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Projekt Centrum Radotín na startovní čáře
Prostor v pravidelné rubrice Slovo starosty na titulní straně
Novin Prahy 16 se
n a m ne do s t áv á
v okamžiku, kdy
mohu napsat
a sdělit několika
stovkám radotínských občanů žijících v domácnostech
v oblasti ulic Otínské, Jelenovské,
Javořické a Dehtínské potěšující zprávu, a to že v průběhu letních prázdnin pravděpodobně bude zahájena
výstavba technické vybavenosti, tedy
splaškové a dešťové kanalizace a plynofi kace. Vše již záleží jen na závěrečných procesních postupech a schvalovacím aktu Rady hl. m. Prahy, tak aby
následně Odbor městského investora
dostal pokyn k podpisu smlouvy se
zhotovitelskou fi rmou.
Přesto se mi tento článek píše s mírnou hořkostí, jelikož akce mohla začít
již o více jak rok dříve, neboť výsledek
soutěže byl znám již na konci roku
2011. Vy, kteří situaci sledujete bedlivěji a četli jste i některé související články
v tomto periodiku, víte, že výsledek
výběrového řízení byl náměstkem primátora hl. m. Prahy pro oblast investic
a budování infrastruktury, i přes veškeré logické argumentace radotínské
samosprávy a projektantů, zpochybněn. Zástupci hl. m. Prahy byly nabízeny i opatření technicko organizačního
rázu při vlastní realizaci stavby vedoucí
ke snížení konečné ceny díla i právní
rozbor, jenž si nechala radotínská
radnice vyhotovit a který upozorňoval
na neopodstatněnost zrušení výsledku
soutěže. To vše se následně potvrdilo,
jelikož jedna ze soutěžících fi rem podala odvolání na Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže do Brna. Ten poměrně rychle potvrdil neoprávněnost
zrušení výsledku výběrového řízení ze
strany hl. m. Prahy.
Při následných jednáních bylo ze
strany náměstka primátora Ing. Richtera a ředitele Odboru městského investora přislíbeno maximálně rychlé zprocesování materiálu k vyhlášení více jak
rok starého výsledku výběrového řízení
a k následnému zahájení realizace tak
dlouho očekávané infrastruktury. Jestli
bude vše probíhat podle předpokladu,
první objekty se budou napojovat na
standardní infrastrukturní systémy
začátkem příštího roku.
Dny plné slunce a krásné jaro přeje

Radotín podepsal s partnerem smlouvu na revitalizaci centra Radotína. Firma VCES bude investovat do vytvoření
místa pro lepší život občanů.
Městská část Praha 16 ve čtvrtek
11. dubna podepsala smlouvu o obchodní spolupráci s vítězem výběrového
řízení na investora zástavby radotínského centra, firmou VCES Property
Development a. s., která je součástí
jedné z největších stavebních firem
světa BOUYGUES CONSTRUCTION.
Revitalizace Centra Radotína bude
společným projektem VCES Property
Development a rezidenčního developera Doma je Doma. Smlouvu za městskou část podepsal starosta Mgr. Karel
Hanzlík za účasti zástupce starosty
Mgr. Miroslava Knotka a tajemníka
úřadu Ing. Pavla Jiráska. Za společnost VCES smlouvu podepsali členové
představenstva David Labardin a Zdeněk Pokorný za přítomnosti hlavního
manažera projektu Clémenta Duclose,
omase Azaveda a Lukáše Kohla.

D. Labardin a K. Hanzlík

Interaktivní tabule ve škole
Během jara letošního roku bylo do
nové techniky v radotínské škole investováno 300 tisíc korun.
Tabule, na které je možné nejen
psát, ale i promítat a zároveň je využívat pomocí speciálního pera jako
dotykový displej, přes který se otevírají další témata výuky, ve školách
pomalu nahrazují staré dřevěné desky

natřené tabulovou černí. V Radotíně
tedy docela určitě, jen během letošního jara se do nákupu a instalace šesti
dalších investovalo 300 000 korun.
V roce 2009, kdy na zdejší školu
nastupoval jako ředitel Mgr. Zdeněk
Stříhavka, byly ve školním vybavení
celkem tři takové tabule. V současné

době jich je již 16 a mají je tak možnost využívat již téměř všechny třídy,
přednostně však jimi byly vybaveny
učebny I. stupně. Ve všech třídách
jsou již navíc instalovány keramické
tabule, na které lze promítat a které
lze kdykoli v budoucnu osadit dataprojektorem včetně audiovýstupu
a proměnit je tak v další interaktivní.
Podle slov pana ředitele
je to díky tomu, jak si
zde stanovili priority
investic: „Začínalo se výměnou lavic, nové tabule
přišly na řadu hned poté.“
Nejde o malé peníze,
jedna keramická tabule
přijde na 25 000 korun,
měla by však vydržet
30 let. Výuková videa
a programy, které se
promítají z projektor u na montova ného
na rameno před tabuli (jde o přední
projekci), si učitelé mohou buďto
stáhnout ze stránek, které je poskytují
zdarma, nebo si je vyrobí. Druhé řešení volí pedagogové častěji, mohou tak
cíleně vytvářet ukázky pro aktuální
témata učiva.

„Na základě tohoto podpisu začne
nyní developer zpracovávat studii
projektu, v níž rozpracuje urbanistické řešení centra podle podmínek
vítězné nabídky a podle dalších podmínek, které si pro zástavbu stanovila
městská část. Ty zahrnují, mimo jiné,
i vybudování náměstí a přilehlé třídy
mezi budoucí zástavbou a stávajícím
obchodním centrem na ná městí
Osvoboditelů,“ říká 1. zástupce starosty Miroslav Knotek.
Již nyní VCES sbírá podkladová
data pro tuto studii – v nejbližší době
proběhne například měření denní
i noční hlukové hladiny lokality,
dále bude nutná i analýza ekologické
zátěže. V okamžiku, kdy bude architektonická studie hotová, dostane ji ke
schválení Rada a Zastupitelstvo městské části Praha 16 a stane se podkladem pro smlouvu o smlouvě budoucí
kupní na prodej dotčených pozemků.
Ta bude také podléhat schválení

Rekonstrukce
křižovatek
V Radotíně začátkem května započala dopravní opatření v souvislosti
s dvojicí staveb, které mají přispět
v jednom případě ke zvýšení kapacity,
v obou pak ke zlepšení bezpečnosti
křižovatek.
Obě akce mají společného jmenovatele: investorem není městská část,
ale Technická správa komunikací
hl. m. Prahy (TSK). V prvním případě
jde o dlouhodobý požadavek radotínské radnice na úpravu první světelné

Padesátka
na Strakonické
Nesmyslné dopravní opatření. Tak
hodnotí prakticky všichni řidiči snížení
rychlosti na „padesátku“ v některých
úsecích Strakonické ulice. Radnice
Prahy 16 opakovaně žádá Magistrát
o změnu.
Již zhruba před rokem se v některých úsecích Strakonické silnice
objevily dopravní značky snižující
rychlost na nejvýše 50 km/hod. s dodatkovou tabulkou „omezení hluku“.
S dotčenými městskými částmi tato

Asi všichni jsme zažili pocit, kdy jsme
byli na něco velice hrdi. Hrdi například
na to, co se podařilo nám osobně nebo
některému z rodinných členů či příbuzných. Obzvlášť intenzivní je hrdost
rodičů na vlastní děti v okamžiku, kdy
se jim podaří velice důležité a zásadní
kroky v jejich životě. Při úspěších našich
sportovců při vrcholných akcích mnozí
rovněž prožívají hrdost, tentokrát hrdost
vlasteneckou. Ta se ovšem mnohdy několik málo dnů po skončení šampionátu či
olympiády vytratí. Ne, nechci vypisovat
všechny situace, kdy můžeme být hrdi,
ale rád bych se podělil o svůj pocit, kdy
jsem byl opravdu obzvláště velice hrdý
a pyšný, že jsem Radotíňák. Ten pocit
se mne zhostil po závěrečném hvizdu
fi nálového zápasu 20. ročníku boxlakrosového Memoriálu Aleše Hřebeského.
Zcela si uvědomuji, co organizační tým
místního Sokola za 20 let existence dokázal, jak z akce lokálního významu udělal
celosvětově uznávaný turnaj ve sportu,
který v českých podmínkách nemá, jak
se říká, na růžích ustláno. Vše toto dokumentovaly slova a projevy uznání od
zahraničních účastníků z kolébky lakrosu, z Kanady a Spojených států. Jsem
hrdý a vážím si toho, jak až velice dojemně organizátoři uchovávají vzpomínku na
svého kamaráda Aleše Hřebeského, který
tragicky zahynul ve svých dvaceti letech.
Jsem hrdý na úžasný systém, který v rámci Sokola funguje, který dnes produkuje
díky pečlivé a systémové práci s mládeží
individuality, které dokážou svými výkony konkurovat profesionálním hráčům ze
severní Ameriky. Jsem pyšný na všechny
místní trenéry, pomocníky a organizátory, kteří na úkor svého volného času
přispívají k rozvoji mládeže a i důležitého
pocitu reprezentace Radotína. To, že po
dlouhých 12 letech dokázali radotínští
hráči zopakovat vítězství v turnaji, to
jenom potvrzuje. A vítězství bylo přes
neskutečnou konkurenci 24 týmů opravdu zasloužené a suverénní.
Uvědomuji si ale, že na území Radotína
podobně pracuje celá řada dalších oddílů
a institucí, kde se lidé se stejným zápalem
věnují zájmové činnosti a dětem radotínským, ale i z okolí, kde bývalí mládežníci
ve svojí dospělosti přebírají odpovědnost
v organizaci nad těmi mladšími a splácejí tak v dobrém předchozí péči o sebe.
Mohu tak jmenovat radotínský turistický
oddíl, skautský oddíl, radotínské tenisty
atd. Kvůli i těmto věcem, díky nimž se
lidé identifi kují s místem, kde žijí, miluji
Radotín.

Jak se chovat při mimořádných situacích II
Povodně
Dnešním tématem, kterým se Noviny
Prahy 16 budou zabývat, jsou povodně. Měli
bychom vědět, jak se zachovat před povodní,
při jejím průběhu a po ní.
V rámci samotné „přípravy“ je dobré si
vytipovat bezpečné místo, které nebude
zatopeno. Pokud je čas, je důležité mít
k dispozici materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken či odpadních potrubí
(jde například o pytle s pískem, fólie, desky
či ucpávky na kanalizaci). Podstatné je, aby
v okolí obydlí, pozemku či chaty veškerý
neupevněný materiál, plot, boudy a další
překážky nebránily volnému průtoku vody
a nevytvářely druhotné hrázky a ucpávky
vodního toku. To by mohlo způsobit třeba
vznik jezera na pozemku. Neměli bychom
zapomenout ani na evakuační zavazadlo.
Při povodni je třeba dodržovat pokyny
povodňových orgánů, policie a záchranářů
a zbytečně neriskovat. Není vhodné vstupovat do míst, která jsou zatopená a nechodit
do blízkosti rozbouřených toků. Nehazardujte proto a nesjíždějte na lodích rozvodněné vodní toky!
V případě aktivace je v Radotíně povodňovým orgánem Povodňová komise
Městské části Praha 16, která má stále pracoviště v budově na radnice Městské části
Praha 16, Václava Balého 23. Komise organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření

na ochranu před povodněmi a v případě
potřeby může od občanů požadovat osobní
a věcnou pomoc.
Obyvatelé by neměli zůstávat v místě,
kde by mohli ohrozit život svůj a svých
blízkých, včas by se měli přesunout na
místo, které nebude zatopené vodou. Proti
vniknutí vody by měli v rámci svých možností zabezpečit svůj dům (sklepní okna,
vchodové dveře), vybavení domácnosti přemístit do vyšších pater – včetně potravin
a vody. V případě zaplavování domu, když
už jeho obyvatelé nezvládají svou ochranu
vlastní silou a prostředky, je nutné požádat
o pomoc povodňový orgán městské části
a být připraveni na evakuaci – opuštění
domova. Ale pozor, v případě kritického
nedostatku času nebo nejasné situace se
musí občané okamžitě odebrat na vyvýšené místo a nezapomenout na varování
ohrožených osob ve svém okolí (děti, starší
a nemohoucí občané).
Co dělat po povodni? Zkontrolujte stav
obydlí, obraťte se na hygienika, řiďte se pokyny odborníků při obnově studní a zdrojů
pitné vody, kontaktujte pojišťovnu a pokud
možno se aktivně zapojte při likvidaci
následků povodní. Nechte si odborně
zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost, obyvatelnost nemovitosti, rozvody
energií a vody, stav kanalizace). Informujte
se u povodňového orgánu o místech s humanitární pomocí a v případě nouze si ji
nebojte vyžádat.

ZNAČKY ZNÁMÉ
I NEZNÁMÉ
Další možností, jak zpomalit provoz, zajistit vyšší bezpečnost pro místní obyvatele,
především děti, více ploch pro hraní a společenský život, méně hluku a větší vzájemnou
ohleduplnost, je vybudování obytné zóny.
Vznikne tím zvláštní druh místní nebo
účelové komunikace, kde odpadá původní
členění na vozovku a chodník a vzniká
společná pobytová plocha. Ohraničitelné
části obce nebo jednotlivé ulice se vymezí
dopravní značkou IP 26a (obytná zóna)
a IP 26b (konec obytné zóny). Kromě
vyznačení parkovacích míst nejsou další
dopravní značky potřeba.

Komunikace v obytné zóně musí svým
stavebním provedením vzbuzovat dojem,
že provoz motorových vozidel zde má jen
podřadný význam. Tento stav musí zajistit
stavební úpravy (šikany, zúžení, vzrostlá

zeleň apod.) zpomalující rychlost vozidel
na požadovanou hodnotu. V obytné zóně
je zákonem stanovena nejvyšší dovolená
rychlost 20 km v hodině, děti si smějí hrát
v celé šířce ulice.

Nevýhodou obytné ulice může být
problém se zajištěním parkovacích nároků, protože parkování je dovoleno jen
na místech označených jako parkoviště.
Další obtíže může představovat ztížená
údržba, zejména zimní, a fi nanční náročnost při její realizaci v místech stávající
zástavby, kdy dochází většinou k přestavbě komunikace v celé šíři na stejnou
výškovou úroveň. Pro budoucí správnou
funkci obytné zóny je po dobu přípravy
návrhu nutný kontakt projektanta s jejími budoucími obyvateli.

Online databáze éček
Časopis dTest spouští on-line databázi
přídatných látek, takzvaných éček. Údaje
jsou dostupné i v rámci mobilní aplikace,
čehož mohou zákazníci využít přímo při
nakupování.

Databáze je k dispozici na
www.dtest.cz/ecka a obsahuje všechny dosud známé přídatné látky spolu
s jejich oficiálními i případnými alternativními názvy. Spotřebitel se
dozví i původ látky a případná
rizika, která při požití mohou
hrozit. Nechybějí ani údaje
o běžném výskytu přídatné
látky a případném legislativním omezení jejího použití.
I n for mac e js ou dos t up né také v rámci bezplatné
mobilní aplikace, kterou lze
stáhnout v Google Play a Apple App Store pod názvem
„dTest“. „Zákazníci v obchodech mohou kvalitu potravin
odhadovat pouze z deklarovaného složení jednotlivých
výrobků. Zpravidla si ale
nepamatují, která éčka jsou
škodlivá a která ne, a proto se staví
podezřívavě ke všem potravinám,
ve kterých se takto označené látky
vyskytují. Aplikace jim jejich výběr
může výrazně usnadnit,“ říká spolupracovník dTestu Jan Richtr.

V databázi lze snadno vyhledávat
nejen podle názvu a označení dané
látky, ale také podle původu a zařazení
do skupin (např. konzervanty, antioxidanty, stabilizátory). Katalog bude
průběžně propojován i s údaji o potravinářských výrobcích testovaných časopisem dTest, takže spolu s výsledkem
testu získá zákazník i informace o použitých přídatných látkách.
„Jedná se o jedno z dílčích
opatření, jímž chceme přispět
k větší informovanosti o složení a rovněž kvalitě potravin, která české spotřebitele
trápí,“ dodává Richtr.
Právě kvalitu a bezpečnost
potravin označilo za nejpalčivější spotřebitelský problém
56 % z téměř 26 tisíc respondentů. Dotazování mezi českými spotřebiteli provedlo
sdružení dTest v lednu letošního roku. Za pravdu zákazníkům dávají i spotřebitelské
test y pot rav i n provedené
v uplynulém roce. Nálezy pesticidů
v černých čajích, insekticidní přípravek
DDT v olivovém oleji či kávy s rezidui
jedovatých plísní jsou jen některými ze
závažných zjištění.

Nejčastější otázky
Mohu pokračovat v podnikání po zemřelém manželovi či manželce?
Pokračování v provozování živnosti
při úmrtí podnikatele je podrobně stanoveno v § 13 odst. 1 zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon). Ten
taxativně stanoví osoby, které mohou
pokračovat v podnikání po zemřelém
podnikateli, a tak kromě dědiců ze
zákona nebo ze závěti může též pokračovat v provozování živnosti správce
dědictví, insolvenční správce ustanovený soudem či pozůstalý manžel
nebo partner, pokud není dědiců ze
zákona nebo závěti.
Pokud některá z uvedených osob
hodlá pokračovat v provozování

živnosti na základě oprávnění
zemřelého podn i k atele, je pov i n na ozná m it
t uto sk utečnost
živnostenskému
úřadu
ú
řadu ve l hůtě
3 měsíců ode dne
úmrtí podnikatele. Po této lhůtě
oprávnění zanikne. Správce dědictví
nebo insolvenční správce je povinen
pokračování oznámit ve lhůtě 1 měsíc
ode dne, kdy byl do této funkce ustanoven. Osoba, která hodlá pokračovat
v provozování živnosti, musí též splňovat podmínky stanovené v § 6 nebo
7 výše uvedeného zákona, v opačném
případě je povinna neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.

Pomoc volně žijícím zvířatům
Lidská civilizace svou činností přináší volně žijícím živočichům řadu problémů. Vyskytují se i situace, kdy se z lidského pohledu jedná o jasný případ nutné pomoci, ale přitom
může jít o úplně normální stav. Jak ale poznat
zraněného tvora, který potřebuje naši pomoc?
Nejdříve si ho pozorně prohlédněte.
Jde o zvíře, které se obtížně nebo nepřirozeně pohybuje? Ptáci nemohou létat,
savci kulhají anebo se nepostaví na nohy,
je dotyčný viditelně zraněn? Má otevřené
rány, teče mu krev? Může být i napaden
parazit y – létají kolem něho mouchy, v ranách nebo na srsti má vajíčka
nebo larvy much. Vaši pomoc potřebuje
i ten tvoreček, který je aktivní v nepřirozenou dobu – noční živočichové (ježci,
netopýři) ve dne nebo „zimní spáči“ (ježci,
netopýři, plchové) během zimy anebo je
někde, odkud se nemůže vlastními silami
dostat – v hluboké jámě, v bytě, ve světlíku,
komíně, apod. V takovém případě, pokud
se vám to podaří, můžete živočicha šetrně
odchytit, umístit do krabice (dovoluje-li
to jeho velikost) a dát ho na klidné a teplé
místo. Nepodávejte mu žádnou potravu ani
vodu, pokud se na tom přímo nedohodnete
s pracovníkem záchranné stanice.
Každoročně se do záchranných stanic
dostává mnoho mláďat zcela zbytečně.
Lidé se totiž mylně domnívají, že nalezli
osiřelé mládě bez rodičů či ptačí mládě vypadlé z hnízda. Mnohdy tomu ale tak není
a mláďata přicházejí o péči svých rodičů
bezdůvodně. Následující řádky by vám
měly pomoci při rozhodování o nutnosti
mláděti pomoci.

Zajíčci
Mláďata zajíců se rodí osrstěná a plně
vyvinutá – vidí, slyší a mají zoubky. Příroda je vybavila dokonalým zbarvením, které
je skryje před zraky predátorů. Navíc mají
určitou dobu po narození i velmi nepatrný
pach. Jejich nejlepší obranou je tedy nebýt
vidět, a proto i jejich matka u nich tráví co
nejméně času, aby k nim predátory nepřilákala, krmí je pouze jednou až dvakrát
denně, a to většinou v noci. Proto naleznete-li mládě zajíce, které tiše sedí v trávě,
nedotýkejte se ho, a co nejdříve od něj odejděte. Pomoc nepotřebuje, není opuštěné.
Kdyby bylo, hledalo by svou matku, běhalo
by za lidmi či psy a pískalo by.

Srnčata
Stejně jako mláďata zajíců se rodí plně
vyvinutá a osrstěná. I ona mají strategii nebýt vidět, dokud nejsou dost silná na to, aby
následovala svou matku. Ta je také ponechává o samotě a krmí je pouze několikrát
za den, většinou v době, kdy je největší klid,
aby ji nikdo nespatřil a neobjevil je. Pokud
mládě tiše leží v trávě, znamená to, že není
opuštěné, ani osiřelé a že je všechno v pořádku. Pokud srnče přijde o svou matku,
začne zmateně pobíhat a hlasitě pískat.
Mláďata zajíců a srnčata jsou lidmi často
„zachraňována“ zcela zbytečně. Záchranné
stanice jim plně péči jejich matky nenahradí, a i když se podaří mládě odchovat,
často jej již nelze vypustit zpět do přírody,
protože se ochočí. Proto je každé zbytečné
„zachránění“ pro mládě tragédií.

matka není nikde v blízkosti, znamená to
většinou, že noru či hnízdo někdo zničil
anebo že mládě přišlo o svou matku. V takové situaci potřebuje mládě rychlou pomoc,
neboť je většinou prochladlé, vyhladovělé
a hrozí mu útok predátorů. Vezměte tedy
mládě domů, nebo zajistěte, aby bylo v teple,
a přivolejte rychle pomoc záchranné stanice.
Nepokoušejte se mládě krmit, nevhodná
strava mu může naopak uškodit. Důležité je
především, aby mládě bylo v teple.

Pěvci
Mláďata pěvců zhruba po 2 až 3 týdnech
od vylíhnutí opouštějí hnízdo a učí se létat
už mimo něj. Nějakou dobu jim to trvá,
a tak můžeme vidět mládě, které pobíhá,
poskakuje, ale nelétá. Je to naprosto přirozené a takovéto mládě pomoc nepotřebuje.
Jeho rodiče se o něj starají, dokud není zcela samostatné, a učí je všemu, co je pro něj
důležité. Pokud by se však jednalo o málo
opeřené, nepohyblivé mládě, které je mimo
hnízdo, pak naopak potřebuje rychlou
pomoc. Vezměte jej domů a přivolejte
co nejrychleji pomoc záchranné stanice.
Pokud se tak přímo nedohodnete s jejím
pracovníkem, mládě nekrmte, umístěte je
pouze na teplé a klidné místo.

Dravci a sovy
I tato zvířata opouští v určitém věku
hnízdo a učí se létat. Jejich první pokusy
jsou ještě neobratné, a tak často přistanou na zemi místo na větvi stromu či na
parapetu budovy. Pokud se mládě nalézá
na nebezpečném místě, např. na silnici,
můžete je přemístit na bezpečnější místo
(do vzdálenosti asi 10 metrů). Ptáci mají
špatný čich, a tak jeho rodiče nepoznají, že
s mládětem bylo manipulováno, a budou
ho i nadále krmit. Pokud je mládě málo
opeřené, nebo se ještě z větší části nachází v bílém prachovém peří, pak se jedná
o mládě, které z hnízda vypadnulo. Pak
potřebuje lidskou pomoc.
Nekrmivé druhy ptáků
Mláďata kachen, hus, labutí, koroptví či
bažantů se rodí plně vyvinutá a již brzy po vylíhnutí všude následují své rodiče. Ti je nekrmí, ale ukazují jim, kde hledat potravu, chrání
je před nepřízní počasí i před predátory. Bez
péče rodičů nemají mláďata šanci přežít.
Pokud naleznete osamělé koroptví či
bažantí kuřátko, kachňátko, house či malé
labutí mládě, přivolejte pomoc záchranné stanice. Divoké kachny si také někdy
k hnízdění vyberou nevhodné místo, jako
je balkón či terasa vícepatrového domu. Po
vylíhnutí nemají mláďata šanci se odtud
dostat k vodě, a tak je potřeba přivolat
pomoc záchranné stanice, která zajistí
odchyt kachny i mláďat a jejich přemístění
k nejbližší vhodné vodní hladině.
Nevhodná pomoc může mláďatům
uškodit! Pokud si nejste jistí, že mládě skutečně potřebuje pomoc, poraďte se nejdříve
s pracovníkem záchranné stanice a až
potom jednejte. Nejbližší zařízení tohoto
druhu funguje od loňského března v pražských Jinonicích. Přijímá téměř všechny
druhy volně žijících živočichů, kteří jsou
zraněni či jinak postiženi.

Šelmy, ježci, veverky a plchové
Tato mláďata se rodí nevyvinutá, jsou holá
anebo málo osrstěná, po určitou dobu mají
zavřené oči a neslyší. Dokud nepovyrostou,
jejich matka je ukrývá v hnízdě či noře. Pokud je naleznete mimo tento úkryt a jejich

V případě nálezu zraněného zvířete
volejte nonstop linku 773 772 771, která
funguje jako infolinka pro veřejnost.
Veškeré informace také najdete na internetové adrese www.lesypraha.cz.

Změny v knihovně. Rada městské části
Praha 16 pověřila s účinností od 1. dubna 2013 Bc. Michaelu Srbovou vedením
Místní knihovny Radotín, se sídlem Loučanská 1406/1a, Praha-Radotín. O dnešní
kvalitu poskytovaných služeb radotínské
knihovny se od jejího slavnostního znovuotevření (po rekonstrukci v roce 2006)
významně zasadila Ing. Irena Farníková,
která organizační složku Městské části
Praha 16 řídila posledních šest let, v březnu letošního roku však na svou vedoucí
funkci rezignovala s tím, že v rámci zkráceného pracovního úvazku v radotínské
bibliotéce zůstává jako knihovnice. Nově
vedením pověřená Michaela Srbová v loňském roce ukončila bakalářské studium
na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy,
obor Informační studia a knihovnictví,
a nejen se čtenáři, kteří navštěvují radotínskou knihovnu, se v rámci pracovního
poměru setkává již od roku 2007.
Nové vedení školní jídelny. Rada městské části Praha 16 na svém zasedání dne
3. dubna 2013 souhlasila se jmenováním
Bc. Zuzany Ondrušové do funkce ředitelky Školní jídelny Praha - Radotín,
Loučanská 1112/3, Praha-Radotín, a to
s účinností od 1. května 2013. Jediným
důvodem pro vypsání konkursního řízení na pozici ředitele/ky Školní jídelny
Praha - Radotín, o kterém jsme informovali v únorovém vydání Novin Prahy 16,
bylo odstoupení dosavadní ředitelky paní
Charlotty Severové, která se po 12 letech
vedení příspěvkové organizace zajišťující
stravování žáků radotínských základních škol, studentů Gymnázia Oty Pavla
i široké veřejnosti, rozhodla odejít do
důchodu. Zprávy z dílčích externích
kontrol, které byly v době jejího působení předkládány vedení Městské části
Praha 16, jsou důkazem toho, že si paní
Severová po celá léta ve své funkci vedla
bezvadně. Ústní pohovory pro výběr
nového kandidáta na uvolněnou pozici
probíhaly na radotínské radnici, přičemž
do komise pro posuzování uchazečů byli
nominováni odborníci v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích. Komisí jednoznačně doporučená
Bc. Zuzana Ondrušová (s odbornou kvalifi kací v oblasti společného stravování
a třiadvacetiletou praxí ve školství) je dle
svých slov připravena ve spolupráci s nově zřízenou Stravovací komisí poskytovat
všem strávníkům ty nejlepší služby.
Stravovací komise. Od 2. května zahájila
činnost Stravovací komise, která nově
vznikla při Školní jídelně Praha - Radotín. Komise slouží jako prostředník mezi
rodiči dětí a vedením školní jídelny, cílem
její činnosti je vedle zlepšení komunikace
mezi strávníky a vedením jídelny především sledování kvality a rozmanitosti
pokrmů. Zástupci Stravovací komise
mohou kdykoli za provozu vstupovat do
prostoru školní jídelny a provést ochutnávku vzorku oběda. Rada městské části
Praha 16 jmenuje členy Stravovací komise
na tři roky z řad zákonných zástupců
žáků, pedagogických i nepedagogických
zaměstnanců školy, strávníků a zaměstnanců jídelny. Řádnými členy byli
jmenováni Ing. Petr Binhack, Kateřina
Krauskopfová, Mgr. Jaroslava Duroňová,
Mgr. Tomáš Dostál a Milada Růžičková.
Víčka pro Kristýnku. Jak jsme informovali v NP16 č. 3/2013, v Radotíně i okolí
probíhá sbírka víček od PET lahví, jejíž
výtěžek půjde na léčebný program pro
11letou Kristýnku, která trpí dětskou
mozkovou obrnou a je od narození na
vozíku. Počet sběrných míst se neustále
rozrůstá a poslední známý stav je odevzdaných 4370 kg víček, tj. 8424 Kč. Na
účtu nadace je dále 1500 Kč z Fitness
centra Radotín a rovněž můžete pomoci odvozem celých plastových lahví do
Technických služeb Praha - Radotín: výtěžek z celé váhy naplněného kontejneru
bude předán ve prospěch sbírky.
Výhody CzechPOINT@home. Internetové
kontaktní místo CzechPOINT@home
mohou v y u žít f y zické a práv nické
osoby, které dávají přednost elektronické
komunikaci. Mají tak možnost získat výpis
z Obchodního rejstříku, Živnostenského
rejst ř í ku a da lších rejst ř í k ů ISVS
(Informačního systému veřejné správy)
v elektronické podobě. Již není nutná
osobní návštěva pro požadovaný výpis na
kontaktní místo Czech POINT. Nutností
je pouze mít zřízenu datovou schránku a
požadovaný výpis v elektronické formě,
včetně elektronického podpisu, bude
doručen zdarma. Připojený elektronický
podpis umožní nakládat dále s tímto
výpisem jako s elektronickým originálem.

Projekt Centrum...

Ob
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zastupitelstva. „Je to pro nás historický moment. Přípravě projektu Centrum Radotín
se intenzivně věnujeme posledních 6 let.
Jedno výběrové řízení jsme na základě
nejasných podmínek ze strany vítězného
zájemce museli zrušit. Jsme rádi, že došlo
k dohodě se společností VCES, která je
součástí velké nadnárodní společnosti.
Jednání probíhala v konstruktivní atmosféře a na základě této zkušenosti věříme
v budoucí úspěšnou spolupráci,“ komentuje podpis smlouvy starosta Hanzlík.
Pokud se obě strany na projektu shodnou, měly by být podle současných odhadů
investora hotovy první bytové jednotky už
v roce 2016. Celý projekt by pak měl být
dokončen do roku 2020. Výstavba bude
probíhat po etapách tak, aby nedocházelo
k neúměrně velké zátěži centra a byl čas na
přestěhování úřadu z objektu, který bude
součástí prodeje, do nových prostor. „Revitalizace centra Radotína chápeme jako
příklad komplexního projektu, na jehož
konci vznikne nové centrum městské části,
které si Radotín zaslouží. Pod heslem Better Living chceme v této lokalitě vytvořit
místa pro lepší život včetně tolik chybějících veřejných ploch, a přizpůsobit hustotu
městské zástavby lidem. Projekt nabídne
široké spektrum komerčních a rezidenčních jednotek, jako řadové domky, byty.
Naší vizí je harmonické doplnění chybějících částí nového centra,“ uvedl generální
ředitel VCES Property Development a.s.
David Labardin.
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Rekonstrukce
křižovatek
křižovatky od Černošic, tedy vyústění
Karlické ulice do náměstí Osvoboditelů pod radotínským Kulturním střediskem. Výsledkem prací, v rámci nichž
dojde i k řadě přeložek inženýrských
sítí, bude rozšíření jízdního pruhu ve
směru od Černošic tak, aby vozidla při
odbočování doleva směrem do ulice
Pod Klapicí a na Lochkov neblokovala
průjezd aut směřujících k Horymírovu
náměstí a Strakonické silnici. Vozovka
se zde rozšíří na úkor chodníku, který
je v těchto místech s ohledem na pěší
provoz zbytečně široký.
Přes naplánované práce ale nemá
jít dlouhodobě o konečnou podobu
křižovatky. Ta by se v rámci výstavby
Centra Radotín měla v tomto směru
rozšířit na regulérní dva jízdní pruhy ve směru od Černošic a mělo by
dojít i k dalším úpravám, například
v souvislosti s plánovanou výstavbou
lávky pro pěší překlenující na cestě
od Kulturního střediska k poště frekventovanou komunikaci od Lochkova
a Radotínský potok.
Druhou akcí, která si vyžádala již od
6. května úplnou uzavírku důležitého
dopravního uzlu, je rekonstrukce křižovatky ulic Prvomájová a Na Betonce.
Místo má být uzavřeno pro veškerou

dopravu do konce května a všechny
další práce dokončeny za omezeného
provozu do 21. června. Během úplné
uzavírky je objížďka vedena obousměrně po trase Vrážská – Horymírovo
náměstí – náměstí Osvoboditelů – Pod
Klapicí – Strážovská – Ametystová (ta
je přechodně zobousměrněna v úseku
Strážovská – Achátová).
Od června bude křižovatka upravena
jako jeden velký zpomalovací práh, tedy
její střed bude zvýšen téměř na úroveň
okolních chodníků. Důvody pro úpravy
jsou dva a vzájemně spolu souvisí: podle
počtu nehod jde o jedno z nejnebezpečnějších míst v Radotíně. A druhým
důvodem je výstavba páteřní cyklotrasy
A11 Peluněk – Radotín – Řeporyje, která
bude vedena právě touto křižovatkou.
Doporučení zvolit toto řešení pro zvýšení bezpečnosti vyplynulo z vypracovaného bezpečnostního auditu.
„Za posledních pět let došlo na této
křižovatce k policií zdokumentovaným
14 dopravním nehodám a nová úprava
jistě přispěje k vyšší bezpečnosti místa.
Nicméně zvolené řešení nám příliš šťastné nepřipadá a může být zatěžující pro
občany bydlící v bezprostřední blízkosti
ulice, jak jsme i opakovaně zdůrazňovali
na jednáních se zástupci TSK,“ říká
radotínský starosta Mgr. Karel Hanzlík. Přesto nakonec bylo přes výhrady
radnice (především zvýšení hlukové
zátěže) rozhodnuto o realizaci zklidnění
křižovatky tímto způsobem.

Padesátka na...
opatření nebyla konzultována (Velká
Chuchle, Zbraslav), jak jejich starostové opakovaně potvrdili na společných
jednáních. Co je nejzajímavější, žádné
jednání neproběhlo ani na půdě silničního správního úřadu pro Prahu 16,
tedy Oddělení dopravy ÚMČ Praha 16.
O celé věci rozhodl Magistrát
hl. m. Prahy (MHMP) a jeho rozhodnutí o snižování hluku v úsecích
mimo obytnou zástavbu, především
mezi Malou a Velkou Chuchlí, nemá
zjevně větší smysl (oproti tomu dosavadní úprava v Lahovičkách, kde je zástavba těsně přimknuta k výpadovce,
může místním obyvatelům pomáhat).
To potvrzuje i změna značek, která
od konce loňského roku už nehlásá
sporné snižování hluku, ale pouze
konec úseku, v němž je povolena vyšší
rychlost (80 km/hod.).
Zástupci radotínská radnice opakovaně jednali vloni i letos s Magistrátem
o revizi opatření, ale jediným „úspěchem“ je zmiňované přeznačení –
opatření pro místně neznalého řidiče
mnohem více zavádějící. Proto v dubnu 2013 zaslal starosta MČ Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík oficiální dopis
Ing. Janu Heroudkovi, řediteli Odboru
dopravních agend MHMP.
V dopise je zdůrazňováno, že cílem umísťování dopravního značení

by mělo být zajišťování bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu a jejich návrh na umístění by měl odpovídat dané dopravní situaci. Proto je
žádána úprava dopravního značení
tak, aby před hlukem (je-li to nutné z hlediska příslušných právních
předpisů) byly chráněny pouze úseky komunikace Strakonická, kde je
odpovídající zástavba. „V případě, že
hluková zátěž není příčinou ukončení stanovené nevyšší dovolené rychlosti („80“), žádáme její zachování
tam, kde to nebude mít negativní
dopad na bezpečnost a plynulost
silničního provozu.“
Praha 16 pak přichází ještě s další
možností, která by byla kompromisní
a současně by přispěla k plynulosti
provozu na této důležité tepně z metropole na jih: sjednocení rychlosti na
70 km/hod. Například na Strakonické
v prostoru výjezdu z Lahovic směrem
k Městské části Praha - Lipence je
stanovená nejvyšší dovolená rychlost
na 70 km/hod. a po krátkém úseku je
dopravním značením opět zvýšena
rychlost na 80 km/hod. V opačném
směru je od Městské části Praha - Lipence nejvyšší dovolená rychlost „80“
a před Lahovicemi snížena na „70“.
Opakované snižování a zvyšování
rychlosti v krátkých na sebe navazujících úsecích o 10 km/hod. není
dle názoru radotínské radnice příliš
efektivní.

Radotínská náměstí
v době totality

Snad jen proto, že jde o původní náves,
a tedy srdce Radotína, je náměstí Osvoboditelů vnímáno jako náměstí. I v osmdesátých letech minulého století, z nichž
tato fotografie pochází, bylo fotografované
místo především křižovatkou, i když tehdy
na ní ještě chyběly semafory a provoz byl
natolik slabý, že nebyl problém v klidu objet výmol uprostřed a netrefit se do kamenných patníků pohřbených v asfaltu

Stáří této fotografie lze tušit hlavně díky
starým kamenným milníkům a jednolité
šedi linie domů zbylých z bývalé návsi
nad parkem

Ačkoliv počátkem osmdesátých letech
minulého století prostranství mezi školou,
kostelem, farou a MNV (Místním národním
výborem), na nějž se zde díváme, ještě
oficiálně náměstím nebylo, bylo tak již
upraveno. Zajímavostí této fotografie je oku
poměrně dobře ukryté, ale přesto patrné
basketbalové hřiště v zahradě fary, pozůstatek z doby, kdy byla na faru umístěna
družina mládeže

Světelná signalizace, svodidla nad potokem i houf dopravních značek dávají
tušit, že během posledních třiceti let zde
provoz značně zhoustl. Rozšíření dojezdu
od Černošic, které bude co nevidět stavebně zahájeno, sice uleví těm, kdo zde
ve špičkách popojíždí v koloně, chodci si
ale budou muset ještě chvíli počkat na
lávku, která by měla překlenout silnici
i potok a propojit tak prostor parku vlevo
s obchodním centrem za potokem

To, že jde o současný snímek, dokazují
nejen opravené fasády v dálce, ale i auta parkující všude, kde to je možné

Na boční fasádě dnešní radnice (vchod
se při rekonstrukci opět vrátil na své původní místo) je pozvánka na Radotínské
trhy, které se konají právě na nově pojmenovaném náměstí Sv. Petra a Pavla, nyní
lemovaném již celistvou farní zahradou

Horymírovo náměstí se záhonkem coby specifickým druhem silničního objezdu

Park založený na náměstí před hotelovým domem (které ofi ciálně náměstím
není) byl po výsadbě ponechán přirozenému výběru – vše, co přežilo mezi
vzrostlým plevelem, se mohlo stát veřejnou zelení

Po rekonstrukci (v roce 1996) zdejšího přemostění potoka a přeložení
silnice, z pohledu fotografa vlevo,
vzniklo alespoň v části náměstí „náměstí“ samo – i to ovšem slouží hlavně všudypřítomným automobilům

Pohled z opačné strany k nádraží

Základní, už pořádně vzrostlá kostra dnešní- Udržovaná zeleň už nyní i dokáže, z některých
ho parku je tvořena stromy, které prokázaly úhlů, milosrdně zastřít pohled na hotelový dům
svou životaschopnost
text: Kateřina Drmlová (zpracováno podle Knihy o Radotínu)
foto: archiv Letopisecké komise Radotín (vybrala Ing. Andrea Gruberová) a Emil Souček

A necky máte?

Pojede se z kopečka!

Ne, necky nejsou bezpodmínečně nutné, ale ten, kdo chce bojovat o vítězství
v letošní Radotínské Neckyádě, by se už
nyní měl zamyslet nad tím, jaké jiné
plavidlo si postaví.
Organizátoři 6. ročníku soutěže ve
splavování Berounky na netradičních
plavidlech, Městská části Praha 16
a Vodácký oddíl Radotín, vyzývají
k účasti na plavení, které se uskuteční
15. června, všechny, jimž nechybí odvaha, patřičná dávka recese a humoru:
Dostavte se na start v radotínských
Říčních lázních s improvizovaným
a amatérsky vyrobeným prostředkem konstruovaným pro splavení
řeky Berounky, které bude schopno
plavby (nad vodou či pod ní) po celém
soutěžním úseku od říčních lázní až
po lávku u kostela sv. Petra a Pavla!
Program:
13.00 -14.30 prezentace a příprava originálních plavidel v Říčních lázních
15.00 - Start – Říční lázně
15.00- 17.00 příjemná hudba k poslechu i tanci DJ Blaženín
16.30 -17.00 cíl u lávky
18.00 -19.00 hudební produkce
19.00- 19.30 Říční lázně – vyhlášení
výsledků a předání cen
20.00- 23.00 kapela To víš

Veteran Bicycle Club Zbraslav pořádá 8. a 9. června jubilejní XXX. ročník
„Jízdy historických velocipedů s vrchu
Jíloviště-Zbraslav“.
Vše započne v sobotu mezi sedmou
a půl desátou ranní zápisem účastníků
před cukrárnou na Zbraslavském náměstí – k aktivní účasti v jízdě elegance a jubilejní jízdě s vrchu jsou uctivě
zváni pouze jezdci na strojích o stáří
třiceti let a více, či jejich replikách věrně vyvedených, vybaveni přiměřeným
dobovým oděvem!
Od deseti je nachystána Jízda elegance účastníků, půl hodiny poté budou
následovat Reje, aneb skupinová krasojízda pánů a dam z VBC Zbraslav
na jízdních kolech. Od půl jedné po

Soutěž: start v Říčních lázních (pláž
u cyklostezky), cíl – pod Radotínskou
lávkou. Na lávce nebo v její bezprostřední blízkosti budou rozhodčí hodnotit umělecký dojem a technickou
hodnotu vyrobeného plavidla.
Závazné přihlášky se přijímají do
8. čer vna 2013 na emailov ých
adresách:
iveta.krejci@praha16.eu
milan.bouzek@praha16.eu
Případné dotazy zodpoví Ing. Milan
Bouzek, telelefon: 602 180 253.
Pro mimopražské účastníky je
možno zajistit ubytování v nové
radotínské sportovní hale.

mají zájem prodávat své originální
produkty a prezentovat svoji produkci,
aby neváhali a ozvali se nám na níže
uvedený telefon nebo e-mail,“ říká koordinátorka trhů Eva Kottková.
A ještě zpráva pro všechny, kdo se
už těší na další trhy – budou opět na
náměstí Sv. Petra a Pavla, a to v sobotu
22. června od 9.00 do 13.00 hodin, tentokrát by již měly být i farmářské.
Více informací a přihlášky:
telefon: 602 608 698
e-mail: radotinsketrhy@gmail.com

Královský průvod v Radotíně
Znovu se povezou královské korunovační klenoty z Pražského hradu na
Karlštejn a Radotín bude opět jednou
ze zastávek, kde se celý doprovod císařského páru zastaví, občerství a pobaví.

Jaké to bude letos, bez Vladimíra
Čecha? Určitě jiné. Ale i nového krále a císaře se chystá Radotín přivítat
a řádně si den, kdy tudy jeho průvod
potáhne, užít.
Vše se chystá na první červen –
v sobotu, čtvrt hodiny před druhou
odpolední vtrhnou na náměstí Sv. Petra a Pavla šermíři z Rotyky a zahájí
svůj malý bojový turnaj, který bude

přerušován jen několika projevy, tancem, akrobacií na chůdách – a hlavně a především spoustou muziky!
O dobovou hudbu se opět postará
Antiquarius , ale bude tu i Michal Prokop, zpěvák pohybující se mezi žánry
rock, soul a blues, slovenská skupina
Živé kvety (více o ní v minulém čísle),
Kamil Střihavka Trio a Pink Floyd revival. Známý zpěvák a kytarista Kamil
Střihavka vystoupí v Radotíně akusticky v komornější sestavě s hráčem na
cajon* Lukášem Pavlíkem a kytaristou
Petrem Henychem.
Pink Floyd revival se tu už představili
na podzim – na Havelském posvícení.
Na Královský průvod opět přivezou
široký výběr skladeb podaný živými
muzikanty, chybět nebudou ani světelné
efekty a velkoplošná projekce.
Královský průvod 2013 – 1. června,
zahájení programu na náměstí
Sv. Petra a Pavla – 13.45 hodin, příjezd
císařské družiny cca 14.30 hodin
*cajon (čti kachón) – peruánský perkusní nástroj, dřevěná bedna s ozvučným otvorem na jedné straně, na níž
se sedí a rukama bubnuje do přední
ozvučné desky.

Do Lochkova na den dětí

Již 4. ročník Dne dětí, který pod záštitou
Městské části Praha-Lochkov pořádají společně lochkovští dobrovolní hasiči spolu s fotbalisty Sokola Lochkov, se uskuteční 1. června od
13.00 hodin v parku u bývalé sladovny.
Záměr uspořádat dětský den s následnou
večerní zábavou pro dospělé vznikl v roce
2010, kdy Sbor dobrovolných hasičů Praha
Lochkov slavil 120 let od svého založení.
Úspěch této akce dal vzniknout tradici.
Předcházející ročníky byly určeny převážně
pro lochkovské děti, ale vzhledem k tomu,
že malebný park, kde akce probíhá, pojme
daleko více návštěvníků, rozhodli se pořadatelé pozvat i rodiny ze širšího okolí.
A co vše tu na ně letos čeká? Zahajuje
se v 13.00 hodin pohádkou v podání divadelního souboru Gaudium. Pro děti budou
připravena soutěžní stanoviště, kde budou
plnit různé úkoly, za jejichž splnění obdrží

odměnu, dva skákací hrady, malování na
obličej a také fotbalová klec. Budou se moci
seznámit s ukázkou práce hasičů, policistů,
strážníků Městské policie hl. m. Prahy (psovodi, jízdní policie), vojáků a policejních
pyrotechniků.
Na místním fotbalovém hřišti přistane
i vrtulník PČR. K nahlédnutí a vyzkoušení
bude dětem k dispozici veškerá technika,
která bude uvedenými složkami poskytnuta.
Po celý den bude v areálu parku znít reprodukovaná hudba a jako zlatý hřeb večera
vystoupí skupina Děda Mládek Illegal Band.
Na koncerty naváže diskotéka s promítáním
klipů v duchu 80.-90. let. Samozřejmostí je
i po celý den zajištěné občerstvení v areálu.
Pro všechny návštěvníky je vstup zdarma.
Hasiči, fotbalisté Sokola Lochkov i Městská
část Praha – Lochkov všechny srdečně zvou
k návštěvě.

Souběžně probíhá v Městském
domě Zbraslav výstava bicyklů z let
1880-1950 – do 28. června, více na
http://bicycleclub.zbraslav.info

Květinový dětský den
Městská část Praha 16 chystá na
sobotu 25. května v Říčních lázních Radotín další Velký dětský den, tentokrát
ve znamení Slavností květin.
Zábavné odpoledne pro radotín-

Co kdybyste na Radotínských trzích
prodávali i vy?
Městská část Praha 16 hledá pro Radotínské trhy v termínech 22. června, 7. září
a 15. prosince prodejce nejen ovoce, zeleniny, moštů, vajec, ryb, ale celkově i všeho
zajímavého, neotřelého sortimentu:
„Vážíme si každého poctivého
výrobce, farmáře i chovatele, který
úspěšně podniká. Uvítáme také ty, kteří nepodnikají, ale chtějí prodat svou
nadprodukci ze zahrádky, případně
výrobky ze zeleniny či ovoce (šťávy,
sirupy, kompoty, marmelády, pomazánky, čatní, dipy apod.).
Tímto chceme vyzvat všechny, kteří

poledni se pojede Sprint do kopce ulicí
Elišky Přemyslovny nad ulicí Jiřiny
Štěpničkové, deset minut před druhou
startuje samotná Jízda s vrchu dolů
z ulice Nad Baněmi na Zbraslavské
náměstí. V zájmu zachování životů
a zdraví jezdců i ctěného obecenstva
nebude ani letos soutěženo na čas!
Od půl čtvrté se chystá vyhlášení
výsledků jízdy elegance a dalších soutěžních kategorií a závěrečná veselice pro
veřejnost s hudbou v restauraci Bowling.
V neděli o deváté ranní se chystá
Tradiční výlet na hrad Karlštejn. Dojezd účastníků do jejich nocležišť se
předpokládá mezi 15.30 až 24.00 hodin,
možná i později…

ské děti organizuje ve spolupráci
s Radotínským turistickým klubem,
Mateřskou školou Radotín, Školním
klubem KLÍČ při ZŠ Radotín, Petrklíčem o. s., Vodáckým oddílem Radotín,
Junákem, Městskou
policií hl. m. Prahy,
Sborem dobrovolných
hasičů, Hasičským záchranným sborem hl.
m. Prahy, Proximou
Sociale o. s., Ski a Bike centrem Radotín
a dalšími.
B o h a t ý pr o g r a m
bude zahájen v půl
druhé odpoledne. A co
vše tu na děti čeká?
Vystoupení HIP HOP
studentů taneční ško-

Noc kostelů na šestnáctce
Stejně jako v předchozích letech,
chystá i letos pražská arcidiecéze Noc
kostelů. Program na místech, která
se k celorepublikové akci připojují, se
24. května zahájí většinou mezi šestou
a půl sedmou večerní.
Katolický kostel sv. Petra a Pavla na
stejnojmenném náměstí v Radotíně se
otevírá Mší svatou od šesté večerní,
o hodinu později zve na vystoupení
žáků ZUŠ Klementa Slavického, na
němž zazní skladby J. S. Bacha, F. X.
Brixiho, G. Deplana, G. F. Händela,
J. Kř. Kuchaře, M. Matouše – E. Procházkové, J. Ch.Pepusche a A. Vivaldiho. Mezi osmou a devátou bude kostelem provázet zdejší farář P. Zdeněk
Skalický, od devíti bude jen při světle
svíček předčítáno z textů Legendy
Aurea o svatém apoštolu Petrovi, od
deseti zazní varhanní recitál a mezi
jedenáctou a půlnocí je možné si prohlédnout noční kostel.
Kostel České církve evangelické
v radotínské ulici Na Betonce se otevře o půl sedmé čtením a zpíváním,

v 19.15 hodin se chystá dílnička pro
děti i dospělé, od osmi pak koncert
učitelů ZUŠ Klementa Slavického
Květnové rozjímání se skladbami
J. S. Bacha, B. Marcella, J. Bayera,

J. Duarte, A. Piazzolly a Š. Raka. Od
21.15 hodin následuje přednáška
s promítáním Textil v židovské kultuře
a o hodinu později pořad J. S. Bach slovem i hudbou. Kostel se zavírá hodinu
před půlnocí.
Kostel sv. Jana Nepomuckého v chu-

Za Norbertem Frýdem
Městská část Praha – Velká Chuchle
uspořádala společně s rodinou Norberta Frýda slavnostní vzpomínkový akt
u příležitosti 100 let od narození tohoto
významného spisovatele.
Na lesním hřbitově v Chuchelském
háji se společně sešli se spisovatelovou dcerou Mgr. Žandou Frýdovou
a jejím manželem chuchelský starosta

Mgr. Martin Melichar, žáci chuchelské základní školy se svým učitelem
Mgr. Tomášem Hromádkou, který je
též zdejším nadšeným kronikářem
a který se ujal úvodního slova.
Pro studenty i ostatní zúčastněné
se tak prostá data z učebnice změnila
v živý obrázek tvůrce - spisovatele
a člověka Norberta Frýda.
Dcera Žanda,
která nezapře otcovo vypravěčské
mistrovství,
načr t la por t rét
z vlastních vzpomínek i z toho,
co slyšela od
rodičů – o tom,
jak se otec po
válce rozjel pryč
z E v r o p y, k d e
přišel v koncentračních táborech
o celou rodinu.
Zavzpomína la

ly Praha s následným workshopem
„Radotín hledá taneční talent“ pod
vedením tanečního lektora, taneční vystoupení KATHAK dětského
tanečního studia, rovněž s lektorovaným workshopem, divadelní pohádka, dílna, v níž se budou vyrábět
škrabošky a klobouky, malování na
obličej a ruce s květinovou tematikou, projížďka na ra u po Berounce,
skákání na trampolíně, skákací hrad,
soutěže o ceny, ukázka z výcviku psovodů a jízdní skupiny Městské policie,
střelba z paintballové zbraně na terč
a spousta dalšího!
Navíc i letos chystají „kulturistky“
z Koruny improvizovaný fotoateliér.
Ve svém stanu budou tentokrát vyrábět portréty dětí s květinovou ozdobou ve formátu A4.
Velký dětský den – Říční lázně
Radotín 25. května od 13.30 hodin
chelském háji chystá rozhoupání místního zvonu ve věži kostela vhodné především pro rodiny s dětmi v 17.50 hodin,
prohlídky od oltáře až na půdu (18.30
a 19.30 hodin), varhanní improvizace
(20.30 a 22.00 hodin) a tiché rozjímání
při svitu svící od desáté do jedenácté.
Kostel sv. Jakuba Staršího v areálu
bývalého cisterciáckého
kláštera ve Zbraslavi
zahajuje po páté Májovou pobožností, od půl
šesté zazní hudba k poctě Panny Marie, vyprávění o významných
dílech v kostele začne
v 17.45 hodin, o hodinu později je nachystán varhanní koncert
s komentářem. Od půl
osmé to budou ukázky
čtení doprovázené žalmy, od osmé Vystoupení pěveckého
sboru sv. Jiří z Vraného nad Vltavou
následované čtením ze Zbraslavské
kroniky za doprovodu hudby. Čtvrt
hodiny před desátou zazní Varhanní
skladby starých mistrů, po nichž vše
uzavře Noční prohlídka kostela.
také na dobu po návratu z Mexika
a tatínkovu spisovatelskou dráhu i na
pozdější společné procházky s tatínkem, kterými větral tělo i hlavu po celodenním psaní a jež vedly z Barrandova právě na hřbitov u chuchelského
kostelíka – o příbězích, kterými byly
tyto procházky naplněné...
Snad to probudilo chuť dozvědět
se něco víc, sáhnout do knihovny
pro některý z románů nebo novel,
které tu zůstaly. Může to být Krabice Živých, dnes už klasické dílo
zachycující hrůzy 2. sv. války - koncentrační tábory. Nebo milou knihu
pro děti Pusťte basu do rozhlasu. Či
snad román z mexického prostředí
Císařovna, která nedávno vyšla
v Mexiku. Knih, které tu Norbert
Frýd zanechal, je mnoho a tato jeho
díla stále přináší čtenářům radost či
poučení...
Budeme se také těšit na nové vydání rodinné kroniky, které se připravuje a kde budou moci čtenáři živě
nahlédnout do našich krajů a mnoha
změn posledních 200 let.
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Rozměry
(šířka x
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TELEVIZNÍ
ANTÉNY

Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba
technologie pro příjem
televizního a satelitního
signálu.

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz

VIDEOSTUDIO
PÁTEK
PŘEPISY
● rodinného videa všech formátů
na DVD
● starých filmů 8 mm, 9,5 mm, 16 mm
na DVD a HDD
SKENOVÁNÍ
● diapozitivů, negativů a fotografií
SLUŽBY
● kamera, foto, střih
603 277 383, 257 811 063 / Radotín

www.studiopatek.cz

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

Nově otevřený
Q-service - Autoservis Zbraslav
Profesionální opravy vozidel
Hyundai, KIA, ŠKODA, VW, FORD
NUBO CAR, s.r.o.
Žabovřeská 1191, Praha 5 - Zbraslav
tel. prodej: 257 920 439, 605 838 864
tel. servis: 257 921 468
www.hyundai-nubocar.cz
e-mail: nubocar@asmnet.cz
frisch@hyundai-nubocar.cz
Otevírací doba:
PO-PÁ od 7 do 18 hod.

» prodej letních pneu za internetové ceny
» jarní prohlídka a příprava vozu na letní sezónu
» žádné objednací lhůty
Otevírací doba:
NUBO CAR,
s.r.o.,
Žabovřeská
1191, Praha
5 - Zbraslav
slevy
na materiál
Hyundai tel. prodej:»257výrazné
PO-PÁ od 7 do 18 hod.
920 439, 605 838 864
tel.
servis:
257
921
468
» Nově! Prodej
referenčních vozidel Hyundai za výhodné ceny!
Zbraslav
www.hyundai-nubocar.cz, e-mail: nubocar@asmnet.cz, frisch@hyundai-nubocar.cz

Zahradnické služby
zahradacz@centrum.cz

721 014 627

www.zahradacz.webnode.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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Náklad 10 000 výtisků.
Výtisk a distribuce ZDARMA.
Tisk Grafotechna print s.r.o.,
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
Další číslo vyjde 17.6.2013.
Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 3.6.2013. 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.

KUPON NA 20 % SLEVU NA JAKÉKOLIV JÍDLO PRO 4 osoby
Platnost od 15.3. 2013 do 15.6. 2013
České a mexické speciality

INSTALATÉRSKÉ POTŘEBY

Vinohrady 62, Radotín, tel.: 733 543 453, kucma@atlas.cz, www.kucma.cz.

• příjem zakázek
• plastové rozvody
vody
• měděné rozvody
• kanalizace
• PVC odpady
• instalační materiál

• bojlery
• keramika
• baterie
• koupelnové doplňky
• umyvadla
• vany a sprchové
Firma KUCMA dále nabízí
vaničky

výrobu kontejnerových stání

Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,
rekonstrukce bytů a domů, připojení plynových kotlů a spotřebičů.

OTVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 8-12, 13-16 hodin

Elektrokola CYCLESTAR
(staré) Sídliště 1082
153 00 Praha 5 - Radotín

tel.: 723 603 807
www.trikolka.cz
poblíž zdravotnického střediska
konečná BUS 244

Jízdní kola:
Dětská 12˝- 24˝ + odrážedla
Horská 26˝ + 29˝
Trekkingová
CITY i s torpedem
Oblečení, doplňky,
motorizace vč. variant
AUTHOR SPORT LADY

Zednické a obkladové práce
• rekonstrukce bytových jader
• rekonstrukce rodinných domů
• ploty, zámkové dlažby
• štuky
• fasády
• jiné zednické práce
možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací

tel:

777 171 206

Petr Kučera

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

mobil: 602 839 868

Stavební firma
s dlouholetou tradicí
Provádíme tyto práce:

elektrikářské, malířské, instalatérské
obkladačské, klempířské, pokrývačské,
rekonstrukce domů a bytů, fasády,
plastová okna, izolace rovných střech

Praha 5 – Slivenec
Tel.: 602 305 195
Email:

milan.mercedes@seznam.cz
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Šmejdi ČR – vstup zdarma pro seniory nad 65 let
70 Kč
Autentický dokumentární film o nekalých praktikách tzv. firem
na předváděcích akcích – režie: S. Dymáková
Stockholm East Švédsko
90 Kč
Romantické drama o vztahu dvou lidí, které spojila životní
tragédie – režie: Simon Kaijser
Zlomené město USA
110 Kč
Krimi thriller o politikovi, který je zapleten do kšeu s pozemky –
Mark Wahlberg, Russell Crowe
Terapie láskou USA
90 Kč
Romantická komedie, která ví, že ke štěstí se člověk musí holt i občas
přebrodit bahnem – Bradley Cooper, Rober De Niro
Kovář z podlesí ČR
110 Kč
Československá pohádka o souboji dobra a zla, kde spolu s herci
hrají i animované postavičky – Bolek Polívka, Ivana Chýlková
Hypnotizér Dánsko
110 Kč
Krimi příběh o vyvraždění celé rodiny a překvapivém rozuzlení
na motivy bestselleru A. Ahndorila – režie: Lasse Hallström
Jedlíci aneb sto kilo lásky ČR
90 Kč
Hubnoucí sanatorium, obézní pacienti, kteří jsou vedeni láskou:
k lidem, věcem, práci a k jídlu – režie: Tomáš Magnusek
Rozkoš v oblacích Španělsko
100 Kč
Komedie, plná bizarních příběhů, se odehrává na palubě poškozeného letadla – režie: Pedro Almodóvar
Terapie láskou USA
90 Kč
Velký Gatsby 3D USA
130 Kč
Remake slavného filmu z roku 1974 (tehdy s Robertem Redfordem)
nyní s neméně slavným Leonardem DiCaprio – režie: Baz Luhrmann
Louskáček 3D – záznam baletu Rusko (více str. 8)
200 Kč
Mariinské divadlo Petrohrad
Příběh mého syna Italie/Španělsko
90 Kč
Drama svobodné matky a syna, kteří se po 16 letech vrací na temná
místa bosensko-srbské války – Penelópe Cruz
Rozkoš v oblacích Španělsko
100 Kč
Hypnotizér Dánsko
110 Kč
Lesní duch USA
100 Kč
Horor, odehrávající se na chatě v lesích, kde partě mladých lidí dělá
nemilou společnost lesní duch – Shiloh Fernandez, Lorenzo Lamas
Království lesních strážců 3D USA
150/130* Kč
Animovaná dobrodružná pohádka je příběhem věčného boje
dobra se zlem – režie: Chris Wedge
Isabel ČR
90 Kč
riller o novinářce Isabel, která v noční Ostravě doslova bojuje
o holý život – Petra Lorencová, Lukáš Melník, Jarek Nohavica
Království lesních strážců 3D USA
150/130* Kč
Jeníček a Mařenka: Lovci čarodejnic 3D USA
110 Kč
Typické středověké městečko, únosy dětí a lovci čarodějnic – pohádka
trochu jinak – Gemma Arterton, Jeremy Renner
Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese Španělsko
100 Kč
Animovaná záchrana bájného města Inků novým Indiana Jonesem –
zedníkem a snílkem Tadem – režie: Enrique Gato
Babovřesky ČR
90 Kč
Letní komedie ze života jihočeské vesnice ve stylu Slunce, seno, …
Veronika Žilková, Lucie Bílá, režie: Zdeněk Troška
Big Lebowski – RFK USA/Anglie (více str. 8)
90 Kč
Bratři Coenové v relativně normálním filmu předvedli geniální režii
ještě geniálnějších herců – Jeff Bridges, Julianne Moore
Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese Španělsko
100 Kč
Život té druhé Francie
90 Kč
Mysteriózní drama o životě manželů, kde jeden zapomene na všechny
společně prožité chvíle – Juliette Binoche, Mathieu Kassovitz
Iron Man 3 3D USA
130 Kč
V akčním thrilleru je průmyslník Tony Stark – Iron Man nucen čelit
nepříteli, jehož moc nezná hranic – Robert Downey Jr.
Paul McCartney a Wings: Rockshow USA (více str. 8)
150 Kč
záznam koncertu
Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese Španělsko
100 Kč
Tísňová linka USA
100 Kč
Napínavý příběh operátorky tísňové linky, které změní život volání
dívky, jež se stala obětí únosu – Abigail Breslin, Halle Berry
Království lesních strážců USA
125/100* Kč
Star Trek: Do temnoty 3D USA
150/130* Kč
Posádka lodi Enterprise je vehnána do epické šachové partie, která
se hraje na život a na smrt – režie: J. J. Abrams
Isabel ČR
90 Kč
Šimon a Duby Švédsko
90 Kč
Výpravný příběh o dvou rodinách, jejich přátelství a společném osudu
ve stínu II. světové války – režie: Lisa Ohlin
Život té druhé Francie
90 Kč
Star Trek: Do temnoty 3D USA
150/130* Kč
Hurá na Francii Francie
100 Kč
Komedie pojednává o dvou asijských pasáčcích, kteří se rozhodli
zničit Eiffelovku – José Garcia, Michael Youn
Tísňová linka USA
100 Kč
Iron Man 3 3D USA
130 Kč
Trans Anglie
120 Kč
Amnézie u zloděje – nic moc, když si nepamatuje, kam ukryl svou
kořist – režie: Danny Doyle
Kovář z podlesí ČR
110 Kč
Tísňová linka USA
100 Kč
Šimon a Duby Švédsko
90 Kč
Tenkrát na západě USA
100 Kč
Nejslavnější westernová melodie smrti v podání Charlese Bronsona
a modromodrý pohled Henryho Fondy – režie: Sergio Leone
Rok bez Magora – dokument ČR
70 Kč
Biografie českého básníka Ivana Martina Jirouse, zvaného Magor,
publicisty a výtvarného kritika – režie: Oliver M. Morgenstern
Nemají pokoj svévolníci Španělsko
90 Kč
Příběh zkorumpovaného policajta na pozadí islámského terorismu –
José Coronado, Rodolfo Sancho
Atomic age Francie
80 Kč
Příběh o dospívání, rimbaudovských nočních toulkách a mládí, ve
kterém se potkává melancholie s euforií – Eliott Paquett
Muž z oceli USA 3D
130 Kč
Superman- nejuznávanější superhrdina všech dob opět zachraňuje
i své milované – Henry Cavill, Amy Adams
Iron Man 3 3D USA
130 Kč
Hurá na Francii Francie
100 Kč
Čtyřlístek ve službách krále ČR
80 Kč
Rodinná komedie natočená podle komiksového seriálu Čtyřlístek
z roku 1972 – režie: Michal Žabka
Muž z oceli USA 3D
130 Kč

Dětská představení
25. 5.
16.00
Za kamarády z televize II ČR
Pásmo známých večerníčků
Bio senior
28. 5.
10.00
Babovřesky ČR
18. 6.
10.00
Renoir Francie
Azurové pobřeží – středomořský ráj a krásná Andreé mezi dvěma muži
Režie: Gille Bourdos
Baby bio
29. 5.
10.00
Babovřesky ČR
19. 6.
10.00
Kovář z podlesí ČR

50 Kč
60 Kč
60 Kč

60 Kč
110 Kč

150/130* – u takto označeného vstupného lze slevu pro děti mladší 15 let uplatnit jen v pokladně kina!

Kino Radotín, Na Výšince 4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.praha16.eu/kino

7. května
Violoncellový koncert ZUŠ
koncert žáků
ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny
od 18.15 hodin
15. května
Absolventský koncert ZUŠ
koncert absolventů ZUŠ K. Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny
od 18.00 hodin
23. května
Kytarový koncert ZUŠ
koncert žáků
ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny
od 18.00 hodin
24. května
Noc kostelů
kostel Sv. Petra a Pavla
a kostel ČCE Na Betonce
(více viz str. 4)
RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ:
25. května
Velký dětský den
zábavné odpoledne pro děti
Říční lázně Radotín od 13.30 hodin
(více viz str. 4)
29. května
Žákovský koncert ZUŠ
koncert žáků
ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny
od 18.00 hodin
RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ:
1. června
Královský průvod
náměstí Sv. Petra a Pavla
13.45-24.00 hodin
(více viz str. 4)
5. června
Koncert žáků ZUŠ Černošice
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny
9. června
Na minigolf minimísto!
pocta měsíci červnu
při turnaji v minigolfu
hřiště minigolfu Radotín v Prvomájové
ulici od 15.00 hodin
11. června
Pasování na čtenáře ZŠ Radotín
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny
od 18.00 hodin
12. června
Koncert nejmladších žáků ZUŠ
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny
od 18.00 hodin

Pavol Rankov – Matky
Hrdinky tohoto románu prožívají mateřství
v hraničních situacích. Zuzana Lauková
počne na sklonku druhé světové války
dítě s ruským partyzánem Alexejem, který
je vzápětí zastřelen německými vojáky.
Zuzana je po válce falešně obviněna ze
zrady a těhotná odvlečena do ruského
gulagu, kterému velí fanatická důstojnice.
nakladatelství Host
Per Petterson – Na Sibiř
Jesper a jeho malá sestra vyrůstají na
dánském venkově za druhé světové války,
vypořádávají se s odtažitými rodiči,
početnou výstřední rodinou a chladným
větrem. Jesper sní o cestě na jih do Maroka,
zatímco jeho sestra touží dostat se na Sibiř.
Sebevražda jejich dědečka, nástup puberty
a především německá invaze však jejich
idylické dětské vztahy zpřetrhají...
nakladatelství Knižní klub
Jitka Volfová – Smlouva s Adamem
Prvotina české autorky, která zůstává skrytá
pod pseudonymem, a zároveň první díl
z plánované trilogie, v němž je vykreslen rok
sexuálního zasvěcování mladé učitelky, jež
ve své naivitě a okouzlení sexem podlehne
otci svého žáka. Autorka zároveň barvitě
vykresluje i rodinné vztahy a sexuální
příhody jejích dvou kamarádek.
nakladatelství Mladá fronta
Anders de la Motte – Game
Třicetiletý Henrik Pettersson, zvaný HP,
se vrací z nočního tahu stockholmskou
podzemní dráhou domů. Na sedadle proti
němu leží mobilní telefon, který po chvíli
zabliká a vyzve ho esemeskou ke vstupu do
hry. Naivní Henrik neodolá, přestože zpráva
ho varuje, aby si vše pořádně rozmyslel.
Za první splněný úkol (krádež deštníku)
obdrží na účet finanční odměnu...
nakladatelství Knižní klub
Luboš Y. Koláček – Božská královna
prokletých adamitů
Román z dob husitských válek vypráví
příběh mladičké šlechtičny Marie, jejíž
rodinu vyvraždili husité. Protože se chce
pomstít, vstoupí do táborské komunity.
Než však stačí probodnout hejtmana
Žižku, jehož tvář jí utkvěla v paměti,
zadrží ji kovář Rohan.
nakladatelství Moba
PRO DĚTI:
Daniela Krolupperová – O‘Bluda
Čenda s Pavlem, Markétou a Vojtou
dostanou nového učitele angličtiny,
rodilého mluvčího. Usoudí, že jeho
neobvyklý zjev je daný kulturním
rozdílem. Když ale postupně zjistí, že učitel
dělá chyby v angličtině, začnou tušit, že
s tímhle chlapíkem není něco v pořádku...
nakladatelství Mladá fronta
Peter Stoličný – Nové pohádky
o dopravních značkách
Kniha srozumitelnou a zábavnou formou
seznamuje malé čtenáře s riziky,
která na ně na silnicích a v ulicích měst
číhají, učí je rozumět dopravním značkám
a radí, jak se pohybovat bezpečně.
Každá z dvaceti pohádek je věnována
jedné dopravní značce.
nakladatelství Fortuna Libri
více na www.knihovna-radotin.cz

13. června
Pasování čtenářů ZŠ Radotín
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny
od 18.00 hodin

Kultura
Velká Chuchle

RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ:
15. června
Neckyáda
tradiční soutěž v plavení nestandardních
plavidel, večer vystoupení kapel
od 13.00 hodin v areálu Říčních lázní
(více viz str. 4)

21. dubna
Otázky pana Lásky
promítání dokumentu s režisérkou
Dagmar Smržovou – příběh mladého
talentovaného schizofrenika Jiřího Lásky
a jeho rodiny ukazuje relativitu hranic
mezi zdravými a nemocnými
K8, Kazínská 8 od 20.00 hodin

18. června
Čaj o třetí
Veselá harmonika s Helenou Cyrnerovou
– lidové písničky
setkání radotínských seniorů a seniorek
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny
od 15.00 hodin

23. května
Velebí má duše pána
koncert – mariánské motivy ve středověké
a renesanční hudbě přednese
Svatoludmilská schola
kostel narození panny Marie v Malé
Chuchli od 18.00 hodin

20. června
Závěrečný koncert ZUŠ
koncert žáků
ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny
od 18.00 hodin
22. června
Letní předprázdninový trh
náměstí Sv. Petra a Pavla
9.00-13.00 hodin
(více viz str. 4)
více na www.praha16.eu

24. května
Noc kostelů
večer se studenty Pražské konzervatoře
kostel narození panny Marie v Malé
Chuchli 18.00-22.00 hodin
30. května
Flétna s harfou
koncert Magdaleny Bílkové (flétna)
a Magdaleny Šimečkové (harfa)
kostel narození panny Marie v Malé
Chuchli od 18.00 hodin
více na www.chuchle.cz

do 30. května
PEOPLE-metr 2013
mezinárodní výstava současné figurální
tvorby nejen českých a slovenských
výtvarníků
Městský dům Zbraslav
15. května
Promítání pro seniory - Austrálie
přednáší p. Oldřich Vlček
klub KLASu od 15.00 hodin
18. května
Táta je machr
disciplíny pro smíšené posádky –
muž a jakkoli staré dítě
areál loděnice SK Sport Zbraslav
od 15.00 hodin
19. května
Varhanní Zbraslav
koncert varhanní hudby v podání
Markety Schley Reindlové
Kostel sv. Jakuba Staršího od 15.00 hodin
20. května
Koncert žáků ZUŠ
obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.00 hodin
22. května
Zlatá bula ženská
situační komedie ze středověké knajpy
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
26. května
Dětské rybářské závody
na Malé řece od 7.30 do 11.00 hodin
29. května
Literární odpoledne
Václav IV. – král bez koruny
klub KLASu od 15.00 hodin
1. června
Dětský den
hry a soutěže, pohádka, skákací atrakce
ukázky výcviku psů, ukázky práce hasičů
záchranné služby ASČR, práce Městské
policie a další překvapení
areál ZŠ Nad Parkem od 14.00 hodin
5. června
Koncert žáků ZUŠ
Husův sbor Zbraslav od 19.00 hodin
8. června
Jíloviště – Zbraslav
XXX. ročník jízdy na historických
velocipedech, dopoledne program na
Zbraslavském náměstí
odpoledne vlastní Jízda s kopce

8.-28. června
Zbraslavské historické velocipedy
výstava bicyklů z let 1880-1950
výstavní síň
Městského domu Zbraslav
Změna programu vyhrazena!
Informace, rezervace:
kulturní oddělení ÚMČ Praha-Zbraslav
U Malé řeky 3
tel.: 257 111 801 e-mail:
kultura@mc-zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura

2. června
Garážový prodej Zbraslav
kdo má zájem zúčastnit se jako prodávající,
může se hlásit na recepci či na
garazovyprodejzbraslav@gmail.com
bude zanesen do mapy, podle které se
budou moci návštěvníci a nakupující
garážového prodeje orientovat
10.00-13.00 hodin
Pexoklubovna – klub pro školáky
pátky 12.00-16.00 hodin, vstup zdarma
rezervace není nutná, změna možná
17. května
Give & Gain Day
o mezinárodním dnu dobrovolnictví taky
přiložíme ruku k dílu
24. května
Jak spolu vycházet
debata a hry
31. května
Hudební řádění s prvky muzikoterapie
Poradny Přes překážky
úterky 9.30-11.30, 16.00-18.00 hodin
sociální poradna
31. května 9.30 -11.30 hodin
finanční poradna
dle dohody:
poradna dětské psycholožky
psychologická poradna
poradna Na cestě mateřstvím s dulou
mediace - způsob řešení problémů
smírnou cestou
objednávky do poraden: 777 822 807
recepce Pexesa: 721 518 248
více na www.pexeso.org

IRON MAN 3

BIG LEBOWSKI

1

ká

psány ještě daleko dříve – zhruba v době
natáčení fi lmu Barton Fink (1991). Bratři
Coenové již od počátku počítali s účastí
Johna Goodmana a celé roky čekali, až se
k této látce společně se širším týmem spolupracovníků dostanou.
Scénář a režie Ethan a Joel Coenové
Hrají: Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi, Philip Seymour Hoff man,
Julianne Mooreová

LOUSKÁČEK 3D

a společně s dívkou se vydává na cestu do
úžasného Království sladkostí, kde Vánoční
víla přichystá na jejich počest oslavu.
Pod taktovkou uměleckého ředitele a uznávaného dirigenta Valery Gergijeva bylo Mariinské divadlo vůbec první baletní
školou, která využila 3D technologii.
Obecenstvo je vtaženo přímo na
scénu, v kontinuální interakci s postavami a rozvíjejícího se příběhu.
Představení je přehlídkou
bezchybné virtuosity dvou z vycházejících hvězd Mariinského
divadla – Aliny Somové v roli Kláry
(v původní, ruské, verzi Máši) a Vladimíra Škljarova jako Louskáčka.
Nesmrtelná a populární hudba
P. I. Čajkovského, velkolepá scéna
a ohromující kostýmy jsou zárukou, že představení Mariinského divadla bude skutečnou
ozdobou nedělního odpoledne.
Záznam baletu z Mariinského divadla
v Petrohradu uvádí Kino Radotín v neděli 26. května 2013 od 16:45 hodin,
délka představení 105 minut.

Balet Louskáček 3D v provedení Mariinského divadla je vůbec prvním 3D zpracováním slavného díla. Toto okázale tradiční
představení ožije nyní také na velkém plátně.

Představení otevírá štědrovečerní scéna;
dívenka Klára dostává od svého strýce Drosselmeyera loutku - Louskáčka. Když později
usne, zdá se jí, že se ocitla uprostřed bitvy.
Louskáček bojuje proti Myšímu králi a jeho
armádě. Klára přispěchá své milované hračce na pomoc - Louskáček se mění v prince

Úroveň: lehká

7

7

Rockshow je koncertní fi lm skupiny
Wings z roku 1980, který vznikl během
jejího severoamerického turné v roce
1976. Uvidíte 30 písní z celkem čtyř
koncertů turné: z New Yorku, Seattlu,
Washingtonu, Los Angeles, Kalifornie.
Jednotlivá vystoupení byla součástí turné Wings Over the World Tour, z něhož
pochází také trojalbum živých nahrávek
Wings Over America. Sám Paul McCartney se až dosud zdráhal zpřístupnit celý
fi lm široké veřejnosti.
James Paul McCartney je britský hudebník, zpěvák, textař, skladatel a multiinstumentalista. Společně s Johnem Lennonem,
Georgem Harrisonem a Ringo Starrem si
získal světový věhlas jako člen e Beatles
a jeho spolupráce s Johnem Lennonem
dodnes platí za jedno z nejoslavovanějších
autorských partnerství 20. století. Po rozpadu skupiny se McCartney věnoval sólové
kariéře, později založil společně se svou že-

Úroveň: těžká
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takovým fenoménem bez Downeyho.
Ve všech polohách, od bezstarostného
playboye přes zbrojařského magnáta až
po velké dítě, co si staví hračky z jaderných materiálů, je přesvědčivý natolik,
že herec publiku splyne s rolí natolik,
že si už ani nelze představit, že by ho
hrál kdokoliv jiný. K hereckým překvapením filmu patří ale i Ben Kingsley
v komické úloze záporáka Mandarina,
v níž vystřihl podivuhodnou kreaci někde mezi shakespearovským šmírákem
a Usámou bin Ládinem a několik scén
si ukradl pro sebe podobně jako Depp
v prvních Pirátech z Karibiku. A to je ve
filmu, kterému jinak vládne nedostižný
Downey, husarský kousek.
Iron Man 3 není převratným oscarovým uměním a nepřináší experimentální novoty, ale ve své komiksové
kategorii dokonale naplňuje to, co
čekáme od hollywoodských spektáklů:
akci, hlášky, romanci, humor, rychlé
tempo a ještě něco navíc. Stará láska
nerezaví, železo nekoroduje.
P.S. Neprchejte z kina a počkejte
si na potitulkovou scénu, stojí to za
chvilku čekání.
síně slávy jako sólový
interpret. Je autorem
nebo spoluautorem celkem 32 skladeb, které
se umístily na špici
ž e bř íč k u Bi l l b o a rd
Hot 100.
e Wings (známí
také pod jménem Paul
McCartney & Wings)
byla britská rocková
skupina založená
v roce 1971 Paulem
McCartneyem, jeho
ženou Lindou McCartney, studiovým
bubeníkem Denny Seiwellem a někdejším
kytaristou skupiny Moody Blues, Denny
Lainem.
Záznam koncertu uvádí kino Radotín
ve čtvrtek 6. června 2013 od 20.00 hodin. Celková stopáž: 140 minut (součástí fi lmu je záznam rozhovoru s Paulem
McCartneym).

LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY V CHANNEL CROSSINGS
LÁKAJÍ KONVERZACÍ I EXOTIKOU
2
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nou Lindou a zpěvákem a textařem Denny
Lainem skupinu Wings. Guinessova kniha
rekordů uvádí McCartneyho jako “nejúspěšnějšího skladatele a umělce s největším
počtem nahrávek všech dob”. Na kontě má
celkem 60 zlatých desek, více než 100 milionů prodaných alb a 100 milionů singlů,
coby “nejúspěšnější písňový autor v historii britské hitparády”. V březnu roku 1999
byl McCartney uveden do rock´n´rollové

Léto se blíží a s ním čas dovolených,
76 5
6
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5 87
9 vůně
7moře, exotických chutí cizokrajné
kuchyně a také potřeby se domluvit
s cizinci. A právě proto, abyste věděli,
6 13 5
3 5
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trápí po avengerovské invazi z vesmíru
krize identity, ale za vydatné pomoci
věrné přítelkyně Pepper Potts (vynikající
Gwyneth Paltrow), jednoho šikovného
klučiny (odkazující na Spielberga a jeho
rodinné hodnoty) a své vlastní invence
přijde na to, že Iron Man není role, do
které se převléká díky svým technologickým zbraním, ale že on sám, se svým
magnetickým srdcem, atomovým mozkem a nekonečnou vynalézavostí je Iron
Man. I když na sobě zrovna nemá superoblek nové generace. Zatímco první díl
ukázal konstrukci superhrdiny a druhý
rekonstrukci, o třetím lze směle říct, že
představuje jeho dekonstrukci.
Ale platí to i v jiném smyslu. Robertu Downeymu jr., představiteli
hlavní role, se podařil asi nejúspěšnější
hollywoodský comeback posledního
desetiletí. Publikum miluje příběh muže,
který doslova povstal z popela a z nespolehlivé trosky, co má věčně problémy
s drogami, se stal nejprve geniálním detektivem Sherlockem Holmesem a krátce
poté i geniálním vynálezcem Tony Starkem. A jakoby nebyl Downey tím, kým
je, bez Iron Mana, ani Iron Man by nebyl

PAUL McCARTNEY & WINGS:
ROCKSHOW

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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Mc-Dormandová za hlavní hereckou roli
a bratrské duo za scénář). Základní synopse
i první verze scénáře fi lmu však byly na-

Tento fi lm uvádí Radotínský fi lmový
klub v úterý 4. června v 19.00 hodin. Jeff rey
Lebowski je králem fl ákačů
celého amerického západního
pobřeží. Život pro něj plyne
pohodov ý m tempem „jeho
dudečenstva“ a hlavní roli
v něm hrají věrní kamarádi
Walter a Donny, intenzivní
vášeň pro bowling a popíjení
koktejlu White Russian. Práce
ani jakékoliv povinnosti v něm
naopa k nehrají roli téměř
žádnou. Županový status quo
se však jednoho dne drasticky
změní: do bytu se mu vloupají dva mafiáni, omočí mu hlavu v záchodě a navíc
mu pomočí jeho oblíbený tepich. Moč
pomalu prosakující do běhounu vzbudí
v Lebowském nepoznanou aktivitu a náš
hrdina se dostává do soukolí událostí, na
jejichž konci už nebude nic jako dříve…
Natáčení fi lmu Big Lebowski následovalo
brzy po velkém úspěchu snímku Fargo,
který byl oceněn dvěma Oscary (Frances

Hrdinou se člověk nestává, hrdinou
se člověk rodí, zní motto Iron Mana,
komiksového superhrdiny, který právě
přichází do kin, aby vládl železnou rukou Americe i světu. Železný muž dobývá do třetice pokladny kin i okoralá
srdce kritiků. A co je nejdůležitější: pod
režijní taktovkou Shanea Blacka (který
má na kontě akční klasiky jako Smrtonosná zbraň, Poslední akční hrdina
nebo Poslední skaut) nachází sám sebe
a své místo v marvelovském univerzu.
Třetí Iron Man je nahláškovaný až na
půdu jako staré dobré devadesátkové
akční komedie a nabízí očekávanou
popkornovou zábavu v tom nejlepším
slova smyslu: nechybí dramatické výbuchy, akční souboje a opulentní triková
hostina. Jedna z nezapomenutelných
scén ukazuje, jak se pohádkové sídlo
Tonyho Starka v Malibu mění v suť
a prach. Ale film má v sobě daleko víc:
nabízí podvratnou sebeironii hlavního
hrdiny i hloubavý podtext o složitém
postmoderním světě v éře teroristických
symbolů a démonů, které si sami vytváříme svými předsudky. Tonyho Starka

léto nabízíme
výuku patnácti
jazyků,“ uvádí
Vítězslav Bican,
ředitel jazykové
školy Channel
Crossings. „Některé
kurzy probíhají na naší
centrále v Lazarské ulici na
Praze 2, spousta dalších i přímo
v Channel Crossings Radotín,“ dodává.
„Zjistili jsme, že je velká poptávka

2 5 8
4 6 9
1 7 3
7 3 5
8 2 4
6 9 1
po kurzech, kde by se vyučovaly zá5klady8 a praktická
2
konverzace v cizím
jazyce zemí, do kterých Češi míří na
3dovolenou,“
4 7 odpovídá Vítězslav Bican
na otázku, proč Channel Crossings
9nabízí
1 základy
6 konverzace francouz-

štiny, chorvatštiny, italštiny, řečtiny
a španělštiny. „Cizinci vás vnímají
mnohem vřeleji, když se snažíte mluvit jejich mateřštinou,“ dodává.
Jazyky zemí kolem Středozemního moře však v nabídce Channel
Crossings nezůstávají těmi nejneobvyklejšími. Je možno se přihlásit také
na hodiny holandštiny, portugalštiny,

norštiny, švédštiny, čínštiny či japonštiny. Tyto exotické jazyky doplňují již
tradiční angličtina, němčina a ruština.
Pro ty, kteří chtějí po letních měsících v práci zazářit a předvést své vylepšené jazykové dovednosti, je ideální využít letních intenzivních kurzů.
Jsou finančně méně náročné než třeba
dlouhodobější pobyt v zahraničí,
a přesto pomohou rychle zvednout úroveň cizího jazyka.
Proto si je často vybírají
mladí lidé po škole,
kteří budou v září
hledat pracovní
uplatnění, či ti,
kteří chtějí dovolenou využít
aktivně.
Pro studenty,
kteří si chtějí
osvojit využití angličtiny v obchodním
styku, připravila jazyková škola Channel Crossings
odborné kurzy zaměřené na tuto
problematiku. V rámci těchto hodin

si je možné osvojit telefonickou komunikaci, korespondenci, prezentaci,
komunikaci při přijímacím pohovoru
či vedení schůzek – a to vše v angličtině. „Hodiny jsou postaveny na interaktivitě, což pomáhá rychlejší adaptaci cizí řeči a následně sebevědomému
reagování ve skutečných situacích,“
uzavírá Vítězslav Bican.
Kompletní rozvrh letních kurzů
najdete na www.chc.cz, stejně tak
jako nabídku příměstských táborů
pro děti 10-13 a 13-15 let. Ještě
máme poslední volná místa, proto
neváhejte a přihlaste se.

Custodes ovládli 20. ročník Memoriálu,
nejlépe obsazeného v historii
Custodes Radotín deklasovali ve
finále 20. ročníku Memoriálu Aleše
Hřebeského loňského vítěze Megamen
Boston 14:7 a po 12 letech vybojovali
nejcennější boxlakrosovou trofej v Evropě. Sportovní úspěch jde ruku v ruce
s úspěchem organizačním pod vedením
ředitele turnaje Honzi Baráka.
„Zdravím vás CHAMPIONI, chtěl
bych vám všem poděkovat za přístup
k přípravě na turnaj a za turnaj samotný. Význam toho, co jste dokázali, budete pociťovat teď v nejbližších dnech
dost intenzivně, tak si to užívejte, ale
nepodělejte se z toho. Stejně jako jste
se nesložili v těch posledních dvou
utkáních. Vím, o čem mluvím, protože
když se na vás v ranním autobuse (ten
nemůžete znát, protože ještě chrápete),
plným stále stejných obličejů, někdo
usměje, ukáže palec nahoru a uznale
pokývá hlavou, tak je asi něco jinak
než je normál.“ Těmito slovy poděkoval
hlavní kouč Patrik Procházka hráčům
vítězného LCC za neuvěřitelný výkon
na turnaji. „Přes zimu jsme hodně
změnili kondiční přípravu, zapracovali jsme i na útočné hře. Tým se více
semknul po loňském nepodařeném
finále proti Bostonu,“ pokračuje Patrik

Procházka. Do týmu se skvěle zapracovali i tři hráči juniorky LCC (Barák,
Novák a Výmola). Všichni hráči zahráli skvělý turnaj a nikdo nezklamal. Fantastickou formu na Memoriálu dokázali
prodat klíčoví hráči LCC Petr Poupě,
Dominik Sika, Radek Skála a Jirka
Košťál. Vedle bezchybné hry obránců
byli oni hlavními tahouny domácího
týmu. „Jde o obrovský úspěch, měli
jsme tu týmy z poloprofesionální druhé

kanadské ligy a my je dokázali porazit.
Uvědomuje si to už i Kanada a nerozumí tomu, jak je to možné. Loňský rok
nám moc pomohl. Bez této zkušenosti
bychom letos nevyhráli. To, že máme

pohár, je důsledkem celoroční práce,
změny naší přípravy i našeho myšlení,“ říká kapitán LCC Petr Poupě,
nejlepší hráč turnaje. Klíčovými zápasy
celého turnaje byly utkání LCC proti
kanadským týmům Pioneers a Green
Gaels. Oba týmy byly hlavními favority turnaje. Ve svém středu měli hráče
s profesionální minulostí i současností.
„Narazili jsme na nejsilnější týmy ve
čtvrtfinále a semifinále. To, že jsme je
zvládli takovým stylem, je fantastickým
výsledkem pro český boxlakros a výzva
pro Kanadu na příští ročník Memoriálu. Porazit Kanaďany v jejich sportu, to

se nepovede jen tak někomu a LCC tak
hodilo rukavici přes oceán,“ doplňuje
další z koučů LCC Mirek Knotek.
Více na www.ahmemorial.cz

Druhý ročník Radotín cupu se stal největším
turnajem mladých badmintonistů v ČR
Po roce se opět v radotínské městské
hale pod taktovkou badmintonistů
TJ SOKOL Radotín a za vydatné pomoci rodičů mladých hráčů místního badmintonového oddílu uskutečnil největší
turnaj mládeže v České republice.
Turnaj finančně pomohla zabezpečit Městská část Praha 16, která
přispěla na pronájem haly, a několik
dalších firem, které věnovaly věcné
ceny. Oproti loňsku soutěž doznala
změn zejména ve své struktuře. Šlo

o dvoudenní záležitost, a tak mohli
organizátoři uspokojit dvojnásobné
množství zájemců. Novinkou také
byla on-line videoprojekce pořadí
zápasů, každý si mohl tedy sledovat,

kdy bude hrát. Klání v sobotu zahájil
1. zástupce starosty Městské části
Prahy 16 a starosta TJ Sokol Radotín
Mgr. Miroslav Knotek.
Opět se h rá lo v k ategor i ích
U7 - U14, maximální počet hráčů
v každé kategorii byl omezen na 32.
Každý hráč měl možnost přihlásit se
do dvou kategorií, které se nehrály ve
stejný den. Celkem tedy po oba víkendové dva dny bojovalo o body a medaile 240 mladých badmintonistů,
z toho 48 jich hrálo
dvě kategorie.
Do Radotína i letos přijeli hráči různé
výkonnostní úrovně
z celé republiky doslova od Aše až po
Ostravu a několik
zahraničních hráčů. Domácí hráči
o sobě vědět dali
zejména v sobotu
a vybojovali několik medailí. Nejlepší výsledky dosáhli
kluci v kategorii U10 (1. místo vybojoval Honza Volček, Vojta Havlík a Dan
Furst obsadili 3., respektive 4. místo.),
v U8 ovládli, radotínští kluci finálový

zápas. Vítězství si nakonec vybojoval
Petr Hnilica, který ve finále porazil
Tomáše Bláhu. Na 5. místě ještě skončil Matyáš Pecka a 8. místo si odváží
při své účasti na turnaji Milan Kovář.
Petr Hnilica si vedl velmi dobře i v kategorii U9, tedy mezi o rok staršími
chlapci. Zde nakonec prohrál až s Pavlem Hrubcem v napínavém finále.
V kategorii U14 na 3. místě skončila
Beata Bednářová a stejné místo obsadil Michal Forejt v U11.
Všichni zúčastnění obdrželi účastnické medaile, diplom a věcné ceny,
které v neděli přijel předat Jakub
Bitman, úspěšný odchovanec badmintonového oddílu TJ Sokol Radotín,
mnohonásobný mistr republiky a český reprezentant. Účastníci i doprovod
kladně hodnotili příjemné prostředí.
I přes obrovskou náročnost se podařilo vše zvládnout v předpokládaném
čase díky velkému úsilí všech, kdo
se na organizaci podíleli. „Těm bych
chtěla velmi poděkovat a budeme se
těšit na další ročník v příštím roce,“
dodala na závěr hlavní pořadatelka
Halka Bitmanová.
Více na www.radotincup.cz

Rallye Praha Revival 2013 - Memoriál Josefa Kloce
Třetí ročník společensko-sportovní
akce Rallye Praha Revival, kterou
vymyslel a pořádá promotér automobilových závodů Eduard Patera ve
spolupráci a s pomocí Ústředního automotoklubu, proběhl druhý dubnový
víkend nadmíru úspěšně a k naprosté
spokojenosti organizátorů. A zejména
i samotných účastníků.
Na start se postavilo 130 posádek,
na které čekalo ve třech dnech 500
kilometrů středními a západními
Čechami. Začalo to neopakovatelnou
atmosférou slavnostního startu na
Václavském náměstí. Tady předvedli
největší show italští jezdci na legendárních Lanciích a ani ostatní účastníci
s krásnými závodními a sportovními
vozy nedávné historie se nenechali
zahanbit. První etapa se jela v noci
a zavedla posádky do orientačně náročného úseku ve vojenském prostoru
Brdy, který si velmi pochvalovali zejména zkušení, ostřílení spolujezdci.
V sobotu na ně čekal dvakrát výjezd
na Koráb a dvakrát zdolávání vlhké
písečné trati v Chotíkově. Bohužel,
musela být vypuštěna Show section
v domažlickém rallykrosovém areálu,
jejíž trať vinou nepřízně počasí ne-

skýtala záruku regulérnosti pro celé
startovní pole. Trať, kterou posádky
absolvovaly podle šipkového itineráře
za dodržování dopravních předpisů, na
což, kromě policie dohlíží i sami pořadatelé tajnými radarovými kontrolami,
dovedla v sobotu odpoledne posádky
opět před Hotel Primavera. V neděli

už na všechny čekalo jen dokončení
zkoušky stálosti výkonu ve Strašicích
a Show section na letišti v Tlusticích.
Tady měly posádky poslední příležitost k vylepšení bodových kont, která
rozhodují o pořadí. Nakonec se až na

pár nešťastníků, které zradila technika, všichni sešli v cíli v Radotíně.
Po sečtení bodů byli na slavnostním
ceremoniálu odměněni nejúspěšnější v jednotlivých třídách. Absolutně
nejnižší počet trestných bodů získala
posádka Miloš Kašpar - Jiří Bílek na
voze Mini Cooper. Největších ovací se
ovšem dostalo nejstaršímu účastníku Josefu
Kadeřábkov i, kter ý
i v 83 letech s Mercedesem dával zabrat
i mnohem mladším
soupeřům.
Rallye Praha Revival díky neutuchajícímu nadšení malého
organizačního týmu
a disciplinovanosti
startujících posádek
skončila bez nejmenšího incidentu. O spokojenosti posádek svědčí
asi i to, že do 24 hodin po skončení RPR
se naplnila startovní listina další akce,
kterou bude na podzim Rallye Berounka Revival.
Více na www.edda.cz

Cukroušův Mazec přilákal na 240 závodníků
První májový den patřil nejen lásce či
práci, ale i závodu Zbraslavský MTB maraton TREK Cukroušův Mazec. Podnik se
konal pod záštitou starosty Městské části
Praha – Zbraslav Ing. Aleše Háněla, MBA
a organizovalo jej občanské sdružení Kolotým Tryskomyš.
Soutěž je zařazena do série závodů UAC
a hlavním partnerem závodu byla společnost Bretton, s.r.o.
jako zástupce všem
cyklistům dobře známé značky TREK. Díky tomu mohlo být
hlavní cenou v závěrečné tombole právě
horské kolo od této
firmy. Přestože květnové sluníčko zrovna
moc nesvítilo, byla
účast příznivců cyklistiky na druhém, ale
prvním oficiálním ročníku závodu skutečně
hojná (pozor, vloni
se uskutečnil nultý
ročník). Na dlouhou
i krátkou trať, které
nebyly vůbec jednoduché (69 km, převýšení
1500 m, resp. 35 km,
převýšení 780 m), se letos přihlásilo přes
240 závodníků. Bojovaly i děti – v dětském
závodě rozděleném do kategorií od 3 do
12 let. Při pohledu na počet účastníků to
proto vypadá, že takovýto závod našemu
regionu možná doposud chyběl.

Trasa závodu vedla krásnými místy
v lesích okolo Cukráku ze Zbraslavi přes
Lipence a Jíloviště. Díky podpoře těchto
obcí a městských částí byla velmi dobře
organizačně „ošetřena“. V cíli závodu bylo
pro všechny zúčastněné připraveno občerstvení a také překvapení ve formě živého
koncertu kapel „Mashina Band“ a „2 x“.
„Díky všem za podporu. Díky závodníkům

za účast a „fair play“ a těšíme se za rok.
Určitě přijeďte, protože to zase bude prostě
Cukroušův Mazec,“ zve KT Tryskomyš.

Více na www.tryskomys.cz

Úspěšný vstup aerobiku do sezóny
Hned dvěma nominačními závody začala
v březnu a v dubnu sezóna pro závodníky
Aerobic Team Chuchle. Po náročné zimní
přípravě, tvorbě nových choreografií a nácviku nových prvků se rovnýma nohama
skočilo rovnou do kolotoče soutěží.
První nominační závod na mistrovství
Evropy 2013 se konal
koncem března v Praze.
Závodníci Aerobic Team
Chuchle se opět předvedli
ve skvělé formě, v nových
dresech a s novými sestavami. Medailové žně na
sebe nenechaly dlouho čekat. Z pražských Petřin si
odvezli hned devět medailí, jednu zlatou, šest stříbrných a dvě bronzové.
O 14 dní později se
konal druhý nominační
závod, tentokrát v Lounech. Závodníci vylepšili
svoji bilanci na dvě zlaté,
pět stříbrných a jednu
bronzovou medaili. Nominaci na mistrovství světa tak získali v sedmi kategoriích.
Reprezentovat Českou republiku a Aerobic
Team Chuchle pojedou začátkem května na
ME do Belgie fitness týmy kadetek (Dominika Ebrová, Veronika Frantová, Adéla Hovorková, Veronika Košumberská, Magdaléna
Krejčová, Eva Pospíšilová, Adéla Šimůnková,
Nikol Vosková), juniorek (Lucie Čuřínová,
Eva Hanzalíková, Michaela Klepalová, Daniela Kolečková, Kristýna Loušová, Matylda
Malá, Nikola Ševčíková, Nella Šimkovská,

Anna Zajíčková) a seniorek (Tereza Barešová, Ivana Dvořáková, Zdena Janoušková,
Kristýna Kudrnová, Aneta Macounová,
Zuzana Scherzlová, Barbora Vavroňová,
Sarah Vegnerová). V kategorii kadetů bude
mít chuchelský tým své zástupce i ve sportovním aerobiku v kategorii ženy (Veronika

Frantová), v kategorii muži (Matěj Poláček),
v kategorii párů (Kateřina Hricková a Matěj
Poláček) a v kategorii týmů (Dominika Ebrová, Veronika Mendíková a Jana Šimánková).
Závodní zkušenosti začaly sbírat i nejmladší závodnice, které se soutěžením začaly teprve
tento rok. Při své premiéře na soutěži v Kladně
vybojoval Fitness tým Mini (Helena Chvalová, Markéta Janoušová, Veronika Kučerová,
Tereza Miková, Kristina Straková, Vasilisa
Tapilskaya, Nina Veselá) stříbrné medaile a na
soutěži v Semilech bronz.

Mladí fotbalisté z Lipenců
přivezli z Itálie dva poháry
Starší přípravka fotbalistů Sokola
Lipence, tedy kluci ve věku 10-11 let,
strávila Velikonoce na velkém mezinárodním turnaji v italské Roveretu.
Zúčastnilo se ho celkem 105 týmů ze
17 zemí, a to i z Asie - například z Kuvajtu nebo Japonska.
Lipenečtí kluci ve své kategorii
třikrát vyhráli nad italskými týmy,
jednou nad španělským,
ale bohužel v rozhodujícím zápase s bosenským
týmem o postup do čtyřčlenné finálové skupiny
jim chyběl jeden gól.
V konkurenci 24 týmů to
stačilo na 6. místo. Získali za něj krásný pohár
a pořadatelé je navíc ocenili i Pohárem Fair Play.
„Myslím, že důležitější
než umístění byla účast
na tak velkém turnaji.
Kluci se dokázali měřit
se zahraniční konkurencí
a neseděli doma za pecí,“

konstatoval spokojený trenér Jiří Pospíšil. Jemu samotnému ale patří velké
poděkování klubu i starosty Lipenců
za to, že dokázal celou akci zorganizovat, sehnat peníze, perfektně připravit
tým a reprezentovat Lipence, Prahu
i celou Českou republiku. A klukům
splnil něco, na co každý z nich bude
vzpomínat i v dospělosti.

V Lipencích budou slavit Hašek,
Šmicer, Koller a Kohák
Na lipenecké hřiště se po dvou letech
vrátí slavné osobnosti fotbalu, hokeje,
ale i divadla či showbusinessu. V sobotu
22. června se tu sejdou na akci nazvané
Fotbalové narozeniny Lipence 2013
aneb Přijďte slavit s námi!
Své kulaté narozeniny tu oslaví Ivan
Hašek (50), Vladimír Šmicer, Jan Koller

a Jakub Kohák (40). Každý z nich si
sestaví mužstvo celebrit a bude bojovat v turnaji hraném systémem každý
s každým na dolní polovině hřiště.
Účast přislíbili Tomáš Galásek, Marek
Jakulovski, Jiří Jarošík, Roman Šebrle,
Tomáš Plekanec, Martin Dejdar, Sagvan
Tofi a další osobnosti. Součástí akce je
i zábavný program pro celou
rodinu. Zdarma
budou k dispozici atrakce pro
děti, například
skákací hrad
nebo stánek
dětského webu
Alík.cz. Celý
program bude
moderovat
Libor Bouček,
který se už těší
i na komentování velké
tomboly o hodn o t n é c e n y.
Večer zahraje
diskžokej Martin Hrdinka.

Rodeo 2013 byla velká bitva favoritů
Dopoledne v sobotu 4. května, na kdy
bylo vypsán již jedenadvacátý ročník
Velkého radotínského rodea (tentokráte
o Pohár primátora hl. města Prahy), to
ještě nevypadalo nikterak vábně. Nicméně
po ranní lehké spršce se počasí umoudřilo
a nikdo už nemokl.
Diváci z Radotína a okolí pak opětovně
prokázali náklonnost k tomuto druhu
sportu a zábavy a dostavili se ve slušném
počtu: Zhruba 700 platících (neplatící
nepočítaje) si rodeo užilo. Od samého
začátku se o vítězství na hlubokém terénu
přetahovali Brazilec Renato Santana
(loňský vicemistr ČR) a rančer a sedlář
Roman Mráz. Hned v první disciplíně
třídění dobytčat vybojovali ve společném
týmu plný počet, tedy 6 bodů. V dalších
disciplínách - rančerské lasování, nakládání
telete a pokládání dobytčete - nasbírali stejný
počet bodů. Při rovnosti bodů následoval
doplňkový souboj v kloboukovém závodě,
který pro sebe získal Roman Mráz a získal

křišťálový pohár vítěze. Pokládání dobytčete
vyhrál a mimořádnou prémii i cenu získal
Patrik Urban. Nejúspěšnější jezdkyní Rodeo Girl, se stala Veronika Valdmanová.
V juniorské kategorii doslova kralovala

Nový oddíl RSK se má k světu
Konkrétně pak od 4. dubna, kdy se
řady Radotínského sportovního klubu
rozrostly o oddíl Pétanque Radotín. Ještě
jako „soukromníci“ uspořádala parta
nadšenců první díl tzv. Mistrovství Radotína
v bouloidních/kouloidních disciplínách,
kterým byl turnaj Březnové kácení kuželek.
Odvážlivci, kteří se turnaje zúčastnili, se

nejen naučili základům pěkného sportu,
protáhli těla, ale ještě si nedělní odpoledne
24. března opentlili spoustou legrace. Otec
a syn Paukovi Radek a Jan, kteří coby členové
oddílu kuželek SC Radotín kuželky hrají,
obsadili první dvě místa, třetí byl Jan Šťastný.
Pod názvem Jarní zelené koule se 21. dubna
odehrál první letošní turnaj v pétanque.

domácí Tereza Gondášová, v individuálních
disciplínách druhá místa sbírala Sára
Křesinová. A když tato dvě děvčata, jezdící za
Ranch Radotín, doplnila pro třídění dobytčat
ještě Eliška Niklová, byla převaha domácích
jezdkyň absolutní! Počasí nakonec přece jen
dominovalo. Prudká jarní bouře rozehnala
večerní country bál.

V turnaji, hraném tzv. švýcarským systémem,
zvítězili Drakobijci v sestavě kapitán Krištof
Bílek (8 let), Petra Bílková a Mirek Řehoř,
kteří ve finále porazili team Klas Zbraslav.
Dalším kolem boulo/koulo mistrovství bude
v neděli 9. června turnaj v minigolfu.Ten se
uskuteční od 15.00 hod. v areálu u radotínské
sokolovny. Přednost přitom budou mít
účastníci prvního kola. Zájemci o volná
místa nechť pečlivě sledují plakátovací plochy
a vysílání městského rozhlasu.

Střední škola dostihového sportu a jezdectví v Praze - Velké Chuchli
přijme
Kvalifikační předpoklady:

Prodám

řidiče - údržbáře

>
>

řidičské oprávnění skupin B +E a T
osvědčení odborné způsobilosti pro přepravu živých zvířat
(lze proškolit dodatečně)
> praxe v oboru
> zručnost při výkonu náročných údržbářských prací strojního
charakteru, při pracích truhlářských, malířských, sklenářských,
natěračských, zednických, zámečnických a instalatérských
> během dostihové sezóny přesčasová práce v sobotu a neděli
Nástup: 17. 6. 2013 nebo dle dohody
Další informace na:
Střední škola
tel.: 257 941 094, 731 502 873
dostihového sportu a jezdectví
ekonom@sou-chuchle.cz
U závodiště 325/1
nebo zasílejte písemně na adresu: Praha 5, 159 00
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nový řadový dům
a nový byt na Slivenci
p. Vlček 777 702 216
Prodám garážové stání
Tachovská ul., Radotín
cena 125 000,- Kč
p. Vlček 777 702 216
ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE

Vyrábíme levně a kvalitně:
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-

Váš inzerát uvidí

25 000
párů očí

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

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory

HRAJEME NAPŘ.: SKÁKAL PES, NENÍ NUTNO, HOLUBÍ DŮM, DÍVÁM SE DÍVÁM,
SEVERNÍ VÍTR, VODA ČO MA DRŽÍ NAD VODOU, KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR.
MÍSTA VÝUKY: Radotín, Velká Chuchle, Zbraslav, Lipence, Černošice, Lety,
Všenory, Dobřichovice, Řevnice, Jesenice, Rudná a další obce v okolí Prahy.
INFORMACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ: e-mail: info@pavelhokr.cz, tel.: 608 745 262

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

přijme do svého pracovního týmu
od září 2013
dvě pracovité, pečlivé,
zodpovědné a nekonfliktní posily
» učitelku 1. stupně
» hospodářku
Životopis a motivační dopis
zašlete do 31. 5. na
krutova@zslipence.cz
(www.zslipence.cz)

Instalace,
dodávky, opravy.
Zajištění HD příjmu
Skylink, CS Link.
Link.
ING. HORSKÝ
TEL.: 602 435 328 NON - STOP
WWW.ANTENY-HORSKY.CZ
ANTENY.HORSKY@ SEZNAM.CZ

rychlý servis počítačů
a informačních technologií
sos@sos-pocitace.eu
+420 777 877 876
podrobné info na našem webu
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klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, rychlokurz klavíru pro dospělé
učíme se hrát pro vlastní potěšení, koncertujeme 3x ročně
hrajeme písničky, které si vybíráte - žádné stupnice, žádné etudy
první 2 hodiny výuky nezávazné, můžeme docházet k Vám domů
nabízíme výuku i o prázdninách
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