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Ne každý má to štěstí, že se narodí 
zdravý. Ale každý z nás se může kdyko-
li ocitnout v situaci, kdy se bez pomoci 
druhých neobejde. V té se nyní nachází 
dvacetiletý Janko z Radotína, který ale 
statečně bojuje a úsměv mu neschází.

Jak už jsme vás informovali, Nadač-
ní fond Algo ve spolupráci s Městskou 
částí Praha 16 pořádají sbírku na 
pomoc Jankovi. Ten bydlí se svými 
rodiči právě v Radotíně. 

Sbírka pro Janka 
pokračuje

Nově nastavený systém úklidu byl 
v Radotíně poprvé celoplošně realizo-
ván v loňském roce. Letos se bude podle 
podobného scénáře vše opakovat, pouze 
s drobnými změnami. Ostatní městské 
části pražské „šestnáctky“ se drží tradic 
dle modelů z posledních let.  

Pro letošní blokové čištění radotín-
ských ulic, které začne Rymání 15. dubna 
a skončí 22. května (Na Benátkách), 
nasadí místní radnice veškerou dostup-
nou techniku. Do ulic vyrazí i tři nové 

Jarní úklid 
komunikací 2014

Slovo starosty 10 měsíců po povodni
I s odstupem času od poslední po-

vodně probíhají dokončovací práce 
na březích i v korytě Berounky. Rado-
tínská radnice se navíc snaží o vybu-
dování dalších ochranných opatření 
v nejpostiženějších lokalitách. 

Zatímco likvidace následků povod-
ně proběhla v Radotíně, díky nasazení 
desítek zaměstnanců úřadu a dalších 
obecních organizací a dobrovolníků, 
v postižených nemovitostech a na 
místních komunikacích velice rychle, 
samotné vodní toky musely počkat. 

Státní podnik Povodí Vltavy zahájil 
až na začátku letošního roku čištění 
levého břehu Berounky mezi Černo-
šicemi a Přístavem Radotín. Práce 
spočívající v údržbě pozemků zahr-
novala úpravu poškozených dřevin 
a dalších břehových porostů a byla ve 
spolupráci s Technickými službami 
Praha – Radotín dokončena na konci 
března.

Na základě dalších požadavků 
městské části a podle informací Povo-
dí Vltavy, s.p. bude v dubnu probíhat 
čištění ústí Radotínského potoka 

do Berounky, jakož i čištění koryta 
Radotínského potoka v oblasti ulice 
K Cementárně, kde bude proveden 
i výsyp a zpevnění břehové části. 

V současné době na základě sou-
hlasného stanoviska ÚMČ Praha 16 
probíhá prořezávka vegetace v rámci 
povodí Radotínského potoka v rozsa-
hu od ulice Hadravské k cementárně. 

V průběhu měsíce dubna (spíše 
v jeho závěru) by mělo probíhat od-

straňování nánosů říčního písku 
v oblasti soutoku Berounky s Vlta-
vou (u přístaviště). 

Práce na TV Radotín pokračují
Během dubna 2014 se opět rozjedou 

naplno práce na výstavbě inženýrských 
sítí a komunikací v radotínských oblas-
tech „Na Viničkách“ a ulice „Otínská“.

V oblasti „Na Viničkách“ byly 
zahájeny práce v ulici Javořická ve 
2. dubnovém týdnu výstavbou kana-
lizace, následně vodovodu, plynovodu 
a komunikace. Ukončení prací v této 

ulici se plánuje v srpnu 2014. Dále 
budou zahájeny práce na pokračová-
ní výstavby v ulici Dehtínská. Práce 
se zahájí ve 3. dubnovém týdnu od 
ulice Kolová výstavbou opěrných zdí 
a kanalizace a následně vodovodu, 

plynovodu a komunikace. Plánované 
ukončení prací je během měsíce září.

V oblasti „Otínská“ budou práce 
zahájeny výstavbou kanalizace v uli-
ci Jelenovská během měsíce května, 
následně bude položen vodovod, 
plynovod a komunikace. Pokračování 
výstavby v ulici Otínská směrem od 
urnového háje se očekává v průběhu 

3. čtvrtletí 2014. Termíny výše uvede-
ných prací, zejména v ulici Jelenovská 
a Otínská, jsou orientační, protože 
dosud nebyly definitivní harmono-
gramy předány investorovi.

Vážení
spoluobčané!

Nově vylepené 
volebn í  pla kát y 
k a n d i d á t ů  d o 
Evropského parla-
mentu mi připome-
nuly, že Češi mají 

opět příležitost se zamyslet nad svým 
vztahem k Evropě. A že ten vztah 
je plný rozporů, to si snad všimne 
každý, kdo chvíli poslouchá diskuzi 
o oblíbených „evropských tématech“. 
Téma, které je suverénně na prvním 
místě, jsou evropské dotace. Na ty 
spoléháme tak, že cokoliv chceme 
udělat a vylepšit, tam k tomu použije-
me evropské dotace. Tedy, alespoň to 
tak plánujeme. Téma druhé, EURO. 
Jedni ho zásadně odmítají a chtějí 
silnou korunu (i když vůbec neví jak), 
druzí sice nejsou proti, ale protože 
dlouhodobě nesplňujeme kritéria pro 
jeho přijetí, tak o něm radši nemluví. 
Fámy typu: Nebudeme platit dluhy 
za Řecko mají živnou půdu, neboť 
ani renomovaní ekonomové nejsou 
schopni položit na stůl rozumnou 
analýzu, která zváží variantu S nebo 
BEZ EURA. A tak jako nemáme 
energetickou koncepci, nemáme ani 
eurokoncepci. Ostatně to nepřekva-
puje, protože nemáme ani zeměděl-
skou, ani průmyslovou, ani obranou, 
ani vzdělávací, ani důchodovou, ani 
žádnou jinou koncepci. Dlouhodobé 
uvažování prostě českým politikům 
nejde. Téma třetí, evropská regulace. 
Na ní se svede vše. Ale upřímně se 
obávám, že teprve česká implemen-
tace udělá z evropské směrnice tu 
pravou „pakárnu“. Kvantum nad-
bytečných českých úředníků bojuje 
o svoji „nepostradatelnost“ právě tím-
to způsobem. Téma čtvrté, změňme 
Evropu (silná role v Evropě).

Možná tahák pro voliče, ale upřím-
ně: jsme jedna z nejmenších zemí 
Evropy, navíc ekonomicky ne moc 
silná. A tomu bude vždy odpovídat 
i náš význam v oblasti ekonomiky 
a politiky. Silní možná můžeme být 
kulturně, vědecky už asi ne, v ochra-
ně životního prostředí či národnostní 
menšin asi také ne. Tak kde? Napadá 
mne, co takhle být malý, ale spořá-
daný a fungující stát, který nikomu 
nepřekáží a dovede se o sebe sám 
postarat. To by možná šlo. Uvidíme, 
jestli s tím nějaká politická strana 
v rámci „eurovoleb“ přijde.
S úctou

Radotínská radnice pravidelně při-
pravuje pestrou nabídku nejrůznějších 
kulturně společenských programů, jimiž 
nabízí možnosti využití volného času 
pro občany všech věkových skupin. Jak 
dokazuje harmonogram na rok 2014, 
jinak tomu nebude ani v letošním roce. 
Noviny Prahy 16 obvykle na svých strán-
kách uvádějí upoutávky anebo články 
o průběhu jednotlivých akcí a bude tomu 
tak i do budoucna. V dnešním sloupku 
bych se chtěl zastavit a s dostatečným 
předstihem zpropagovat ojedinělou akcí, 
která se uskuteční v sobotu 17. května 
od 9.00 do 13.00 hodin, a jež má za cíl 
přiblížit a představit činnost složek, které 
jsou pro nás všechny nesmírně důležité, 
především v krizových situacích. Rado-
tínský den s IZS – to bude dopoledne se 
složkami Integrovaného záchranného 
systému, který historicky pořádá Městská 
část Praha 16 ve spolupráci s Hasičským 
záchranným sborem hlavního města 
Prahy již potřetí. Celý program představí 
práci jednotlivých složek záchranného 
systému. Tak jako v minulém roce bude 
prezentována hasičská technika, která 
se běžně používá při likvidaci požáru či 
dopravní nehody. Svou činnost předvede 
i Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
Radotín. Policie České republiky přiveze 
představit veřejnosti poříční oddíl s jeho 
kompletním vybavením a oddíl dopravní 
policie s veškerým stávajícím autoparkem. 
Stanoviště Vojenské policie ocení hlavně 
tatínkové a kluci; bude zde možné si zblíz-
ka prohlédnout vybavení i osahat výzbroj. 
U stanoviště Českého červeného kříže se 
zájemci dozví, jak správně a efektivně po-
skytnout první pomoc, v nabídce je i „zra-
nění na míru“ s odborným výkladem, jak 
je nejlépe ošetřit. U mobilního stanoviště 
Pojišťovny ministerstva vnitra si případní 
návštěvníci budou moci nechat změřit 
krevní tlak a zároveň, pokud budou chtít, 
si na místě vyřídí potřebnou adminis-
trativu bez návštěvy kamenné pobočky. 
Preventisté z řad strážníků Městské po-
licie hl. m. Prahy se přijedou představit 
s Mobilním informačním a poradenským 
centrem pro veřejnost, s tzv. modrým au-
tobusem, s tematicky zaměřenými bloky 
prevence, přizpůsobenými jednotlivým 
cílovým skupinám, mobilním doprav-
ním hřištěm, kde si děti vyzkouší svou 
zručnost a šikovnost a získají „řidičský 
průkaz“. Dalším velkým lákadlem jistě 
bude i ukázka výcviku záchranářských 
i zásahových psů a výcviku policejních 
koní. U stánku Besipu si mohou vy-
zkoušet dopravní testy jak malí, kteří 
dostanou drobný dárek, tak i velcí, ovšem 
bez bodové ztráty. Závěrem Vás tedy 
všechny srdečně zvu na zajímavé květno-
vé dopoledne, kde budete mít možnost se 
setkat s lidmi, kteří při ochraně majetků 
a někdy i lidských životů neváhají nasadit 
životy svoje. 



Původním záměrem sbírky bylo přispět 
na pobyt v lázních Klimkovice, kde by 
mladému muži, narozenému s dětskou 
mozkovou obrnou, mohli pomoci vstát 
z vozíku. Ve svých dvaceti letech je Janko 
úředně dospělý, v lázních by ale musel mít 
doprovod. Pobyt by bylo třeba opakovat, 
avšak nadace není schopna získat tak velký 
finanční obnos. „Z toho důvodu jsme se 
s maminkou Janka dohodli, že budeme 
pokračovat ve sbírce na nový invalidní 
vozík, což by Jankovi i jeho rodičům vý-
razně ulehčilo život. Ten velmi komplikují 
zejména poruchy na starším vozíku,“ říká 
Ing. Martina Koutníková z Nadace Algo.

Vhodný invalidní vozík stojí v základní 
verzi 30 000 až 40 000 korun podle vyba-
vení. V tuto chvíli je na účtu Nadačního 

Sbírka pro Janka pokračuje
fondu pro Janka nashromážděno 12 500 Kč.

Janka můžete podpoř it sběrem 
plastových víček od nápojů, stačí víčka do-
nést na jedno ze sběrných míst v Radotíně 
nebo přímo do sběrného dvora na adrese 
V Sudech 1488/2, Praha-Radotín. Přispět 
je samozřejmě možno i finančně na účet 
Nadačního fondu Algo číslo 4999042/0800. 
Jako variabilní symbol uveďte prosím 999. 
Fond může vystavit potvrzení o daru – 
dárce si pak může hodnotu daru odečíst od 
základu daně. 

Předem děkujeme za jakoukoli pomoc 
pro Janka. Předpokládaný termín ukonče-
ní sbírky je konec června 2014. 

Více informací a veškerá sběrná místa 
naleznete na www.algonadace.cz/
janek.html a www.praha16.eu.

Vítání občánků. Městská část Praha 16 
pořádá dne 17.4.2014 slavnostní akci 
„Vítání nejmenších občánků  Radotína“. 
Na tuto akci budou pozvány děti, které se 
narodily v období od srpna 2013 do ledna 
2014. Děti budou uvítány, jako noví ob-
čánci města Radotína a budou jim předá-
ny pamětní knihy s dárečky a květinou 
pro maminku. V dopoledních hodinách 
bude z důvodu této akce zcela uzavřeno 
pracoviště matrik Odboru občansko 
správního v ulici Václava Balého 23/3. 
O službu Czech POINT a ověřování je 
v Radotíně v této době možné požádat na 
Odboru živnostenském ÚMČ Praha 16 
na náměstí Osvoboditelů 21/2a, a dále 
také u České pošty, s.p.
Den Země v Radotíně. V rámci oslav Dne 
Země opět proběhne i v letošním roce ve 
spolupráci se svozovou společností Praž-
ské služby, a.s. tradiční informační vzdě-
lávací kampaň pro veřejnost zaměřená na 
nakládání s odpady. Stánek s prezentací 
bude v pondělí 12. května 2014 v době od 
10.00 do 18.00 hod. umístěn v prostoru 
pěší zóny před nákupním střediskem (dro-
gerie TETA) na náměstí Osvoboditelů. 
Informace o třídění odpadů, bioodpadech 
či mobilním sběru nebezpečných odpadů 
a odpovědi na otázky budou podávat 
zaměstnanci prezentovaných společností 
a také zástupci odboru ochrany prostředí 
Magistrátu hl. m. Prahy.
Svoz velkoobjemového odpadu. Společ-
nost Pražské služby, a.s. zajišťuje pro obča-
ny Městské části Praha 16 sběr velkoobje-
mového odpadu. Do kontejnerů lze odložit 
starý nábytek, koberce, linolea, staré lyže, 
snowboardy, kola, umyvadla či WC mísy. 
Kontejner bude přistaven vždy v úterý 
od 14.00 do 18.00 hodin za přítomnosti 
obsluhy v těchto termínech: 15. dubna – 
Strunkovská (prostranství nad čp. 380/15, 
proti odbočce k vodojemu), 29. dubna – 
Věštínská (u stanoviště separovaného od-
padu 016/003, slepá ulice směrem k byto-
vým domům), 13. května – Sídliště (u sta-
noviště separovaného odpadu 016/029, za 
nákupním střediskem), 20. května – Prvo-
májová (u stanoviště separovaného odpa-
du 016/004), 27. května – Živcová (u sta-
noviště separovaného odpadu 016/009), 
3. června – Na Rymáni (u stanoviště se-
parovaného odpadu 016/021), 10. června – 
Výpadová (u stanoviště separovaného od-
padu 016/032, čp. 1330), 17. června – 
Otěšínská (otočka bus MHD 245), 
24. června – Na Betonce (chodník u stano-
viště separovaného odpadu 016/026). Sběr 
je financován Magistrátem hl. m. Prahy.
Navrácení zapůjčených vysoušečů.
Na základě výzvy Hasičského záchran-
ného sboru hl. m. Prahy je Městská část 
Praha – Zbraslav povinna do konce dub-
na navrátit vysoušeče zdiva zapůjčené 
po povodni 2013 z důvodu, že se jedná 
o majetek, který je součástí národních re-
zerv. Proto MČ žádá zbraslavské občany, 
aby kontaktovali paní Křenkovou na tel.: 
257 111 888 a dohodli s ní jejich navráce-
ní. Pokud vysoušeče stále používáte, je 
možné dohodnout jejich výměnu za vy-
soušeč, který není veden v majetku státu.

Jezdí se zákazem řízení
V pátek 21. února ve 14.20 hod. autohlídka městské policie při běžné hlídkové činnos-
ti v ulici Dostihová ve Velké Chuchli zpozorovala jedoucí osobní motorové vozidlo 
značky Hyundai stříbrné barvy ve velmi špatném technickém stavu. Vozidlo bylo 
zastaveno a policisté pak ženu sedící za volantem vyzvali k prokázání totožnosti, 
předložení řidičského oprávnění a dokladů potřebných k provozu vozidla na pozem-
ních komunikacích. Žena hlídce sdělila, že u sebe žádné doklady nemá. Následnou 
lustrací bylo zjištěno, že řidička má vysloven zákaz řízení motorových vozidel do 
10. října 2014. Policie ČR si celou záležitost na místě převzala k dořešení.  
Odcizený trezor se našel – prázdný
24. února po jedenácté hodině dopolední nalezli strážníci městské policie při běžné 
pochůzce v okolí kolejové vlečky vedoucí do radotínské cementárny nad Radotínským 
potokem v odvodňovacím kanále vypáčený trezor. Hlídka pojala důvodné podezření, 
že trezor může pocházet z Mateřské školky Hastrmánek, do které se 15. února vloupal 
neznámý pachatel a odcizil trezor z kanceláře ředitelky. Následně byla na místo přivo-
lána Policie ČR, která si celou záležitost převzala k dořešení. Vyšlo najevo, že skutečně 
šlo o zmiňovaný trezor. 
Opilí mladíci u lávky
Autohlídka městské policie zpozorovala při běžné hlídkové činnosti v okolí náměstí 
Sv. Petra a Pavla – u lávky přes Berounku – zjevně mladistvé osoby, které vykazovaly znám-
ky opilosti (špatná motorika, artikulace a jedna z osob nedokázala stát sama na nohou). Stalo 
se to 8. března ve 21.20 hodin. Strážníci vyzvali oba mladíky k prokázání totožnosti a následně 
u nich provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu s pozitivním 
výsledkem 1,16 a 1,37 promile alkoholu. Na otázky, kde alkohol koupili, nebo kdo jim ho po-
dal, nebyli vzhledem ke svému stavu schopni odpovědět. Jeden z mladíků byl poté převezen 
přivolanou RZS do Fakultní nemocnice v Motole a druhý předán v místě trvalého pobytu své 
matce. Policie ČR si na místě celou záležitost převzala k dořešení.

Termín úhrady místního poplatku za psa 
nepřevyšující 600 Kč za rok byl 31. března. 
Radotínští mohou tento poplatek stále uhradit 
buď hotově v pokladně úřadu, nebo na účet 
Městské části Praha 16.

Sazby a splatnost místního poplatku 
ze psů stanovuje obecně závazná vyhláš-
ka č. 23/2003 Sb. hlavního města Prahy, 
v platném znění. 

Poplatek byl splatný bez vyměření 
předem, a to nečiní-li více než 600 Kč 
ročně nejpozději do 31. března každé-
ho roku, a činí-li více než 600 Kč ročně, 
ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 
31. března a 31. srpna každého roku.

Sazba je pro jednoho psa v rodinném 
domě stanovena na 300 korun, za druhého 

a dalšího 600 Kč. V ostatních bytových do-
mech zaplatíte za jednoho pejska 1500 Kč, 
za druhého a dalšího 2250 korun. Ti, co 
pobírají starobní, sirotčí, vdovský nebo 
vdovecký důchod jako jediný zdroj příjmů, 
uhradí 200 Kč za jednoho psa, za každého 
dalšího psa 300 Kč.

Právnické osoby, které psa užívají k hlídání 
objektů a jsou zároveň vlastníkem objektu, 
uhradí za jednoho psa 600 Kč, za druhého 
a dalšího 900 korun. 

Oby vate lé  Radot í na mohou po-
platek uhradit buď hotově v pokladně 
Úřadu městské části Praha 16, náměstí 
Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín (přízemí, 
dveře č. 1) nebo poštovní poukázkou prostřed-
nictvím pošty či bezhotovostním převodem na 
účet vedený u České spořitelny, a.s. Praha, číslo 
19-2000861379/0800. K identifikaci platby je 
nutno použít variabilní symbol přidělený správ-
cem poplatku. Poštovní poukázky k úhradě do 
termínu splatnosti nebyly rozesílány.

Místní poplatek 
za psy

Volby do Evropského parlamentu

Všechny voliče žádáme, aby pro vyřizo-
vání těchto záležitostí využívali úřední 
hodiny příslušných úřadů, sledovali 
průběžně zveřejňované informace na 
internetových stránkách Praha16.eu 
a případně se informovali na přísluš-
ných městských částech, do jejichž ob-
vodů spadají.

Volby do Evropského parlamentu 
na území České republiky upravuje zákon 
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského par-
lamentu a o změně některých zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

Tyto volby vyhlásil prezident republiky 
svým rozhodnutím č. 24/2014 Sb. dne 
19. února 2014. Volby do Evropského 
parlamentu se budou na území České 
republiky konat ve dnech 23. a 24. květ-
na. Dne 23. května 2014 (pátek) se bude 
hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a 24. května 2014 (sobota) se bude hlasovat 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Občané ČR

Občan České republiky má právo hlaso-
vat ve volbách do Evropského parlamentu 
na území České republiky za předpokladu, 
že nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 
18 let, nevznikla u něj překážka ve výkonu 
volebního práva a že je zapsán v seznamu 
voličů pro volby do Evropského parlamen-
tu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz. 

Podmínkou výkonu volebního práva 
ve volbách do Evropského parlamentu je 
zápis státního občana České republiky, 
který má právo volit (dále jen „volič“), do 
seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu, který je upraven v ustanovení 
§ 27 a § 28 zákona. 

Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb 
(13. dubna 2014) zanese obecní úřad do 
seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu údaje ze stálého seznamu voli-
čů. Tímto způsobem je každý občan České 
republiky, který má právo volit ve volbách 
do Evropského parlamentu a má na úze-
mí České republiky trvalý pobyt, zapsán 
automaticky do seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu. Volič si může 
ověřit na obecním úřadě svůj zápis ve 
stálém seznamu voličů pro všechny druhy 
voleb na území České republiky, nebo poz-
ději (po 13. dubnu 2014) svůj zápis přímo 
v seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu.
Občan jiného členského státu EU

Právo hlasovat u občanů jiného člen-
ského státu EU ve volbách do Evropského 
parlamentu na území České republiky 
upravuje § 5 zákona. Podmínkou výkonu 
volebního práva u těchto občanů je, že 
nejpozději druhý den voleb dosáhne občan 
věku 18 let, po dobu nejméně 45 dnů je při-
hlášen k trvalému pobytu nebo přechod-
nému pobytu na území České republiky 
(tj. nejméně od 9. dubna 2014), že u něj 
nevznikla překážka ve výkonu volebního 
práva a je zapsán v seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu. 

Vedení seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu na území České 
republiky upravuje § 27 a § 28 zákona. Ob-
čan jiného členského státu EU je do tohoto 
seznamu zapsán, jestliže: o zápis do sezna-
mu voličů pro volby do Evropského parla-
mentu na území České republiky požádá, 
o zápis do seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu na území České 
republiky požádal již při minulých volbách 
do Evropského parlamentu v roce 2009 
nebo 2004 a od té doby nepožádal o vy-
škrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje 
podmínky pro výkon práva volit (těmto 
voličům se doporučuje, aby si svůj zápis 

ověřili na příslušném obecním úřadě), je 
veden v dodatku stálého seznamu voličů 
pro účely voleb do zastupitelstev obcí 
a u obecního úřadu, u kterého je v dodatku 
stálého seznamu voličů veden, podá žádost 
o přenesení svých údajů z dodatku stálého 
seznamu voličů do seznamu voličů pro vol-
by do Evropského parlamentu. 

Dle § 29 zákona občan jiného členského 
státu EU, který má právo volit ve volbách 
do Evropského parlamentu na území Čes-
ké republiky, projeví svou vůli hlasovat 
v těchto volbách na území České republiky 
tím, že podá u obecního úřadu, v jehož 
správním obvodu je přihlášen k trvalému 
pobytu nebo k přechodnému pobytu na 
území České republiky, nejpozději 40 dnů 
přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna 
do 16.00 hodin, žádost o zápis do seznamu 
voličů pro volby do Evropského parla-
mentu. 

Občan jiného členského státu EU, který 
je veden v dodatku stálého seznamu voličů 
pro účely voleb do zastupitelstev obcí na 
území České republiky musí nejpozději 
do 13. dubna 2014 do 16.00 hodin osob-
ně požádat o přenesení údajů vedených 
v dodatku stálého seznamu voličů do 
seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu. 

Voličské průkazy
Volič, který je zapsán v seznamu voličů 

pro volby do Evropského parlamentu, 
může požádat o vydání voličského průka-
zu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to 
písemným podáním opatřeným ověřeným 
podpisem voliče, doručeným nejpozději 
15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května,  
obecnímu úřadu. Na voličský průkaz lze 
volit v jakémkoliv okrsku na území ČR. 
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze 
seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu, okrsková volební komise 
hlasování neumožní. To neplatí, pokud 
volič hlasuje na voličský průkaz nebo 
pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí 
ze zvláštního seznamu voličů vedeného 
zastupitelským úřadem nebo potvrzení 
o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu v souvislosti 
se změnou trvalého bydliště a prokáže své 
právo hlasovat ve volebním okrsku. 

PŘÍMĚSTSKÉ JAZYKOVÉ TÁBORY PRO DĚTI 9 – 15 LET
        Kdy:
        1. termín: 14. – 18. 7. 2014 děti  9 – 12 let
        2.  termín: 10. – 15. 8. 2014 intenzivní kurz
              pro mládež  13 – 15 let
        3. termín: 25. – 29. 8. 2014 děti  9 – 11 let

                25. – 29. 8. 2014 děti  12 – 14 let

Kde:
JS Angličtina Radotín, nám. Osvoboditelů 69, Praha 16 – Radotín
Co nabízíme: 
»  Týden plný her, soutěží a výletů
»  Po celou dobu tábora mluvíme pouze anglicky
»  Maximálně 10 dětí ve skupině vedené 2 lektory
»  Intenzivní jazykový program
»  Zajímavé ceny a odměny
»  Profesionální vedení  českými  lektory a rodilými mluvčími
»  Nižší cena

        
        1. termín: 14. – 18. 7. 2014 
        2.  termín: 10. – 15. 8. 2014 
              pro mládež  13 – 15 let
        3. termín: 25. – 29. 8. 2014 děti  9 – 11 let

Přihlášky 
a více informací na:
www.anglictina-radotin.cz
email:
verakunt@yahoo.com
tel.: 777 057 013



Objektiv

 č
as

u

Jarní úklid komunikací 2014
stroje, částečně pořízené z dotací 
Státního fondu životního prostředí, 
včetně všech pracovníků Technických 
služeb Praha – Radotín. Rozpis jarního 
úklidu včetně mapy naleznete na webo-
vých stránkách Praha16.eu. Pravi-
delný cyklický úklid bude v Radotíně 
započat po skončení úklidu jarního, již 
bez dopravních opatření.

Radotín je rozdělený do 6 oblastí 
(Rymáň, Sídliště – Viničky, Eden, 
Říhák – Lahovská, nám. Osvobodite-
lů, Mramorka – Na Benátkách), které 
budou v deseti termínech kompletně 
vyčištěny. Úklid celé oblasti bude pro-
bíhat celý týden, sedm dní před začát-
kem úklidu bude v dotčených ulicích 
umístěno dopravní značení zakazující 
parkování. Zákazy zastavení se však 
objeví pouze tam, kde auta stojí trvale 
a kam se tedy technika nedostane za 
běžného provozu. Občané v konkrét-
ních lokalitách budou informováni 
i lístky za stěrači automobilů. 

V nastaveném harmonogramu do-
chází ke změně pořadí jednotlivých 
etap oproti minulým rokům kvůli ko-
lizi s organizací Memoriálu Aleše Hře-
beského (23.-26.4), termíny státních 
svátků (1. a 8.5.) a Dne s Integrovaným 
záchranným systémem (17.5.).

Na hlavních silničních tazích v Ra-
dotíně pod patronací TSK hl. m. Prahy 
se čistilo již na začátku dubna (oblast 
Vrážské ulice a část ulice Pod Klapicí). 

Na Zbraslavi mají již část pravi-
delného blokového čištění za sebou, 
začalo se 25. března. Celkem 96 ulic se 

zpevněným povrchem, které spravuje 
městská část, bude čištěno ve 20 okru-
zích vždy v úterý a ve čtvrtek v době 
od 7 do 15 hodin (s výjimkou svátků). 
„Stejně jako každý rok žádáme všechny 
řidiče, aby dopravní značení respekto-
vali a v uvedených termínech v ulicích 
neparkovali, což se týká i parkovacích 
zálivů,“ žádá Štěpán Vacek, DiS., ve-
doucí Odboru místního hospodářství 
zbraslavského úřadu. „Vyhnete se tak 
odtahu a pokutě a hlavně umožníte 
bezproblémový průběh čištění “.  
Přesný rozpis čištění dle jednotlivých 
okruhů nebo v abecedním pořadí 
ulic naleznete na webových stránkách 
www.mc-zbraslav.cz. Strojní čištění 
ulic v letním období pak bude probí-
hat již bez dopravních omezení.

Městská část Praha – Velká Chuch-
le se po loňské změně opět vrací ke 
starému modelu, ačkoliv loni poprvé 
přichystala strojní blokové čištění 
všech ulic ve vlastní správě. Nyní čistí 
převážně pomocí vlastní pracovní 
„čety“. Nově se zde testuje možnost 
využití čistícího stroje. 

V Lipencích provádí úklid vlastními 
silami, místní komunikaci průběžně 
čistí 2členná technická jednotka podle 
momentálních potřeb. Vše se odehrává 
bez jakéhokoliv omezení provozu či 
parkování. Hlavní lipenecké tahy, ulici 
Josefa Houdka – Černošická a Jílovišť-
skou, uklízí TSK. 

V Lochkově už pořádek je, začalo se 
hned začátkem března s novým stro-
jem HAKO 1200. 

Radotín
15. dubna (I. Rymáň) – Ke Zděři (část), Stadionová, K Berounce, Chrobolská, Na Rymáni
17. dubna (I., oblast škol) – K Přívozu, Horymírovo náměstí, Václava Balého, náměstí Sv. Petra a Pavla, Nad Berounkou, 
Loučanská, Ježdíkova, Felberova, Zítkova, Macháčkova, K Lázním, Ke Zděři (část)
22. dubna (IV., Sídliště) – Sídliště (část od MŠ ke Karlické), U Starého stadionu, náměstí Osvoboditelů (před KS Koruna),
Na Výšince (spodní část), Hadravská
24. dubna (IV., Viničky) – Sídliště (zbývající část), Týřovická, Na Výšince (horní část), Otínská, Jelenovská,
Na Viničkách, U Viniček, Zdická, Zadovská, Vojetická, Javořická, Kolová, Dehtínská, Příbramská, Lošetická, Nýrská
29. dubna (V., Eden) – V Edenu, Slavičí, Jarkovská, Kejnická, Safírová, U Drážky, Častonická, Ledvická,
Pod Velkým hájem, U Učiliště, Vápenná, V Sudech
6. května (VI., Lahovská) – Strážovská (horní část), Na Říháku, U Sanatoria, Štěrková (horní část), Topasová, Živcová, 
Radkovská, Pod Lahovskou, Plánická, Chatová, Solná, Sobětická, K Višňovce, Otěšínská, Minerální, Strunkovská 
13. května (II., nové sídliště) – náměstí Osvoboditelů (u sídliště), Prvomájová (u sídliště), Na Betonce (u sídliště),
Pod Klapicí (slepá část)
15. května (II., sokolovna) – Prvomájová (část), Vinohrady, Slinková, Na Betonce (část), Jaspisová, Achátová,
Vykoukových, Grafitová, U Vápenky, Býšovská, Čedičová, Štěrková (spodní část), Ametystová, Strážovská (spodní část)
17. května (II., parkoviště) – náměstí Osvoboditelů před OD Berounka
20. května (III., Mramorka) – Věštínská (část), Nýřanská, Zbynická, Josefa Kočího, Tachovská
22. května (III., Benátky) – Věštínská (část), Matějovského, Kraslická, V Parníku, Na Benátkách, Výpadová (část),
U Jankovky, Šárovo kolo
Zbraslav
15. dubna (V.) – Podéšťova, Pod Havlínem, Pod Urnovým hájem
17. dubna (VI.) – Romana Blahníka, Pod Špejcharem, Matjuchinova
22. dubna (VII.) – U Včely, Jaromíra Vejvody, Pirnerova, Pelzova, Jiřího Mašína, Jaroslava Švehly, za Zbraslavankou
24. dubna (VIII.) – Žabovřeská, Karla Michala, Fuchsova, Tadrova
29. dubna (IX.) – Šůrova, Ottova, K Belvederu, Boženy Hofmeisterové, Na Plácku, Pod Chaloupkami, Pod Kamínkou, 
Pod Studánkou, Rašilovova, V Hluboké, Spojařů, Ke Dračkám, Pod Spravedlností, U Loděnice
6. května (X.) – Tunelářů (Tadrova – Vilímkova), Vilímkova
13. května (XI.) – Na Drahách, K Vejvoďáku, Kubínova, Šulcova, Staniční, Studniční, Lesáků, Pod Zatáčkou,
Pod Vysílačkou, K Ubytovnám, Nad Dálnicí
15. května (XII.) – K Výtopně, Tunelářů (Svépomoci – Paškova), Svépomoci, Sulova
20. května (XIII.) – Za Opusem, Na Vrškách, Lipenecká, Ke Kyjovu, U Pumpy
22. května (XIV.) – Nad Starou pískovnou, Ke Kamínce, K Nové škole, Nad Kamínkou
27. května (XV.) – Zvonařská, Lomařská, Nezvalova, Pod Sirénou, Žofie Podlipské, Nad Parkem
29. května (XVI.) – Na Královně, Zdeňky Nyplové, Gutfreundova, Výtvarnická
3. června (XVII.) – Hostošova, Jansenova, Nebeského, Nechybova, plácek Na Mlíčníku
5. června (XVIII.) – Pod Třešňovkou, K Mlíčníku, Meliorační, Výzkumníků

Harmonogram čištění komunikací s dopravními omezeními

Košíková je sport, který 
se v Radotíně hraje již od 
roku 1947 – TEHDY BRALI HRÁČI TENTO NÁZEV DOSLOVA; PRVNÍ STŘELY HÁZELI DO PRÁZDNÝCH ODPADKOVÝCH KOŠŮ 
POSTAVENÝCH NA STOLECH A ŽIDLÍCH

Podle Knihy o Radotínu připravila Kateřina Drmlová
foto: Vodácký oddíl Radotín a Letopisecká komise Radotín 

První družstvo mužů v roce 1948 
před svépomocně zhotoveným košem

Rok 1949 a soutěžní tým, který již byl 
důstojným rivalem všem soupeřům

Družstvo žen 
v roce 1952, 
kdy znovu 
vstoupilo 
do soutěže

Tablo soutěžní sestavy 
mužů v sezóně 1953-4, 
rok po jednoročním 
přerušení soutěžní 
činnosti vynucené 
odchodem několika 
hráčů na povinnou 
vojenskou službu

Rok 1960 na palubovce radotínské sokolovny, 
kde byly košíkáři od reorganizace tělovýchovy 
pouhými (zato trvalými) hosty

JEŠTĚ JEDNOU 
Rok 1960  - 
TENTOKRÁT 
V PLNÉ AKCI 

Dorostenky Spartaku Radotín v Toužimi roku 1967,
rok po prvním mezinárodním utkání s Rumunkami

Žáci v roce 1988 v tělocvičně základní školy, 
kterou basketbalisté užívali od roku 1975...

…a družstvo veteránů tamtéž

Družstvo mužů v roce 1998 již pod novým 
názvem LTC

V roce 2007 se v týmu basketbalistů sešli 63letý 
Jiří Zídek st., nejlepší hráč české basketbalové 
historie,  a jeho syn Jiří, první český basketbalista 
se zkušenostmi ze severoamerické NBA

A ještě jednou dorostenky, tentokrát 
v roce 1972



Radnice dlouhodobě požaduje 
pokračování čištění koryta od po-
vodňových naplavenin i výše proti 
proudu v oblasti Šárova kola a nad 
ulicí K Přívozu.

Tím ale kroky Městské části Praha 16 
nekončí. ,,Ve snaze o snížení následků 
budoucích povodní se plánuje řešení 
protipovodňového valu a opatření 
v oblasti na Rymáni a v Šárově kole. 
Cílem je obnova a realizace protipo-
vodňových opatření v obou lokalitách, 
která by sloužila k ochraně před vodou 
na úroveň přibližně Q20 - Q30 (dvacetile-
tá a třicetiletá voda),“ přibližuje záměr 
radotínský starosta Hanzlík. ,,Opravit 
a rozšířit by se měla komunikace v Šá-
rově kole a realizovat výstavba opat-
ření zmírňujících následky povodní. 
Vzhledem k charakteru této ulice a po 
analýze majetkoprávních vztahů má 
být protipovodňová zeď umístěna před 
ploty ochráněných nemovitostí pod 
nově budovaným chodníkem pro pěší. 
Zvažuje se zde zřízení mobilní ochrany 
v celé délce.“

Oblast Rymáně by se měla dočkat 
obnovy historických protipovodňo-
vých valů při hranicích s katastrem 

Černošic, které zabraňovaly zatopení 
nemovitostí při nižších hladinách 
Berounky. Ty byly mnoha stavebními 
úpravami v minulosti narušeny a dnes 
neplní svou funkci.

Z důvodu vysoké finanční nároč-
nosti realizace probíhá vedle projekční 
přípravy i intenzívní jednání s orgány 
hlavního města Prahy o financování 
prací, a to jak na úrovni Komise Rady hl. 
m. Prahy pro návrhy a realizaci protipo-
vodňových opatření, která byla k účelu 
realizace protipovodňových opatření na 
území HMP sestavena, tak s 1. náměst-
kem pražského primátora Jiřím Vávrou.

V posledních dnech proběhlo na 
půdě radotínské radnice i jednání se 
zástupci firem z průmyslového areá-
lu u Výpadové ulice, kteří projevili 
obdobný zájem o výstavbu protipo-
vodňových opatření, jež by minima-
lizovala finanční ztráty způsobené 
povodněmi. Ty jen v červnu minulého 
roku dosáhly výše několika desítek 
milionů korun. V tomto případě je 
městská část pouze určitým gestorem 
a koordinátorem, jelikož případné 
financování protipovodňové ochrany 
si budou řešit firmy samy. 

10 měsíců po povodni

Světově uznávaný trumpetista, skladatel, kapelník a amatérský malíř Laco Dec-
zi vystoupí se svojí skupinou Jazz Celula New York v úterý 13. května v Kulturním 
středisku U Koruny. Současnou sestavu Celula New York tvoří jeho syn Vaico jako 
hráč na bicí, baskytarista Michal Krásný a klávesista Jan Aleš.

Laco Deczi pochází ze Slovenska. Zájem o hraní na trumpetu projevil už na zá-
kladní škole po vzoru svého strýce – muzikanta. Ve čtyřiadvaceti letech odešel do 

Prahy, kde založil skupinu Jazz 
Celula. V sedmdesátých le-
tech se stal členem Jazzového 
orchestru Československého 
rozhlasu a Tanečního orchest-
ru Československého rozhlasu. 
Nahrál několik sólových alb, 
mezi nejznámější patří „Senti-
mental Trumpet“ v doprovodu 
smyčcového orchestru. Laco 
získal za dobu svojí kariéry 
několik ocenění. Odborníky 
časopisu Jazz Bulletin byl v roce 
1963 ohodnocen jako nejlepší 
domácí hráč na trubku. 

Od roku 1986 žije Laco ve 
Spojených státech amerických, kde vystupoval s řadou skvělých jazzových mu-
zikantů, jako jsou Elvin Jones, Bill Watrous, Junior Cook, Dave Weckl a Sonny 
Costanzo. Od roku 1990 pravidelně dvakrát do roka jezdí tour po České republice 
a Slovensku. Jedno ze zastavení bude tentokrát i v Radotíně. Všechny příznivce 
vynikající hudby čeká určitě neopakovatelný zážitek.

Laco Deczi v Koruně

Kulturní středisko U Koruny přichází s novým typem zábavy, která si v Radotí-
ně určitě najde své příznivce.

Rozeznat různé typy vína nemusí umět jen sommelier. Červené, bílé či růžo-
vé dokáže rozeznat každý. Barva ale není to nejdůležitější. O tom, jakou bude 
mít víno chuť, rozhoduje z velké části obsah zbytkového cukru. Ten zůstává 
ve vínu po dokončení procesu kvašení – čím je ho víc, tím je víno sladší. Suchá 
vína obsahují maximálně 4 gramy zbytkového cukru na litr. U polosuchých 

vín není obsah cukru vyšší než 12 gramů 
na litr, polosladká vína mají do 45 gramů 
zbytkového cukru. Nejvíce zbytkového 
neprokvašeného cukru v sobě mají sladká 
vína, ta ho obsahují více než 45 gramů. 
Toto dělení platí ale i pro vína, která jsou 
doslazována, takže pokud se jedná o cukr 
přírodní, zbylý po prokvašení, mluvíme 
o přívlastkových vínech. Pokud se chcete 
o víně dozvědět více, máte příležitost.

Jako první se na klubové scéně před-
staví s řízenou degustací Vinařství Stobi; 
pochází z Makedonie a je známé svými 
vinohrady Tikveš. Vzhledem ke kříže-
ní dvou podnebí, středozemního z jihu 

a kontinentálního ze severu, je tato oblast jedna z nejvýhodnějších pro pěstová-
ní vinné révy a výrobu vína na celém Balkánském poloostrově.

Pod pojmem řízená degustace vín se neskrývá nic jiného, než ochutnávka vín 
vedená vinařem, který představí hostům nachystané vzorky vína a podá k nim 
odborný výklad, přiblíží jim vinařství, vinohrad, oblast, odrůdy, doporučí zákla-
dy jeho párování s pokrmy. Vzorky vína se mohou zajíst dobrým chlebem, sýrem, 
paštikou… atd. Při ochutnávce makedonských vín se bude ochutnávat i typická 
pomazánku Ajvar, což je čalamáda, připravovaná především z červených paprik 
s lilkem, česnekem a chilli.
Degustace makedonských vín ve čtvrtek 15. května od 19.00 hodin – 
klubová scéna U Koruny 
Cena vstupenky 220 Kč zahrnuje ochutnávku 11. vzorků vín. Včasná rezervace 
je nutná!  Vyzvednout vstupenky je nutno do 7. května v KS.
Více o chystaných vínech na http://www.stobiwinery.mk/vino.nspx

Je libo polosuché s přívlastkem?
U Koruny se bude degustovat!

Za účasti pražského primátora 
RNDr. Tomáše Hudečka, Charlotty Ko-
tíkové, pravnučky Charlotty Masaryko-
vé, starosty Velké Chuchle Mgr. Marti-
na Melichara a řady dalších význam-
ných hostů z Masarykovy společnosti, 
Masarykova demokratického hnutí, 
Muzea TGM v Lánech a chuchelských 
občanů byla 6. března odpoledne slav-
nostně odhalena busta Charlotty Ma-
sarykové v chuchelské základní škole.
...Její autorkou je sochařka Věra Růžič-
ková - Bejrová, která již mnoho let žije 
v Malé Chuchli. Umělkyně se po více 
než dvacet let snažila o umístění sochy 
ve zdejší škole. Projekt se podařilo do-
končit až letos, dle slov ředitelky školy 
Mgr. Elišky Jančíkové díky pochopení 
mecenáše školy Františka Soukupa 
a starosty Melichara. 

Škola ve Velké Chuchli nese jméno 
manželky prvního prezidenta již od 
svého vzniku v roce 1933. Bronzová 
písmena zde vydržela až do roku 1939. 
Ani poválečná doba spojená s nástu-
pem komunistické totality obnovení 
jména školy nepřála. Přišlo jaro roku 
1968, to již byla školou devítitřídní 
s dvěma postranními pavilony, a jak je 

zaznamenáno v obecní kronice, snažili 
se tehdejší poslanci Místního národ-
ního výboru o obnovu názvu. Snahu 
ovšem zhatily tanky vojsk Varšavské 

smlouvy. Sametová revoluce s bojem 
studentů za svobodu a demokracii byla 
impulsem pro obnovu myšlenky obno-
vení názvu školy. Celou záležitost se 
podařilo vyřešit až v roce 1999 tehdej-
šímu řediteli školy Jiřímu Kovaříkovi 
a starostovi Velké Chuchle Stanislavu 
Freslovi. Nápis „Škola Charlotty Ma-
sarykové“ se vrátil na průčelí budovy.
Žáci i učitelé si od té doby pravidelně 
připomínají osudy Tomáše i Charlotty 

Masarykových, tak jako v době první 
republiky. Tentokrát však v modernější 
podobě, prostřednictvím projektového 
vyučování nebo zážitkových exkurzí. 
Ve škole se navíc pravidelně konají 
pietní akty k výročí vzniku Českoslo-
venska i Pražského povstání.

Chuchelská škola 
v  pos led n í  dob ě 
prošla dalšími změ-
nami. Ve výchovně 
vzdělávací oblasti 
se zaměřuje na mo-
derní metody výuky 
i individuální přístup 
k žákům a díky tomu 
má velmi pozitivní 
ho d no c e n í  me z i 
žáky i rodiči neje-
nom v širším okolí 
Velké Chuchle, ale 

i za hranicemi Prahy. V roce 2012 byl 
postaven moderní pavilon, ve kterém 
se snoubí tradice s moderní techni-
kou. A právě v těchto prostorách byla 
slavnostně odhalena busta, která bude 
dětem připomínat slova paní Charlotty 
Masarykové: „Abychom v životě našli 
správnou cestu a míru, k tomu je po-
třeba silného, logického myšlení a zase 
trpělivosti. Trpělivost a zase trpělivost!“ 

Portrét Charlotty Masarykové

První den měsíce 
března tohoto roku po 
dlouhé nemoci, v den 
svých 86. narozenin, 
zemřel dlouholetý radotínský obvodní 
lékař MUDr. Miroslav Dlouhý.

Narodil se v přestupném roce dne 
29. března 1928 jako syn malíře pokojů. 
Vystudoval Lékařskou fakultu v Praze a 
svou lékařskou praxi začal na umístěnku 
v chomutovské nemocnici, což bylo 
jediné období, kdy nežil v Radotíně. 
V místě svého prvního lékařského 
působení potkal i svou manželku 
Helenu, pozdější dlouholetou učitelku 
na místní základní škole. Po ukončení 
nemocniční praxe se vrátil do „svého“ 
Radotína, kde nastoupil v OÚNZ 
Praha – západ jako obvodní lékař. 

Ti z vás, milí čtenáři, kteří jste ho 
poznali, nám jistě dáte za pravdu: Pro 
pana doktora Dlouhého nebyla práce 
zaměstnáním, ale posláním. Jeho 
bodré „Tak co vám schází?“, kterým 
uvítal pacienta v ordinaci, znamenalo 
již poloviční úlevu!

Po odchodu do penze počátkem 
devadesátých let minulého století se 
začal věnovat svému koníčku – místní 
historii a stal se od r. 1991 členem 
radot ínské Letopisecké komise. 
V této době ho radotínská veřejnost 
poznala coby autora řady přednášek 
a článků, které publikoval obvykle v 
časopisu Šemík. 

Vzpomeňme na něj, milí čtenáři. 
Odešel báječný člověk…

Za panem doktorem 
Dlouhým…Trochu s předstihem před astronomickým 

přelomem proběhlo v sobotu 15. března v ra-
dotínské hospůdce Pivní sanatorium „Vítání 
jara“. Tradiční hudební party se za podpory 
Městské části Prahy 16 konala letos po osmé 
a podle odezvy návštěvníků jistě ne naposled.

Pro všechny, kdo vyšplhali na kopec do 
Štěrkové ulice, bylo připraveno 
bohaté hudební menu. Poslu-
chači dorazili nejen z Radotína, 
ale i z centra Prahy či blízkého 
okolí – z Černošic, Řevnic, Sva-
tého Pole a dokonce i od Přeštic 
u Plzně. A nepřišli zkrátka.

Akci letos zahájil v 16.00 hodin 
osobně starosta Karel Hanzlík za 
asistence Petra Binhacka a hlav-
ního pořadatele Petra Neumana. 
A po přípitku a pozornosti (kvě-
tině) věnované každé přítomné 
ženě se začaly servírovat již zmí-
něné hudební laskominy.

Produkci zahájila kapela „Long 
Silence“ v čele se zpěvačkou Kateřinou 
Dlouhou, pak se za mikrofony mihli znovu-
zrození “Dykjetojedno“, dále pokračovalo 
místní „Beer Sanatorium“ a jako lahůdka 

a hlavní tahoun večera vystoupila kapela 
„Undergroun Blues Session“.  Říznou ryt-
miku Panocha-Březina doplnilo „jižan-
ské“ duo Martinek-Roškaňuk, v čele pak 
s legendou Joe Karaf iátem, který svým 
magickým zpěvem i kytarou dostával 
našlapaný sál do varu.

Akce se vydařila, lidé vítali jaro květinou, 
zpěvem, tancem i kytarami a pivem a jak 
je vidět, jaro poslechlo a hned následující 
týden vybarvilo nebe do modra.

„Sanatorium“ uvítalo jaro

Na radotínském potoce drží osla-
vu Mlýnského dne chotečský mlýn 
U Veselých již od roku 2009. Termín 
svátku byl zvolen na počest památky 
patrona českých mlynářů, sv. Jana 
Nepomuckého. 

Prakticky to znamená, že se jedná 
o den 16. května nebo o víkend 
či svátek nejblíže k tomuto datu. 
Letos tedy oslava vychází na sobotu 
17. května. Toť báječná příležitost 
udělat si výlet do nedaleké Chotče 
a do mlýna U Veselých!

Mlýnský den

Více na www.mlyn-uveselych.cz

Pasta Fidli již spatřily světlo světa
A co to je? Čerstvé těstoviny. Z Náruče. 
Představily se již na radotínském Havel-

ském posvícení a u stánku Náruče, kde se 
vařily, byla neustále fronta. Teď už na ně 

není třeba čekat, výroba se rozjela a neu-
stále se rozšiřuje počet míst, kde jsou Pasta 
Fidli k dostání.

Pro toho, kdo je ještě neochutnal, tu je 
jejich krátké představení:

 Pasta Fidli jsou během 2,5 minut 
uvařené. A s trochou čerstvého pes-
ta... Díky vysoké poréznosti nasákne 
čerstvá těstovina více chuť ostatních 
surovin a omáčky; ušetří se tedy 
na ingrediencích a čase. Přitom jde 
o potravinu, která je bez konzer-
vantů, chemikálií a barviv, a i přesto 
má stále krásnou žlutou barvu, díky 
vysokému obsahu vajec.

Díky chladicím technologi ím 
a potřebě úspory času při vaření se 
v minulém století začaly vyrábět 
čerstvé těstoviny. Předtím, než se 
těstovina změní v suchou těstovinu 
v podobě jantaru, je těstovina čerstvá 
a má vlastnosti, které sušením ztrácí. 
Čerstvá těstovina neobsahuje žádné 
konzervační látky. Její trvanlivost 
není prodloužena dusíkatým ply-
nem, je chlazena při teplotě, která je 
nejvýše 4°  C.

Na tvorbě značky Pasta Fidli i na 

výrobě těstovin se podílejí lidé se zdra-
votním postižením ze sdružení Náruč. 
Vkládají do své práce fantazii, originální 
myšlenky, volné asociace a spontánní 
nápady v té nejčistší formě (a tak se tu 
vyrábějí i třeba malé žluté lokomotivy). 
V Řevnicích čerstvé znamená, že zdejší 
zaměstnanci s láskou na stroji vyrobí těsto-
viny, které poté ručně zabalí do fresh folie 
a krásného obalu, který vyráběli jiní za-
městnanci v Občanském sdružení Náruč. 
A hned poté jsou Pasta Fidli k prodeji – ať 
už v obchodě, nebo v restauraci.

V Radotíně vaří Pasta Fidli v restaura-
ci Rozmarýn - náměstí Osvoboditelů 26 
a prodávají v prodejně Náš Grunt - Vráž-
ská 2a, na Zbraslavi je nabízejí hned dvě 
restaurace: Bowling Zbraslav - Elišky 
Přemyslovny 433 a Restaurace Podolka - 
U Národní galerie 471. 

A ještě vzkaz z Náruče: „Pokud právě 
Vás zaujaly naše čerstvé těstoviny Pasta 
Fidli a rádi by jste je zkusili třeba ve Vaši 
restauraci, neváhejte nás telefonicky, 
nebo emailem kontaktovat, náš obchodní 
zástupce za Vámi přijede, přiveze Vám 
vzorky a Vaše volba je pak pouze na Vás. 
Objednávky rozvážíme každý všední den.“

více na www.pastafidli.cz
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 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

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

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

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

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

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

mobil: 604 404 907

    VIDEOSTUDIO
                 PÁTEK

603 277 383, 257 811 063 / Radotín

PŘEPISY

SKENOVÁNÍ

SLUŽBY

 ●  rodinného videa všech formátů
         na DVD
 ●  starých filmů 8 mm, 9,5 mm, 16 mm
       na DVD a HDD

 ●  diapozitivů, negativů a fotografií

 ●  kamera, foto, střih

www.studiopatek.cz
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REZERVACE: 251 642 126 www.lunarestaurant.cz
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����������: 733 189 330 www.lunaexpres.cz
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Zahradnické služby
zahradacz@centrum.cz

721 014 627
www.zahradacz.webnode.cz



(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
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Vychází 15.4.2014. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 16.5.2014.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 2.5.2014. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

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

a fotografie se nevracejí. 

Zednické a obkladové práce
• rekonstrukce bytových jader
• rekonstrukce rodinných domů
• ploty, zámkové dlažby
• štuky
• fasády
• jiné zednické práce

777 171 206
Petr Kučeratel:

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací

Instalace,
dodávky, opravy.

Zajištění HD příjmu
Skylink, CS Link.

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

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

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

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

!!! Vyklízení - Stěhování !!! 

Vyklízení bytů,
sklepů, pozůstalostí.

Odvoz starého
nábytku k likvidaci.

Stěhování všeho druhu.

Odvoz nepotřebných
věcí k likvidaci.

Telefon: 773 484 056

•

•
•

ODVOZ  A  LIKVIDACE FEKÁLIÍ
auto MAN 9,5m3 / auto MAN 5m3  terénní 4x4

AUTODOPRAVA-KONTEJNERY 
LIKVIDACE STAVEBNÍHO ODPADU,
DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

Objednávky Po - Pá:
606 50 80 15        6,30 – 15,00
257 91 17 32        6,30 – 15,00

www.garbine.cz           e-mail: garbine@volny.cz

ÚČETNICTVÍ-DANĚ-MZDY-
ZASTUPOVÁNÍ-PORADENSTVÍ

Marie Pospíšilová
   www.ucetnictvi-pospisilova.cz 

605 207 242
maripos@volny.cz

ZAHRADNICKÉ PRÁCE 
Údržba zeleně

- kácení a prořezy rizikových stromů
- likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví
- zakládání trávníků a pokládka travních koberců
- sekání a provzdušňování travnatých ploch
- stříhání živých plotů
- úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
- návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

www.zahrady-zelen.cz
Eduard Pacák mobil: 605 789 346



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

INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,

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

153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868

15. 4. 17.30 Walesa: člověk naděje   Polsko 90 Kč
 Lech Walesa je, podobně jako u nás Václav Havel, symbolem pádu 
 totalitního režimu. Oba byli ve vězení, oba dokázali burcovat davy

 20.00 Vášeň mezi řádky   GB 110 Kč
  Nelly, inteligentní a krásná mladá žena si odvážně začne milostný
  románek se slavným spisovatelem Charlesem Dickensem
16. 4. 17.30 10 pravidel jak sbalit holku   ČR 120 Kč
  Marek je chytrý a milý vědátor zabraný do studií astrofyziky. Život mu
  však jednoho dne obrátí jistá dívka naruby – Matouš Ruml
 20.00 Velká nádhera   Itálie   Oskar 2014! 90 Kč
   Vizuálně podmanivé komediální drama o hledání smyslu vlastní
  existence a smíření se s  plynoucím časem – režie: Paolo Sorrentino
17. 4. 17.30 Captain America: Návrat prvního Avengera   USA   3D 155 Kč

 Přítel kapitána přežil smrtící pád do hlubin. Našli jej Rusové a vymyli
 mu mozek, aby ho mohli desítky let využívat jako nájemného zabijáka

 20.00 Detektiv Down   Norsko 120 Kč
 Robert Bogerud (28) chce být soukromým detektivem, což ale není tak
 jednoduché, pokud máte jako on Downův syndrom – Ida E. Broch

18. 4. 17.30 Rio 2   USA   3D 150/130* Kč
 Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli,
 když se odvážili opustit své město Rio a odletět do divoké Amazonie

 20.00 Ona   USA    110 Kč
 eodore, muž se zlomeným srdcem po ukončení dlouhého vztahu, se 

  začne zajímat o nový, pokročilý operační systém – Joaquin Phoenix
19. 4. 17.30 Captain America: Návrat prvního Avengera   USA   3D 155 Kč
 20.00 Vlk z Wall Street   USA 90 Kč

 Fascinující životní příběh finančníka - brilantní, zábavná autobiografie
 chamtivosti, moci a výstřednosti – režie: Martin Scorsese

20. 4.  18.00 Velikonoční koncert Berlínské filharmonie ŽIVĚ  200 Kč
  (více informací v minulém čísle na straně 8) 
22. 4. 17.30 Rio 2   USA   3D 150/130* Kč
 20.00 Valčík pro Monicu   Švédsko 90 Kč

 Životopisný film dánského režiséra Pera Flye věnovaný švédské
 zpěvačce a herečce Monice Zetterlund vypráví o její cestě ke slávě 

23. 4. 17.30 10 pravidel jak sbalit holku   ČR 120 Kč
 20.00 Dlouhá cesta dolů   GB 110 Kč

 Čtyři neznámí lidé se o silvestrovské noci potkají na střeše věžáku,  
 místě sebevrahů. Místo toho aby skočili, uzavřou dohodu, že zůstanou

24. 4. 17.30 Detektiv Down   Norsko 120 Kč
 20.00 Velký Gatsby   USA   3D 70 Kč
  Remake slavného filmu z roku 1974 (tehdy s Robertem Redfordem)
  s neméně slavným Leonardem Di Caprio – režie: Baz Luhrmann 
25. 4. 17.30 Rio 2   USA   3D 150/130* Kč
 20.00 Nekonečná láska   USA 120 Kč

 Příběh dívky z vyšší společnosti, která prožívá neobyčejný a vášnivý 
 milostný vztah s charismatickým mladíkem – Gabriella Wilde

26. 4. 17.30 Pojedeme k moři   ČR   (recenze viz str. 8) 120 Kč
  Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem, a když dostane k narozeni-
  nám kameru rozhodne se natočit první film – o své rodině
 20.00 Gravitace   USA   3D   Oskar 2014! 90 Kč

 Sandra Bullock jako lékařka – inženýrka na první vesmírné misi
 zůstane po zničení lodi sama s veteránem Georgem Cloonym–
                     režie: Alfonso Cuarón

29. 4. 17.30 Nekonečná láska   USA 120 Kč
 20.00 Liv & Ingmar   Norsko/GB/Indie 90 Kč
  Mladý indický režisér vzdává poctu legendární kreativní dvojici dějin
  světového filmu – podmanivé Liv Ullmann a Ingmaru Bergmanovi
30. 4. 17.30 Pojedeme k moři   ČR 120 Kč
 20.00 Jasmíniny slzy   USA   Oskar 2014! 90 Kč
  Komediální drama o důsledcích, které mohou nastat, když lidé zavírají
  oči před realitou a pravdou – Cate Blanchett, Alec Baldwin
  1. 5. 16.00 Hádej, hádej s kocourkem 3   GB 60 Kč
 17.30 Jedna za všechny   USA 110 Kč

 Komedie o nevěře, neočekávaném přátelství a hrdinství  tří žen, které
 čelí nevěrám jednoho muže – režie: Nick Cassavetes

 20.00 Transcendence   USA 110 Kč
Příběh tří vědců pracujících na struktuře kmenových buněk a pokročilé 

 počítačové technologii, která dokáže změnit základy lidského života 
  2. 5. 17.30 Rio 2   USA   3D 140/120* Kč
 20.00 Dvojník   GB 80 Kč
  Vtipný surreálný příběh mladého muže, kterému se do života připlete 
  dvojník a způsobí mu nemalé komplikace – režie: Richard Ayoade
  3. 5. 17.30 Tři dny na zabití   USA/FR 100 Kč
  Kevin Costner v napínavém akčním thrilleru jako umírající agent tajné
  služby. Výměnou za lék, který mu zachrání život, plní poslední úkol 
 20.00 Příběh kmotra   ČR 100 Kč

Vzestup a pád člověka, který se od kšeu s digitálními hodinkami 
posunul až na pozici šedé eminence české politiky – režie: Petr Nikolaev

  6. 5. 17.30 Dvojník   GB 80 Kč
 20.00 Sametoví teroristé   Slovensko 70 Kč
  Dokumentární film vypráví příběhy romantických hrdinů, kteří fyzicky
  žijí v přítomnosti, ve vzpomínkách ale bojují s komunistickým režimem
  7. 5. 17.30 Jedna za všechny   USA 110 Kč
 20.00 Pulp Fiction: Historky z podsvětí   USA 100 Kč
  Nejkultovější kultovka devadesátých let – režie: Quentin Tarantino
  8. 5. 16.00 Rio 2   USA 115/90* Kč
 17.30 Hany   ČR 100 Kč

Komediální drama Hany drze, s nadhledem a cynickým humorem
kreslí společnost, které čas protéká mezi prsty – režie: Michal Samir

 20.00 Ranhojič   SRN 110 Kč
 Ranhojič je adaptací stejnojmenného románu Noaha Gordona, jehož 
 děj se odehrává v 11. století – Tom Payne, Ben Kingsley

 9. 5. 17.30 Mrňouskové   Francie   3D 110 Kč
  Animovaní hmyzí hrdinové se ze seriálu probili na velké plátno
 20.00 Transcendence   USA 110 Kč
10. 5. 17.30 e Amazing Spider-Man 2   USA 120/100* Kč
  Jedině Spider-Man je schopen ochránit ostatní Newyorčany před
  padouchy, kteří je ohrožují – Andrew Garfield, Emma Stone
 20.00 Pulp Fiction: Historky z podsvětí   USA 100 Kč
13. 5. 17.30 Bohumil Hrabal: Takže se stalo, že… ČR 70 Kč

 Celovečerní dokumentární  film ke stému výročí narození spisovatele
 Bohumila Hrabala – režie: Oliver Malina-Morgenstern

 20.00 Nymfomanka 1. část   Dánsko 80 Kč
  Otevřená studie ženské sexuality – režie: Lars Von Trier
14. 5. 17.30 Hany   ČR 100 Kč
 20.00 Ranhojič   SRN 110 Kč
15. 5.  17.30 Mrňouskové   Francie   3D 110 Kč
 20.00 Godzilla   USA/Japonsko 110 Kč

 Nejznámější monstrum na světě se ve filmu postaví proti zlým nestvůrám
 ohrožujícím samou existenci lidstva – Matthew Broderick, Jean Reno

16. 5. 17.30 Amazing Spider-Man 2   USA   3D 155/135* Kč
 20.00 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel   Švédsko 120 Kč
  Šílený životní příběh svéhlavého muže, který se sice nikdy nezajímal
  o politiku, ale vždy byl zapleten do historických událostí 20. století
17. 5. 17.30 Godzilla   USA/Japonsko   3D 140 Kč
 20.00 Pojedeme k moři   ČR 100 Kč 

Babybio:
16. 4. 10.00 Vejška   ČR 60 Kč
14. 5. 10.00 Fair play   ČR 60 Kč

Dětské filmy:
19. 4 16.00 Pošťák Pat 4   GB 60 Kč
26. 4. 16.00 Rio 2   USA 125/100* Kč
  3. 5. 16.00 Pošťák Pat 5   GB 60 Kč
10. 5. 16.00 Hádej, hádej s kocourkem 4   GB 60 Kč
17. 5. 16.00 Hurá do pravěku   USA/Jižní Korea 100 Kč

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

20. dubna
Jarní zelené koule
turnaj v pétanque 

od 13.30 hodin
na bolodromu v ulici K Lázním

23. dubna
Aprílové dobrodružství

pohádka pro děti MŠ a rodiče s dětmi
na RD v podání Petrpaslíkova divadla 

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny

od 9.00 a 10.30 hodin

23.-26. dubna
Memoriál Aleše Hřebeského

turnaj v boxlakrosu (více viz str. 9)

26. dubna
Kudy chodil Karel IV.

39. ročník tradičního pochodu
na Karlštejn

26.-27. dubna
YONEX Cup

mezinárodní turnaj mládeže v badmintonu
Sportovní hala Radotín

28. dubna
W. Shakespeare: Sen noci svatojánské

Divadelní spolek Gaudium v  režii 
M. Pokorného z divadla AHA 

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny

od 19.00 hodin

7. května
Žákovský koncert ZUŠ K. Slavického

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 18.00 hodin

13. května 
Laco Deczi & Celula New York

Koncert světoznámého trumpetisty, 
skladatele a kapelníka, klávesy: 
Jan Aleš, basa: Michael Krásný,

bicí: Vaico Deczi
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny
od 19.00 hodin

14. května
Taneční vystoupení

ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny
od 18.00 hodin

15. května
Kytarový koncert ZUŠ K. Slavického

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny

od 18.00 hodin

15. května
Degustace makedonských vín 

Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin

(více viz str. 4)

16.–17. května
Výstava modelů letadel

ze sbírky Ing. Vlastimila Ehrmana 
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny 15.00-18.00 hodin

17. května
 Gaudium: O velblouďátku 

Giorgio Fame: Originální bleší cirkus
dvě malé pohádky pro nejmenší diváky

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny

od 15.00 hodin

17. května
Den s IZS

zábavné odpoledne s integrovaným 
záchranným systémem 
náměstí Osvoboditelů

9.00-13.00 hodin
(více viz str. 4)

více na www.praha16.eu

Od září 2014 přijmeme:
učitelku 1. stupně

učitele/učitelku 2. stupně 
(chemie, matematika,

informatika)
vychovatelku ŠD

Kontakt: 731 522 439 nebo
krutova@zslipence.cz

(www.zslipence.cz)

John Hemingway – Hemingwayové
Svědectví Hemingwayova vnuka 

o nelehkém životě potomků 
rozvětvené rodiny slavného 

spisovatele.
Ernest Hemingway trpěl depresemi, 

které ho dovedly až k sebevraždě. 
Otec autora knihy, lékař Gregory 

Hemingway, nejmladší z Ernestových 
synů, se celý život tajně převlékal

do ženských šatů a nakonec zemřel
po chirurgické změně pohlaví

v ženské věznici…
nakladatelství Paseka

Ľubomíra Romanová –
Milosrdný spánek

Zajímavé, dojemné, smutné i veselé 
příběhy pacientů, s nimiž se autorka

za více než dvacet let své práce 
na ARO setkala. Při jejich čtení si 

uvědomíte, jak málo stačí, abychom 
ztratili všechno, a jak moc je toho 

zapotřebí, abychom se dokázali vrátit.
nakladatelství Motto

Iveta Pačutová – Vykupitel duší
Venkovské drama dvou bratří začíná 

během velké bouře, která kromě zmaru 
a strachu přinesla jednomu

z nich nečekaného hosta – umírající 
mladou cikánku s malým dítětem

v náručí. Skvělý obraz života 
někdejšího venkovského světa, 

ovládaného nejen společenským 
postavením a penězi, ale taktéž emocemi.

nakladatelství Knihovnice.cz
Anna Gavalda – Billie

Očima hlavní hrdinky Billie 
poznáváme příběh lásky dvou 

puberťáků, zdeptaných a nehezkých 
ošklivých káčátek. Ti dva se osudově 

setkají při Mussetově hře S láskou 
nejsou žádné žerty, kterou povinně 
hrají ve škole. A díky magickému 
působení divadla, kdy si mohou 

vzájemně jako postavy na jevišti říct, 
že jsou krásní, tomu nakonec začnou 

věřit. Billie nám o této proměně 
vypravuje. Nerespektuje žádná tabu, 

dotýká se ožehavých témat: bídy, 
prostituce, homosexuality,

násilí, opuštěnosti…
nakladatelství Mladá fronta

Michela Murgia – Accabadora
Když se chudé vdově Anně Terese 
narodí nepříliš vítaná čtvrtá dcera 
Maria, ujímá se jí ve věku šesti let 

osamělá a bezdětná švadlena Bonaria, 
jež jako „accabadora“ pomáhá ze světa 

nevyléčitelně nemocným. Když to 
Maria po letech zjistí, adoptivní matku 
opustí a vydá se do Turína, kde přijme 
místo vychovatelky. Poté, co se dozví, 

že Bonaria vážně onemocněla, vrací se 
zpět, aby se o ni postarala…

nakladatelství Paseka
PRO DĚTI:

David Laňka – Vítejte v Pekle!
Tak jako se děti straší čerty, tak se čertí 
děti straší lidmi. A když už rodiče dvou 

malých neposedných čertů Alberta 
a Norberta nevědí, jak je usměrnit, 

pošlou je mezi lidi. Aby si tam 
uvědomili, že rodiče se mají poslouchat 

a že nejlépe je doma v pekle.
nakladatelství No Limits

Zmizelá škola/ Daniela Krolupperová
Ondra chodí do školy už skoro 

celý rok, ale pořád si na ni nemůže 
zvyknout. Když se tak jednou loudá 
na vyučování, napadne ho, jak by 
bylo úžasné, kdyby škola zmizela. 

Jako na zavolanou v tu chvíli potká 
černokněžníka Zlobyráda, který umí 

plnit zlobivá přání. A hádejte,
co pekelného se stane!

do 28. dubna
Výstava Duch a tvar

Jana a Jan Majcherovi -
od volné tvorby po typografii
výstavní síň Městského domu

ve výpůjční době knihovny

15. dubna
Rozmarné léto

dramatizace knihy V. Vančury 
nastudovaná souborem ZKS

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

19. dubna
Zvířátka a loupežníci

maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

19. dubna
Bikeclinic Cup 2014

neoficiální Mistrovství ČR v dětské 
cyklistice, informace a registrace

na www.bikeclinic-cup.cz
lesopark Borovičky od 8.00 hodin

24. dubna
Perníková chaloupka

premiéra muzikálové pohádky
pro dospělé 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

25. dubna
Slet čarodějnic

restaurace Kamínka od 15.00 hodin
více na www.pexeso.org

26 dubna
Zbraslavský žebříček

taneční soutěž pro páry všech kategorií 
Sokolovna Zbraslav

od 10.00 hodin

26. a 27. dubna
Lidové pašije

aneb Zrcadlo umučení a vzkříšení
pána našeho Ježíše Krista

prostranství před kostelem sv. Jakuba
od 14.30 hodin

27. dubna
Jarní koncert

Okrašlovacího spolku Zbraslav 
za doprovodu varhan vystoupí zbraslavský 

ženský pěvecký sbor Frangula Chorus, 
vstupné dobrovolné

Husův sbor od 17.00 hodin

28. dubna
Perníková chaloupka

muzikálová pohádka pro dospělé
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

29. dubna
Rozmarné léto

dramatizace knihy V. Vančury 
nastudovaná souborem ZKS

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

29. dubna
Koncert žáků ZUŠ 

obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin

1. května
Trek Cukroušův mazec 2014

3. ročník MTB cyklistického závodu lesy 
mezi Zbraslaví, Jílovištěm a Lipenci,

více na www.tryskomys.cz

3. května
Se Startem na start

turistický pochod a cykloakce po okolí 
Zbraslavi, starty od 7.00 do 10.00 hodin 

v sokolovně ( U Lékárny 597)

10. května
Zbraslavská osma – jarní část

závod horských kol pro malé i velké
starty od 14.00 hodin v Borovičkách

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
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Po tì�ké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. �Posly�te,
nevidìli jsme se u� nìkde? �Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!�

Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

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

V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu 
nebo telefonní číslo a přiložte lehčí 
i těžší variantu sudoku s vyplněným 
jménem, adresou a tel. spojením. 
Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé. Výherci si svoji výhru 
mohou převzít na adrese redakce. 
Správná řešení zasílejte do redakce 
nejpozději do 30.4.2014.

Řešení z minulého čísla

Pavel Hora
Sídliště 1087/27

Radotín

Jana Hrbková
Vápenná 514/9

Radotín
Evžen Zollman,

Elišky Přemyslovny 390
                Zbraslav
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V měsíci dubnu uvede kino Radotín celkem 8 filmů, které byly oceněny 
Zlatými globya Oscary.
V úterý 1. dubna v 17.30 hodin 12 LET V ŘETĚZECH – tento film byl oceněn
Zlatým globem za nejlepší drama a 3 Oscary za nejlepší
film, herečka ve vedlejší roli a adaptovaný scénář.
V sobotu 12. dubna a v pátek 18. dubna ve 20.00 hodin 
ONA – film obdržel Oscara za nejlepší původní scénář.
Ve středu 16. dubna ve 20.00 hodin VELKÁ NÁDHERA – 
film byl oceněný Zlatým globem a Oscarem za nejlepší 
zahraniční film.
V sobotu 19. dubna ve 20.00 hodin VLK Z WALL STREET – 
film oceněný
Zlatým globem za hlavní mužskou roli (Leonardo di Caprio)
Ve čtvrtek 24. dubna ve 20.00 hodin VELKÝ GATSBY – 
film oceněný 2 Oscary za výpravu a kostýmy.
V sobotu 26. dubna ve 20.00 hodin GRAVITACE – 
film obdržel na letošním udílení cen 
7 Oscarů a to za režii, kameru, hudbu, střih, vizuální 
efekty, mix zvuku a střih zvuku a navíc byl oceněn 
Zlatým globem za nejlepší režii.
Ve středu 30 dubna ve 20.00 hodin JASMÍNINY SLZY – 
film oceněný Zlatým globem a Oscarem za nejlepší 
herečku v hlavní roli (Cate Blanchett).
Jako lahůdku uvede kino v úterý 8. dubna ve 20.00 hodin 
film 2001: Vesmírná odyssea, který v roce 1969 obdržel 
Oskara za vizuální efekty (režie Stanley Kubrick)

Měsíc duben v kině Radotín
ve znamení Zlatých globů a Oscarů

POJEDEME K MOŘI Přiznávám bez mučení, že Mádlovo 
neherecké herectví mi v minulosti ni-
kterak neučarovalo, za kamerou ale ne-
smírně překvapil: jeho prvotina filmu 
ve filmu patří k nejslibnějším domácím 
počinům posledních let. Je zručně 
a svižně napsaná, nápaditě zrežíro-
vaná, vizuálně příjemná. Někdy totiž 
stačí málo. Podívat se na svět dětskýma 
očima, vyprávět prostý příběh v ich-
-formě a mít po ruce kameru v zrcad-
lovce Nikon D4. Mádl natočil ve svém 
rodném městě odzbrojující, dojemný, 
bystrý debut s přebytkem dobrých ná-
padů. A taky zmrzliny, jejíž product pla-
cement z Pojedeme k moři dělá filmové 
Family Frost. Film je laděním bytostně 
český, ale není čecháčkovskou karika-
turou, postavy nešustí papírem, ale jsou 
to vaši sousedé, kamarádi nebo trenéři. 
Školní, rodinné, ale i fotbalové prostředí 
vystřihl Mádl na jedničku a z každého 
dialogu je poznat, že je má dokonale 
odposlouchané. Silným a nečekaným 
trumfem jsou dětští herci, na nichž film 
stojí a padá, ústřední dvojice kamarádů 
Tomáše (Petr Šimčák) a Harise (Jan 
Maršál) má potřebnou chemii i klu-
kovskou bezprostřednost, s níž suve-
rénně boří čtvrtou stěnu mezi divákem 
a vypravěčem a i slabší nebo pomalejší 
místa utáhnou svou energií a chutí (si) 

hrát. Nechybí tu sice záchranné jištění 
v podobě řady výborných dospěláků 
jako je Ondřej Vetchý nebo Miroslav 
Táborský, ale vůbec není potřeba. Tak 
talentované a přirozené dětské herce 
jsem neviděla ve filmu snad od dob 
Tomáše Holého, zejména malý brněn-
ský divadelník Petr Šimčák by neměl 
zmizet z castingových hledáčků. Zdá 
se, že Mádl píše jen o tom, co zná, mož-
ná dokonce o svém dětském alteregu, 
kterým se definitivně loučí s dětstvím. 
Pozoruhodné je, že navzdory dětskému 
pohledu není snímek infantilní, ale na-
opak překvapivě vyzrálý a jde divákovi 
naproti, aniž by se mu ale lacině podbí-
zel. Možná je to tím, že jsme s Mádlem 
takřka vrstevníci, možná do karet hraje 
i to, že mu chybí rádobyartové manýry 
z FAMU, ale naopak je vidět poctivé ře-
meslo a hravost někoho, kdo sní o tom, 
že ovládne filmovou řeč a vtáhne divá-
ka dovnitř. A proč vlastně ne? Tohle 
je přesně ten malý, jednoduchý film 
s lokální identitou a univerzálním pře-
sahem, s nímž může mladý začínající 
filmař vyrazit na Sundance a doufat, že 
se z něj jednoho dne stane ten Forman. 
I když se mi zdá, že navzdory plakátům 
na stěnách pokoje mají oba cinefilní 
snílci blíž k tomu Spielbergovi.

V Českých Budějovicích by chtěl žít 
každý, jak vědí fanoušci Cimrmana. 
Jiří Mádl, herec, začínající scenárista 
a režisér, měl to štěstí, že v jihočeské 
metropoli vyrostl. Chodil tu do školy, 
hrál fotbal, měl tu kamarády, prožil 
první lásky. Pak se stal jedním z popu-
lární dvojice Kotek-Mádl, přemlouval 
holky při hraní si na snowboarďáky 
a rafťáky ve filmech Karla Janáka, 
přemlouval bábu před parlamentními 
volbami a pak na rok zmizel za velkou 
louži. V Americe studoval scenáristi-
ku a napsal tu příběh jedenáctiletého 
chlapce Tomáše, který se chce stát 
dalším Formanem a dobýt filmovou 
továrnu na sny, americký Hollywood. 
Tomáš dostal kameru, na kterou natáčí 
film o své rodině, o svém nejlepším ka-
marádovi, Čecho-Chorvatovi Harisovi, 
o škole, o fotbale a o Stáně, holce, kte-
rou miluje. Při natáčení se ale ukáže, že 
Tomův tatínek pravidelně kamsi mizí: 
a z žánru rodinné komedie se rázem 
stává detektivka, kterou hlavní hrdina 
pečlivě komentuje. Záhy se ale ve filmu 
přes všechny legrácky a hrátky na velké 
rejžy objeví hned trojice závažných 
témat, která (možná až příliš) do filmu 
přinesou vážnost a tíhu. Natáčení se 
začne klukům vymykat z ruky. 

prodejně a tedy jednoznačná sna-
ha lidí ušetřit. U některých typů 
sekaček může být takový rozdíl 
cen dokonce v řádech tisíců korun, 
což už je částka, kterou běžný ro-
dinný rozpočet rozhodně pozná. 
Lidé již také zjistili, že jim kvalit-
ní internetový prodejce nabídne 
prakticky stejný servis, na jaký byli 
zvyklí z kamenné prodejny, a to 
i včetně poradenství při výběru 
sekačky. Běžným standardem je 
dnes doprava sekačky zdarma až 
k zákazníkovi na zahradu a nejsou 
výjimkou ani různé akční nabídky, 
díky nimž může zákazník při ná-
kupu získat zdarma např. olej do 
sekačky a podobně. Zároveň roste 
i zájem o nákup sekaček na splátky, 
kdy zákazník nemusí zaplatit celou 
částku hned, ale může si ji rozložit 
do několika menších splátek.“

Pryč jsou již doby, kdy se na in-
ternetu prodávala primárně hlavně 
elektronika a výpočetní technika. 
Dnes je možné u internetových 
prodejců nakoupit prakticky co-
koliv a není divu, že modernímu 
způsobu nakupování prostřednic-
tvím internetu neunikla ani za-
hradní technika. Jednou z nejvíce 
prodávaných komodit zahradní 
techniky jsou zahradní sekačky, 
jejichž prodej na internetu rok od 
roku dramaticky roste. To potvr-
zuje i Tomáš Sádecký, zástupce 
internetového portálu GIVE.cz, 
který se na prodej zahradní tech-
niky a vybavení pro zahrádkáře 
specializuje a k tomuto trendu na-
víc poznamenává: „Hlavním dů-
vodem, proč lidé hledají a nako-
nec i koupí zahradní sekačku na 
internetu, je určitě její výrazně 
nižší prodejní cena ve srovnání 
s její cenou v klasické kamenné 

Zahradní sekačky nakupují lidé 
čím dál častěji na internetu

VEŘEJNÁ JÍDELNA V RADOTÍNĚ 
(K CEMENTÁRNĚ 1522)

Dále nabízíme volnou
kapacitu levných obědů
pro občany, fi rmy,
obchody i kanceláře.
informace na tel.: 777 169 063 
e-mail: ivo.synek@seznam.cz

Nabízí zvýhodněné obědy pro seniory
Výběr ze tří druhů jídel

Cenové zvýhodnění u druhého odebraného menu
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Odvykání kouření
až 90% úspěšnost

Závislosti: alkohol, drogy, léky
Telefonické objednávky

604 207 771
224 214 617

Provádím drobné
instalatérské práce

Pavel Šebor
Tel.: 730 107 154



Zahájení dostihové sezóny v Chuchli

Úspěšný vstup tanečního studia 
Fantasy DC do nové sezóny

Pod názvem Taneční skupina roku byla 
v sobotu 22. března odstartována velká 
taneční tour ve street dance formacích. 

Závodní týmy Fantasy Dance Centra 
soutěžily jak v dětské, tak i juniorské 
kategorii s velkým úspěchem. Dětská 
kategorie A pod vedením lektorky 
FDC a přední street tanečnice Zuzky 
Al Haboubi v choreografii „Robo hop“ 
startovala v nejvyšší výkonnostní třídě 
(extraliga) a děti zde vybojovaly nejvyš-
ší příčku. Další, juniorská kategorie A, 
která se již několik let řadí mezi nejlepší 
skupiny FDC, startovala rovněž v ext-
raligové třídě s formací „e time is 
now…“ a ve velké konkurenci získala 
úžasné 1. místo. Tuto vítěznou kom-

pozici vytvořili přední lektoři FDC, 
tanečníci a choreografové v jedné 
osobě – Linda Rančáková a Robin Šeba 
(2. vicemistr Evropy – HipHop Days 
Amsterdam 2010). Druhá juniorská 
skupina B se prezentovala hype formací 
pod názvem „Hot pants“ a v základ-
ní hip hop lize zde obsadila krásné 
stříbro. Choreografem a lektorem je 
společně s již zmiňovanou Zuzkou 
i Lukáš Sivák, vítěz mnoha beattl sou-
těží ve stylu lockiń  a hype.

Všem tanečníkům a lektorům gra-
tulujeme a přejeme do dalších soutěží 
mnoho úspěchů! 

Nová dostihová sezóna je připravena 
a Conseq Park Velká Chuchle otevře 
své brány první dubnovou neděli. Tra-
dičním vrcholem úvodního dne bude 
sprinterský Gomba handicap, nabídka 
pak pokračuje, podle zvyku, každou 
neděli až do 22. června, kdy se na chu-
chelském závodišti uskuteční 94. ročník 
Chravát Českého derby.

Letošní mírná zima přála přípravě 
koní a všichni trenéři jsou nadmíru 
spokojeni s pod-
mínkami. „Koně 
moh l i  bez ome-
zení cválat, žádná 
náledí a podobné 
nepříjemnosti nás 
n e o m e z o v a l y , “ 
konstatuje nejzku-
šenější a nejúspěš-
nější chuchelský 
trenér posledních 
dekád Tomáš Šatra. 
„I pro údržbu areá-
lu byla lepší situace, jen kvůli nízkému 
stavu srážek jsme museli začít dříve 
zavlažovat dráhu,“ doplňuje správce 
závodiště Rudolf Vyhnálek. Pro divá-
ky je nejdůležitějším pozitivem, že ani 
pro nadcházející sezónu chuchelské 
závodiště nezvyšuje ceny vstupného, 
základní denní stojí 120 Kč, zlevněné 
(mládež do 18 let a studenti do 26 let) 
je za 60 Kč, děti do 15 let a invalidé 
mají vstup zdarma. Bohužel však ne-
prodloužil partnerství pražský Do-
pravní podnik, takže roční kupón 
MHD letos jako volná vstupenka 

na dostihy neplatí. Pestrý program 
bude připraven pro nejmenší ná-
vštěvníky, na něž čekají oblíbené 
jízdy zdarma na trojici chuchelských 
poníků, venkovní dětské hř iš tě 
s atrakcemi i krytý dětský koutek 
„Hříbátka“ v přízemí tribuny. Ne-
dělní dostihová odpoledne obvykle 
začínají ve 14 hodin, případné změny 
a další informace najdete na adrese 
www.velka-chuchle.cz.

Termíny dostihů ve Velké Chuchli do 
letní přestávky:
neděle 20. dubna: 25. Memoriál 
prof. Michala, neděle 27. dubna: 
Dostihový den štik českého byznysu, 
neděle 4. května: 66. Jarní cena klisen 
ALAVIS, neděle 11. května: 93. Velká 
jarní cena Holdingu Rabbit CZ, nedě-
le 18. května: 62. Velká květnová cena, 
neděle 25. května: Květnová cena 
klisen, neděle 1. června: 62. Velká 
červnová cena, neděle 8. června: 
11. Červnový pohár, neděle 22. června: 
94. Charvát České derby

O pohár starosty Prahy 16
se bojuje nadoraz

Radotínská volejbalová liga vstoupila 
do závěrečné třetiny a nezadržitelně spěje k 
finálovému vyvrcholení. Tím je každoročně 
velký, závěrečný turnaj, kterého se zúčastní 
všech jedenáct týmů. 

Zde se pak teprve bude rozhodovat 
o definitivním umístění. K vysněné 
bedně mají prozatím nejblíže tři 
tradiční týmy. Všechna tato tři družstva 
reprezentují právě správní obvod Prahy 
16. Stejně, jako loni je to radotínský Old 
Star Team, dále Gymnázium Oty Pavla 
a křišťálový pohár bude obhajovat tým 
Sokola Zbraslav. Není to však jen boj 
o stupních vítězů. Závěrečná třetina 
slibuje dramatický souboj dalších čtyř 
týmů o postup do elitní turnajové 
skupiny. Pro mnohá družstva je 
samotná účast v této skupině stejným 
vyznamenáním, jako stát na pomyslné 
bedně. Kouzelníci z Černošic, Torpédo 
Modřany, pražský vysokoškolský tým 
Přírodní Bědy a další radotínské 
družstvo Ekont Eagles, si za své 
celoroční výkony určitě elitní skupinu 
zasluhují. Jeden z nich však bohužel 

zůstane stát před jejími branami a na 
turnaji bude prokazovat své kvality 
jen ve skupině útěchy. Tak jsou tedy 
rozdány karty před závěrečnými 
ligovými koly. O kvalitní sportovní 
výkony a patřičné drama rozhodně 

nebude nouze. Sportovním divákům 
v ř e l e  d o p o r u č u j e m e  n a v š t í v i t 
radotínskou sportovní halu každé úterý 
ve 20.00 hodin a sledovat napínavý 
příběh, dnes již jedenáctileté, Radotínské 
volejbalové ligy.

Více informací na www.fantasydc.cz 
nebo www.fantasydancecenter.cz.

V rakouském městečku Steyr-Gars-
ten se o víkendu 22. a 23. února konal 
již 24. ročník PSV Hallentrophy 2014 
v minigolfu. 

Tohoto halového turnaje se zúčast-
nilo 144 hráčů a hráček z domácího 
Rakouska a sousedních zemí – Česka, 
Německa a Maďarska. Hrálo se na 
pět kol a jedno finálové, do kterého 
postoupil každý hráč s průměrem 
24 úderů na pět kol (1 kolo – 18 drah 
s překážkami, jako jsou loping, okno, 
koš, sopka, atd.). Hráči z Radotína se 
tohoto oblíbeného klání zúčastňují 
pravidelně a každý rok se pokoušejí 

Hráči Fortuny Radotín v Rakousku uspěli
o medailové pozice v kategorii muž-
stev a jednotlivců. I v tomto ročníku 
tomu nebylo jinak. Od prvního kola 
Radotínští atakovali bronzovou pozi-
ci, k níž měli nejblíže po druhém kole, 
kdy na třetí místo, které v tu chvíli 
patřilo týmu MGC Hammer, ztráceli 
pouhé čtyři údery. Nicméně třetí kolo 
družstvu vůbec nevyšlo, čtyřčlenný 
tým zahrál 101 úderů, a tím definitiv-
ně pohřbil naděje na medaili. I když se 
ve čtvrtém i pátém kole snažili, lepší 
než sedmé místo v kategorii družstev 
z celkových 18 to nebylo. V soutěži 
jednotlivců se nejvíce dařilo Richar-

du Fischerovi, který zahrál na šest 
kol 132 úderů s průměrem 22 úderů 
na kolo a ve své kategorii skončil se 
zlatem (ze 47 přihlášených hráčů). 
Druhý nejlepší hráč Radotína, Roman 
Vlasák, skončil na 22. příčce se souč-
tem 141 úderů s průměrem na jedno 
kolo 23,5 úderu.
Pořadí družstev z 18 přihlášených: 
1. Polizei SV Steyr I. (Rakousko): 433 
úderů, 2. MGC ASKO Herzogenburg 
I. (Rakousko): 448 úderů, 3. Toresz 
(Maďarsko): 455 úderů, 7. DG Fortu-
na Radotín: 472 úderů, 11. SK Tempo 
Praha: 522 úderů, 12. MGC Hradečtí 
orli: 523 úderů, 14. TJ MGC Cheb:
531 úderů.

Golfová akademie Tomáše Slavíčka 
funguje na Zbraslavi již od roku 2008, 
své působení zahájila pod značkou 
Zbraslav Golf Academy. Od roku 2013 
nese název Slavíček Golf Academy.

Hlavní zásadou Slavíček Golf Aca-
demy je práce s dětmi a jejich výchova, 
ne byznys. „Dlouho jsem zvažoval, zda 
mám tento článek napsat a reagovat 
tak na poměry v golfovém prostředí. 
Když dítě chodí do kolektivu, kde se 
mluví jen a jen o penězích a kde hlavní 
roli hraje fakt, zda dítě dostane krásné 
tričko nebo nějaký dárek, aby to zaujalo 
rodiče? Je to však ten správný krok ve 

výchově? Nemělo by se mluvit s rodiči 
a s dětmi samotnými o jiných život-
ních prioritách, o zdraví a výchově a až 
potom o golfu? Nejde přeci o obchod, 

nýbrž o respekt, vzdělání a důvěru,“ 
zamýšlí se Tomáš Slavíček, zakladatel 
golfové akademie. SGA spolupracuje 
více než pět let s Gymnáziem Oty Pavla 
v Radotíně, kde je asi 10 golfistů, s ra-
dotínskou základní školou a dokonce 
i s mateřskou školou Petrklíč. „Spo-
lupráce se školami v Radotíně je pro 
nás zcela zásadní. Musím poděkovat 
za dosavadní spolupráci paní ředitelce 
gymnázia Janě Hrkalové, řediteli zá-
kladní školy Zdeňku Stříhavkovi i 
Iloně Kydlíčkové, ředitelce Petrklíče,“ 
říká Tomáš Slavíček. Jeho golfová akade-
mie má dnes vybudována již tři centra – 

na Zbraslavi, Loretě 
Pyšely a na Čertově 
břemeni, která na-
vštěvuje více než 
150 dětí ve věku od 
5 do 18 let.

Prioritou akade-
mie jsou čtyři hlavní 
a trvalé cíle: respekt, 
komplexnost, stu-
dium a vzdělání 
a důvěra. „Našim 
posláním je vycho-
vávat zdravé, sebevě-
domé a slušné děti 
a mladé sportovce 
s trvalým vztahem 

ke golfu a sportu obecně, s respektem 
k životu v kolektivu, s respektem ke 
starším lidem a s pokorou, bez které 
nelze získat nic v golfu, sportu ani 

v životě,“ uvedl k prvnímu cíli Sla-
víček. Sportovní a golfovou výuku 
tu poskytují maximálně erudovaně 
a „osvíceně“ a vždy v souladu se všemi 
složkami sportovního tréninku, tedy 
v harmonii s kondiční a kompenzační 
přípravou, péčí fyzioterapeuta a spor-
tovní psycholožky, v úzké kooperaci 
s Institutem sportovního lékařství a to 
s ohledem na věk, možnosti a schop-
nosti dítěte. Všeobecnou sportovní 
přípravu zde považují za zásadní. Ke 
třetímu pilíři Slavíček uvedl, že se 
trvale pokouší o optimální propojení 
školní docházky a sportovní přípravy 
pro děti od základní školy, přes střední 
školu až po navázání na studium na 
zahraniční univerzitě. Snahou je zajiš-
tění jasné studijní a golfové perspektivy 
pro talentované hráče a hráčky, členy 
akademie, neboť škola a vzdělání mají 
logicky přednost. Podle Tomáše 
Slavíčka jsou bez naprosto seriózní, 
otevřené a kvalitní spolupráce a tr-
vale budované důvěry mezi dětmi, 
rodiči a trenéry všechny plány a cíle 
marné. Při volbě golfové akademie je 
vždy nejdůležitější zjistit si co nejvíce 
informací od kompetentních osob. 
Ptejte se proto na jejich cíle, moti-
vaci a především na výsledky jejich 
práce. Nezapomínejte přitom na to, 
že děti by si na sportoviště měly na-
cházet svou cestu samy. 

Slavíček Golf Academy - respekt, důvěra a pak teprve golf

Více informací na www.slga.cz

Redakce Novin Prahy 16 touto cestou gratuluje
k významnému jubileu 80.let, jedné z radotínských sportov-
ních legend Karlu Winklerovi. Karel Winkler stál u zrodu atle-
tického oddílu v září roku 1963 společně s Luďkem Machem, 
Františkem Rysem a Aloisem Šoufkem. Po celou dobu trvání 
atletického oddílu stál za vynikajícími výsledky radotínských 
atletů. Karel Winkler patří k radotínským „srdcařům“, kteří 
ovlivnili rozvoj sportu v Radotíně. Gratulujeme!

Do 1400 km vzdáleného Farehamu, 
předměstí Portsmouthu, vyrazili o ví-
kendu 28.–30. 3. hráči LCC na historic-
ky první boxlakrosový turnaj ve Velké 
Británii. Lakros v Anglii se hraje přes 
160 let a před více než 25 lety přijel tým 
z Anglie vyučovat české hráče v nejroz-
šířenější verzi lakrosu – fieldlakrosu. 
Nyní se situace obrátila.

Světové špičce dominují hráči, kteří 
prošli profesionálním boxlakrosem. 
Rychlost rozhodování, hra v časovém 
limitu, technika, důraz, tvrdost – to 
vše jsou atributy halové verze lakro-
su, která dává hráčům z Kanady, USA 
a Irokézům výhodu i při mistrov-
stvích světa ve fieldlakrosu. Angličané 
teď konečně prolomili konzervativní 
náhled na lakros a vstoupili mezi 
mantinely. Turnaje pod názvem Tasko 
Cup se zúčastnily tři anglické týmy, 
jeden tým z Francie a LCC Radotín. 
Anglické týmy byly složeny z hráčů 
z nejvyšší anglické soutěže. Punc 
významné sportovní události dodala 
turnaji účast prezidenta anglického 

lakrosu Marka Coupse. Všechna 
utkání byla přenášena ve po interne-
tu, podobně jako zápasy Memoriálu 

Aleše Hřebeského. Toho se ostatně 
anglický tým London Knights, který 
byl pořadatelem turnaje, pravidelně 
účastní už sedm let. Radotínští hráči 
se role učitelů boxlakrosu zhostili 
s vervou a všem týmům předvedli, 
proč tato hra je ze všech druhů lak-
rosu nejatraktivnější. Pro veterány 
a zároveň trenéry radotínského týmu 

Patrika Procházku a Mir-
ka Knotka, kteří výjimeč-
ně nastoupili v turnaji 
za LCC, to byla zvláštní 
zkušenost. Před lety byli 
účastni prvního zápasu 
s výběrem Jižní Anglie 
(1987) a nyní v obrácené 
pozici předávali zkuše-
nosti Angličanům. Hráči 
týmu Heaton Hornets 
(Heaton Mersey), kteří 
jsou zvyklí vítězit v an-
glické lize, museli v prv-
ním zápase skousnout 

dvouciferný rozdíl ve skóre od hráčů 
LCC. Semifinále už bylo o poznání 
vyrovnanější, bylo znát, že se hráči 
bez boxlakrosových zkušeností doká-
zali na hřišti během turnaje zorientovat. 
Custodes semifinále vyhráli 9: 2. Ve 
finále se LCC střetl s pořádajícím tý-
mem London Knights, který i přes 

snahu příliš důstojný výsledek neuhrál 
a radotínští hráči poměrně snadno do-
kráčeli k vítězství v turnaji. Skóre z jed-
notlivých zápasů ale nakonec nebylo 
důležité. Hlavní je vzrůstající zájem 
anglických hráčů o boxlakros. Ohlasy 
od týmů i od pořadatelů ze farehamské 
Solent Areny, která je zbrusu nová a je 
určena především pro in-line hokej, 
byly velmi dobré a turnaj měl výbor-
nou atmosféru. Můžeme jen doufat, že 
premiérový Tasko Cup znamená vstup 
anglických hráčů do boxlakrosu. Anglie 
patří do silné pětky států, které hrají na 
mistrovství světa v nejsilnější skupině 
a patří k zakládajícím členům Mezi-
národní lakrosové federace. Fakt, že 
nejsilnější evropská lakrosová země se 
bude věnovat boxlakrosu, pomůže jeho 
rychlejšímu rozvoji v celé Evropě a hráči 
LCC jsou rádi, že mohli být u toho.
LCC děkuje firmám FEMAT, s. r. o., 
a Agile, s. r. o., za výhodné zapůjčení 
aut na cestu.

Hráči LCC podpořili rozvoj 
boxlakrosu v Anglii

Hráči LCC Radotín si užili skvělý turnaj
i s prezidentem anglického lakrosu
Markem Coupsem




