zuby
i ostřílenější herecké kapacity, jenže
Pitt zvládá v roli Tylera Durdena nejen fyzickou, ale i duševní proměnu.
A právě pouto mezi oběma hlavními
herci drží film navzdory Fincherově
mnohdy až hyperaktivní režii pevně
ukotvený v centru divákovy pozornosti. Chytne, a nepustí.
Hlavní a vedlejší postavy jsou tu
záchytným bodem, pomyslnými skobami při výstupu na katarzní vrchol.
Fincher totiž zběsile uhání kupředu
a zhmotňuje dialogy pomocí agresivní
videoklipové estetiky. Proti komerci
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Příměstské tábory s angličtinou
v Radotíně
Příměstské tábory jsou určeny
všem dětem, které nemohou nebo
nechtějí jet na klasický tábor, kde by
odloučeny od rodičů a zůstá9byly
valy na něm přes noc. Od pondělí
3do pátku nabízejí aktivní program
ve spojení s angličtinou, který je
6přizpůsoben věku dětí. Rodič dítě
ráno přiveze a odpoledne zase
5vyzvedne. Součástí ceny je pitný

a stravovací režim i veškeré vstupy.
„Zájem o tento typ táborů každoročně roste“, uvádí Eva Havránková,
marketingová manažerka Channel
Crossings. „Na základě poptávky
jsme zdvojnásobili počet turnusů
a tábory nabízíme i na první a poslední týden prázdnin, které jsou
zkrácené. Rodiče oceňují každý den,
kdy nepotřebují z práce volno. Komunikace na těchto táborech probíhá z velké části v angličtině, děti
ji používají při výletech do okolních
měst, při cestě vlakem i například
na návštěvě ZOO. Nová slovíčka se
tak jen hrnou a děti si ani neuvědomí, že se něco „učí“, dodává.
Detailní informace k jednotlivým
táborům najdete na uvedených webových stránkách. Některé termíny
jsou již téměř zaplněny, proto příliš
nečekejte s rezervací míst.
Channel Crossings, Vrážská 238,
Praha 5 - Radotín

4 Rozpis termínů příměstských táborů
7 s jazykovou školou Channel Crossings:
2
věková kategorie
termíny
cena
1
1. 7. – 3. 7. 2015
1 790 korun
příměstský
tábor
pro
děti
6–8
let
7.
7.
–
10.
7.
2015
2
390 korun
8
www.chc.cz/tabor6-8

13. 7. – 17. 7. 2015
24. 8. – 28. 8. 2015

2 990 korun
2 990 korun

příměstský tábor pro děti 9–12 let
www.chc.cz/tabor9-12

1. 7. – 3. 7. 2015
7. 7. – 10. 7. 2015
13. 7. – 17. 7. 2015
24. 8. – 28. 8. 2015

1 790 korun
2 390 korun
2 990 korun
2 990 korun

příměstský tábor pro děti 13–15
let www.chc.cz/tabor13-15

1. 7. – 3. 7. 2015
7. 7. – 10. 7. 2015
13. 7. – 17. 7. 2015
24. 8. – 28. 8. 2015

1 680 korun
2 240 korun
2 800 korun
2 800 korun

Tžká – Tžká
ešení – ešení
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Prohra, přesto historický úspěch basketbalistů
Basketbalisté RSK obsadili druhé
místo v letošním ročníku poháru Pražského basketbalového svazu. V druhém,
a tedy i rozhodujícím utkání finálové
série, podlehli klubu VŠTJ Stavební Fakulta o pouhé 4 body, v součtu s prvním
zápasem celkem o 9 bodů.
Jedná se však o jeden z největších
úspěchů klubu v rámci celé jeho
67 let dlouhé historie. Úspěchem ještě
větším je pak vyprodaná radotínská
sportovní hala, kde finálovému střetnutí přihlíželo ve fantastické atmosféře přes 250 diváků.
“Máme spočítáno, že na zápas přišlo
237 platících diváků, ovšem v hale jich
nakonec bylo ještě o pár desítek více,
protože někteří přicházeli i v průběhu
druhé čtvrtiny, kdy už byl prodej zastaven. To se stalo poprvé v dějinách
Pražského basketbalového svazu, což
považuji za absolutní senzaci. Dokázali jsme vyprodat zápas na úrovni páté
nejvyšší soutěže v republice, což je

v konkurenci ostatních sportů v Praze
obrovský úspěch,“ říká předseda klubu
a trenér Adam Peřinka.
Zápasu od začátku podle očekávání

kralovaly obrany a ve skvělé atmosféře, ke které přispěl i kotel fanoušků
Stavební Fakulty, se hrál velmi vyrovnaný zápas. Nebylo tedy překvapením,
když poločas skončil s velmi nízkým
skóre 22:24 ve prospěch hostů. V druhém poločase se hra opět vyrovnávala

a definitivní zlom nastal minutu
a čtyřicet sekund před koncem – hosté
dokázali dvakrát za sebou získat
útočný doskok po trestných hodech
a následně vypíchnout míč
a skórovat.
Vítězem poháru se tak
stala s výsledkem +9 bodů
v obou zápasech VŠTJ Stavební Fakulta. Poháry pro
vicemistra a vítěze jí při slavnostní ceremonii předal starosta Městské části Praha 16
Karel Hanzlík.
Pro radotínské basketbalisty je teď prioritou play
off Přeboru B, které začne za
14 dní. V něm je cílem jen vítězství,
a tedy postup o soutěž výš.
Více informací pro fanoušky,
včetně videí, fotografií, rozhovorů
a reportů ze všech utkání na
www.facebook.com/BKRadotin

Úspěchy a naděje radotínského badmintonu
Sokol Meteor Praha – Radotín zažívá
silné období. Napříč všemi věkovými
kategoriemi se jeho hráči a hráčky pravidelně umísťují na medailových pozicích, jak na turnajích oblastní (krajské)
úrovně, tak i na těch republikových.
V soutěžích družstev si dorost složený
z hráčů vinořské větve oddílu vybojoval
v polovině března cenný bronz na Mistrovství republiky v Českém Krumlově.
Jejich mladší spoluhráči trénující v radotínské hale si v krajské soutěži družstev
žáků do 13 let dokázali poradit se všemi
soupeři. Extraligový tým dospělých se
probojoval do finále a v době těsně po
redakční uzávěrce (11. – 12. dubna) ve
Vinoři ve velice slibném složení týmu
bojoval o letošní titul.
V soutěžích jednotlivců Meteor
zaznamenal cenná vítězství na turnaji
v Kralupech nad Vltavou, kam se sjela
řada hráčů z celé republiky. V kategorii U11 se radoval z vítězství radotín-

ský Tomáš Bláha, ve starších dívkách
nedala soupeřkám šanci Barča Ledvinková a cenné stříbro mezi staršími
chlapci vybojoval Michal Forejt.

Poslední březnový víkend přinesl
dvě 3. místa Matěje Hubáčka (ve dvouhře a čtyřhře) z celostátního turnaje
GP A v U17.
Nejdůležitější turnaje jednotlivců
zdejší žáky a juniory čekají na Mistrovství ČR, kam si vybojovali postup ve
všech věkových kategoriích. V nejmladší
kategorii U13 má největší šanci na dobré
umístění Katka Mikelová, dominující
letos pražské oblasti, hodně si věří i stále
lepší Ema Staňková. V kategorii U15 lze,
podle její letošní výkonnosti, očekávat
medaile od Adély Vackové – útočit na
titul bude ve všech disciplínách. Adélu
zde ještě doplní Katka, která si postup
na mistrovství ve starší kategorii vybojovala na pražském přeboru. Mezi nejstaršími hráči je želízkem v ohni Matěj
Hubáček, ten hodlá obhájit bronzovou
medaili ve čtyřhře z loňského roku a bude se snažit o medaili ve dvouhře.

XXII. ročník Memoriálu Aleše Hřebeského zná účastníky a skupiny
Ve čtvrtek 19. března byl za přítomnosti televizních kamer slavnostně
rozlosován 22. ročník Memoriálu Aleše
Hřebeského. Letošní ročník má opět jedno nej: rekordních patnáct národností
na jednadvacet týmů. Tři české týmy,
v čele s domácími LCC, jsou tak ve výrazné menšině.
Turnaji bude letos předcházet série
přípravných zápasů národních reprezentací startující v pátek 17. dubna.
Hlavním motivem zápasů je příprava na
zářijové mistrovství světa v americkém

Buffalu. Během čtyř dnů se v Radotíně
představí reprezentace Finska, Izraele,

Rozdělení do skupin:

A: Turku Titans (FIN), Goldstar Tel Aviv (ISR), Bundeswehr Lacrosse (GER)
B: Vienna Monarchs (AUT), TJ Malešice (CZE), Helan Gĺr Lacrosse (SWE)
C: SK Lacrosse Jižní Město (CZE), London Knights (ENG), Team Germany (GER)
D: LC Custodes (CZE), Regina Heat (CAN), Istanbul Sultans (TUR)
E: Pioneers (CAN), Bats Bratislava (SVK), Glasgow Clydesiders (SCO)
F: Megamen (USA), Nova Scotia Privateers (CAN), Team EuroLaxCo (FRA)
G: Green Gaels (CAN), Riggers (IRL), Polish Eagles (POL)
Irska, Švýcarska, Německa a juniorské
a seniorské reprezentace ČR. Festival
box lacrossu tak bude výrazně delší.
Vlastní turnaj začne ve středu
22. dubna a opět slibuje
atraktivní podívanou.
Nováčk y turnaje jsou
týmy Helan Gĺr Lacrosse
z e Švé d s k a , I s t a nbu l
Sultans z Turecka a další
kanadský tým z hlavního města provincie
Saskatchewan – Regina
Heat. Ze známějších
týmů se opět představí několikanásobní vítězové Megamen z Bostonu

Green Gaels, z Toronta, Pioneers
z Vancouveru a Privateers z Halifaxu.
Mezi týmy, které by mohly překvapit,
je možné počítat izraelský Goldstar Tel
Aviv, finské Turku Titans, rakouské
Vienna Monarchs a irské Riggers.
Tradiční páteční exhibiční večer
bude mít letos nově podobu mezikontinentálního zápasu mezi výběry
Evropy a Severní Ameriky a stane se
tak jedním z vrcholů turnaje.
Sobotní program se odehraje ve
znamení semifinálových zápasů a večerního finále.
více na www.ahmemorial.cz

Radotínská volejbalová liga láká k síti podvanácté
Každé září rozehrávají amatérští volejbalisté svou ligu v radotínské sportovní
hale. A ani tuto sezónu tomu není jinak.
Na lety prověřeném formátu soutěže
se nic nezměnilo – hracím dnem zůstává úterý od 19.30 do 22.00 hodin.
Letošní ročník nese pořadové číslo
dvanáct. Stejně jako ty předchozí,
i tento prošel malými kosmetickými
změnami. Bohužel, ligu opustil jeden
ze zakládajících týmů – Gymnázium
Oty Pavla, který v předchozích letech
vždy figuroval na předních příčkách
tabulky. Naštěstí se pokaždé objeví
nějaký týmový nováček, který vnese
do Radotínské haly svěží vítr, tentokrát
jím je družstvo složené z rusovlasých

žen a pražských hasičů, Los Bomberos.
Pamětníků počátku soutěže sice
ubývá, stále se však pár „spiritů“ soutěže drží na svých postech. Tahounem
družstva, které letos vévodí tabulce
– Old Stars, není nikdo jiný než Rudolf
„Strejda“ Sluka, který společně se svou
ženou Janou a kapitánem Černošických Kouzelníků, Lubošem Kořínkem,
zdejší skromnou ligu zakládal.
Letošní vývoj soutěže je plný překvapení. Čelo tabulky sice dle očekávání zaplňují již zmínění Oldi spolu
s Ekont Eagels a tradičně také Sokolem
Zbraslav (dříve Vidláci z Vraného). Na
paty jim však překvapivě šlape tým
Torpédo Modřany, který letos předvá-

dí velmi pěkné a přesvědčivé výkony,
a také Tygříci, kteří na poslední chvíli
zabojovali a urvali si body před závěrem soutěže. Spodní část tabulky
oproti předchozím ročníkům obsadili
Kouzelníci z Černošic a netradičně ji
zcela uzavírají Přírodní bědy.
Nic však ještě není rozhodnuto!
13. června se všichni borci a volejbalové
divy Radotínské ligy společně utkají
na závěrečném turnaji na Černošické
antuce. Tento den, tradičně ve znamení
pohody, dobrého piva a sportovních
zážitků ukončí dvanáctý ročník soutěže. Všichni příznivci volejbalu jsou
srdečně zváni: Přijďte se podívat a zafandit!
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Mikeshovi nikdo nestačil

Po pětiměsíční zimní přestávce byla
první dubnovou neděli v Conseq Parku
Velká Chuchle zahájena nová dostihová sezóna. Vrcholem premiérového
odpoledne byl 89. LERAM Gomba handicap na trati 1200 metrů pro čtyřleté
a starší koně.
Favoritem dostihu byl populární
šestiletý hnědák Mikesh ze stáje Kelso
Stables, který s podporou žokeje Jiřího Chaloupky svou roli s přehledem
naplnil. Závod ale oproti
svým zvyklostem rozběhl
v zadní části pole, zatímco
na čele ostře nastoupili
Prince Orpen a Hello Hobby. V koncovce však Mikeshovi nevadila ani nejvyšší
nesená hmotnost a silným
zrychlením si jistě o délku
a čtvrt připsal již osmé vítězství kariéry. Na druhém
místě finišoval zkušený

ryzák Kendy s žokejem Radkem Koplíkem a pod vedením žokeje Tomáše
Lukáška třetí skončil čtyřletý talent
Nine ou Four, který tak už popáté
v řadě obsadil v jedničkovém dostihu
stupně vítězů. Nejlepší pětici doplnili
lídři první poloviny trati Hello Hobby
a Prince Orpen.
Další výsledky najdete na
www.velka-chuchle.cz

Rozpis dostihů:

neděle 19. dubna od14.00 hodin – 58. Velká dubnová cena Erste Factoring
neděle 26. dubna od14.00 hodin – 10. Memoriál Jaroslava Maška
neděle 3. května od14.00 hodin – 67. Jarní cena klisen Alavis
neděle 10. května od 13.00 hodin – 94. Velká jarní cena Holdingu Rabbit CZ
neděle 17. května od14.00 hodin – 66. Velká květnová cena

Druhá sezóna golfových kurzů
pro seniory
Slavíček Golf Academy v pondělí
16. března na Zbraslavi oficiálně zahájila
letošní golfovou výuku Univerzity 3. věku.
Úspěšný projekt pořádaný společně
s Vysokou školou ekonomickou a Prague City Golf Zbraslav probíhá již druhým rokem. Jeho cílem je přiblížit golf

měr je 69 let a nejstarší účastník letos
v červenci oslaví 79. narozeniny.“
S myšlenkou Univerzity 3. věku
přišel už na podzim roku 2013 ředitel
Slavíček Golf Academy Tomáš Slavíček,
který usiluje o popularizaci golfu mezi
širokou veřejností. „Právě Univerzita
3. věku je jednou z příležitostí změnit
vnímání golfu a představit jej jako prostředek zdravého využití volného času.“
První kurzy se rozběhly loni v srpnu a jednalo se vůbec o první podobný
projekt zaměřený na výuku golfu seniorů v České republice. Minulý ročník
úspěšně absolvovalo 38 studentů,
z nichž většina pokračuje letos v kurzech pro pokročilé.

seniorům, kteří se rádi vzdělávají a současně chtějí i ve zralém věku zůstat
aktivní. Těm přináší možnost získat
ve 13 vyučovacích týdnech teoretické
poznatky o golfu, naučit se základy hry
a v případě loňských absolventů dále
rozvíjet své golfové schopnosti.
Kvůli velkému zájmu jsou letos
studenti rozděleni do tří skupin po
dvaceti dle úrovně znalostí, „v jarním
semestru výuka probíhá každý týden
pondělí a čtvrtek, vždy ve 4 vyučovacích hodinách na Zbraslavi,“ uvádí
garant za oblast vzdělávání seniorů
v SLGA, docent Zdeněk Vojtíšek.
O golfové kurzy je, i díky velmi přijatelné ceně, mezi seniory velký zájem.
„Letos se jich přihlásilo 60 a více než
dvě třetiny z nich tvoří dámy,“ říká
doc. Vojtíšek a dodává, „věkový prů-

Slavíček Golf Academy je největší
golfová akademie v České republice, která dnes působí ve čtyřech
tréninkových golfových areálech,
v nichž nabízí programy specializované na výuku dětí. Pod profesionálním vedením trénuje nyní ve
Slavíček Golf Academy na 150 dětí.
Akademie nabízí golfové programy
v celé šíři – od přípravy k vrcholové
hře až po výuku dětí, které se chtějí
věnovat golfu jen rekreačně. Aktivně spolupracuje s mateřskými
školami a dalšími vzdělávacími
zařízeními. Zaměřuje se na golfové
aktivity pro seniory a hendikepované hráče. V roce 2014 získala SLGA
titul Mistra ČR družstev do 14 let.
Více informací na www.slga.cz

Starodávné kuličky: Úspěšná premiéra!
Ač sobotní úklid „kuličkoviště“ za
radotínskou lávkou přes Berounku provázelo půvabné jarní počasí, hru samu
už doprovázel studený severovýchodní
vítr. Ani ten však nesrazil nadšení
a herní zápal 14 účastníků.
Turnaj O Radotínskou skleněnku
byl druhým dílem letošního již třetího
ročníku Mistrovství Radotína v boulo-koulo. Přinesl několik znamenitých
výsledků: Michal Sodja si po debaklu
v kuželkách, kdy skončil předposlední,
výrazně polepšil a získal druhé místo,
jindy úspěšná Jana Haužvicová naopak
propadla a dělila jedenácté a dvanácté místo se sedmiletým Kryštofem
Jiráskem (spolu s třináctou Klárou
Kosteleckou držitel zvláštní ceny pro
nejmladšího účastníka turnaje). Čtvrtá
Jana Mišková potvrdila herní pohodu
a získala – letos už druhou – cenu pro
nejlepší dámu turnaje. Před ní se na třetím místě umístil Mikuláš Michalík.
A vítěz? Již dvojnásobný mistr Radotína v boulo/koulo Luděk Haužvic,

který tedy vede i v celkové klasifikaci
mistrovství: 1. Luděk Haužvic, 33 bodů,
2. Mikuláš Michalík, 30 b., 3. Pavel
Jirásek, 26 b., 4. Jana Mišková, 25 b.,
5. Radek Pauk, 23 b., 6./7. Jan Korynta/
Vladimír Semanco, 22 b., atd.

Dalším podnikem, který připravuje
Oddíl Pétanque Radotín (OPÉRA), bude
v neděli 19. dubna turnaj v pétanque Jarní
zelené koule. Pokračováním bojů o titul
mistra Radotína v boulo/koulo se chystá
7. června, kdy proběhne klání Na minigolf minimísto!
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ZÁBAVA - INZERCE

ČÍSLO

Divadlo Ungelt bude hostovat v Koruně
1. října od 19.00 hodin!
Herecký koncert Zuzany Bydžovské a Hany Maciuchové a skvělý
výkon Sabiny Rojkové
Irskou hospodu a židovské lahůdkářství dělí jen úzká ulička, jejich
m a j i t e l k y, v d o v y, v š a k r o z d ě l u j e n e j e n
náboženství, ale i dávný spor jejich zesnulých
manželů. Dramatický příběh, odehrávající
se v roce 1938 v Chicagu, nepostrádá irský ani
židovský humor.
POZOR! Vzhledem k velkému zájmu rezervace
nutná, předprodej vždy ve středu od 16.00 do
18.00 hodin (15.4.-13.5.)

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

