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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčané

Lochkov se zazelenil
Investičně náročný rok za sebou má 

Lochkov: generální oprava školního 
hřiště, nová parková úprava, první eta-
pa rekonstrukce jedné z obecních ne-
movitostí… Vedle toho zde bylo za celý 
rok vysazeno 33 vzrostlých stromů.

Městská část Praha – Lochkov zůstá-
vá jako ta nejmenší z obvodu Prahy 16 
neprávem trochu stranou, mimo hlav-

ní pozornost. Přitom její centrum se 
rozvíjí v posledních letech intenzivně 
(zejména projekt Lochkov Los) a dal-
ší výstavba je v plánu, a to v prostoru 
bývalého statku i za stávající zástavbou 
na východním okraji. 

Přesto se i zde daří získávat finance 
na přínosné projekty. V roce 2016 to 
byla například generální oprava či 
spíše velká investice na rozšíření a do-
vybavení hřiště, které slouží pro místní 
mateřskou školu: přibyly jak standard-
ní herní prvky (houpačky, skluzavky 
apod.), tak i několik netradičních – na-
příklad letní brouzdaliště ztvárněné 

jako přírodní jezírko, pirátská loď a vše 
bude doplněno biokoutkem, kde si děti 
budou samy pěstovat rostliny. 

„Na tento projekt se nám podařilo 
získat dotaci od hlavního města Prahy 

Hektický závěr 
roku 2016

Jak to již bývá zvykem, koncem 
každého roku se dokončuje řada akcí 
většího i menšího charakteru. Nejinak 
tomu bylo před měsícem v Radotíně, 
kde byly realizovány jak projekty, na 
které radnice obdržela účelově vázané 
finanční prostředky z hlavního města 
Prahy (a měla prostředky využít ještě 
před koncem 2016), tak i schválené 
vlastní záměry. 

O většině projektů jsme již před je-
jich zahájením podrobně informovali 

Základní škola se bude dále rozšiřovat
ce starosty Městské části Praha 16, 
který má v gesci školství a fondy EU. 
Tento krok potvrdilo Zastupitelstvo 
hlavního města Prahy schválením 

usnesení číslo 22/4 ze dne 15. pro-
since 2016. 

„V rámci koncepce rozvoje školního 

ního programu EU Praha – Pól růstu 
ČR s totožným projektem, který jsme 
podávali na konci roku 2015 v rámci 
výzvy ´Navýšení kapacit základního 

vzdělávání .́ Požádali jsme Hlavní 
město Prahu o převedení deseti mi-
lionů na jiný účel v rámci školství,“ 
uvedl Mgr. Miroslav Knotek, zástup-

Stavební ruch v areálu radotínské 
základní školy neutichne ani v roce 
2017. V současné době zde probíhá 
poměrně rozsáhlá přístavba budovy, 
která by měla být dokončena v květnu. 
S dalšími stavebními pracemi by se 
mělo teprve začít. 

V místě stávajícího nevyužívané-
ho atria vznikne zastřešený multi-
funkční prostor s více než dvěma sty 
místy. Sloužit bude nejen pro výuku 
hudební a dramatické výchovy, ale 
i pro konání školních koncertů, další 
zájmové aktivity nebo i pro potřeby 
místní základní umělecké školy 
a kulturního střediska. 

„Na jaře loňského roku jsme získali 
účelovou investiční dotaci od Hlav-
ního města Prahy ve výši 10 milionů 
korun na projekt ´ZŠ Loučanská – 
nástavba dílen´ a mohli jsme tak začít 
stavět. V listopadu 2016 naše městská 
část obdržela dotaci v rámci operač-

Další kontejnery 
půjdou pod zem

Dva roky poté, co byla zprovozněna 
první podzemní „hnízda“ s velkoobje-
movými nádobami na tříděný odpad, se 
jich nyní po Radotíně objeví dalších pět.

Chystaná stavební akce „Čistý Ra-
dotín - vybudování podzemních kon-
tejnerů pro zlepšení systému třídění 
komunálního odpadu 2. etapa“ by po 
dvou letech příprav měla být zahájena 
koncem ledna. 

Projekční příprava dalších staveb se 

Do lednového čísla našich novin patří 
přání do právě se rozbíhajícího roku. 
Těžko najít společného jmenovatele 
pro tužby každého jednotlivého člověka 
mezi těmi, které oslovujeme. Jaká máte 
očekávání od následujících dvanácti 
měsíců? Co byste si přáli ze všeho nej-
víc? Ano, právě to je to, co bychom vám 
zde společně chtěli popřát: aby se splnilo 
to, co nejvíc v tomto roce chcete. To, co 
si přejete z hloubi duše. 

Kdosi řekl, že největším trestem za 
naše přání může být jejich naplnění. Ale 
to snad jen v případě, že byla vyslovena 
v nerozvážnosti, že si ten, kdo je vyslo-
vil, nebyl vědom, čeho si nejvíce váží 
a co nechce nikdy ztratit – výměnou za 
cokoli. Anebo si neuvědomil, že přát si 
něco pro někoho dalšího vyžaduje úctu 
k osobnosti toho druhého. To není jed-
noduché, ale u většiny těch, kdo myslí 
na své blízké, to je snad samozřejmost.

Součástí našeho novoročního přání 
tak je i naděje. Velká naděje v naplnění 
našich tajných očekávání, ale i ta drob-
ná, každodenní. Ta, která zahání černou 
beznaděj i obyčejnou mizernou náladu. 
Ta, s níž věříme, že nepovedl-li se dne-
šek, zítřek to určitě napraví. Ta, která 
nám dává sílu znovu dát šanci těm, kdo 
nás zklamali (a to i sobě samému – pro-
tože sám sebe člověk umí zklamat snad 
nejhůř). A k naději patří i víra – v sebe, 
v naše blízké, v lidi obecně, i v sám 
život. Protože pro toho, kdo by to vše 
odvrhl, mnoho naděje nezbývá.

A věřit je třeba i svému přání. Ne-
považovat ho za příliš nicotné, nebo 
naopak přehnané. Nerozmělňovat ho 
na okamžitá chtění.  Neodhodit ho jen 
proto, že by ostatním mohlo přijít směš-
né či hloupé. 

Ať už si přejete cokoliv, držte se toho. 
Jestli to je opravdu to pravé – my vám 
budeme držet palce, aby se vám vaše 
přání vyplnilo. V pravý čas, v pravé po-
době a mezi těmi pravými lidmi. 

A mezitím si užívejte každého dne 
následujícího roku tak, jak vám to 
vyhovuje (pokud možno tak, aby to ne-
připadalo příliš nevyhovující ostatním 
lidem) i s potřebnou dávkou nadhledu, 
jelikož celá řada věcí není taková, jak 
vypadají na první pohled anebo tak, 
jak se někdy podávají. Proto si nenechte 
vnucovat veřejné mínění od vlivných 
skupin a vlastníků médií, kteří vedle 
nich ve svých rukou soustředí i politic-
kou a ekonomickou moc. 

To vám přeje celá redakce Novin Pra-
hy 16 a jejím jménem

První dny roku 2017 
jsou za námi a mnozí 
si v nových 365 dnech 
začali plnit předsevzetí a 
cíle, která jsme si koncem 
„starého“ roku stanovili. 
Přej i  Vám všem, aby 
nový rok se sedmičkou 
na konci byl pro nás po 
všech stránkách úspěšný. 

To přeji samozřejmě i všem městským částem ze 
správního obvodu Prahy 16 a jejím zástupcům, 
aby se podařilo vykonat a zajistit pro občany 
spoustu potřebných a dobrých věcí. 

Z pohledu radotínské radnice mohu 
zahájit letošní rok hned několika pozitivními 
in for macemi . Tou  pr v n í  j e , ž e  d íky  
dlouhodobě dobrému hospodaření máme 
v rozpočtu, jenž byl schválen na prosincovém 
zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16, historicky 
největší objem vlastních investičních prostředků, 
a to více jak 20 milionů korun. Díky objemu 
investic budeme dále pokračovat v zateplování 
objektů městské části, budeme moci vykoupit 
důležité pozemky například pro pokračování 
výstavby protipovodňových opatření, řešit 
další bezpečnostní opatření v dopravě 
a dofinancovávat projekty, na něž získáme či jsme 
získali prostředky od Hl. města Prahy nebo státu. 

Již dnes mohu napsat o připravovaných třech 
velkých a významných akcích, na které jsme v 
Radotíně získali účelové prostředky. Tou první je 
v závěrečném kvartálu roku zahájení výstavby nové 
hasičské zbrojnice, která nahradí ve vnitrobloku za 
kulturním střediskem Koruna stávající, z hlediska 
současných standardů již zcela nevyhovující objekt 
pro dobrovolné hasiče. O letních prázdninách 
bude zahájeno další navyšování kapacity základní 
školy v Loučanské ulici. V rámci koncepce rozvoje 
areálu 2. stupně bude postavena multifunkční 
aula s dalšími stavebními úpravami, čímž dojde 
k navýšení o dalších šedesát míst a dva nové 
prostory pro samotnou výuku. Tímto krokem by 
měla být budoucnost pro umisťování radotínských 
žáků kapacitně zcela vyřešena. Koncem minulého 
roku Městská část Praha 16 po dlouhodobé 
snaze získala i důležitou účelovou investici ve 
výši 28 milionů Kč na zahájení stavby nové 
protipovodňové betonové stěny v lokalitě Šárovo 
kolo. Ta je dimenzována na ochranu místních 
občanů a jejich nemovitostí proti padesátileté vodě 
s rezervou na průtoky vyšší. V rámci díla dojde k 
odbagrování současného valu, který již dávno 
neplní svoji funkci. Součástí stavby bude i zavedení 
nové splaškové kanalizace a bude rozšířeno těleso 
komunikace. Vybudováním chodníku se ochrání  
chodci před kolizními situacemi s auty a cyklisty 
na zde vedoucí frekventované cyklostezce. Věřím, 
že po realizaci se bude lidem v Šárově kole žít 
přeci jen klidněji. Na tři uvedené akce je vázáno 
získaných „účelových“ 63 milionů Kč. 

V druhé půlce roku 2016 jsme zintenzivněli 
jednání o dalším pokračování budování technické 
vybavenosti (splašková kanalizace, plynofikace) 
s Odborem technické vybavenosti HMP. To, že 
se více jak dva roky v této záležitosti v Radotíně 
nic nedělo a máme stále lokality, které nejsou 
napojeny na moderní infrastrukturu, nás na 
radnici velice trápí. V současné době se dokončuje 
dokumentace pro výběr zhotovitele na stavbu ve 
Zderazské ulici, zbytku Otínské a Lošetické ulici a 
věřím a udělám pro to maximum, aby Hl. město 
Praha tuto stavbu co nejrychleji vysoutěžilo a 
zahájilo, a to ještě v letošním roce. Doufám, že i 
v této záležitosti Vám budu moci dát co nejdříve 
pozitivní informaci.

Klidné a pohodové dny roku 2017 přeje 
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Hektický závěr 
roku 2016

v některém z předchozích čísel NP16, 
proto dnes přinášíme jen rychlý ob-
razový přehled s kratším komentářem 
u šesti nejzajímavějších.

Z oslavy rovnou za volant
Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy při běžné hlídkové činnosti projížděla 
17. prosince v 17.00 hodin přes Zbraslavské náměstí do ulice Elišky Přemyslovny, 
když z vedlejší pozemní komunikace vysokou rychlostí přijíždělo osobní motoro-
vé vozidlo značky Alfa Romeo. Toto vozidlo, jehož řidič nerespektoval dopravní 
značení na Zbraslavském náměstí, nedalo přednost v jízdě autohlídce a odbočilo 
těsně před ní do ulice Elišky Přemyslovny a dále pokračovalo v jízdě vysokou 
rychlostí. Řidič služebního vozidla intenzivně sešlápl brzdový pedál a na místě 
zastavil vozidlo, aby zabránil dopravní nehodě. Vzhledem k okolnostem stráž-
níci pojali důvodné podezření ze spáchání přestupku a za pomoci světelného 
výstražného znamení s rozsvíceným nápisem „STOP“ autohlídka neprodleně za 
vozidlem vyjela. Vozidlo se podařilo dojet a zastavit v ulici Elišky Přemyslovny. 
Ve vozidle se nacházel řidič a spolujezdkyně. Strážníci řidiče vyzvali k předlože-
ní dokladů a podání vysvětlení. Uvedl, že žádné doklady u sebe nemá, a ke své 
osobě sdělil požadované údaje. Vzhledem k tomu, že mluvil velmi nesouvisle 
a z jeho pohybů bylo zřejmé, že obtížně udržuje rovnováhu, vzbudil důvodné 
podezření, že řídil pod vlivem alkoholu, nebo jiné návykové látky. Na dotaz, zda 
požil alkohol před jízdou, odpověděl, že nikoliv. Na opakovaný dotaz již sdělil, že 
v práci měli oslavu a že alkohol požil. Dále upřesnil, že vypil 4 piva a 5 panáků.
U řidiče byla provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v de-
chu s pozitivním výsledkem 2,02 promile. Přivolaná autohlídka Policie ČR, místní 
oddělení Radotín, si na místě řidiče převzala k přijetí dalších opatření.
Návrat ztraceného mobilu
Při běžné hlídkové činnosti v ulici U Starého stadionu nalezla 24. prosince 
v 16.05 hodin pěší hlídka Městské policie hl. m. Prahy na zemi ležící mobilní te-
lefon model LG G3 Cat.6 zlaté barvy –  nepoškozený a funkční. Strážníci sepsali 
Úřední záznam o nálezu a prověřili na místním oddělení Policie ČR Radotín, 
zda není telefon nahlášen jako odcizený s výsledkem negativním. Spokojená ma-
jitelka telefonu se poté dostavila na radotínskou služebnu městské policie, kde 
uvedla, že telefon ztratila, a svůj přístroj si převzala zpět. 

Podívejte se na platnost svého 
řidičského průkazu

V letošním roce by měla postupně 
vypršet platnost více než 800 tisícům 
řidičských průkazů. Jedná se o průkazy, 
které byly vydány v roce 2007 s dobou 
platnosti na 10 let.

Řidiči by si měli platnost svého ři-
dičského průkazu zkontrolovat a včas 
požádat o jeho výměnu. Vyhnou se tak 
frontám a případně riziku pokuty za ne-

platný průkaz. Výměnu zatím provedlo 
podle Ministerstva dopravy 30 % řidičů. 

Největšímu počtu průkazů vyprší plat-
nost během března, října a listopadu. Vý-

měnu lze provést již 3 měsíce před skonče-
ním jejich platnosti a je zcela bezplatná.

Lhůta pro vydání nového průkazu 
je 20 dní. O výměnu lze požádat také 
ve zrychlené lhůtě do pěti pracovních 
dnů. Za expresní vydání si však řidiči 
připlatí 500 korun.

Výměnu lze provést pouze na přísluš-
ném úřadu obce s rozšířenou působnos-
tí podle místa trvalého bydliště řidiče.

V Praze je to pracoviště Odboru do-
pravněsprávních činností Magistrátu 
hl. m. Prahy Na Pankráci 1685/17,19, 
Praha 4, budova Business Centra Vy-
šehrad. K výměně je zapotřebí platný 
průkaz totožnosti, jedna průkazová 
fotografie a současný řidičský průkaz.

Pokud řidič o vydání nového průkazu 
nepožádá včas a bude řídit i po uplynutí 
jeho platnosti, vystavuje se riziku poku-
ty za řízení bez platného průkazu. Za 
tento přestupek hrozí řidiči pokuta na 
místě do 2 tisíc korun, v případě správ-
ního řízení až 2,5 tisíce korun.

Parkoviště „U Ondřeje“ jako 
nástupní plocha páteřní 
cyklotrasy včetně obnoveného 
dětského hřiště

Venkovní 
tělocvična 
nad řekou 
se rozšířila 
o soustavu 
hrazd pro 

streetwork-
outová 
cvičení

Bydlíte v rodinném domě, vytápíte jej starým neekologickým kotlem na uhlí 
a stále přikládáte ručně? Neváhejte využít finančních prostředků z dotací.

Z programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologické-
ho vytápění v domácnostech“ můžete při splnění všech předepsaných podmínek 
(viz níže) získat až 127 500 Kč (85 % ze 150 tis. Kč).

Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva 
s ručním přikládáním v rodinných domech za moderní nízko-emisní tepelné 
zdroje následujícího typu:
» kotle na biomasu s automatickým přikládáním,
» kombinované kotle na uhlí a biomasu s automatickým přikládáním,
» plynové kondenzační kotle, 
» tepelná čerpadla,
případně na instalaci solárního systému, a le pouze současně s instalací
některého z výše uvedených nových zdrojů.

Současně platí předpoklad, že dům splňuje energetické kvalifikační požadavky 
na energetickou třídu „C“. Pokud ne, musí být provedeno alespoň některé mini-
mální opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu tzv. 
mikro-energetická opatření:
» zateplení střechy nebo půdních prostor,
» zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy,
» dílčí zateplení dalších konstrukcí – např. severní fasáda apod.,
» oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů,
» oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního – např. zádveří,
» výměna vstupních a balkonových dveří,
» instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří, 
» výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla.

Energetický specialista buď zpracuje „Průkaz energetické náročnosti“, pokud 
dům splňuje energetickou třídu „C“ nebo vydá „Potvrzení energetického specia-
listy“, čímž potvrdí provedení mikro-energetických opatření.

Finanční prostředky přidělené na tento dotační program mohou uspokojit mi-
nimálně 160 a maximálně 175 žadatelů. V současné době je však podáno pouze 
105 žádostí.

Poskytnutí dotace je v hl. m. Praze podmíněno podáním žádosti včetně všech 
příloh, tzn. až po provedení kompletní výměny tepelného zdroje (nárok zpětně 
i na obměny provedené od 15.7.2015), a to včetně doporučených mikro-energe-
tických opatření. 

Zahájení příjmu žádostí bylo 21. března 2016 a tato možnost stále běží. Žádosti 
se podávají na hlavní podatelně Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 
Praha 1, přízemí budovy.  

Stavba kontejnerů omezí dopravu. 
Z důvodu stavby podzemních kontej-
nerů na tříděný odpad bude v termínu 
od 20. února do 3. března realizová-
na úplná uzavírka v ulici Josefa Kočího 
v úseku cca 20 metrů od křižovatky 
s ulicí Tachovská. Dále dojde v termínu 
od 23. ledna do 10. února k omezení pě-
šího provozu v ulici Prvomájová (v úse-
ku: Grafitová – U Vápenky) a v termínu 
od 8. do 27. února k omezení na ko-
munikaci pro pěší v ulici Loučanská 
(v úseku Macháčkova – K Lázním). 
Zhotovitelem je ALBET stavební, s r.o.
Kam s vánočními stromky? Vyhozené 
vánoční stromky nepatří do nádob 
na směsný odpad, protože tím snižují 
jejich kapacitu. V případě, že máte 
veřejně přístupnou popelnici nebo 
kontejner na směsný odpad (např. na 
sídlišti), lze stromky volně odložit vedle 
nich. V případech činžovních a rodin-
ných domů odkládejte vánoční strom-
ky k nejbližším kontejnerům na tříděný 
odpad. Stromky vyhazujte nejlépe den 
před odvozem komunálního odpadu, 
aby nedocházelo k jejich přílišnému 
hromadění po zbytečně dlouho dobu. 
Stromky jsou do vozů na komunální 
odpad nakládány v běžných svozových 
dnech a jejich odvoz bude probíhat po 
celý leden a únor. Konečná zastávka 
pro vánoční stromky je u specializo-
vaného odběratele, který stromky štěp-
kuje, a tak následně slouží např. jako 
topivo. Znečištěné nebo nedostatečně 
odstrojené stromky putují společně se 
směsným odpadem k energetickému 
využití do ZEVO Malešice. Umělé 
stromky ale nepatří do kontejneru na 
tříděný či směsný odpad, ale do sběrné-
ho dvora (nejbližší je v Praze-Radotíně, 
V Sudech 1488/2). Zajímavou možnost, 
jak naložit s vánočním stromkem, letos 
nabízí mateřská škola Petrklíč. Stačí 
jej odnést na jedno ze sběrných míst 
Petrklíče – buď do Hadravské ulice (na 
zahradu vlevo u vchodu do kanceláře) 
nebo na náměstí Osvoboditelů 6/19, do 
třídy Broučků, která se nachází vedle 
Kulturního střediska „U Koruny“ 
(stromek lze zanechat u hnědých vrat 
domu). Stromečky v Petrklíči rozřežou 
a jednotlivé části využijí dál – jako 
štěpku, na topení, do kompostu atd. 
Bližší informace poskytne Zbyněk 
Váňa, telefon 739 592 585.
Spotřebitelské úvěry a podnikatelé. 
Odbor živnostenský ÚMČ Praha 16 
upozorňuje podnikatele, kterým trvalo 
živnostenské oprávnění k provozování 
vázané živnosti „Poskytování nebo 
zprostředkování spotřebitelského úvě-
ru“, na účinnost zákona č. 257/2016 Sb., 
a to od 1.12.2016. Ten, kdo byl přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
oprávněn poskytovat spotřebitel-
ský úvěr na základě živnostenského 
oprávnění, zprostředkovávat spotřebi-
telský úvěr jiný než na bydlení nebo 
zprostředkovávat spotřebitelský úvěr 
na bydlení, může provozovat tuto čin-
nost na základě dosavadního živnos-
tenského oprávnění, nejdéle však do 
18 měsíců ode dne účinnosti citované-
ho zákona. Podmínkou je, že podnika-
tel podá žádost k České národní bance 
do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
citovaného zákona. Marným uplynu-
tím této lhůty oprávnění zaniká.
Havárie vody a výluky v mobilu. 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
nabízejí bezplatnou službu SMS-INFO, 
tedy zásadní informace o pražské vo-
dohospodářské síti přímo do mobilu. 
Aktuálně ji využívá 28,5 tisíce obyvatel 
metropole, za loňský rok se zvýšil počet 
registrovaných uživatelů o dva tisíce. 
Díky této službě dostává uživatel na 
svůj mobilní telefon zdarma informace 
o všem podstatném, co se vody v Praze 
týká. Počínaje mimořádnými událost-
mi, přes plánované výluky až po aktuál-
ní ceny vodného a stočného. K přístu-
pu ke službě je nutná pouze registrace. 
Zákazníci si službu mohou objednat 
přes webové stránky pvk.cz, zákaznic-
kou linku 840 111 112 a 601 274 274 
či v Zákaznickém centru PVK – 
Dykova 3, Praha 10. Další možností je 
zaslat sms zprávu s textem VEOLIA na 
číslo 720 001 112, na jejímž základě 
operátor klienta kontaktuje a provede 
s ním rychlou a pohodlnou registraci 
služby SMS-INFO.

Kotlíkové dotace pro Pražany

Veškeré informace jak postupovat, jaký nový topný zdroj instalovat, aby 
splňoval předepsané emisní limity, seznam energetických specialistů
a potřebné vzory tiskopisů naleznete na adrese: portalzp.praha.eu/energetika

Zásadní změny, které 
spotřebitelům přinesl rok 2016

Rok 2016 byl na spotřebitelskou legis-
lativu bohatý. Přinesl nový způsob řešení 
spotřebitelských sporů, dodavatelům 
energií zákon nařídil, aby svým zákazní-
kům říkali pravdu, a nový zákon o spotře-
bitelském úvěru má zatočit s lichváři. 

Spotřebitelé mají ze zákona řadu 
práv, ale pokud by se kvůli každé 
zamítnuté reklamaci museli soudit, 
ve výsledku by to vzdali dříve, než 
by spor vůbec začal. Advokáti jsou 
drazí a zákony složité. Právě s tímto 
problémem se Evropská unie rozhodla 
bojovat a její členské státy musely vy-
myslet, jak řešit spotřebitelské spory 
levně a efektivně. „Česká republika 
to vyřešila po svém a spory rozdě-
lila mezi Českou obchodní 
inspekci, Finančního arbitra, 
Český telekomunikační úřad 
a Energetický regulační úřad,“ 
říká Miloš Borovička, právní 
poradce dTestu. „Každá z in-
stitucí ale spory řeší v trochu 
jiném režimu a s jinými pra-
vomocemi vůči spotřebitelům 
a podnikatelům. Například 
ČOI má jen vést strany sporu 
k dohodě a závazně neroz-
hoduje, ostatní rozhodují ve 
správním řízení a rozhod-
nutí má podobné účinky 
jako rozsudek.“ Pro řešení 
sporů v rámci celé Evropské unie 
a především pro pomoc spotřebitelům 
při nákupech ze zahraničních e-shopů 
vznikla tzv. platforma online řešení 
sporů. V každém členském státě má 
teď být instituce, která zahraničním 
spotřebitelům pomůže vyřešit spor 
s místním obchodníkem. Většinou se 
jedná o Evropská spotřebitelská cent-
ra. U nás toto centrum působí při ČOI 
a svou stížnost na evropského podni-
katele můžete vložit na webové adrese 
http://ec.europa.eu/odr. 

Už od ledna 2016 platí také novela 
energetického zákona, která doda-
vatelům elektřiny a plynu nařizuje, 
aby spotřebitelům sdělovali úplné 
a pravdivé informace, které jsou třeba 

pro změnu dodavatele. Od letošního 
roku se rovněž změnila pravidla pro 
zrušení smlouvy na dodávky energií, 
pokud ji spotřebitel uzavřel přes inter-
net, telefon či mimo prostory obvyklé 
k podnikání. Smlouvu lze vypovědět 
až patnáct dní po zahájení dodávek.

Třetí velkou změnou je zcela nový 
zákon o spotřebitelských úvěrech. Ten 
přinesl rozsáhlou regulaci poskyto-
vatelů úvěrů (viz upozornění pro pod-
nikající v tomto oboru v Infoexpresu). 
Předpokládá se, že během dvou let, 
kdy bude probíhat licenční řízení, se 
může jejich počet snížit z dnešních 
desítek tisíc na maximálně několik 
stovek. „Pro spotřebitele je asi nejdůle-

žitější, že se sjednotila pravidla 
prakticky pro všechny spo-
třebitelské úvěry. Pod jednou 
úpravou jsou mikropůjčky 
i hypotéky, což je dobré pro 
lepší informovanost spotřebi-
telů,“ říká Borovička. „Zákon 
tak napřík lad jednotně řeší 
povinnost přezkoumávat, zda 
je zájemce o půjčku schopen 
splácet, ale i předčasné spla-
cení hypoték. Omezil také 
sankce, které často spotřebi-
tele likvidovaly více než úroky, 
strop je nastaven maximálně 
na polovinu celkové výše 

úvěru. Pokuta současně nikdy nesmí 
přesáhnout 200 000 Kč.“

Poněkud nenápadně provedl do-
provodný zákon další zásadní změnu 
ve vymáhání pohledávek po spotřebi-
telích – zakázal totiž rozhodčí řízení 
se spotřebiteli. Rozhodčí řízení bylo 
zejména v minulosti zneužíváno pro 
vymáhání dluhů z neplatných smluv 
a neadekvátních pokut. Řada roz-
hodců však dokáže rozhodnout dříve 
než soud a stejně spravedlivě. Největší 
problémy navíc už soudy i novější pra-
vidla pro rozhodce vyřešily. Zmizela 
tak jedna z alternativ, jak řešit problé-
my, a agenda se přesune zpět na soudy. 
To určitě nepřinese zrychlení již tak 
pomalých soudních procesů.

Místo u řeky II. bylo postupně 
osazováno jednotlivými prvky

Rekonstrukce 
chodníků 
na náměstí 
Osvoboditelů

Výměna klasické elektronabíjecí 
stanice ve Vrážské ulici za rychlo-
dobíjecí

Přesazení platanu 
k autobusovému 

terminálu 
kvůli výstavbě 

podzemních 
kontejnerů
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Radotínské vily, vilky, domy a domečky V.

Lochkov se zazelenil
ve výši 1 milionu korun, takže z vlast-
ního rozpočtu městské části jsme 
doplatili jen zhruba 120 tisíc korun,“ 
uvedla pro Noviny Prahy 16 Eva Fili-
pová, zástupkyně starosty. 

V těsném sousedství nového hřiště 
a budovy úřadu MČ vyrůstá také nový 
parčík – základ, tedy lavičky v zeleni 
a s nově vysazenými vzrostlými stro-
my kolem, je již hotov. I zde Lochkov-
ští vycházeli z finančního příspěvku 
ve výši 150 tisíc Kč, tentokráte daru od 
Českomoravského cementu.

Náročnější investiční akcí, která 
začala loni a bude pokračovat i v ro-
ce 2017, je rekonstrukce obecního 
objektu v ulici V Oudolku, v němž 
je v přízemí klempírna. Dokončena 
je stavební úprava v prvním patře, 
objekt je zateplen a má novou fasádu. 
Vloni se do něj z vlastních prostředků 
MČ proinvestovalo téměř půl milionu 
korun. A to nejsou vůbec malé pení-
ze: „Investiční prostředky městské 
části na celý rok jsou zhruba ve výši 
2,3 milionu korun,“ upřesňuje mís-
tostarostka Filipová.

Nicméně srdce milovníků zeleně 
ani zde nechřadne. Městská část 
během roku vysadila 10 vzrostlých 
stromů a na podzim přidala dalších 
23 – zazelenilo se nejen okolí úřadu 
a hřiště, ale výrazně i nová stezka 
mezi Lochkovem a Slivencem, kde 
dosud kromě nízkého neudržovaného 
porostu nebyla zeleň vůbec žádná.

     

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

Znovu míříme do Vrážské ulice – tentokrát obhlédneme nádraží a bývalý hotel „U ventilátoru“.

Pohled na obě stavby od 
Říháku v roce 1910 – světlá 

budova před továrním 
komínem je hotel 

„U ventilátoru“, uprostřed 
v popředí je nádraží

Hotel
„Ventilátor“

nádraží

Hotel a restaurace U ventilátoru 
v roce 1910 – v čase své největší 
slávy. Umístěn byl přímo 
v areálu továrny na ventilátory – 
nad vrtulí ve středovém štítě 
je i její název JANKA a SPOL., 
vlevo pak i datum založení 
podniku 1872 (v tom roce ovšem 
Jan Janka svou dílnu otevřel 
v Dlouhé ulici v Praze, do 
Radotína provoz přemístil až 
roku 1907)

Silnice od hostince
U Portlandu vedla k nádraží 

v roce 1914 trochu jinou 
trasou než nyní, dokonce tu 

působí dojmem, jakoby ústila 
přímo do zahrady restaurace 
U Ventilátoru, budova hotelu 

prosvítá mezi stromy

Poté, co opadl zájem o ubytovací 
služby, změnil se hotel 
v administrativní budovu firmy 
Janka a spol. Tou zůstal i po 
zestátnění podniku. Na snímku 
z roku 1977 sice není vidět samotná 
budova, vlajky ČSSR a SSSR před 
ní však nepřehlédnete

Původní kancelářská budova 
s jídelnou byla v roce 2001 rozšířena 
půlkruhovými přístavbami u obou 
štítů. Na záběru je ještě původní 
plot, který později dostal mnohem 
půvabnější podobu

Kolaudace polyfunkčního domu, kde dnes 
sídlí Český archiv vín, proběhla 10.9.2002. 
Schválena zde byla jak prodejna vína, tak 
i kancelářské prostory v 1. a 2. patře a pět 
malometrážních bytů v podkroví. Snímek 
je z 5.1.2017

Pohlédněme od Ventilátoru po Vrážské 
ulice zpět k centru – takhle to u nádraží 
vypadalo v roce 1978

Nejstarší detailní fotografie samotného 
nádraží, kterou máme k dispozici, pochází 
však již z 28.5.1915. Zachytila stavbu 
starou 47 let

Tento snímek 
vznikl patrně 
nedlouho po 
I. sv. válce –
stromky před 
odbavovací 
budovou už značně 
povyrostli, zatím 
je však nikdo 
nepokácel 

Takhle se nádraží vyšňořilo k 10. výročí 
vzniku republiky, stromy přímo před 
budovou už na tomto záběru chybí

Momentka 
z konce války 
zabírá kromě 

nádraží (a konvoje 
vlasovců)

i benzinovou 
čerpací stanici 

Bří Zikmundů na 
drážním pozemku 

před čp. 204

V roce 1999 celý komplex (i s přístavbou z roku 
1947) ještě na svou rekonstrukci čekal, k té došlo 
až o jedenáct let později

Současná podoba nádraží při pohledu z ulice...

…a z druhého nástupiště

Základní škola...
areálu padla volba na vybudování 
multifunkční auly s dalšími staveb-
ními úpravami, čímž dojde k navý-
šení kapacity školy o dalších 60 míst 
a dva nové prostory pro samotnou 
výuku,“ dodává Knotek. Ze současné 
sborovny, která již nyní kapacitně 
nestačí, vznikne nová třída. Protože 
učebny nad jídelnou slouží pro výu-
ku prvních a druhých tříd a zároveň 
pro družinu a kapacita kabinetů je 
nedostatečná, učitelé nemají dosta-
tečný prostor pro přípravu na výuku 
a zázemí, je součástí projektu ná-
stavba nad současný vchod do školní 
jídelny, kde vznikne kabinet pro vyu-
čující prvního stupně. 

Multifunkční aula o přibližných 
rozměrech 17 krát 18 metrů bude 
vybavena základní režií, ozvučením, 
osvětlením a projektorem s plátnem. 
Hlediště bude do poloviny vysouvací, 
tak aby diváci v zadních řadách měli 
dobrý výhled. Jeviště bude v dnešní 
úrovni, z něj se bude moci vstupovat 
do šatny pro účinkující. „Kapacit-
ně by mohl nahradit představení, 
která se konají v Kulturním stře-
disku a jsou vyprodaná právě kvůli 
menší kapacitě velkého sálu domu 
„U Koruny“ na náměstí Osvobodi-
telů. Konstrukce střechy bude tvořit 
architektonicky velmi výrazný prvek, 
který zajímavě změní vzhled školy,“ 
doplňuje Knotek.

opravdu rozeběhla hned poté, co byla 
k užívání předána první zanořená sta-
noviště pro tříděný odpad, tedy v červ-
nu 2015. Po stavebním řízení však ještě 
následovalo posouzení a schválení 
dotace z Operačního programu život-
ního prostředí a výběr zhotovitele.

Vzhledem k tomu, že se do výbě-
rového řízení přihlásily pouze dvě 
firmy, z nichž jedna na žádost, aby 

Tradičně je adventní čas věnován 
i posezením s našimi nejstaršími spolu-
občany. Na to nezapomíná ani radotín-
ská radnice, která pro ně připravuje jak 
Čaj o třetí (uskutečnil se 6. prosince), 
tak i speciální kulturní program pro 
všechny klienty pečovatelské služby – 
vloni se akce konala 8. prosince. 

Muzikálové melodie i další dobře 
známé skladby rozezněly radotínský 
d ů m  s  p e č o v a t e l s k o u  s l u ž b o u 
v ulici K Cementárně ve čtvrtek 
8. prosince 2016. Mimořádně hojná 
návštěva klientů svědčí o velké 
oblibě pořadů umělecké agentury 
Petra Kubece, která každým rokem 
v adventním čase rozvíří jinak 
poklidné místní „vody“.

Zmíněná akce však byla v něčem 
neopakovatelná – vedle osvědčené 

hudby a vánočního rozjímání starosty 
Mgr. Karla Hanzlíka (vždy spojeného
s  v e l k ý m  p o d ě k o v á n í m  v š e m 
pečovatelkám za jejich celoroční 
obětavou práci pro klienty) totiž on 
i jeho zástupce Mgr. Miroslav Knotek 

mohli pogratulovat k významnému 
životnímu jubileu vedoucí Pečovatelské 
služby Praha – Radotín Mgr. Ivaně 
Krásné, která jej shodou okolností 
měla právě přesně v tento den.

Každý ze seniorů si z akce odnesl 
nejen pěknou vzpomínku, ale též 
praktický dárek do letošního roku.

Odpoledne patřilo nejen seniorům

Další kontejnery 
půjdou pod zem

vysvětlila mimořádně nízkou nabíd-
kovou cenu, odpověděla oznámením, 
že ze soutěže o zakázku odstupuje, 
bude stavbu provádět radotínská 
ALBET stavební, spol. s r.o.

Nově budovaná stanoviště budou mít 
stejnou podobu jako ta, která se již dva 
roky využívají. První, které se začne 
stavět koncem ledna, bude v ulici Pr-
vomájová, proti vyústění s Býšovskou, 
další v plotě školy v Loučanské ulici 
(nad vchodem do školní družiny) má na 
stavbu vyhrazen únor, hnízdo na místě 
stěhovaného stromu u křižovatky ulic 
Josefa Kočího a Tachovská by se mělo 
budovat na přelomu února a března, ve 

Věštínské u konečné zastávky autobu-
sových linek 120 a 245 během března. 
Poslední stavba na náměstí Osvobodi-
telů pod opěrnou zdí průchodu u pošty 
si vyžádá i zbudování nového zvýšené-
ho přechodu pro chodce (o němž jsme 
psali v NP16 č. 11/2016). Ta má termín 
pro obě stavební akce určen od polovi-
ny března do konce dubna.

Na všech místech si práce s těžkou 
mechanizací vyžádají dopravní ome-
zení. Prozatím jsou schválena na třech 
z nich: v ulicích Josefa Kočího, Prvo-
májová a Loučanská. Jejich konkrétní 
podobu a termín naleznete v Infoex-
presu na straně 2.



šišky s  čepičkou (dvě nadšenkyně 
ze školy jich dopředu uháčkovaly 

rovných 100!), vystřihoval skládací 
stromeček a vyráběl jiný – s krabičkou 
na překvapení.

Na posledním stanovišti se stáčely 
klasické medové svíčky, vyráběly 
zajímavé kroucené ozdoby a stříhaly 
krepové hvězdy.
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STALO SE Máj přiveze Její pastorkyni 
K 60. výročí své existence se pražský 

divadelní soubor MÁJ rozhodl pustit 
do něčeho těžšího, než je jeho obvyklá 
pohádkovo-komediální produkce z po-
sledních let.

Principálka Magdalena Mikešová 
oslovila pana režiséra Jaroslava Kodeše 
(působícího v souborech Tyl Rakovník 
a Rádobydivadlo Klapý), aby vybral za 
tímto účelem nějakou zajímavou hru, 
ve které by se dala realizovat touha po 
ambicióznějším projektu. A takto se 
na stůl dostal text Gabriely Preissové 
Její pastorkyňa.

Jaroslava Kodeše text Preissové již 

několik let šimral u nosu. Jak říká, 
jedná se o čisté drama živoucích 
postav, které je přenositelné i do 
dnešní doby. Soubor se trochu obával 
vyčpělosti tématu, kdo ještě dnes 
řeší, zda-li má dívka nemanželské 
dítě a s kým, nakonec však všichni 
podlehli skvěle vystavenému dramatu 
a napsaným postavám. Téma dítěte 
je vlastně jen jakýmsi odrazovým 
m ů s t k e m  k  d r a m a t u  m n o h e m  
většímu: nezdravé sociální interakci 
vedoucí k fanatismu.

Do realizace se vrhli i mnozí hosté 
mimo soubor MÁJ. Tvorby hudby na 
lidové texty se ujal radotínský Stanislav 
Grossmann. Byť se nejedná o muzikál, 

ve hře zazní jeho sedm upravených 
lidových písní, za čímž stojí hodně 
práce. Korepetice zpěvu připadla 
dalšímu externistovi, Pavlu Holubovi 
(z Divadla Refektář), který tak naplno 
využil své působení ve smíšeném 
pěveckém souboru Lucky Voice Band, 
a jemuž se tvrdou a postupnou prací 
podařilo vykřesat (doufejme, že) ladný 
zvuk z nepěveckého divadelního 
souboru.

Významnou součást celé hry tvoří 
scéna a kostýmy. Pan režisér Kodeš 
neponechal nic náhodě a ke spolupráci 
si přizval profesionálního výtvarníka 

p a n a  M i r o s l a v a 
K rá le ,  pů sobíc í ho 
m i m o  j i n é  n a p ř . 
v pražských divadlech 
Palace a v Rytířské či 
v Moravském divadle 
v Olomouci. Návrhy 
b y l y  k o u z e l n é , 
zároveň však vyvstal 
p r o b l é m  s  j e j i c h 
rea l izací . Scény se 
ujali Pavel Vadlejch 
a František Tvaroha, 
zkušení to výrobci 
m á jov s k ýc h  s c é n . 
Avšak velice složitě 
vypadající kostýmy 
přesahovaly současné 

májovské schopnosti a odvahu. Další 
extrémně důležitou posilou se tak 
stala radotínská Vlasta Pilařová, která 
se do úkolu zahryzla jako jagdteriér 
do jezevce a vyprodukovala téměř 
nadpozemsky působící kostýmní 
celek, který bezesporu celou hru 
podtrhuje z vnějšku.

Vlasta Pilařová z radotínského 
souboru Gaudium je součástí této 
hry nejen jako neuvěřitelná šička 
kostýmů, nýbrž i v alternaci jako 
jedna ze Stařenek. A tak si ji jako 
diváci můžete užít přímo na jevišti.

Gabr ie la  Prei s sová neměla se 
svým dramatem zpočátku úspěch. 
Premiéra činoherní hry Její pastorkyňa 

9. listopadu 1890 na Národním divadle se 
stala prakticky skandálem. Odsoudila 
ji jak kritika, tak diváci. Tento 
neúspěch Preissovou natolik zasáhl, 
že uvažovala o tom, že přestane 

zcela psát. O 25 let později její látku 
přetavil Leoš Janáček do opery známé 
pod názvem Jenůfa. Ta dokonce 
dosá h la ce losvětového úspěchu 
a Preissovou p odnít i la k sepsání 
románu Její pastorkyňa. Jeden a ten 
samý sujet tak dostal hned tři různé 
žánrové kabátky – činoherní, operní 
a prozaický, což o jeho kvalitě samo 
o sobě něco vypovídá.

Přijďte se podívat na představení 
Její Pastorkyně divadla Máj do KS 
v domě U Koruny v sobotu 28. ledna 
2017 a posuďte sami, jestli vás dokáže 
tato téměř 130 let stará hra přivézt 
k zamyšlení a třeba i dojmout.

Divadlo MÁJ Praha – Gabriela 
Preissová: Její pastorkyňa, 28. ledna 
od 19.00 hodin v Kulturním 
středisku Radotín v domě 
U Koruny, délka představení:
75 min (bez přestávky)

Jak se vánočně tvořilo

poradí kde bydlet, koho a co navštívit, 
seznámí vás s Kubánci žijícími u nás 
i Češkami žijícími na Kubě i s tím, jak 
se žije bez internetu…
Srí Lanka – ostrov krásy

Jiří Kráčalík, je zakladatelem Me-

zinárodního festivalu outdorových 
filmů, největšího soutěžního festivalu 
svého žánru na světě, který je pořádán 
v desítkách měst ČR a SR.  Je to pod-
nikatel, cestovatel, fotograf, filmař, pu-
blicista a scenárista, jehož originální 
dokumenty a besedy ve vás vyvolávají 
pocit, že jste tam byli s ním.

V jeho komponovaném cestopisném 
pořadu s filmem, hudbou i fotografie-
mi společně navštívíme pozoruhodný 
ostrov v Indickém oceánu, který je 
pro mnohé ostrovem nejkrásnějším. 
Navštívíme úžasnou tropickou příro-
du a divoká zvířata v místním safari. 
Prohlédneme si řadu budhistických 
památek. Setkáme se s místními 
domorodci třeba i na čajových plantá-
žích. Navštívíme kouzelné smaragdo-
vé pobřeží tohoto ostrova.

Dva cestopisné komponované pořady  
se zanedlouho chystají v Koruně.

„Pravá“ Kuba – to bude multimedi-
ální show s tancem, hudbou, doutníky 
a filmem očima ženy – cestovatelky.  
Šéfredaktorka časopisu Cykloturisti-
ka a zakladatelka projektu Ostrovní 
ženská cykloturistika Slávka Chrpová 
je dobrodružná žena, skvělá pozorova-
telka, tanečnice a vypravěčka. 

„Živá Kuba. To je slabé slovo. Kuba 
je extatická a živočišná, je smyslná 
jako kubánská salsa, hravá jako její 
moře, tajemná jako santerické kulty, 
milá jako její lidé. Postupně se vám 
vrývá pod kůži, začnete ji vnímat všemi 
smysly, až najednou zjistíte, že už se jí 
nezbavíte, protože jste se zamilovali na 
celý život. I přesto, že její lidé žijí v od-
kazu revoluce, i přesto, že každý den 
musejí žít takřka z ničeho, zachovávají 
si svoji tvář a především svůj humor, 
kterým vás nakazí…“ říká Slávka Chr-
pová. Pokud chcete na Kubu vyrazit, 

Kuba očima ženy a Srí lanka očima muže

Kuba – středa 25. ledna od
19.00 hodin v Kulturním středisku 
Radotín v domě U Koruny, vstupné 
100 Kč
Srí Lanka – středa 15. února od 
19.00 hodin tamtéž, vstupné 100 Kč

Vynikající komedie finského drama-
tika Bengta Ahlforse z divadelního pro-
středí se uhnízdí v Koruně. A s ní hned 
dva Zindulkové najednou!

O čem se bude hrát? Načrtněme si vý-
chozí situaci: mladá, ambiciózní autorka 
přináší zkušenému herci, chystajícímu 
se na odpočinek, k posouzení svou hru. 
Psaní je pro ni pomstou partnerovi, kte-
rý ji opustil. Stárnoucí herec čeká jen na 
doktora, aby potvrdil jeho podezření, že 
má příznaky nějaké choroby…

Co se z toho vyvine, si můžete jen 
představovat – nebo se na to raději 
přijít podívat. Ale nezapomeňte si včas 
zakoupit lístky.

Iluzionisté se Zindulkou

Ilizionisté (hrají: Stanislav 
Zindulka, Olga Ženíšková a Jakub 
Zindulka) – 22. února od 19.00 
hodin v Kulturním středisku 
Radotín v domě U Koruny, vstupné 
360 Kč, rezervace nutná

V posledním srpnovém týdnu vy-
vstala k Vánočním dílnám radotínské 
základní školy zásadní otázka – konat, 
či nekonat?

To proto, že ve škole probíhá roz-
sáhlá přístavba budovy a je zavřené 
přízemní křídlo i klub, kde běžně 
dílny probíhají. Naštěstí padlo roz-
hodnutí nezklamat věrné příznivce 
akce. I v omezeném prostoru se pak 
podařilo pro návštěvníky připravit 
dílny v obvyklém standardu.

Na třinácti stanovištích byla připra-
vena opravdu bohatá nabídka výrobků 
a každý si mohl vybrat dle svého vku-
su i schopností: do kuchyňky lákaly 
návštěvníky voňavé vánočky pečené 
v květináčku a ozdobené čerstvými 
perníčky; v jedné ze tříd děti vystři-
hovaly roztomilého zlatého andělíčka 
nebo vyráběly hvězdičky ze skleně-
ných perliček a nechyběla ani krásná 
vánoční přání; jinde se zdobily ozdoby 
drobnými korálky nebo třpytivými 
glittery, vyráběl svícen a šily filcové 
minitaštičky na zelenou větvičku.

O dveře dál se rodily roztomilé 

Ve sborovně dramatický kroužek 
pod vedení paní učitelky Matrasové 
připravil divadelní představení „Klo-
kaní Vánoce“, které potěšilo malé 
i velké diváky. A ani letos nechyběla 

p a n í  H l a v á č k o v á  s e 
svou nabídkou různých 
výtvarných potřeb.

Tvůrčí dopoledne opět 
velice rychle uteklo a ná-
vštěvníci odcházeli s pl-
nými krabicemi či košíky 
vlastnoručně vyrobených 
dárků. Jejich hojná účast, 
úsměv a milá slova oce-
nění práce organizátorů 
jsou, spolu s příjemnou 
atmosférou, smyslem celé 
akce. Takže díky jim!

Dík patří i Městské čás-
ti Praha 16 a Magistrátu 
hl. m. Praha za grantové 
dotace, bez kterých by se 

dílny nemohly uskutečnit, ale hlav-
ně všem, kdo se na dílnách podíleli 
nebo je pomohli připravit, a zejmé-
na žákům, kteří obětovali volnou 
sobotu a přišli pomáhat menším 
spolužákům.

chu zahraje Taneční orchestr Hlavsa Or-
chestra. (Na www.hlavsa-orchestra.cz 
si můžete poslechnout, zda vám bude 
jejich styl vyhovovat.) Pečlivě se pro 
tuto událost připravuje jak výzdoba, tak 

i přebohatá tombola.
Stejně tak je již přichys-

tán předprodej lístků: 
vstupné se drží na 170 Kč, 
místenky na 30 Kč, stejně 
jako lístek do tomboly. Sa-
motný prodej vstupenek 
a místenek bude probíhat 
v Kulturním středisku 
Radotín v domě U Koru-
ny od pondělí 30. ledna do 
středy 1. února a v pon-
dělí 6. února od 16.00 do
18.00 hodin.

Po dvadvacáté se v pátek 10. února 
bude v radotínské sokolovně tančit na 
Radotínském bálu.

I letos se představí pro zdejší taneční 
scénu  noví hudebníci – k tanci i posle-

Máte chuť tančit? Je tu Radotínský bál

Vánoční trh, který 
provází 3. adventní 

koncert, tedy 
Rybovu Českou 

mši vánoční 
v kostele sv. Petra 
a Pavla, měl i živý 

betlém

Pražská 
mobilní 
zvonohra 
zas 
v Radotíně 
hrála 
na sv. 
Štěpána

Radotínský 
ohňostroj 

následoval po 
zvonohře

Do domu s pečovatelskou službou před Vánocemi 
zašly za seniory i děti z družiny ZŠ Radotín
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2.- předposl. 
strana 

3x a více 
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 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
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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

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907
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Věra Peroutková
tel.: 257 225 946

Roman Blahník
Realitní makléř

+420 725 293 050
roman.blahnik@re-max.cz
www.re-max.cz/andel
www.remaxandel.cz
Mandatář kanceláře
IČO: 18596339

Ostrovského 253/3
150 00 Praha-Smíchov

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě
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dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf   1   16.08.16   11:28

PVC, KOBERCE,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
DŘEVĚNÉ PODLAHY,
ODBORNÁ MONTÁŽ
KARLICKÁ 10 
PRAHA 16 RADOTÍN
WWW.AR-PODLAHY.CZ
info@ar-podlahy.cz
Tel.: 257912736
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Hanka_Bohacova_inzerce_2.pdf   1   30.09.16   14:21

PŘIJĎTE CVIČIT DO EXPRESKY!
Expreska je 30-min.

Kruhový trénink pro ženy
Najdete nás na adrese:

Nám. Osvoboditelů 1409/6
Praha-Radotín

Tel: 734 202 253

ŘEZ DŘEVIN,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

certifi kát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

Tel: 728 217 957

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

VÁŠ REALITNÍ MAKLÉŘ
           z Radotína

Jan Fleischner
jan.fleischner@re-max.cz

Představuji projekt Radotínské domky!
Tři zcela nové řadové rodinné domy v ulici U Učiliště

www.radotinskedomky.cz

T.: 603 146 315

•  kolaudováno 2016
•  dispozice 4(5)+kk
•  podlahová plocha 139  m2

•  kvalitní materiály
•  okna s trojskly
•  zateplení 27cm
•  energetická třída „B“

•  cena od 8.000.000,- Kč
•  ihned k nastěhování

����nám. Osvoboditelů 1371, Praha 5 – Rado�n                      tel. 604 853 034 

���• prostorná dětská herna           • zázemí pro maminky  

���• narozeninové oslavy                 • kvalitní káva a čaje  
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povídají autoři.  Nevyžádané rukopisy 

a fotografie se nevracejí. 

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
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7,30 - 12 a 12,30 - 14 h

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

kontakt:
777 266 238
kucma@atlas.cz
www.kucma.cz

prodejna Radotín:
Vinohrady 62
Po - Pá
7.30 - 12 a 12.30 - 14 hod.

Zemní práce minibagrem
Jan Kubát

U Sanatoria 39, Praha 5

tel.: 728 11 70 90
www.bagrovani.info

email:
bagrovani.info@seznam.cz

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

Vodnář s.r.o. - REKO24
MICHAL KAUCKÝ
tel.: 603 456 772
e-mail: mkaucky@gmail.com
Strážovská 24, P5 Radotín

zkušenosti od roku 1997

WWW.REKO24.CZ

Bytové jádro za 5 dnů

MUDr. Jozef Petrus
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zodpovědného, šikovného, 
se smyslem pro detail, 

praxe min. 3 roky, 
práce na plný úvazek 

ve Všenorech. 
Životopis zasílejte na

 han.h@seznam.cz 
nebo volejte 

775 558 201

Přijmeme
truhláře

ZUBNÍ ORDINACE 
MUDr. Kateřina Živná
Tachovská 609, Radotín

PŘIJÍMÁ 
NOVÉ PACIENTY 
VZP, OZP, CPZP, VoZP

objednání na tel.: 
737 727 973

Na dostihové závodiště 
v Praze – Velké Chuchli 

přijmeme manuálně zručného 
pracovníka údržby 

(může být i důchodce) 
na drobné opravy v tribuně závodiště.
 Předpokládáme základní znalost 

instalatérských a stavebních prací.
Kontakt:

Radotínská 69/34
Petr.drahos@velka-chuchle.cz

604 298 150
www.velka-chuchle.cz
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130/110* Kč 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

150/130* Kč u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

19. ledna
ASPM TRIO Jan Spálený

vynikající bluesman a skladatel vystoupí 
s fenomenálním trumpetistou Michalem 

Gerou a Filipem Spáleným
a společně zavzpomínají na svého 
kamaráda a spoluhráče, bubeníka
Milana Peroutku, který by oslavil

19. ledna narozeniny
Klubová scéna Milana Peroutky

(vchod ze dvora domu U Koruny)
od 19.00 hodin
vstupné 180 Kč

21. ledna
Když šla vrána do světa

pohádka pro děti v podání
Petrpaslíkova divadla

Klubová scéna Milana Peroutky
(vchod ze dvora domu U Koruny)

od 15.00 hodin
Vstupné 60 Kč

21. ledna
Jiří Hladovec: Konec Švandy
aneb Hvězda padá z Mostu

divadelní soubor Křoví
v režii Dany Radové

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

vstupné 150 Kč

25. ledna
„Pravá“ Kuba

multimediální show s tancem
v podání cestovatelky, zakladatelky 

projektu Ostrovní ženská cykloturistika 
a šéfredaktorky časopisu Slávky Chrpové

Klubová scéna Milana Peroutky
(vchod ze dvora domu U Koruny)

od 19.00 hodin
vstupné 100 Kč

více viz str. 4

28. ledna
Gabriela Preissová: Její pastorkyňa
Divadlo Máj v režii Jaroslava Kodeše

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

vstupné 150 Kč
více viz str. 4

10. února
XXII. Radotínský bál

ples Městské části Praha 16 spojený 
s bohatou tombolou

k tanci i poslechu zahraje
Taneční orchestr Hlavsa Orchestra
předprodej vstupenek a místenek

od pondělí 20. ledna do středy 1. února 
a v pondělí 6. února

od 16.00 do18.00 hodin
více viz str. 4

12. února
Kniha pravěku

pohádka Petrpaslíkova divadla
Klubová scéna Milana Peroutky

(vchod ze dvora domu U Koruny)
od 15.00 hodin
vstupné 60 Kč

12. února

Únorové kácení kuželek
turnaj v klasických kuželkách je součástí

5. mistrovství Radotína 2017 v boulo/koulo
kuželna SC Radotín na Novém hřišti

od 14.00 hodin
přihlášky: iveta.krejci@praha16.eu

nebo na tel.: 234 128 102
pozor, kapacita turnaje je omezena počtem drah!

12. února
Jan Duchek:

Il Congelatore - Zmrazovač
komediální operní a mafiánské drama 

kočovné divadlo AD Hoc
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 18.00 hodin
Vstupné 160 Kč

22. února
Bengt Ahlfors: Iluzionisté

vynikající komedie finského dramatika  
z divadelního prostředí

hrají: Stanislav Zindulka, Olga Ženíšková 
a Jakub Zindulka

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 360 Kč, rezervace nutná

více viz str. 4

23. – 26. února
POPAD (Pražská oblastní přehlídka 

amatérského divadla)
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny

více na www.praha16.eu

Umberto Eco – Od hlouposti k šílenství
Soubor malých intelektuálních potěšení 

Eco stihl připravit do tisku jen několik dní 
před svou smrtí. Je jeho osobním výběrem 
z knižně dosud nepublikovaných článků, 
které se nashromáždily za patnáct let, kdy 

vycházely v tisku.
nakladatelství Argo

Becca Fitzpatricková –Nebezpečné lži
Napínavý příběh sedmnáctileté Stelly, která 

se ukrývá před svými pronásledovateli. 
Poté, co se stane svědkyní vraždy, je v zájmu 
své bezpečnosti poslána do Nebrasky, což 
se jí ani trochu nezamlouvá. Najednou je 
pro ni těžké být neustále ve střehu, ale její 

nepřátelé jsou blíž, než si myslí.
nakladatelství Egmont

Jiří Pilka – Chvíle po západu slunce
Osmdesátiletý autor pro osmdesátileté 

čtenáře. Publicista, muzikolog a spisovatel 
píše krátká zamyšlení nad všedními 

i nevšedními starostmi a radostmi, s nimiž 
se potýkají lidé, kterým hlava či tělo už ve 
všem neslouží, protože již docela dlouho 
putují po této zemi. Učí (i sám sebe), že 
je třeba přijmout realitu a v jejím rámci 
si pěstovat svobodu, odvahu, hledat sílu 

a trpělivost a objevovat malé radosti.
nakladatelství Cesta domů

Emil Hakl – Umina verze
Román o lásce s téměř detektivní zápletkou: 

Frankensteinovská touha lidstva po 
výrobě umělého člověka naplněná v ryze 

amatérských podmínkách nebrání 
hrdinům prožít intenzivní vztah založený 

na vzájemné příchylnosti (která časem 
přeroste v závislost), spikleneckém 

přátelství a sexu.
nakladatelství Argo

PRO DĚTI
Obert Skye – Příšerky z Kumbálu

Dvanáctiletý Rob se navzdory snaze 
rodičů odmítá stát vášnivým čtenářem 

a knihy, které od nich dostane, pravidelně 
končí v kumbálu. Když se ale jednoho dne 
z kumbálu vynoří vtipná malá postavička, 
která jako by vypadla z těch nenáviděných 

knih, začne Robův život nabírat
nečekané obrátky...
nakladatelství Moba

Tomáš Cícha – Roboti CS
Příběh Matiase Karingena, talentovaného 
a zapáleného studenta robovědy. V jeho 

světě žijí bok po boku lidé a roboti 
a technologie mohou všem zajistit 

bezstarostný život. Jenže nic není tak 
idylické, jak to na první pohled vypadá. 

V jeho světě čekají nenadálá dobrodružství 
a nebezpečí, ale také přátelství a láska.

nakladatelství Computer Press

Lukáš Pavlásek –
Ve tmě jako v ranci jdou tři počůránci
Co hledá chobotnice v lednici? Proč se 

náš tělocvikář vyhýbá tělocviku? Co dělají 
žraloci, když mají žízeň? A proč psi jedí 

vysvědčení? To všechno a ještě mnohem víc 
se dozvíte ve třetí knížce básniček pro děti 

s parádně švihlými ilustracemi.
nakladatelství Lukáš Pavlásek

Eliška Fojtová – Tajemství staré pumpy
Markétce se splní sen. Dostane nový 

domov. Doposud žila v dětském domově 
a teď má konečně rodiče, staršího bratra 

i babičku. Ale pak se něco změní. Způsobí 
to stará pumpa a skřítek, kterého bezděky 
Markétka přivolá. Ten jí vyplní pět přání: 

být úplně jiná, než je –
hodnější, krásnější, šikovnější…

nakladatelství Albatros

Gregory Maguire – Po Alence
Gregory Maguire napsal fantaskní román, 

ve kterém zaměřuje svoji okouzlující 
představivost na podsvětí, podzemí 

a podezdívky – a také na porozumění 
starému i novému. Maguire nabízí invenčně 

pootočenou variantu světově proslulého 
Carrollova příběhu. Ada – Alenčina 

kamarádka, o které je v knize Alenčina 
dobrodružství v kraji divů pouze letmá 
zmínka – se vydá z domu, aby navštívila 

Alenku. Přichází ale maličko pozdě – 
a potom se sama

propadne králičí dírou dolů...
nakladatelství XYZ

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3

Praha – Zbraslav

18. ledna
Alice

mírně erotická, intrikářská,
skoro detektivní komedie

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin 

21. ledna
Benjamin a tisíc mořských ďasů

kapitána Barnabáše
maňásková pohádka

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin 

22. ledna
Noc na Karlštejně

zbraslavské nastudování známé
hudební komedie

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin 

25. ledna
Pouta

s humorem vyprávěný příběh
o rodinných starostech i radostech
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

28. ledna
O zlém vlkovi

a nezbedných prasátkách
maňáskový muzikál

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin 

1. února
Alice

mírně erotická, intrikářská,
skoro detektivní komedie

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin 

4. února
Dětský karneval

dětská diskotéka, soutěž masek, bohatá 
tombola, různé hry a soutěže pro děti

sál restaurace U Přístavu od 15.00 hod.
předprodej vstupenek od 9. ledna

Městský dům, tel.: 257 111 801

4. února
Taneční ples ZKS a Farnosti Zbraslav

hraje Orchestr Petra Holuba, taneční 
vystoupení, tombola, půlnoční překvapení

sál restaurace U Přístavu od 19.30 hod. 
předprodej vstupenek od 9. ledna

Městský dům, tel.: 257 111 801

7. února
Sen noci svatojánské

Shakespearovu komedie v režii
O. Vlčka hraje soubor ZKS

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin 

9. února
Sen noci svatojánské

Shakespearovu komedie v režii
O. Vlčka hraje soubor ZKS

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin 

11. února
Honza pánem

marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin 

více k programu na
www.mc-zbraslav.cz

rezervace vstupenek do divadla

od 10. ledna
Baby Signs

nový kurz: zpěvem a hrou se společně
se svým nemluvnětem naučíte sérii

základních znaků, které vám pomohou
ve vzájemné komunikaci beze slov

 
20. ledna

Morčecí párty
školáky, kteří se doma starají o morče, 
králíčka, křečka či jiného hlodavce, zve 
Pexeso na tradiční setkání chovatelů

a fanoušků těchto domácích mazlíčků: 
přijďte se pobavit, něco se dozvědět

i si něco vyrobit
od 16.15 hodin

28. ledna
Plesotančírna

příjemný večer tentokrát
v latinskoamerickém rytmu

sál restaurace U Přístavu od 20.00 hod.
předprodej v Pexesu

7. února
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi

ukázková lekce zbrusu nového formátu 
kurzu pro dospělé, kteří mají zájem

o tvůrčí činnost, kdy výtvor vzniká pod 
rukama dospěláka, dítě se může podílet na 
jakékoli činnosti a jestliže ho práce omrzí, 
bude k dispozici hernička (věkové rozpětí 

dětí neomezené –
od miminek po puberťáky)

nutná rezervace

již se přijímají přihlášky na
jarní příměstský tábor

na téma Schopnosti superhrdinů
13.-17. března 8.00-17.00 hodin

více na www.pexeso.org

17. 1. 17.30 Pasažéři   USA 110 Kč
 Při rutinní vesmírné cestě k novému domovu jsou dva hibernovaní
 pasažéři kosmické lodi probuzeni o 90 let dříve, než bylo plánováno

 20.00 Sladké sny   Itálie 90 Kč
18. 1. 17.30 V pasti   GB/Kanada 100 Kč
                                    Horor v rodinném domě uprostřed kanadské divočiny
 20.00 Zničeni láskou   Francie 100 Kč
  Muž a žena. Ředitel vězení a jeho vězenkyně. Zakázaná láska
  a pravdivý příběh – Guillaume Gallienne, Adčle Exarchopoulos
19. 1. 17.30 Spravedlnost pro mou dceru   Francie/Belgie 100 Kč
  Otec mrtvé dívky 27 let bojuje za usvědčení nového manžela její
  matky z její smrti – Daniel Auteuil, Sebastian Koch
 20.00 xXx: Návrat Xandera Cage   USA 120 Kč

 Velký návrat agenta a kaskadéra v jedné osobě: bude opět nepřekonatelně
 silný i zábavný – Vin Diesel, Samuel L. Jackson 

20. 1. 16.30 Zpívej 3D   USA 150/130* Kč
                                    Velkolepá animovaná zvířecí talentová pěvecká soutěž, jakou svět ještě
                                    neviděl. Zazní v ní 80 člověčích hitů – od 40. let po současnost

SLAVNOSTNÍ PROJEKCE S BESEDOU A AUTOGRAMIÁDOU:
 19.00 Manžel na hodinu   ČR   (viz strana 8) 110 Kč
21. 1. 17.30 Všechno nebo nic   ČR 120 Kč
  Romantická vztahová komedie: Linda, Vanda a gay Edo hledají toho
  pravého – Táňa Pauhofová, Klára Issová, Michał Żebrowski
 20.00 xXx: Návrat Xandera Cage   USA 120 Kč
22. 1. 16.30 Loď komediantů (muzikál)   USA (viz strana 8) 250/200* Kč
24. 1. 17.30 Paterson   USA/SRN 90 Kč

 Jim Jarmush mapuje týden ze života Patersona a jeho manželky Laury,
 která je jeho protikladem – Adam Driver, Golshieh Farahani
20.00 Agnus Dei   Francie/Polsko 90 Kč

Na Mathilde Beaulieu, mladou lékařku, která v Polsku pečuje o francouzské 
vojáky, se obrátí s prosbou o pomoc polská řádová sestra...

25. 1. 17.30 Kluci   Švédsko/Finsko 90 Kč
Tři kamarádky čelí školní šikaně. Ochutnají nektar tajemné květiny a na jednu 
noc se promění v kluky – Mandus Berg, Adam Dahlgren

 20.00 Pasažéři 3D  USA 130 Kč
26. 1. 17.30 Miluji Tě modře   ČR 110 Kč
  Romantická komedie o jednom zamilovaném malíři, dívce z výlohy, 
  žárlivém vrhači nožů a hlavně o lásce – Václav Jílek, Vladimír Kratina
 20.00 Resident Evil: Poslední kapitola   USA 120 Kč

                     Další pokračování série přímo navazuje na předchozí díl. Alice se vydává
do Racoon City bojovat o záchranu lidstva – a obětovat své schopnosti

27. 1. 17.30 Ozzy   Španělsko/Kanada 110 Kč
Martinovi odjíždí na dlouhou cestu a nemohou vzít svého bígla s sebou.
Dají ho do psích lázní, z kterých se vyklube vězení pro psy…

 20.00 Spojenci   USA 120 Kč
 Špión britské rozvědky se zamiluje do kolegyně podezřelé ze spolupráce
                     s nacisty – Brad Pitt, Marion Cotillard

28. 1. 17.30 Miluji Tě modře   ČR 110 Kč
 20.00 Resident Evil: Poslední kapitola 3D   USA 140 Kč
31. 1. 17.30 Spojenci   USA 120 Kč
 20.00 Kluci   Švédsko/Finsko 90 Kč
1. 2. 17.30 Odysea   Francie 90 Kč

 Jacques-Yves Cousteau díky svému vynálezu - autonomnímu skafandru –
  objevuje nový svět a chce ho prozkoumat – Audrey Tautou

 20.00 Zakladatel   USA 110 Kč
 Skutečný příběh muže, který byl ztělesněním amerického snu a vybudoval
 nejznámější síť rychlého občerstvení na světě – McDonald

2. 2. 17.30 Tanečnice   Francie/Belgie 100 Kč
Loďe Fullerová uchvacuje publikum svým tancem. Stane se ikonou, ale setkání 
s mladou tanečnicí Isadorou Duncanovou přivodí její pád…

 20.00 Královna Kristýna  Finsko/Kanada 90 Kč
Příběh švédské královny Kristýny je portrétem extravagantní mladé ženy,

 jež se vzpírala tradici i konvencím a mimoděk změnila běh dějin
3. 2. 17.30 Divoké vlny 2   USA 110 Kč
  Tučňák Cody se vrací! A zase ve velkém stylu na prkně…
 20.00 Miluji Tě modře   ČR 110 Kč
4. 2. 17.30 Odysea   Francie 90 Kč
 20.00 Spojenci   USA 120 Kč
5. 2. 16.00 G. Verdi: Maškarní bál   SRN  (viz strana 8) 250/200* Kč
7. 2. 17.30 Zakladatel   USA 110 Kč
 20.00 Šíleně šťastná   Itálie/Francie 90 Kč

 Dvě účastnicemi terapeutické komunity pro ženy s psychickými problémy
 v touze po štěstí utíkají do blázince pod širým nebem, do světa zdravých

8. 2. 17.30 Tanečnice   Francie/Belgie 100 Kč
 20.00 Padesát odstínů šedi   USA 100 Kč

 Plachá studentka Anastasia a tajemný podnikatel Christian Grey nejsou 
 schopni odolat vzájemné přitažlivosti

9. 2. 17.30 Poslední král   Norsko/Irsko 90 Kč
 Výpravné historické drama o dvojici mužů, kteří mají v rukou budoucnost

Norského království – malého dědice trůnu, ohrožovaného vrahy
 20.00 Padesát odstínů temnoty   USA 140 Kč

 Přímě pokračování Padesáti odstínů šedi. Odmítnutý Christian Grey
                     se pokusí přimět obezřetnou Anastasii k obnovení vztahu

10. 2. 17.30 LEGO® Batman Film 3D   USA 150/130* Kč
  LEGO Batman se dočkal vlastního filmového dobrodružství
 20.00 Odysea   Francie 90 Kč
11. 2. 17.30 Místo u moře   USA 120 Kč

 Lee se po smrti bratra stane opatrovníkem jeho syna a vrací se tak do
rodného města, kde musí čelit všem, kteří si pamatují, proč odešel… 

 20.00 Padesát odstínů temnoty   USA 140 Kč
14. 2. 17.30 Richard Müller: Nespoznaný   SR  (viz strana 8) 90 Kč
 20.00 Pyroman   Norsko/SRN 90 Kč

 Psychologický thriller inspirovaný skutečným případem nebezpečného
 pyromana, který sužoval jih Norska na konci 70. let

15. 2. 17.30 Královna Kristýna   Finsko/kanada 90 Kč
 20.00 Padesát odstínů temnoty   USA 140 Kč
16. 2. 17.30 Jackie   USA 100 Kč

 Příběh manželky Johna F. Kennedyho, první dámy Spojených států,
 mapující několik dní po atentátu na Kennedyho – Natalie Portman

 20.00 Poslední král   Norsko/Irsko 90 Kč
17. 2. 17.30 LEGO® Batman Film 3D   USA 150/130* Kč
 20.00 Padesát odstínů temnoty   USA 140 Kč

Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
15. 2.   9.30  Líčení vizážistkami
 10.30 Ostravak Ostravski   ČR 60 Kč

Jarek Ostravski je horník jako každý jiný. Když ale v dole bouchne jedna ze štol 
a on zachrání spoustu svých kamarádů, stane se hrdinou a rázem se mu život 
obrátí naruby 

Dětská představení
21. 1. 15.30 Ozzy   Španělskko/Kanada 110 Kč
28. 1. 15.30 Divoké vlny 2   USA 110 Kč
4. 2. 15.30 Divoké vlny 2   USA 110 Kč
11. 2. 15.30 Divoké vlny 2   USA 110 Kč



Richard Müller patří již 25 let 
k nejvýraznějším osobnostem hudeb-

ní branže v ČR i na Slovensku. Během své 
kariéry zažil dramatické vzestupy i pády, 
jednou dokonce vyhlásil, že s hudbou 
nadobro končí. Následně se však na scénu 
vrátil a zároveň se pustil do boje s neléče-

Libreto k Maškarnímu plesu na-
psal italský dramatik a básník An-
tonio Somma (1809 – 1864) podle 
l ibreta francouzského dramatika 
a libretisty Augustina Eugenea Scri-
bea (1791 – 1861), které zhudebnil 
francouzský skladatel Daniel Auber. 

Jazyková agentura Channel Cros-
sings byla oceněna Národní politi-
kou kvality. Cenu za společenskou 
odpovědnost Podnikáme odpovědně 

si ve Španělském sále Pražského hradu 
převzali majitelka společnosti Lenka 
Doležalová Pavelková a Vítězslav 
Bican, který je výkonným ředitelem 
Channel Crossings. V kategorii malé 
a střední podniky získala prvenství 
díky svému přístupu k regionální 
a ekologické odpovědnosti, pozi-
tivnímu přístupu k lidským právům 
a nastavení vlídných pracovních pod-
mínek pro zaměstnance.

Národní cena kvality je jedním 
z nejprestižnějších ocenění, které se 
v České republice firmám uděluje. 
Cena za společenskou odpovědnost 
oceňuje malé a střední podnikatele 
a rodinné firmy, kterým je odpovědné 
podnikání naprosto přirozené. Jejich 
odpovědné chování pozitivně ovliv-
ňuje ostatní organizace, dodavate-
le, partnery i samotné spotřebitele. 

Mot ivace  Cha n ne l  Cros s i ngs 
k realizaci společensky prospěšných 
aktivit vychází primárně z přesvědče-
ní o tom, že př ispívat ke z lepšení 
pracovního, ale i životního prostředí 
společensky odpovědnými aktivitami 
není povinnost, ale přirozená součást 
naší činnosti. Pozitivním příkladem 
je také příběh Lenky Doležalové 
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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 31.1.2017

Řešení z minulého čísla

Danuta Mikulská
Tachovská 593/18

Radotín

Jana Nováková
Plánická 9
Radotín

Robert Suchopárek
Felberova 4

Radotín
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Pavilkové, majitelky f irmy, která 
si založením jazykové a vzdělávací 
agentury Channel Crossings v roce 
1993 splnila svůj sen postavit se na 
vlastní nohy a začít vlastní podniká-
ní. Prošla si celým procesem růstu 
a vývoje firmy. Její vlastní zkušenosti 
ženy-matky a zaměstnávání žen 
pečujících o malé děti ji přivedly 
k aktivnímu zavádění flexibilních 
forem práce a přizpůsobování pra-
covních podmínek potřebám slaďo-
vání rodiny a práce. 

“Ceny za společenskou odpovědnost 
si velice vážíme. I díky ní máme jas-
nou zpětnou vazbu, že směr způsobu 
podnikání jsme již od samého začátku 
nastav i l i  správ ně ,” popsa la své 
dojmy majitelka jazykové agentury 
Channel Crossings Lenka Doležalová 
Pavilková.

Channel Crossings získala cenu za 
Odpovědné podnikání

Další informace nejen o získaném 
ocenění najdete na www.chc.cz 
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„L oď komed ia nt ů“.  Kdy ž  s e  
v roce 1827 počalo rozvíjet americké 
divadelnictví, kočovné společnosti 
zaplavily města i venkov. Mnoho 
měst však bylo roztroušeno podél řek 

a komediantským vozům byla těžko 
přístupná. A tak Angličan Geoffrey 

Chapman pojal úmysl zbudovat diva-
delní loď, tzv. Showboat, která bráz-
dila řeky Mississippi, Ohio a Cumber. 
Časem se vyvinula z této lodice 
skutečná plovoucí divadla, která se 
nejvíce rozšířila v polovině 19. století.

Showboat byly vlastně 
dvě lodi. Vlastní diva-
delní loď, na níž bylo 
umístěno velké hlediště 
p r o  5 0 0 -15 0 0  o s o b ,  
dobře vypravené jeviště, 
šatny a obydlí „hvězd“, 
a pak kolesový par-
ník, který vlekl loď po 
řece a který obsahoval 
obytné místnosti ostat-
ních herců, hudebníků 
a posádky. Stroje par-

níku vyráběly potřebný elektrický 
proud k provozu divadla. Showboat 

vyplnil dlouho pociťovanou prázd-
notu v životě osadníků odříznutých 
od světa, vzdálených desítky mil od 
nejbližší železnice.

Opravdovou klasikou amerického 
hudebního divadla je tento příběh 
života na Mississippi mezi lety 1880 
až 1920. Muzikál vypráví dojemnou 
love story se silnou připomínkou 
hořkého dědictví rasismu. Velkorysá 
produkce režírovaná Francescem Za-
mbellem. Velkolepý Jerome Kern-Os-
car Hammerstein II boduje takovými 
klasickými písněmi, jako je „Ol ‚Man 
River,“ „Can’t Help Lovin’ Dat Man,“ 
„Make Believe“ and „You Are Love,“ 
zaznějí pod taktovkou hudebně-di-
vadelního.

Chicago Sun-Times o představení 
píše: „Nikdo by o to neměl přijít“.

LOĎ KOMEDIANTŮ

KINO RADOTÍN uvede v neděli 
22. ledna 2017 v 16.00 hodin zá-
znam muzikálu ze San Francisco 
Opera. Vstupné 250 Kč (ZTP,
senioři a studenti 200 Kč)

Premiéra Verdiho Maškarního ple-
su se uskutečnila v římském Teatro 
Apollo v Římě dne 17. února 1859.

MAŠKARNÍ PLES
G V

KINO RADOTÍN uvede v neděli
5. února 2017 v 16.00 hodin záznam 
opery z Bayerische Staatsoper 
München. Vstupné 250 Kč (ZTP, 
senioři a studenti 200 Kč)

Děj opery byl inspirován skutečnou 
událostí, ke které došlo 16. března 
1792, kdy na maškarním plese ve 
stockholmské Královské opeře došlo 
k vražednému útoku na tehdejšího 
švédského krále, Gustava III. (vládl 
v letech 1771 – 1792); král byl velkým 
příznivcem umění, včetně operního. 
V politické linii nicméně výrazně 
omezoval moc parlamentu a posiloval 
svou moc a zrušil také většinu starých 
privilegií šlechty. Proti jeho vládě se 
vytvářela opozice. Kritizována byla 
i jeho podpora kultury. Na zmíněném 
maškarním plese byl král postřelen 
z pistole důstojníkem J. J. Anckaströ-
mem, který patřil ke skupině spiklen-
ců, kteří se postavili proti králi; motiv 
útoku byl však politický, nešlo o motiv 
milostný, jak je tomu v operním zpra-
cování. Po útoku král zůstal na živu, 
působil ve funkci hlavy státu, jeho zra-

nění však bylo napadeno infekcí a po 
třinácti dnech od útoku zemřel. Za 
útok na krále byl J. J. Anckaströmem 
odsouzen a 27. dubna 1792 popraven. 
K historickým postavám patří i teh-
dejší slavná věštkyně Anna Ulrika Ar-
fvidsson, o níž se uvádí, že ji navštívil 
král, kterého varovala před mužem, 
který měl usilovat o jeho život; v opeře 
uváděna i pod příjmením Arfvidsson. 
Z důvodu zásahu cenzury byla opera 
při premiéře přeložena do amerického 
Bostonu za britské koloniální správy 
a byla i pozměněna jména historic-
kých postav (ze švédského krále se stal 
bostonský guvernér). V této podobě 
byla dávána asi do poloviny minulého 
století; od 20. století se však nastudo-
vává i ve švédském prostředí, s pravý-
mi jmény historických postav.

nou a konzumací drog akcelerovanou 
psychickou poruchou, maniodepresí. 
Dokument je intimním portrétem vý-
razné autorské osobnosti, která každo-
denně čelí množství osobních problémů 
i nonstop zájmu fanoušků i bulváru. 
Samotné natáčení filmu trvalo 3 roky, 
během nichž bylo natočeno více než 
200 hodin materiálu a autoři hojně vy-
užívali i „home-video“ záběry natočené 
samotným protagonistou. Dokument 
v českém kontextu navazuje na umělec-
ké dokumentární portréty analyzující 
inspiraci, samotu uprostřed davů či prv-
ky autobiografičnosti, ke kterým patří 
například Amy či Nick Cave: 20 000 dní 
na Zemi.

R M: N

Dokumentární film uvede KINO 
RADOTÍN v úterý 14. února 2017 
v 17.30 hodin.

Manžel na hodinu jako pokračování 
mimořádně úspěšné české komedie 
a diváckého hitu z roku 2014. Sleduje 
další osudy čtveřice hráčů vodního 
póla z Nymburku, kteří začali praco-
vat jako hodinoví manželé – Milana 
(Bolek Polívka), Honzy (David Novot-
ný), Jakuba (David Matásek) a Kryš-
tofa (Lukáš Latinák). Milanův vztah 
k doktorce Elišce (Eva Holubová) se 
slibně vyvíjí, a když se jí už Milan ko-
nečně odhodlá požádat o ruku, vypa-
dá to, že svatbě nic nestojí cestě. Teda 
kromě jedné malé „drobnosti“ – Mi-
lan je stále ženatý se Slovenkou Jan-
kou (Zdena Studenková), matkou 
Kryštofa, se kterou se před lety jaksi 
zapomněl rozvést! Kromě Milanových 
lapálií je tu ještě další problém – ná-
vrat čtveřice k hraní vodního póla se 
moc nedaří. Zůstali jen tři… a to je 
sakra málo… Aby zachránili partu 
a vytáhli kamaráda Jakuba z depresí, 
rozhodne se Kryštof přivést do bazénu 
akvabely, se kterými chce natrénovat 
vystoupení. Honza z Kryštofova 
plánu zpočátku příliš nadšený není, 
ale posléze s vidinou záchrany kama-
ráda (a možnosti být v přítomnosti 

krásných akvabel) se všichni pustí do 
přípravy vystoupení.

Hrají: Bolek Polívka, David Novot-
ný, David Matásek, Lukáš Latinák, Eva 
Holubová, Zdena Studenková, Zuzana 
Norisová, Norbert Lichý, Simona Bab-
čáková, Milada Vyhnálková, Zuzana 

Stavná, Adéla Petřeková, Pavel Šimčík, 
Lukáš Příkazký, Bohumil Klepl, Nina 
Divíšková

Promítání začne od 19:00 a to do 20:45, 
následovat bude beseda s tvůrci, které se 
zúčastní režisér a scénárista Tomáš Svo-
boda, producent Viktor Krištof a zástup-
ci herců v čele s Davidem Matáskem.

MANŽEL NA HODINU

Kino Radotín uvede v pátek 20. ledna 
2017 v 19.00 hodin slavnostní 
projekci filmu s besedou 
a autogramiádou tvůrců a herců. 
Vstupné 110,- Kč.
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V tradičním předvánočním čase zhod-
notilo vedení lakrosového klubu Custo-
des na setkání s hráči, rodiči a příznivci 
v radotínské sokolovně rok 2016.

Byl to rok, který přinesl hodně 
úspěchů, ale i věcí, na kterých bude 
potřeba do budoucna zapracovat. Do 
výčtu úspěchů patří mistrovské tituly 
v seniorských a juniorských kategoriích.

Ženy se dlouhodobě připravují 
na rok 2017, kdy je čeká mistrovství 
světa v Anglii. Skoro všechny klíčové 

posty reprezentační sestavy žen jsou 
obsazeny hráčkami LCC. V září 2016 
radotínské hráčky obsadily vynikající 
2. místo v belgickém Gentu na poháru 
mistrů evropských zemí. Ve finále 
nestačily pouze na anglické šampionky. 
V Česko - německém poháru, který se 
letos hrál v Radotíně, deklasovaly ve 
finále německé vícemistrně z Hannoveru. 
Třetí místo obsadily německé šampionky 
z Mnichova.

Muži měli rok 2016 náročnější. 
V dubnu se po třech letech dostali do 
finále Memoriálu Aleše Hřebeského, 
kde padli až pár vteřin před koncem 
prodloužení s týmem z kanadské 
Alberty. V červnu získali po jedenácté 

v řadě titul mistra ČR v box lakrosu. 
V červenci se 13 hráčů LCC zúčastnilo 
ME v Budapešti. V září je čekaly tři 
turnaje. První domácí premiérový box 
lakrosový turnaj Frank Menschner Cup 
radotínští vyhráli. O týden později na 
poháru mistrů v Gentu smolně prohráli 
klíčový zápas ve skupině, ve čtvrtfinále 
prohráli s pozdějším finalistou celého 
turnaje a skončili na 9. místě. Na konci 
září odcestovali poprvé v 36leté historii 
klubu do Spojených států na prestižní 

turnaj LaxAllStars 
North American 
I n v i t a t i o n a l 
d o  i n d i á n s k é 
rezervace kmene 
O n o n d a g a 
nedaleko města 
S y r a c u s e . 
Obsazení turnaje 
by lo sk vos t né : 
výběr lakrosových 
p r o f e s i o n á l ů 
pod h l av ič kou 
T h o m p s o n 

B r o t h e r s L a c r o s s e ,  m í s t n í 
poloprofesionální indiánské týmy, 
silný výběr z kanadského Halifaxu,
americký výběr hráčů z Bostonu a New 
Yorku, reprezentace Izraele, Jamajky, 
nebo místní výběr Syracuse Stingers. 
Custodi nakonec po prohře s nejlepším 
poloprofesionálním americkým týmem 
z Vermontu ve čtvrtfinále skončili 
na 5. místě z 12 účastníků. Před 
radotínské hráče se prosadili pouze 
profesionálové, oba indiánské výběry 
a americký Vermont. Poslední velká 
akce mužského týmu bylo vítězství 
ve finále Národní field lakrosové ligy 
v Brně a zisku třetího titulu v řadě.

Juniorky do 16 let zvítězily na 

mezinárodních turnajích v Berlíně a ve 
Frankfurtu. Ve Frankfurtu dominovaly 
ve starší kategorii do 19 let. Junioři 
Wolves vyhráli seniorský halový 
turnaj ISAR BOX v Mnichově. Mladší 
kategorie Wolves do 16 let úspěšně 
absolvovala turnaj v kanadském Calgary 
Canada Day, kde ve své kategorii 
skončili na 4 místě.
A jak vypadalo samo vyhlašování?

Celý večer provázelo očekávání, 
kdo získá prestižní titul nejlepší 
hráč v jednotlivých kategoriích, ale 
dva momenty symbolizovaly tuto 
událost. První bylo poděkování 
seniorských hráček trenérce Simoně 
Barákové, která je připravuje od jejich 
lakrosových počátků a bude je vést 
i na mistrovství světa v Anglii – celá 
sokolovna při něm aplaudovala vestoje. 
Druhý moment, který orámoval celý 
večer, bylo promítnutí nového filmu 
z Memoriálu Aleše Hřebeského 2016. 
Nejlepší hráčky LCC 2016:
Nováčci – Johanka Moravcová, Lenka 
Jautschke, Kateř ina Hovancová. 
Piranhas U10 – Barbora Koděrová, 
Adina Pokorná, Emílie Hubáčková. 
Piranhas U13 – Šárka Bednářová, Jolana 
Polívková, Veronika Tilšerová. Harpyje 
U15 – Alena Horáčková, Kristýna 
Dočekalová, Kamila Šamalíková. Girlz – 
Kateřina Hlavsová, Jana Hlavsová.
Nejlepší hráči LCC 2016: 
U10 – Mar t in Vodrážka ,  Fi l ip 
Rohlík, Matyáš Knotek. U12 – Lukáš 
Niedermayer, Ondřej Strieblik, Lukáš 
Kučera. U14 – Albert Bergman, Adam 
Golec, Vojtěch Platil, U16 – Josef 
Slavík, Ondřej Studený, Matouš Tilšer. 
Wolves U18 – Tomáš Jasek. Wolves – 
Dominik Javorský. ForFun – Vojtěch 
Weiss. Custodes – Petr Fait. 

LCC ocenil své nejlepší hráče
Diskutovat i potrénovat s hvězdou 

světového plážového volejbalu Markétou 
Slukovou Nausch mohli žáci radotínské 
základní školy ve středu 7. prosince. 

Setkání s beachvolejbalistkou se 
nemohlo uskutečnit jinde než v areálu 
Beach Areny Radotín, která 
kromě útulné hospůdky 
s vánoční vůní na kamnech 
letos nově nabídla i tři 
zastřešené beachové kurty. 

Dlou ho plá nova nou 
besedu zahájil a moderoval 
starosta Městské části Praha 16 
Karel Hanzlík, původní profesí 
kantor radotínské základní 
školy a zároveň aktivní 
hráč beach volejbalu.

O detaily z volejbalového 
světa i ze soukromí 28leté 
dvojnásobné olympioničky 
nebyla během besedy nouze. Diskutovalo 
se o všem možném – ať už o Markétině 
přezdívce, o jejím vztahu k Radotínu, 
volejbalových pravidlech, o dřině, která 
předchází úspěchu, popularitě, slávě, 

ale i její obrácené straně – leckdy až 
nepříjemnému zájmu médií. 

Doplňující otázky Markétě kladli 
i přítomní učitelé a nejen jim Markéta 
prozradila, že by ve své kariéře ráda 

do své sbírky přiřadila dosud chybějící 
medaili z mistrovství světa, že se jí líbil 
víc olympijský Londýn v roce 2012 než 
letošní brazilské Rio de Janeiro i to, 
čemu by se ve volejbalovém „důchodu“ 
ráda věnovala – a co si posléze s dětmi 

i vyzkoušela – trénování. 
Děti si pak přímo na kurtu pod 

taktovkou „Maki“ mohly natrénovat 
základy beach volejbalu – nejdřív 
se ale pěkně rozběhaly, rozdělily se 

do skupinek, otestovaly si podání, 
přihrávku „bagrem“ a na závěr měly 
možnost se s „radotínskou“ světovou 
plážovou volejbalistkou i vyfotit. 

Děti diskutovaly s Markétou Slukovou

Poslední část roku 2016, která pro 
badmintonisty TJ Sokol Radotín začala 
srpnovými soustředěními v Liberci a ve 
Vinoři, proběhla ve znamení republi-
kových mistrovství žákovské i doroste-
necké kategorie, celostátních turnajů 
kategorie B všech věkových kategorií 
a mezinárodního turnaje v Brně, odkud 
si radotínští odvezli 4 bronzové medaile.

Mistrovství republiky přinesla 
oddílu hned několik medailí a průnik 
něk ter ých h ráč ů mez i  ne j lepš í 
badmintonisty na celorepublikové 
úrovni. Asi největší výkonnostní skok 
zaznamenala Katka Mikelová, která ve 
své kategorii U15 vybojovala hned tři 
broznové medaile – ve smíšené čtyřhře, 
dvouhře a společně s další kmenovou 
hráčkou Emou Staňkovou i ve čtyřhře. 
Katka navíc pronikla i mezi nejlepší 
osmičku o kategorii výše a dala jasně 
najevo, kam směřují její plány do další 
sezony. Postupný návrat na pozice 
potvrdila i Ema Staňková, a to zejména 
společně s Katkou v deblu. 

K úspěšným turnajům lze počítat 
i MČR U19, kde pro oddíl získali 
Matěj Hubáček stříbro a Pavel Synovec 
s Jonatánem Šerclem bronz ve čtyřhře. 

Hráči TJ Sokola Radotín vybojovali 
místa na stupních vítězů i v řadě 
krajských turnajů a ukázali tak, že 

se mohou v budoucnu stát nástupci 
současných reprezentatů. Umístění 
mezi těmi nejlepšími si v konečném 

republ i kovém žebř íčku zaji s t i l i 
svými výsledky Petr Hnilica, Adam 
Král, Tomáš Bláha, Helena Chvalová 
a Adéla Klímová. Velkým příslibem je 
teprve desetiletá Barča Bursová.

N ě k o l i k  h r á č ů  j e  z a ř a z e n o 
v k rajských v ýběrech a mají  ta k 
možnost dalšího tréninku a tím i posunu 

ve výkonnostním růstu. Nicméně 
cesta na přední příčky je velmi obtížná 
a nelehká a na vrchol se dostanou jen ti, 

co na sobě chtějí pracovat. 
V dospělé kategor i i 

pok račova l  ev ropsk ý 
circuit několika turnaji. 
V nich si nejlépe vedli 
Jakub Bitman s Bětkou 
Bášovou, kteří vyhráli 
turnaj na Slovensku. 
Ja kub z íska l  společně 
s  Pav lem Dra nč á kem 
2 .  m í s to  ve  č t y ř h ře .  
V  Po l s k u  n a  t u r n a j i 
vyšší kategorie se Kuba 
s Bětkou probojovali až 
do semifinále. 

A  c o  h r á č e  č e k á 
v nejbl ižších týdnech? 
Vrcholem bude bezesporu 
mistrovstv í republ iky 
dospělých na začátku 
ú nora  v  L iberc i .  Z de 
c h t ě j í  r a d o t í n š t í 

badmintonisté obhajovat tři tituly 
z párových disciplín – Kuba Bitman 
s Bětkou Bášovou v mixu a s Pavlem 
Drančákem v deblu, Bětka Bášová 
s Míšou Fuchsovou ve čtyřhře a Michal 
Hubáček bronz rovněž ve čtyřhře. 
Uvidíme, kolik medailí si nakonec 
z Liberce odvezou.

Jak se dařilo badmintonistům na podzim?

S určitými obavami očekávali borci 
z oddílu pétanque Radotín (OPÉRA) 
a jejich „domácí“ přátelé turnaj, který 
úředně uzavírá sezonu: Předcházející 
velké pétanque-ové klání Léto v Pro-
vence přineslo velký úspěch hostům 
z KSŘ (Klub seniorů Řepy), kdy si jejich 
trojice odnesly první dvě místa …

V s o b ot u  10 .  pr o s i nc e  s e  n a 
boulodromu v areálu Beach volejbalu 
presentovalo šest týmů, kdy právě 
jediný tým Řepáci hrál ve třech. Aby 
bylo možno turnaj bez nucených absencí 
odehrát, byly ostatní týmy po dvou. 

Favor i z ov a n í  Řepác i  ne jpr ve 
„vyprášili“ Svítící jahody (za které 
nas toupi la  ne jm ladš í  úča s t n ice 
E. Kasíková) 13:0, ale pak se mašina 
„zadrhla“: Daněčkovci porazili Řepáky 

sice poněkud překvapivě, ale přesvědčivě 
13:6, a protože to nebyla jediná porážka 
Řepáků (prohráli pak s Kulíky 8:13), 
zbylo na ně až třetí místo. 

Právě dvojce domácích Kulíků se 
věřilo nejvíce. Nicméně jediná porážka 
s dobře vyladěnými Daněčkovci 9:13 
znamenala při herním systému „každý 
s každým“ druhé místo. 

Ani vítězní Daněčkovci se však 
jediné porážce nevyhli! Porazili je 
rovněž favorizovaní Mach a Šebestová, 
a to poměrně výrazně 13:6. Nicméně 
tento tým se rovněž nevyhnul druhé, 
byť těsné porážce 12:13 od zajímavě 

složeného týmu Kapitánka, a zbylo na 
něj při závěrečném zúčtování až páté, 
předposlední místo. 

Závěrem uveďme, že tak jako 
všechny turnaje v reži i OPÉRA 
proběhlo i Adventní koulování ve 
velké pohodě, čemuž jistě přispělo 
i kvalitní výhřevné občerstvení, které 
zajistil šéf Beach baru Zdeněk Krupil.

Turnaj se honosil jednou zvláštností: 
Při rovnosti bodů nerozhodovalo jako 
obvykle skóre, ale vzájemný zápas!

Adventní koulování pro otužilé, 
1 0 .  1 2 .  2 0 1 6 :  1 .  D a n ě č k o v c i 
(O. Šťastný, Z. Čapková), 4 body, 
2. Kulíci (M: Michalík, M. Popelková) 
4 b., 3. Řepáci (V. Klazarová, J. Hladík, 
P. Holoubek), 3 b., 4. Kapitánka 
(K. Kostelecká, M. Sodja), 2 b., 5. Mach 

a Šebestová (M. Mach, L. Leiský) 2 b., 
6. E. Kasíková, I. Kasík, 0 b.

A  d o u š k a  n a k o n e c :  Úp l n ý m 
závěrem sezony OPÉRA 2016 byl 
premiérový turnaj pro členy „Samu
elovo překvapení“, který se odehrál na 
Silvestra! Čtyři stateční se tentokráte 
utkali k.o. systémem. Výsledné pořadí 
bylo následující: 1. Michal Sodja, 2. Klára 
Kostelecká, 3. Ondra Šťastný, 4. Mikuláš 
Sodja. Z výsledků uveďme boj o první 
místo, kdy dvanáctiletá Klárka dávala 
parádně zabrat ostřílenému Michalovi! 
Ten sice nakonec vyhrál, ale „o prsa“ 
– 13:12!

Adventní koulování: Prvenství 
zůstalo doma!

Druhá národní liga je ve své polo-
vině a radotínští Wolves drží společné 
třetí místo.

Druhá část soutěže už se po 
vánoční přestávce naplno rozběhla 
a basketbalisty Radotína čekají dle 
očekávání zřejmě dvě nejdůležitější 
utkání sezony. V sobotu 21. ledna 
zavítá na radotínskou palubovku třetí 
celek tabulky a loňský vítěz druhé ligy 
BK Přelouč a o den později v neděli 
22. ledna přijede prozatímní lídr tabulky 
BK Chrudim. Pokud chtějí basketbalisté 
BK Wolves Radotín myslet na první dvě 
příčky pro postup do playoff, musejí 
v obou zápasech zvítězit. 

„Jde bez pochyb o zápasy sezony. 
Budeme mít trošku nůž na krku, 

ale mohu za celý tým říct, že jsme 
extrémně motivováni oba soupeře 
porazit a vrátit se na špičku tabulky. 
Velkým pozitivem je, že bychom měli 
nastoupit letos poprvé v plné sestavě. 
Věřím, že nejsilnější kluby ligy při
táhnou největší počet fanoušků do 
haly a překonáme zase stovku diváků 
v hale,“ říká předseda klubu Adam 
Peřinka. 

Sobotní zápas začíná v 19.00 hodin 
a nedělní v 16.00 hodin. Součástí 
obou utkání bude už tradičně bohatý 
doprovodný program a populární 
maskot Wulfy. 

Basketbalisty čeká klíčový víkend

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



STRANA 10                                                                               KULTURA - INZERCE                                                                            ČÍSLO 1/2017

10. 2.  XXII. Radotínský bál    
12. 2.  Únorové kácení kuželek –
                                    turnaj v klasických kuželkách *) 
23. - 26. 2. POPAD (Pražská oblastní přehlídka
                                    amatérského divadla)
25. 2. Horymírova sváteční jízda Radotín –
                                   Neumětely & Masopust **)
18. 3. Vítání jara – Pivní sanatorium 
19. 3.  O Radotínskou skleněnku –
                                    turnaj v kuličkách *)
21. 3. Čaj o třetí – KS U Koruny
16. 4.  Jarní zelené koule – turnaj v pétanque 
22. – 23. 4. Radotínská radost
22. 4. Bezpečné jaro 2017 
26. - 30. 4. Memoriál Aleše Hřebeského v boxlakrosu
13. 5. Akce IZS (Integrovaný záchranný systém)
13. 5. Odemykání Biotopu

20. 5. Velké radotínské rodeo  
27. 5. Velký dětský den
3. 6. XI. Královský průvod  
4. 6. Na minigolf  minimísto! –
                                   Pocta měsíci červnu při turnaji v minigolfu *)
6. 6. Čaj o třetí – KS U Koruny

17. 6. Radotínská neckyáda
9. 7.  Léto v Provence – turnaj v pétanque  
10. 9.  Pétanque-ové loučení s létem + Vrh koulí *)
16. 9.   Radotínské Burčákobraní
19. 9. Čaj o třetí – KS U Koruny
7. 10. Babí léto
14. - 15. 10. XX. Havelské posvícení
 Radotínské kolo Jardy Baráka 
11. 11. – 18. 11. Výstava kruhu radotínských výtvarníků
12. 11. Bowlingové kouloidní finále *) 
26. 11. I. adventní koncert   
3. 12. II. adventní koncert  
9. 12.  Adventní koulování –
                                    turnaj v pétanque  pro otužilé
10. 12. III. adventní koncert  a Vánoční trh
12. 12. Čaj o třetí – KS U Koruny
17. 12. IV. adventní koncert  
26. 12. Koncert Pražské mobilní zvonohry
                                   a ohňostroj 

Pozn.
 *) Součást 5. mistrovství Radotína 2017 v boulo/koulo
**) Masopust v jednání, společná akce MČ Praha 16 
     a TarpanClanu, z.s.

Akce v Městské části Praha 16 pro rok 2017

Nabízím práci
na malý úvazek

v dobře vybavené
gynekologické

ambulanci
v Dobřichovicích.

Kontakt:
MUDr. Alena Hujová 
606 280 269

» Jarní semestr začíná
   6.2. 2017 a končí 16.6. 2017
» max. 8 studentů ve skupině,
   mini kurzy pouze 4 studenti
» kurzy konverzace s rodilým
   mluvčím
» příprava na zkoušky FCE, CAE,
   IELTS a státní maturitu
» dětské kurzy s vyzvednutím 
   dětí ve škole

JS ANGLIČTINA RADOTÍN
nabízí 

Semestrální kurzy angličtiny a dalších cizích 
jazyků pro dospělé i děti

» firemní a individuální výuka angličtiny, němčiny,
   francouzštiny a španělštiny
» skype výuka angličtiny, překladatelská činnost
» kurz němčiny pro falešné začátečníky

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

www.anglictina-radotin.cz
tel.: 777 057 013             e-mail: verakunt@yahoo.com
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zde nás
najdete
Po a Pá

8 – 17 hod

Váš inzerát uvidí

25 000  
párů očí

Počasí přálo všem, kteří se rozhodli 
prožít poslední den v roce v přírodě.

Radotínský KAAN zaplnil autobus 

č.255, kterým dojel do zastávky Most 
Závodu míru. Odtud se šlo pěšky. Za 
mostem vedla cesta od zbraslavského 

nádraží pozvolným 
úvozem. Přítomní psi 
dávali, plni energie, 
neúnavně l idskou 
smečku dohromady, 
ú č a s t n í c i  s e 
s e z n a m o v a l i 
navzájem. Někteří 
s t á l í  spo lu t ur i s t é 
s e  p r o  n e m o c 
nezúčastnili. Nejen 
pro ně bylo pořízeno 
mnoho snímků.

U  r o z c e s t n í k u 
v š i c h n i  z a s t a v i l i 
a kochali se zimní 
scenérií. Byla kouzelná. 

Silvestrový výšlap na keltské oppidum Co plánuje 
KAAN na rok 

Klub aktivních a nestárnou-
cích slibuje všem svým příz-
nivcům autorské čtení, pěší 
vycházky do přírody i tříden-
ní říjnový výlet do Chrobol  
a Českého Krumlova, výlet 
vláčkem českým Simmerin-
gem, na žádost opět výstavu 
obrazů Simonnety Šmídové, 
předvánoční dílny v listopadu 
i setkání při čaji s mandalami 
a soutěže o ceny.

Činnost bude bohatá a roz-
manitá, obohacená může být 
i dalšími nápady.

Zbývalo několik desítek metrů k cíli.
Po nalezení vhodného ohniště 

se většina těšila na opékání buřtů, 
někteří pročítali fotodokumentaci 
o vykopávkách.

P o d p a l o v a č  b y l  k  d i s p o z i c i ,  
s mokrým dřívím ale nikdo nepočítal. 
Nakonec vše dobře dopadlo, oheň 
m ě l  s í l u ,  d o m á c í  z á s o b y  b y l y  
snědeny i vypity a všem účastníkům 
silvestrovského výšlapu KAAN 2016 
byl předán pamětní totem, který 
vyrobil Honza Bouček. Při odchodu 
z oppida bylo sálající ohniště předáno 
další skupině příchozích, která se 
scházela, patřičně vybavena, k večerní 
oslavě a loučení se starým rokem 
v místě oppida. S pocitem dobrého 
skutku v duši se skupina KAAN 
vydala k domovu. Autobus byl opět 
plný a všichni se divili, že je v tento 
den, v tuto hodinu, takový nával.


