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Novoroční předsevzetí starostů
Doufám, že se
vám všem podařilo
vykročit do roku 2013
tou správnou nohou
a tento rok se vám
p o v e d e re a l i z o v at
všechny plány a předsevzetí, které jste si
slíbili realizovat. Já jsem si v předvánočním shonu neuvědomil, že máme za sebou polovinu volebního období. Přestože
stále ty největší úkoly na Zbraslavi vidím
před sebou, budu muset udělat inventuru
toho, co se za ty 2 roky podařilo, co se
nepodařilo a co je potřeba řešit.
Po svém nástupu jsem si uvědomoval, že ve Zbraslavi, aby se mohla začít
rozvíjet, je potřeba zajistit elementární
funkce. Jednou z nich je bezpečnost
a klid občanů. Velmi silně jsme pociťovali absenci stále služebny Městské
policie (MP) na Zbraslavi. Tento dluh se
podařilo v minulém roce vyřešit a skutečně se zkvalitnění dohledu strážníků
okamžitě projevilo.
Služebna je však jen barák. Byl by k ničemu, kdyby nefungoval systém. Musím
v tomto směru ocenit, že spolupráce mezi
starosty na Praze 16 funguje výborně.
Pravidelné schůzky za účasti velitelů MP,
Policie ČR, hasičů a dalších vedou k maximální koordinaci a optimalizaci systému zajištění bezpečnosti. Všichni také
oceňují, že se Městská policie hl. m. Prahy
a Policie ČR v našem regionu neberou
jako konkurence, ale naopak spolupracují
a řeší problémy společně. Také díky tomu,
že náš region spadá pod obvodní ředitelství MP Praha 5, lze říci, že koordinace
skvěle funguje i v těchto širších vztazích.
Kriminalita není nijak přesně ohraničená, proto stále koordinaci a spolupráci
všech složek zdůrazňuji. Na nejběžnějším
problému, jímž jsou bezdomovci, to lze
ilustrovat. Jednoduché řešení není a jde
spíše o přetlačovanou, komu a odkud se
je podaří vyhnat a kam. Díky znalostem
a jednotné politice celého regionu se
skutečně daří negativní projevy bezdomovectví v maximální míře eliminovat.
Samozřejmě že jsou, ale ve srovnání s jinými částmi jsme na tom relativně dobře.
Jedno z mých přání do roku 2013 je,
aby činnost bezpečnostních složek v naší
části Prahy byla minimálně tak dobrá
jako doposud. Doufám, že nový pražský ředitel MP v tomto směru zachová
současný stav, kde úzký kontakt občanů,
vedení obce a strážníků je základním
stavebním prvkem bezpečnostní politiky
v našich městských částech.

Ing. Aleš Háněl, MBA
starosta MČ Praha - Zbraslav

Tak jako lidé, dávají si i jednotlivé
městské části a jejich starostové předsevzetí do nového roku. Někde bude rok
2013 hlavně kulturní, jinde se bude více
investovat a plánovat a po odkladech
by se měl začít stavět i unikátní biotop.
V Radotíně rozsah činností a poskytovaných služeb, investičních akcí
a podpory kulturně společenského
dění vyplývají ze schváleného roz-

počtu Městské části Praha 16 na rok
2013, který je pravidelně sestavován
jako vyrovnaný. „To znamená, že
se realizují věci v možnostech rozpočtu, bez jakéhokoliv zadlužování
do budoucna,“ vysvětluje starosta
Mgr. Karel Hanzlík. Největší zátěží je
dlouhodobě a i v tomto roce dofinancování výkonu státní správy, tak aby
mohla být pro občany ze ,,šestnáct-

2013: Krušné finance
Hlavní město Praha se na letošní rok
vskutku netěší. Přichází totiž o zásadní
příjmy (především kvůli novému rozpočtovému určení daní preferujícímu
menší obce) a na straně druhé musí
několik miliard skončit v tunelu; tedy
v Blance. Vzhledem k návaznosti
financí se musí razantně uskromnit
i městské části.
Po loňských vynucených úsporách,
které ale v rámci celé Prahy částečně
narovnávaly dřívější do očí bijící
protěžování některých centrálních
městských částí, letos přicházejí další
a mnohem nepříjemnější, neboť se
týkají prakticky všech.
Celkově Praha mezi své municipality rozdělí na neúčelových
dotacích tvořících páteř rozpočtů
o 154 milionů méně než v roce 2012.
Na Prahu 16 z toho připadá více
než půldruhého milionu korun, jen
Radotín přijde o 577 tisíc, Zbraslav
o 382 tisíc, Velká Chuchle o 401 tisíc
a Lipence o 232 tisíc Kč. Polepší si jen
Lochkov, a to o symbolických 45 tisíc.
Není to však bohužel jediná špatná
zpráva. Letos poprvé nebude hlavní město rozdělovat účelové dotace
městským částem, tedy peníze na

konkrétní projekty, za které se vloni
například dostavovala chuchelská
škola či zateplovala radotínská školka
Slunečnice.
A poslední zásadní špatnou zprávou je, že klesají nebo se dokonce
zcela ruší další státní dotace. Letos například stát zcela vynuloval neúčelové
dotace do oblasti školství, jen Radotín
tím přichází o další 1,25 milionu korun, které byly v roce 2012 využity
pro základní a mateřskou školu.
V Praze je řada městských částí, jež
se se změnami vypořádávají jen velmi
těžko či dokonce zadlužováním. Městská část Praha 16 je na tom naštěstí jinak a škrty zvládne bez větších problémů. Jak je to možné? Již od roku 2007
se zde razantně šetří na provozních
výdajích (jen letos to bude 10 milionů korun ve srovnání s rokem 2006!)
a díky tomu je rozpočet vyrovnaný,
radnice nemá žádné dluhy a může si
dovolit i mnohamilionové investice
typu zateplování bytových domů.
Zásadní rozhodnutí bylo naprosto
nezbytné po zjištění výsledků hospodaření za rok 2006: záporný výsledek
byl –13,9 mil. Kč.

ky“ zachována ve stávajícím rozsahu
a kvalitě. To se daří i díky optimalizačním systémovým krokům, které
vedou k efektivnímu výkonu služby
a i potřebným úsporám.
Z nejvýznamnějších investičních
plánů, které budou v Radotíně v letošním roce realizovány, jsou akce
na řešení dopravy a pokračování
zateplování objektů na Sídlišti. „Ve
spolupráci s hlavním městem by se
měla v půlce roku konečně rozběhnout výstavba přírodního biotopu,
tedy koupaliště v místě bývalé čističky odpadních vod za II. stupněm
základní školy. Věřím, že bude započato i pokračování budování technické infrastruktury v ulicích Otínská,
Jelenovská a zbývajících lokalit na
Viničkách,“ dodává starosta Hanzlík.
Občané se mohou, tak jako v minulých letech, i v roce 2013 těšit na bohatý seriál kulturně společenských akcí,
které jsou připravovány ve stejném
rozsahu a v tradičních termínech.
Hlavním a největším úkolem na
Zbraslavi je výstavba nové školky.

Chuchle má nový
hasičský vůz
Praha týden před Vánocemi nadělovala hned sedmi svým městským
částem. „Dárkem“ byly nově pořízené
hasičské vozy určené pro dobrovolné hasiče především z okrajových částí města.
Při slavnostním aktu konaném na
Mariánském náměstí 17. prosince
předal primátor hlavního města Prahy
starostům sedmi městských částí sedm
nových dodávkových automobilů Ford
Transit. Ty jsou speciálně upraveny

Adventní hudební
pohlazení
Již pátým rokem pořádá Městská
částí Praha 16 cyklus předvánočních
koncertů rozložený do čtyř adventních
nedělí. Letos se kvůli těsnému napojení
poslední adventní neděle a Štědrého dne
nepodařilo zorganizovat oblíbenou „Rybovku“, přesto zbylé tři koncerty zvládaly vánočně ladit všechny příchozí.
Pr vní tradiční předvánoční koncert se netradičně konal
v kostele ČCE v ulici Na Betonce.

ZDARMA

Rok se sešel s rokem a máme tu
nových dvanáct měsíců. Člověk jen
nevěřícně kroutí hlavou, jak to vše
nějak neustále rychleji a rychleji
plyne a utíká. Máte také ten pocit?
Vždyť před nedávnem jsme chystali
plesovou sezónu a je tu již ta následující. Ještě jsme se příbuzným nepochlubili našimi fotkami z letní dovolené a již plánujeme jarní prázdniny.
No a děti… Radši nemluvit. Už zase
půlku školního roku mají za sebou.
Hektičnost dnešních dnů a z toho
vyplývající zrychlená subjektivita
vnímání času je nezpochybnitelná.
Kam kráčíme, dalo by se říct slovy
klasika, nebo lépe řečeno, kam chvátáme, a alespoň v mysli se vžívám do
pohodového rytmu života jižních
národů, které si dokáží dopřát klidu
a rituálů s tím spojených. Řekněme si
na rovinu, taková odpolední siesta…
ta má něco do sebe. Ale zase vážně.
Snad nejvíce spatřuji, jak čas kvapně běží především na dospívání dětí
v mém okolí a pak následně na vydávání našich novin. Připadá mi to
jako před několika měsíci, co jsme až
s naivní představou začali vydávat
periodikum pro správní obvod Prahy 16. No a v letošním roce jdeme již
do 11. ročníku. Postupně jsme všichni z redakční rady hlouběji pronikli
pod pokličku toho, o čem je sestavovat a vydávat podobné noviny či
časopisy. Věřím, že u mnohých z Vás
Noviny Prahy 16 jako informační
měsíčník, který od začátku distribuce v roce 2003 dostáváte s železnou
pravidelností vždy po 15. dni každého měsíce do svých schránek, našly
svoje místo jako zdroj zajímavých
zpráv, informací, rad nebo i zábavy.
Jménem redakční rady bych chtěl,
na prahu nového roku, poděkovat
mnohým z čtenářů za přízeň i některé podněty a reakce ať v kladné
podobě nebo i v té kritické. Velice
si jich ceníme, neboť mají veliký význam pro naši další práci. Závěrem si
dovolím vyjádřit jedno osobní přání.
Chtěl bych popřát nejen naší redakci,
ale i dalším redaktorským kolektivům, které působí v městských
částech Prahy 16, mnoho inspirace,
zajímavých námětů a hlavně hodně
spokojených čtenářů v roce 2013.

Zelené fasády a vertikální zahrady Nejčastější otázky
Neustále rostoucí ceny energií vedou
v poslední době k tlaku na snižování
energetické náročnosti budov. Základem
pro to je především energeticky úsporný
obvodový plášť. Jednou z jeho variant,
která je zároveň šetrná k životnímu prostředí, jsou systémy zelených fasád.
Zelené fasády dokáží klimatizovat
budovy pasivní cestou, pomocí stínění
a odvodu slunečního záření a pomocí
evapotranspirace (evapotranspirace je
fyzikální proces, kterým se voda z kapalného či tuhého stavu přeměňuje na vodní páru – pozn. red.) lepšit mikroklima
uvnitř a v blízkosti budovy. Zeleň zároveň chrání spodní vrstvu fasády
před nepříznivým počasím a funguje
částečně jako tepelná izolace. Popínavé
rostliny v létě brání průniku slunečního záření a přehřívání budovy. Naopak
v zimě, kdy je krátkovlnné sluneční

Plsť je napuštěna výživným roztokem. Systém je ovládán elektronicky
a funguje jako uzavřený okruh: rostliny si vezmou výživu, kterou potřebují,
a přebytečná vláha je zachycena vespodu konstrukce v odtokovém kanálu,
odkud je vedena znovu do oběhu.
Vzniká tak uzavřený okruh, který je
nenáročný na spotřebu vody. Rostliny
klasické zelené fasády, rostoucí z půdy
a hledající vláhu, se povětšinou dostávají k samotné konstrukci budovy
a mohou pak způsobovat statické problémy a konstrukci narušovat. K tomu
u vertikálních zahrad nedochází.
Systém vyžaduje jen jednoduchou
údržbu – rostliny postačí jednou za
rok ostříhat a odstranit suché listy.
Vertikální zahrady je možné realizovat na stěny libovolné výšky i plochy,
ve venkovních i vnitřních prostorách

Jaká je funkce elektronické cigarety?
Elektronická cigareta je výrobek, který
napodobuje funkci tabákového výrobku
tím, že kuřák vdechuje nikotinové výpary. Tyto výrobky uvolňují chemickou
látku, jež vykazuje nebezpečné vlastnosti, a je tedy třeba zvýšené opatrnosti.
Pokud se jedná o náplně do e-cigaret, tzv.
e-liquidů, jsou dvě možnosti.
Buď obsahují nikotin pod 1 % hmotnosti a jsou prodávané samostatně
nebo jsou součástí setu elektronické
cigarety; v tomto případě postačí prodejci živnost volná „Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona“, obor činnosti
č. 48 Velkoobchod a maloobchod.
Druhá možnost je, že obsahují nad
1 % hmotnosti nikotinu, pak jsou podle
chemického zákona toxické a prodej

těchto e-cigaret,
i tekutých náplní
(e -l iqu idů) , je
možný pouze na
z á k ladě vá z a né
živnosti „Výroba
nebezpečných
chemických látek
a nebezpečných
chemických
s mě sí a pro dej
de j
chemických látek a chemických směsí
klasifi kovaných jako vysoce toxické
a toxické“. Prodejce musí mít u takového zboží k nahlédnutí tzv. bezpečnostní list a výrobky musí být označeny v souladu s chemickým zákonem,
tj. výstražnými symboly.
Toxické e-cigarety (nad 1 % hmotnos t i n i kot i nu) nel z e pro d áv at
osobám mladším 18 let a osobám
zbaveným způsobilosti k právním
úkonům.

Pes ve vozovce skončil v útulku

záření žádoucí, jsou rostliny víceméně
bez listů a průchodu slunečního záření
dovnitř budovy nic nebrání.
Speciálním prototypem zelených
fasád, který pro ně využívá systém
panelů a stěn, je systém vertikálních
zahrad. Vychází z teorie, že rostliny ke
svému životu nepotřebují půdu, nýbrž
jen vodu a minerály v ní rozpuštěné.
Rostliny v přírodě dokážou růst i v extrémních podmínkách, na svislých
plochách, skalách, kmenech stromů,
prudkých svazích, a všude tam, kde je
voda k dispozici po celý rok.
Systém vertikálních zahrad představuje novou techniku kultivace rostlin
bez substrátu. Na nosnou stěnu či
zeď je umístěna kovová konstrukce,
která slouží jako podklad pro PVC
plachtu. Na ni jsou připevněny dvě
vrstvy nasákavé zahradnické plstě,
která napodobuje mech, který roste na
skalnatých stěnách a slouží jako podpora kořínků mnoha druhů rostlin.
Rostliny (semínka, odnože, či výhonky s kořeny) jsou uchyceny v zářezech
a rozmístěny po celé ploše stěny.

a téměř při jakýchkoliv klimatických
a světelných podmínkách.
Výběr rostlin by měl být vždy individuální záležitostí. Prvotním předpokladem je jejich schopnost růstu bez
zeminy. Důležitým faktorem je i typ
stavby, její umístění (orientace ke světovým stranám, expozice, klima místa
stavby) a množství dostupného světla.
V případě interiérových stěn je nutné
zabudování speciálního osvětlení, které supluje přirozené denní světlo.
Vertikální zahrady tak představují
možnost ozelenit město i na místech, kde by klasická výsadba zeleně
nebyla možná, při zachování výhod
standardních zelených fasád (efekt
tepelné izolace, zlepšování klimatu
odpařováním vody, chlazení v letních
měsících).
Pokud vás téma vertikálních zahrad
zaujalo, kontaktujte Ekoporadnu Praha (www.ekoporadnapraha.cz), která
se zabývá i souvisejícími tématy jako
je výstavba jezírek, zelené střechy, hospodaření s dešťovou vodou či ochrana
zeleně.

Chuchle má nový hasičský vůz
pro potřeby dobrovolných hasičů.
„Město zakoupilo automobily v celkové hodnotě 7 123 200 korun. Práce Sboru dobrovolných hasičů si velmi vážím,
neboť je pro hlavní město zásadní. Jsem
rád, že k dnešnímu dni jsou tedy tímto
vozidlem, určeným pro technické zásahy, vybaveny již všechny jednotky dobrovolných hasičů v Praze,“ řekl primátor
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Automobily obdržela, vedle městských částí Praha 1, Benice, Ďáblice,
Nebušice, Běchovice a Libuš, rovněž
Městská část Praha – Velká Chuchle. Za ni vozidlo přebírali starosta
Mgr. Martin Melichar a velitel výjezdové jednotky Jiří Kokta.
„Tento dar je velkým oceněním
práce chuchelských hasičů a zároveň

i povzbuzením do další činnosti.
Chuchelští hasiči si tohoto ocenění
a daru velice váží, děkují pražskému
magistrátu za jeho podporu a plně si
uvědomují, že tento výjimečný dar je
také určitým závazkem,“ shrnuje za
místní hasiče Jan Zágler.
V rámci fi nančních možností města je každoročně věnována nemalá
částka především na nákup nové
požární techniky, na její opravy, na
nákup speciální výstroje a výzbroje
a také na rekonstrukce a výstavbu
hasičských zbrojnic. V roce 2012
bylo na tyto účely vyčleněno téměř
34 milionů korun. Ve schváleném
rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2013
jsou na činnost jednotek SDH vyčleněny fi nanční prostředky v celkové
výši cca 40 mil. Kč.

Hlídka městské policie zpozorovala při běžné činnosti volně pobíhajícího velkého psa s přetrženým či spíše překousaným vodítkem. Pes se nacházel ve Výpadové ulici v okolí Přístavu Radotín 29. října 2012 před třetí hodinou odpolední
a pohyboval se ve středu vozovky. Projíždějící vozidla se ho snažila objíždět ze
všech stran. Kvůli bezpečnosti na silnici se jej městští policisté snažili odchytnout. Po několika marných pokusech se jim to podařilo a pejsek byl nakonec
odvezen do útulku pro opuštěná zvířata.

Noční napadení

Oznámení o rvačce několika osob v radotínské Věštínské ulici přijali strážníci
4. listopadu hodinu před půlnocí. Nakonec se z toho vyklubalo napadení. Šlo asi
o tři osoby pravděpodobně rumunské národnosti, které napadly muže a odcizily
mu příruční batoh. Hlídka městské policie na místo přivolala Policii ČR a při
pátrání po pachatelích v blízkém okolí byly zadrženy dvě podezřelé osoby. Následně si celou záležitost převzala na místě Policie ČR k dořešení.

Kam patří odpadky?

10. listopadu těsně před půlnocí zpozorovala hlídka muže, který znečistil veřejné
prostranství obaly od potravin a alkoholu v ulici V Lázních ve Velké Chuchli.
Při projednávání přestupku muž odmítl prokázat svou totožnost, nebo poskytnout nezbytnou součinnost k prokázání své totožnosti. Na základě výše uvedených skutečností byl muž předveden na místní oddělení Policie ČR Barrandov ke
zjištění totožnosti. Byla mu byla udělena pokuta ve výši 1000 Kč.

Podvyživení psi v nouzi

Hlídka prověřovala 21. listopadu v 15.30 hod. oznámení, že na pravém břehu řeky
Berounky poblíž modelářského letiště jsou u stromu uvázáni dva psi. Strážníci
na místě zjistili, že se jedná o dva podvyživené a zanedbané psi většího plemene
uvázané ke stromu vodítky. Majitel se v blízkém okolí nevyskytoval. Hlídka MP
je odvázala a následně je nechala odvézt do útulku pro opuštěná zvířata.

Úlovek U Topolů

Na chatovou osadu „U Topolů“ v Lahovicích se 24. listopadu pozdě večer zaměřila kontrola v součinnosti s psovodem MP. Při obchůzce objektů služební
pes štěkotem označil karavan s možným výskytem osoby. Na výzvu hlídky vystoupil z karavanu muž. Při lustraci bylo zjištěno, že se nachází v databázi osob
hledaných Policií ČR, a proto byl muž předveden na místní oddělení Policie ČR
Radotín a zde předán.

Bezdomovec napadl strážníka

3. prosince v 18.10 hod. prověřovala hlídka MP oznámení v souvislosti se znečišťováním veřejného prostranství na radotínském náměstí Osvoboditelů před
OC Berounka. Hlídka na místě zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě.
Na místě se nacházelo osm osob (bezdomovců), přičemž jeden z nich (muž,
narkoman) kolem sebe rozhazoval odpadky. Při projednávání přestupku muž
odmítal prokázat svou totožnost a hlídku vulgárně slovně napadal. Následně
fyzicky napadl strážníka, který proti útočníkovi použil slzotvorný prostředek.
Muž dále v protiprávním jednání nepokračoval. Na místo byla přivolána sanita
Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy a Policie ČR. Při ošetření na místě
muž začal napadat i záchranáře. Za asistence Policie ČR byl sanitou převezen do
FN Motol k ošetření.

Mobilní obchodní kancelář
Občané mohou i v roce 2013 využít
služeb mobilní obchodní kanceláře
Pražské plynárenské, a.s. v Radotíně.
Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu, a.s. a Městskou
částí Praha 16 nabízí odběratelům
zemního plynu novou službu - tzv.
„mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednict vím si stávající
i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního
plynu bez návštěv y „kamenných“
kontaktních míst.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
» zahájení, převod a ukončení odběru
zemního plynu,
» změny smluvního vztahu (způsobu
placení, zasílací adresy, jména atd.),
» převzetí reklamace,

» výměna, kontrola a zaplombování
plynoměru,
» informace k otázkám, souvisejícím
s dodávkami zemního plynu,
» tiskopisy a informační brožury.
Mobilní kancelář bude umístěna
v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské
plynárenské, a.s. zaparkovaném v Radotíně na náměstí Osvoboditelů 21/2a
před budovou Úřadu městské části
Praha 16 v těchto termínech:
» 17. ledna od 8.00 do 11.00 hod.
» 26. února od 12.00 do 14.30 hod.
» 27. března od 10.30 do 13.30 hod.
» 6. května od 14.30 do 17.00 hod.
» 12. června od 10.30 do 13.30 hod.
Služeb mobilní kanceláře mohou využít
i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na tel.: 267 175 174
a 267 175 202 a www.ppas.cz

Uzavírka pěšího propojení. V rámci
stavby dešťové kanalizace a vybudování nových schodů je až do 7.3.2013
realizována uzavírka pěšího propojení
Na Viničkách – Kolová. Zhotovitelem
stavby je společnost Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.
Strom s příběhem. V prosinci byla odstartována soutěž pražského Magistrátu
pro veřejnost „Strom s příběhem“. Až
do 31. března 2013 mohou její účastníci na webových nebo facebookových
stránkách představit a nominovat svůj
oblíbený strom fotografiemi (maximálně třemi) a krátkým příběhem, který se
k němu vztahuje. Pro vložené soutěžní
příspěvky mohou návštěvníci stránek
hlasovat. Nejúspěšnějších 15 postoupí
do fi nále, kde budou odbornou komisí
vybrány 3 vítězné, jejichž autoři získají
ceny, mezi které bude patřit i možnost
vysadit si na území hlavního města Prahy
10 nových stromů. Příspěvky lze vkládat
a hlasovat pro nejlepší na stránkách
www.facebook.com/lesyprazanu nebo
www.praha.eu/strom.
R e o r g a n i z a c e d a ň ové s p r áv y. D n e
1.1. 2 013 n a b y l ú č i n n o s t i z á k o n
č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České
republiky, ve znění pozdějších předpisů,
kterým se nahrazuje dosud platný zákon
č. 531/1990 Sb., o územních fi nančních
orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
V této souvislosti dochází k rozsáhlé
reorganizaci české daňové správy, která
bude mít vliv na samotné placení daní
od roku 2013. Více informací naleznete
například na http://cds.mfcr.cz/cps/rde/
xchg/cds/xsl/16460.html.
Odložená účinnost zákona. Dne 1.1.2013
nabyl účinnosti zákon č. 399/2012 Sb.,
o změně zákonů v souvislosti s přijetím
zákona o pojistném na důchodovém spoření, kterým se posouvá účinnost zákona
č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa
a dalších změnách daňových a pojistných
zákonů. Důsledkem je i změna zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, podle
kterého lze od 1.1.2013 podat přihlášku
k registraci a nově rovněž učinit oznámení o změně registračních údajů jen na
tiskopise vydaném Ministerstvem fi nancí. Občané mají možnost tuto povinnost
splnit prostřednictvím Centrálních registračních míst.
Svoz vánočních stromků. Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným
komunálním odpadem budou odváženy
při pravidelném svozu až do 28.2.2013.
Pražské služby, a.s. prosí občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na
směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob
pro ostatní odpad.
Zóny zákazu vjezdu nově. Od 1. ledna
2013 může být vydán souhlas k vjezdu
do obou zón zákazu vjezdu nákladních
automobilů (jak 6 t, tak 3,5 t) v hlavním
městě pouze vozidlům, která splňují
alespoň emisní normu EURO 4. Tato
změna je v souladu s „Integrovaným
krajským programem snižování emisí
a zlepšení kvality ovzduší na území
aglomerace Hlavní město Praha pro období let 2010 – 2012“ (nařízení č. 16/2010,
schválené Radou hl. m. Prahy usnesením
č. 1854 ze dne 16.11.2010). V uvedeném
nařízení bylo stanoveno, že požadavek
na splnění normy EURO 4 bude uplatněn do dvou let od vydání nařízení,
takže provozovatelé byli o změně včas
informováni. Ekvivalentně se zákonem
o ochraně ovzduší (č. 201/2012), který
v příloze č. 8 defi nuje skupiny vozidel, na
něž se omezení v nízkoemisních zónách
nevztahují, bude i hl. m. Praha v odůvodněných případech umožňovat vjezd
některým vozidlům uvedeným v tomto
zákoně. Jedná se o vozidla integrovaného záchranného systému, zajišťující
veřejnou linkovou dopravu, přepravující
osoby zdravotně postižené, označená dle
příslušných předpisů, vojenská vozidla
Armády ČR a NATO, vozidla k přepravě komunálního a tříděného odpadu,
k přepravě poštovních zásilek, historická
vozidla a vozidla k řešení mimořádné
události nebo řešení krizové situace dle
platné legislativy. Kromě výše uvedených
skupin vozidel bude umožněn vjezd
i vozidlům se speciálními nástavbami, jejichž ekonomická návratnost je vzhledem
k omezenému použití velmi dlouhá, ale
jejich činnost je z hlediska veřejného zájmu nezbytná. Jedná se o sypače, cisterny,
kalová čerpadla, samosběry, pancéřované
vozy pro přepravu cenných zásilek České
národní banky a přenosové vozy rozhlasu a televize. Ostatním vozidlům, která
nesplňují emisní normu EURO 4, nebude
vjezd do centra města povolen.

Novoroční...
„Aktualizovaná demografická studie
potvrdila předpokládaný vývoj a skutečnou nutnost co nejrychlejší výstavby
školky nové. Již jsem psal, že nyní jsou
4 třídy školky v budově ZŠ, což vzhledem k předpokládanému výraznému
nárůstu žáků školy je nutné řešit,“ vysvětluje starosta Ing. Aleš Háněl, MBA.
V nejbližším období začne výběr zhotovitelů projektové dokumentace, tak
aby se už fakticky proces výstavby (resp.
nejdříve povolování) rozběhl.
Zbraslav do uzávěrky Novin Prahy 16
ještě neměla schválen rozpočet pro rok
2013 a o tom, co se zařadí, se ještě diskutovalo. Jde hlavně o rozsáhlejší opravy a řešení havarijních stavů, jako je
stav rozvodů a sanity v ZŠ, hygienické
zázemí tělocvičny, střecha divadýlka,
obnova dětských hřišť či sanace promáčené cesty přes lesopark Belvedere.
„Každopádně vzhledem k finanční situaci Prahy a zrušené dotační politice
směrem k městským částem musíme
počítat jen s tím, co si Zbraslav může
dovolit ze svého,“ upřesňuje starosta
Háněl. Letos by ale přesto měla být oživena otázka rekultivace Zbraslavského
náměstí a zjištění reálnosti případné
realizace. Prvotním krokem je analýza
dopravy, kdy chybějící nájezd a sjezd
ze Strakonické v horní části Zbraslavi
značně limituje omezení tranzitní dopravy přes náměstí.
A i zbraslavská radnice má v plánu

tradiční podporu kulturních a sportovních akcí, kdy v návaznosti na
změnu loterijního zákona bude výrazně navýšena dotační politika směrem
k organizacím zabývajícím se využitím
volného času. „Každopádně bych vás
rád pozval na již tradiční akce, jako
je festival Vejvodova Zbraslav, velikonoční Pašijové hry v zámku, slavnosti
Elišky Přemyslovny a mnoho dalších,“
uzavírá starosta.
Chuchelská radnice se letos zaměří
na kulturní rozvoj, zejména v ožívajícím, jediném nově vznikajícím prostoru
pro kulturu v Chuchli: K8 – Kazínská 8.
„Toto místo se stalo útočištěm chuchelského divadelního ochotnického spolku. Ten v tomto roce připravuje další
premiéry, na jaře to bude Otevírání
studánek, hra, která by se měla odehrát
v přírodě v Malé Chuchli u pramene
Mariánskolázeňského potoka,“ odhaluje
pro Noviny Prahy 16 plány zástupce starosty Ing. arch. David Vokurka.
Na prostor „K8“ si pomalu zvyká
škola i školka (například nejbližší lednové divadelní představení připravují
právě žáci místní ZŠ), v předjaří se zde
uskuteční „Rej masek“ pro děti, v červnu „Chuchelský slunovrat“. „V utajení
zatím ponechávám prázdninovou
akci, která je na počátku příprav
a doufám, že se podaří ji uskutečnit
a bude zajímavým překvapením,“ říká
zástupce starosty Vokurka.
Opět jako minulý rok proběhne
„Chuchelské babí léto“ i „Chuchelský
advent“, obě akce jsou tématicky především spojeny s koncerty vážné hudby

v kostele narození P. Marie v bývalých
lázních v Malé Chuchli. Chybět nebude tradiční Masopust, který pořádají
Sokolové, koncerty v kostele sv. Jana
Nepomuckého, podzimní minifestival
rockové hudby, nejstarší to opakující
se kulturní akce, dětské dny, které pořádají chuchelští hasiči v areálu zdraví
a malochucheláci v Malé Chuchli...
a možná přijde i Karel IV.
Lipence letos chtějí dokončit výstavbu pavilonu MŠ pro 25 dětí v ulici
K Samoobsluze (dotace HMP 5 mil.,
vlastní financování 2 mil. Kč) a dokončit vodovodní řad Kazín – Českého
červeného kříže (požadavek na dofinancování HMP 1,9 mil. Kč).
„Připravujeme přístavbu dvou
tříd základní školy, stavbu části ulice
K Průhonu (cca 300 m) a zkapacitnění ČOV Lipence (z 2500 EO na 6000
EO),“ říká starosta Michal Popek.
„V plánu máme dále zateplení budovy Domu služeb, ve kterém je pošta,
jedna třída MŠ, knihovna a ordinace
dětského lékaře (pokus o financování
z programu Zelená úsporám), a jedná
se o projektu protipovodňových opatření v Dolních Černošicích.“
A v oblasti kultury? V únoru pořádá
SDH tradiční masopust, v červnu by
se měly pod taktovkou Sokola Lipence
uskutečnit fotbalové oslavy (prozatím
bez záruky) a na prosinec je naplánována tradiční výstava betlémů a živý betlém (pořádá Modelklub Lipence) a lipenská půlnoční (Rybovu mši vánoční
a jiné hrají členové České filharmonie).

2013: Krušné finance
Již v prvním pololetí roku 2007 byl
nastartován proces ozdravění financí
MČ. Zahrnoval řadu opatření ke zefektivnění chodu úřadu městské části,
organizačních složek i příspěvkových
orga n i z ací spoč ívajících předevší m
v přehodnocení všech stávajících činností a agend (a z nich vyplývajících
příjmů a výdajů), rozhodnutí, které
činnosti mohou být zajišťovány jinak
a efektivněji, zjednodušení struktury
úřadu městské části a organizačních
složek a nejbolestnější krok: snížení
počtu zaměstnanců. Dalšími body bylo
například snížení měsíčních platů zaměstnanců či snížení počtu budov úřadu. V návaznosti na reorganizaci úřadu
a dalších složek došlo ke snížení počtu
zaměstnanců: u úřadu z původního počtu 87 na 72 a u organizačních složek
MČ z 26 na 16 (celkem úbytek o 22 %).
Reorganizace se dotkla i Technických
služeb Praha – Radotín, kde se počet
zaměstnanců snižoval v návaznosti na
úsporná opatření a pokles roční dotace
MČ o více než 1 milion korun. Celková
každoroční úspora je v reálném vyjádření ve výši 7,34 mil. Kč (při srovnání roku
2008 s rokem 2006).
Díky všem těmto drastickým úsporným opatřením se mezi roky 2008 a 2010
podařilo stabilizovat rozpočet městské
části, daří se plnit cíl vyrovnaných rozpočtů.
V roce 2011 musela radnice hospodařit s v ýrazně sníženými finanč-

ními prostředky oproti roku 2010, a to
především u dvou k líčov ých zdrojů
fi nancování – dotace ze státního rozpočtu klesla meziročně o 3,01 mil. Kč, neúčelová dotace od hlavního města Prahy
o 2,3 mil. Kč. Celkem tedy šlo o snížení
dotačních vztahů o 5,31 milionu korun.
Při zásadě zajištění všech činností pro
veřejnost i vnitřního chodu organizace
v nezměněném rozsahu a kvalitě nebylo
reálné provést další radikální úsporná opatření jako v období před 4 roky.
Přesto byla po důkladné analýze a řadě
jednání schválena další opatření, a to
organizační (při nezměněné struktuře
úřadu byly realizovány přesuny některých dílčích činností), personální – snížení počtu zaměstnanců ÚMČ o 5 úvazků (počty pracovníků organizačních
složek se nesnižovaly) a konečně nákup
elektrické energie na elektronické burze. Po provedení těchto opatření činí
další dosažená reálná meziroční úspora
2,39 mil. Kč.
Díky všem těmto krokům nepocítí Radotínští ani v krušném roce 2013 žádnou
zásadní změnu, Zastupitelstvem městské
části Praha 16 byl opět schválen vyrovnaný rozpočet, všechny služby poskytované
občanům v roce 2012 jsou zachovány či
dokonce rozšířeny a jen na investice je
v této chvíli vyčleněno 10,65 mil. Kč.
Kdyby od roku 2007 nebyla provedena
žádná úsporná opatření, letos by v Radotíně z vlastního rozpočtu nebyla realizována ani jediná investice.
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Partnerství Radotín - Burglengenfeld
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Celý loňský rok
se v pra ž ském
Radotíně a bavorském Burglengenfeldu slavilo 20 let od stvrzení partnerství mezi těmito dvěma municipalitami.
V dnešním Objektivu času přinášíme jednak momentky z posledních oslav a řady (nejen loňských) návštěv a také
pohled na proměny historického města v Horní Falci (městská práva od roku 1542) v posledních dvou dekádách, jenž se
nejzásadněji týkají tzv. Naabtalparku, území nad městem, kde dříve stála vojenská kasárna. Po jejich opuštění armádou
je dostalo k dispozici město a díky vzorné správě a úspěšnosti v získávání dotací se tato lokalita stala zásadní rozvojovou
oblastí s novými školskými zařízeními, aquaparkem, sportovní halou či kinem.

Burglengenfeldská radnice
dříve a po rekonstrukci

Burglengenfeldští otevírají
nový klub pod radotínským
kulturním střediskem
Koruna (duben 2012)

Loňský Bürgerfest
poctili návštěvou
i radotínští zástupci
(zleva Hanzlík,
Knotek)
Návštěva v nově otevřeném předškolním
zařízení (Burglengenfeld, únor 2012)
Radotínští senioři a letopisci na návštěvě
partnerského města (červen 2012)

Evropské náměstí otevřeli hned
čtyři starostové (květen 2009)
Kvarteto „otců zakladatelů“ (zleva
Tretter, Vláčil, Karg, Holub)

Naabtalpark, kdysi kasárna
(historický snímek vlevo
nahoře), dnes hlavní
rozvojové území města

Završení oslav,
Koncert přátelství
(Radotín,
listopad 2012)
foto: Jirásek, archiv MČ Praha 16 a Města Burglengenfeld

Adventní hudební
pohlazení
Sopranistka Markéta Mátlová si totiž protentokrát vyměnila „pořadí“ s profesorem
Štěpánem Rakem a společně s cembalistkou
Evou Tornovou otevřela letošní ročník adventních koncertů.
Bránu do Adventu ozdobila nádherným
podvečerním vystoupením. Skladby starých

mistrů, od té první Händelovy, před obě Ave
Maria ke komorní „Rybovce“ - tedy Slavíčkovi, plnily kostel nádherným zvukem Markétina přednesu podtrženého okouzlujícím
zvukem cembala.
Od druhé skladby z pera Shakespearova
současníka se navíc sál ponořil do příjemného přítmí, aby lépe dokreslil dobovou
atmosféru hudby, která se v době svého
vzniku hrála jen za svitu voskovic.
A aby si posluchači prožili blízkost Vánoc
opravdu do hloubi duše, nechyběla v závěru
ani česká koleda Nesem Vám noviny, kterou
zná snad každý - a tak si ji všichni společně
zazpívali.
Druhý adventní koncert, v neděli 9. pro-

Přijely zvony a zvonky

since, se celý nesl v režii divadelního spolku
Gaudium, který připravil cyklus živých
obrazů vázaných k tématu církevních Vánoc od setkání pastýřů s Anděli po klanění
jezulátku.
Hudební stránka stála a padala s violoncellistkou Michaelou Stehlíkovou, která to ustála
naprosto brilantně. Čtené pasáže pak citlivě
vkládala nejen interpretka, ale zároveň i režisérka celého představení, Mirka Stehlíková.
Prostě - vánoční ladění strunami, poezií
i dramatickým obrazem se podařilo – přispěli k němu i malí andělé, kteří rozdávali
světlo zažehnuté Pannou Marií!
Letos poslední adventní vystoupení se
v neděli 16. prosince
neslo v duchu překvapení. Prof. Štěpán Rak
nejprve všem oznámil,
že mohou programy,
které drží v ruce, klidně
odložit, protože to, co
v nich je, hrál v Radotíně už stokrát, takže
tentokrát vybral trochu
jiné skladby.
Dalším malým překvapením bylo vystoupení jeho studentky,
po níž se brzy na scéně objevil i další kytarový virtuos - Jan Matěj Rak. Ten vedle
očekávaných „Ježkáren“ přednesl i skladby
výrazně staršího data. Jeho příspěvkem
do večera plného neznáma byla sto padesát let stará kytara, na niž vedle skladeb
Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka
zahrál i skladbičku svého prapraprastrýce,
obrozeneckého kněze z Berouna. Podle
slov Jana Matěje se tento kousek nehrál
od doby svého vzniku ani jednou - teprve
zaplněná Koruna si ho mohla užít. A užila.
V příjemně předvánoční náladě pozdní
odpoledne přešlo do večera a nastal čas
loučení - a přání krásných svátků.
Na druhý svátek vánoční, o svatém Štěpánu, bývá od čtvrté hodiny odpolední na
radotínském náměstí Sv. Petra a Pavla dnes
již tradiční kulturní akce – koncert Pražské
mobilní zvonohry.
Vystoupení, které připravila Městská část
Praha 16 již pojedenácté, nabídlo vánoční,
lidové, klasické i třeba filmové melodie upravené pro „zvonici na kolečkách“.
Každý, kdo přišel, ať již měl v rukou rozžatou svíčku, nebo ne, se tu mohl nádherně
svátečně doladit obklopen zvukem rozechvělých srdcí zvonů, která bravurně rozezníval
carilloner Radek Rejšek.

Pražská mobilní zvonohra je jedinečný hudební nástroj Petra Rudolfa Manouška sestavený z tolika zvonů, kolik má Praha městských částí - jako symbol jejich soudržnosti.
Zvon číslo 21 s tónem D3 symbolizuje Prahu 16, tedy Radotín.

Jak zní zrní?
Je to hudba dynamická, barevná, plná
emocí, od polohy téměř meditativní až k burácivě řvavé.
Zrní, kapela z Kladna, která funguje od
roku 2001, svými vystoupeními s videoprojekcí už pravidelně plní kluby a festivaly
po celé ČR. V její tvorbě je patrná touha dopátrat se vlastních kořenů, stejně jako snaha
reflektovat současnou dobu.
V polovině října vydala skupina nové
album s názvem Soundtrack ke konci světa.
Třetí album Zrní vyšlo rok a půl od vydání
desky Hrdina počítačový hry jde do světa. Ve
dvou skladbách zde hostovala také zpěvačka
Karolína Kamberská.
Současně s vydáním alba nahrálo Zrní
ve spolupráci s Markétou Irglovou také
skladbu do nového českého filmu Poslední

z Aporveru, který se dokončoval na konci
roku 2012.
Je toho tedy dost, co už dnes mohou představit na svém chystaném koncertě v Koruně.
Ještě stále však na ně není třeba chodit do
sportovních arén. Čehož je třeba využít!
Koncert Zrní se chystá na čtvrtek
31. ledna v 19.00 hodin na klubové scéně
Kulturního střediska Radotín v domě
U Koruny

Předvánoční setkání seniorů
Radotínští senioři a seniorky se v úterý
11. prosince odpoledne setkali jednak při
vánočním Čaji o třetí v Kulturním středisku
Radotín, ale také na podobné akci v Domě
s pečovatelskou službou.
Na obou místech pro ně bylo připraveno štědré ovocné pohoštění z Velkotržnice Lipence a vynikající vánočky
z rodinné pekárny Racia u vánočního
stromku (který se, pravda, obzvlášť ve
velkém sále Koruny poněkud ztrácel).
O dobrou náladu se v jídelně domu
s pečovatelskou službou staral komponovaný Staročeský kabaret Točte se

pardálové, všechny, kdo přišli do Koruny,
zase čekalo vystoupení oblíbeného kvarteta
Musica festiva di Praga s výběrem českých
i světových koled a vánočních písní. Tam

také babičkám a dědečkům přišli
popřát a zazpívat děti z Mateřské
školky Radotín.
A jako vždy si na obě setkání
radotínských seniorů udělali
čas starosta Mgr. Karel Hanzlík
i jeho zástupce Mgr. Miroslav
Knotek. Všem osobně popřáli
a pro štěstí také každému předali čokoládového kominíčka.

Recenze pro tento měsíc: Hitchcock
Každý filmový fanoušek zná důvěrně
jméno Alfred Hitchcock. Mistr napětí, který své publikum dokonale znal
a ovládal. Nikdy nezískal Oscara, ale byl
jedním z nejúspěšnějších režisérů všech
dob a pracoval s plejádou hvězd – Cary
Grantem, Jamesem Stewartem i Grace
Kelly. A on se stal námětem životopisného dramatu Hitchcock Sachi Gervasiho.
Film se zabývá jedním životním
výsekem: píše se rok 1959 a režisér
je zaslouženě oslavován za svou
„bondovku před Bondem“, Na sever
severozápadní linkou. Přesto se jej
dotknou komentáře, jestli už není na
režijní sesli příliš starý. A tak si Hitch,
přes nesouhlas studia Paramount, své
ženy i agenta vyvzdoruje, že natočí
fi lm s hororovými prvky o mladém
muži a jeho freudovských problémech
s matkou. Musí kvůli němu dokonce
zastavit rodinný dům. Projekt totiž
na papíře vypadá jako béčkový horor:
hlavním hrdinou není falešně obviněný nevinný muž, nýbrž Norman Bates,
v jehož motelu se dějí děsivé věci. Na
plátně se navíc objeví vražda, nahota
a legendární sprchová scéna. Ano,
je řeč o přípravě kultovního fi lmu
Psycho, který se z otloukánka stal
komerčním i kritickým trhákem. Jak
říká sám Hitch, v Hollywoodu jste jen
tak úspěšný, jako váš poslední fi lm.
Nejprve je ale třeba varovat skalního
fanouška, protože mnohem více, než
kreativní zrod Psycha, režijní postupy
či Hitchockův charakter film mapuje
vztah režiséra s jeho manželkou Almou.
Ten v době natáčení prochází vinou
nedorozumění a tvrdohlavosti určitou
krizí. Snad i proto, že režisér, věren

všem freudovským komplexům, se pravidelně platonicky zamilovává do svých
filmových hrdinek, krásných blondýnek,
které ho pravidelně zklamou, protože
otěhotní (Vera Miles), nebo si vezmou
knížete a odstěhují se do Monaca (Grace
Kelly), místo aby pracovaly na dalším
snímku. V Psychu hraje postavu Janet
Leigh Scarlett Johansson, která má, podobně jako její předobraz, kromě sex-appealu
i nevšední herecký
talent. Její bystrá mysl
a svižný jazyk z ní
nedělají naivní loutku
v rukách režisérského
diktátora, ale rovnocennou soupeřku, jejíž
charisma připomíná
aureolu hvězd zlaté éry.
Film Hitchcock, na
rozdíl od Hitchcockových filmů, není dílem
génia a trochu klouže po povrchu. Pozvedly jej ale famózní herecké výkony
ústředního páru. Anthony Hopkins,
makeupem proměněn k nepoznání, působí jako oživlý Hitchcock, s jeho gesty,
mimikou i projevem. Zapomeňte na
Hannibala Lectera, Hopkins skutečně
JE Hitchcockem. Ale kdo je Hitchcock?
I přes Hopkinsovo mistrovství zůstává
enigmou, kterou nelze rozkódovat. Jistým klíčem k jeho osobnosti jsou snad
jen barvité sny, které se mu o Psychu
zdávají.
Jeho drahá polovička Alma, na niž
kvůli kreativní spolupráci s kolegou
žárlí, je ženou, která navzdory svému
talentu a inteligence celý život stojí ve
stínu slavného manžela. Je mu věrnou

Vánoční dílny v Radotíně
1. prosince, ač byla sobota, přicházeli
před 8. hodinou ranní do školy žáci
a žákyně. Začali tu připravovat pro své
menší spolužáky i širokou radotínskou
veřejnost 9. Vánoční dílny.
Na stanovištích už na ně čekaly učitelky a zbývalo již jen doladit detaily:
připravit divadlo, nalepit cedule, uvařit čaj, něco přenést, něco doplnit…
Všechny třídy v přízemí druhého
stupně již čekaly na své návštěvníky
svátečně vyzdobené, v každé stál vánoční stromeček.
Úderem deváté hodiny se dílny otevřely a zástup netrpělivých návštěvníků, který v chladném ránu přešlapoval
na zahradě, se konečně ocitl v budově.
A kam nejdřív?
V kuchyňce se pomalu rozpalovaly
trouby, letos se pekly speciality - vánočky v květníku. Potom už jen vládkyně tohoto stanoviště zapíchly do
upečené vánočky krásnou mašli a kominíka pro štěstí a lákavá pochoutka
byla hotová.
V klubu děti vyráběly roztomilé
svícínky z bílé rychleschnoucí hmoty,
do nichž si mohly vybrat různě barevné svíčky. S další učitelkou si mohly
tamtéž uvinout tradiční voňavé svíčky
z medových plástů.
O třídu dál se vyráběly vesele barevné

papírové závěsy s ořechovými skořápkami nebo krásná třpytivá přáníčka.
A za dalšími dveřmi se ukrylo
hotové skleněné království! Tam se
totiž dobarvovaly nádherné skleněné

ozdoby všech tvarů (jen moc silně
nezmáčknout!). O něco méně křehké
tu byly šišky zdobené stříbrnými pecičkami.
V poslední otevřené třídě vznikaly
rybičky z pedigu a zdobené svícny na
březovém stojánku.
Tradicí se na radotínských dílnách
stalo divadelní představení. Letos za-

Bronzová prodejna roku je v Radotíně
Velký úspěch pro celý Radotín zaznamenala v prestižní soutěži Prodejna roku 2012 místní specializovaná
lyžařská a cyklistická prodejna Ski
a Bike Centrum, která s Městskou částí
Praha 16 pravidelně spolupracuje na jí
pořádaných akcích, jako jsou Bezpečné
jaro a podzim či Velký dětský den.
Její prodejní tým vyhrál cenu pro
nejlepší personál a celkově se v soutěži
obchod umístil na třetím místě v
kategorii nepotravinových prodejen.
Úspěch je o to hodnotnější, že Ski a
Bike Centrum Radotín získalo úplně
stejná ocenění již v roce 2010, což je
známkou dlouhodobé vynikající práce
a přístupu k zákazníkům.
Ski a Bike Centrum letos uspělo v
konkurenci téměř 300 prodejen, které
byly velmi pečlivě hodnoceny jednak
odbornou porotou z vydavatelství

Economia, tedy pořadatele soutěže, a dále
také inspektory ze společnosti TÜV SÜD
Czech, která působí v oblasti nezávislého
testování a certifikace.
„Tohoto úspěchu si velice vážíme, protože
je pro nás potvrzením správnosti naší
filozofie poskytovat zákazníkům kromě
kvalitního zboží také
nadstandardní a inovativní
služby,“ řekl Lukáš Princ,
jeden z majitelů Ski a Bike
Centra Radotín.
Ski a Bike Centrum
skutečně nabízí celou
řadu zajímav ých a
jedinečných služeb, k
nimž patří například
Privátní nakupování,
workshopy domácího
s er v i su ly ž í, úpr av y
skeletů lyžařských bot,

skálou, oporou a inspirací, přestože ji
jeho platonické romance s herečkami
pokaždé znovu zraní. Hraje ji stále
skvostná Helen Mirren, herečka, která
si zahrála několik anglických královen. Něco z té aristokratické noblesy
přináší i Almě.
Ve společnosti manželů Hitchcockov ých čas ubíhá neskutečně

rychle a nesmírně příjemně. Asi jako
kdybyste se setkali s partou milých
starých přátel, kteří neříkají nic zásadního nebo nového, ale způsob, kterým
to říkají, protkaný lehkým humorem
a ironií, je ozbrojující. Silné momenty
se navíc objeví, když Hitch zábavně
přesvědčuje hlavouny z cenzorské
komise o tom, co všechno může být
vidět na plátně, když pracuje s herci
(o nichž prohlašoval, že jsou jako dobytek), nebo když za zavřenými dveřmi vášnivě diriguje publikum na premiéře Psycha. A třeba vás fi lm přivede
k tomu, abyste se podívali na některý
z jeho nedostižných fi lmů a nechali se
chytnout pod krkem. Tak, jak to umí
jen mistr Hitch.
hráli členové dramatického kroužku
pod vedením učitelky Vendulky Matrasové představení „Andělská škola“, při
kterém se hosté moc hezky pobavili.
Na dílny nezanevřela ani paní Hlaváčková se svým obchůdkem, plným
spousty zajímavých výtvarných a pracovních potřeb, které se jinde příliš
nevidí (a tudíž nekoupí).
Kdo si chtěl mezi vyráběním trochu oddychnout, mohl si odpočinout
se šálkem voňavého čaje
nebo kávy a načerpat další síly... Pracovní dopoledne ale rychle uteklo a po
13. hodině nastal v budově
znova sobotní klid…
Takže za rok znovu,
podesáté! Ale ještě jedna
tečka za letoškem – poděkování patří všem jmenovaným učitelkám a pomocníkům z řad žáků za
čas, který dílnám věnovali, panu školníkovi, který
si přivstal i v sobotu, a paní uklízečce.
A stejně tak i kolegyni Aničce za pomoc při přípravě materiálu a Pavlovi
za výrobu krásného betlému i všem
ostatním, kteří přípravě dílen přispěli
svým vstřícným postojem při různých
organizačních změnách, a také grantové podpoře MČ Praha 16 a Magistrátu hl. m. Prahy.
nebo BG Fit (nastavení posedu na kole
na míru) a další. V prodejně ovšem
najdete vedle výběru nejlepší lyžařské
a cyklistické výbavy také unikátní
malosériové produkty, nově například
české designové lyže NaHory.
Věříme, že brzy získají podobné
ocenění i další radotínské prodejny
a zde sídlící fi rmy.

Akce pro místní. Sleva 10 % proti našim
běžným cenám v obchodě. Sleva platí
pouze při platbě v hotovosti.
Kupón platí do 15.2.2013

10 %

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE

Vyrábíme levně a kvalitně:
-

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506
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Obchod 600 m2
Věštínská 17, Praha 5 - Radotín

Kočárky, autosedačky a výbavička pro miminko.

Věrnostní karta
dáme vám věrnostní kartu
na trvalé slevy
v našem obchodě
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Cena v Kč
Formát
inzerátu

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

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

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)

základní

opakovaná
inzerce

2.- předposl.
strana
3x a více
opakovaná
inzerce

1/64

50 x 27

320.00

1/32

50 x 60

610.00

272.00
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

��������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������
��������������
���������������������������
�������������������
��������������������
��������������
���������������������������������
������������������
�����������������
�������������������������
���������������������

�

�

������������������������������

�

��

��

��

���

�

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory

klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, rychlokurz klavíru pro dospělé

Ø učíme se hrát pro vlastní potěšení, koncertujeme 3x ročně
Ø hrajeme písničky, které si vybíráte - žádné stupnice, žádné etudy
Ø první 2 hodiny výuky nezávazné, můžeme docházet k Vám domů
HRAJEME NAPŘ.: SKÁKAL PES, NENÍ NUTNO, KDYŽ JDE MALÝ BOBR SPÁT,
HOLUBÍ DŮM, SEVERNÍ VÍTR, MY HEART WILL GO ON, ČÍM TO JE, SPOMAĽ, VODA
ČO MA DRŽÍ NAD VODOU, KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR, DÍVÁM SE DÍVÁM
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
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MICHAL VAVŘIČKA

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

mobil: 604 404 907

Vyklízení bytů, pozůstalostí,
sklepů, půdních prostor atp.
Stěhování všeho druhu.
e-mail:
Profiglobal@seznam.cz
mobil:
773176317, 725166632

Raha Nur

Přijďte si zatančit!
Zlepšit si nejen náladu, ale i kondici.
Kurzy orientálních břišních tanců.
Zahájení kurzů 5.2.2013
ZŠ V. Balého 102/8, malá tělocvična I. st.
Praha 16 - Radotín.
Každé úterý (kurz 1350 Kč)
v 18 hod. pokročilí, v 19 hod. začátečníci.
Víc než jen tanec! Práce s energií,
možno domluvit numerologické konzultace,
odblokace, reiki, ošetření, shamballu.

tel.: 777 087 397
e-mail: rahanur@seznam.cz
www.rahanur.cz
Těším se na vás!

REHABILITACE
Rehabilitační lékař MUDr. Daniel Žižka a tým fyzioterapeutů
PVC, KOBERCE,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
DŘEVĚNÉ PODLAHY,
ODBORNÁ MONTÁŽ
KARLICKÁ 10
PRAHA 16 RADOTÍN
WWW.AR-PODLAHY.CZ
info@ar-podlahy.cz
Tel.: 257912736

vás zvou k rehabilitaci v nových prostorách na poliklinice Zbraslav,
ul. Žitavského 497. Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru
rehabilitačního lékařství nabízí diagnostiku bolestí zad a poruch
pohybového aparátu a návrh jejich léčby. Vlastní terapii provádí kolektiv
vysoce kvalifikovaných fyzioterapeutek. K dispozici je elektroléčba,
ultrazvuk, magnetoterapie, laser, terapie rázovou vlnou a manuální
i přístrojové lymfodrenáže.

Kontakt 773 083 001 po-pá od 8:00 do 15:00 hod.
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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 15.2.2013.
Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 1.2.2013. 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 15.1. 2013 do 15.3. 2013
České a mexické speciality

S U B T E R R A a.s.
Nabídka volných kancelářských prostor
k pronájmu za výhodnou cenu
v přízemí třípodlažní budovy,
možno telefon a internet.
Zbraslav - Elišky Přemyslovny 380
Info: Ing.Vogner Jiří tel.: 724 361 480
e-mail: jvogner@subterra.cz

Zednické a obkladové práce
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

• 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

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

mobil: 602 839 868

Petr Kučera

RIZIKOVÉ i KLASICKÉ

KÁCENÍ
STROMŮ

Horolezecky i z plošiny
Prořezy a čištění zahrad
od náletů
Araneuss U Lip 676
Praha 5 Lipence

Mob: 602 212 040
www.araneuss.cz
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Ministr Francie
80 Kč
Expresionistická variace ze světa politiků na téma Jak chutná moc
režie: Pierre Scholler
Bídnici Anglie
110 Kč
Muzikál o životě známého trestance Jeana Valjeana z období
Francouzské revoluce – Hugh Jackman, Russell Crowe
Hon Dánsko
80 Kč
Mads Mikkelsen byl, jako nevinná oběť šikany a obvinění ze sexuálního
zneužívání, oceněn hlavní cenou na MFF v Cannes 2012
Hobbit: Neočekávaná cesta 3D USA
140 Kč
Nejočekávanější film roku 2012 se vrací ke známým trpaslíkům, čaroději
Gandalfovi a hlavně Bilbo Pytlíkovi – režie: Peter Jackson
O myšce a medvědovi Francie
90 Kč
Animovaná pohádka o nerozlučné dvojici, medvědovi houslistovi
a myšce malířce – režie: Benjamin Renner
Odpad město smrt ČR
70 Kč
Obraz města, ve kterém je prostituce blízká skoro každému
režie: Jan Hřebejk
O myšce a medvědovi Francie
90 Kč
Bídnici Anglie
110 Kč
Pí a jeho život 3D USA
150 Kč
Dobrodružný příběh indického chlapce, který se ocitl na moři sám,
ve společnosti divokých šelem – režie: Ang Lee
Ve stínu ČR
90 Kč
Kriminální příběh z 50. let, v němž každý má svůj stín minulosti
Ivan Trojan, Sebastian Koch
Večer s Kyliánem, Ingerem a Walerskim NL (více str. 8) 250 Kč
záznam moderního baletu
O myšce a medvědovi Francie
90 Kč
Kuře na švestkách Francie/Belgie
80(RFK 50) Kč
Melancholický až pohádkový příběh z Teheránu o potřebě nezištné
lásky v každém z nás – režie: Marjane Satrapi
Mistr USA
80 Kč
Analytický pohled na duchovní manipulaci, příběh lidské touhy po
smyslu života – Joaquin Phoenix
Jack Reacher: Poslední výstřel USA
110 Kč
Drsný hrdina spisovatele Lee Childa vstupuje na plátna kin a předvádí
nám boj za spravedlnost 21. století – Tom Cruise
Nadějné vyhlídky Anglie
90 Kč
Klasický příběh od Charlese Dickense o chudém chlapci, který sní
o bohatství a životě v lepší společnosti – režie: Mike Newell
Lincoln USA
110 Kč
Biografické drama, nominované na Oscara, o prezidentovi USA,
který zrušil otroctví – režie: Steven Spielberg
Hotel Transylvánie 3D USA
130 Kč
Animovaná komedie o Drákulovi a jeho neposedné dcerušce Mavis,
která chce opustit rodné sídlo – režie: Genndy Tartakovsky
Mládeži nepřístupno USA
90 Kč
„Hustá“ komedie plná těch největších hollywoodských hvězd
Kate Winslet, Richard Gere, Uma urman, Hugh Jackman
Hon Dánsko
80 Kč
Lincoln USA
110 Kč
Bayadéra - balet (satelitní přenos) Rusko (více str. 8)
250 Kč
Bolšoj balet Moskva
Pí a jeho život 3D USA
150 Kč
Odpad město smrt ČR
70 Kč
Nedotknutelní Francie
80 Kč
Komedie podle skutečných událostí, která potěší duši každého
diváka, od nejmenších až po seniory – Francois Cluzet
Nadějné vyhlídky Anglie
90 Kč
Anna Karenina Anglie
90 Kč
Nadčasový příběh z carského Ruska, kde ani horoucí láska nezvítězí
nad prohnilou morálkou – Keira Knighley, Jude Law
Gangster Squad – Lovci mafie USA
90 Kč
Nelegální aktivity v Los Angeles, zkorumpovaná politická elita a na
druhé straně neohrožená policejní jednotka – Sean Penn
Twilight sága: Rozbřesk – 1. část USA
90 Kč
Šťastná rodinka Belly a Edwarda opět musí čelit zrádným
nástrahám nepřátelských klanů – režie: Bill Gondon
Twilight sága: Rozbřesk – 2. část USA
90 Kč
Nadějné vyhlídky GB
90 Kč
Gangster Squad – Lovci mafie USA
90 Kč
Sunset BLVD USA – fi lmový klub (více str. 8)
80(RFK 50) Kč
Výjimečný a nadčasový film o rčení – Světská sláva, polní tráva
Buster Keaton, William Holden
Frankenweenie: domácí mazlíček 3D USA
130 Kč
Animovaný horor o pejskovi, který ožil jako Frankenstein
Režie: Tim Burton
Mládeži nepřístupno USA
90 Kč
Nic nás nerozdělí Španělsko/USA
110 Kč
Drama, podle skutečné události, o rodině, která v roce 2004 přežila
ničivé tsunami – Ewan McGregor
Hitchcock USA (více recenze str. 4)
110 Kč
Životopisné drama o jednom z nejslavnějších režisérů minulého
století – Anthony Hopkins, Helen Mirren
Frankenweenie: domácí mazlíček 3D USA
130 Kč
Gangster Squad – Lovci mafie USA
90 Kč
Paralelní světy 3D Francie/C
130 Kč
Dva světy, opačná gravitace a romantikou prosáknuté sci-fi v podání
skvělé Kirsten Dunt – režie: Juan Diego Solanas
Hitchcock USA
110 Kč
Don Quijote – balet (satelitní přenos) Rusko (více str. 8) 250 Kč
Bolšoj balet Moskva
Carmen – muzikál ČR
100 Kč
Krásná Carmen, policista José Rivera a osudová láska z prostředí
španělského městečka – Lucie Bílá, Václav Noid Bárta
Paralelní světy 3D Francie/C
130 Kč
Snížek, bílý kožíšek Španělsko
100 Kč
Animovaný film pro celou rodinu o nešťastném gorilím samečkovi
Snížkovi a jeho touze stát se obyčejnou gorilou – režie: A. G. Schaer
Maniak Francie/USA
80 Kč
Film o Jackovi Rozparovači – hluboce děsivý výlet do noční můry
vraha a jeho obětí – režie: Franck Khalfoun
Čtyřlístek ve službách krále ČR
100 Kč
Rodinná komedie natočená podle komiksového seriálu Čtyřlístek
z roku 1972 – režie: Michal Žabka
Carmen – muzikál 3D ČR
130 Kč
Čtyřlístek ve službách krále ČR
100 Kč
Hitchcock USA
110 Kč
Nic nás nerozdělí Španělsko/ USA
110 Kč
Carmen – muzikál 3D ČR
130 Kč

Dětská představení
19. 1.
26. 1.
2. 2.
9. 2.
16. 2.

16.00
15.00
16.00
15.00

Bio senior
22. 1.

10.00

Baby bio
23. 1.

10.00

kino nehraje představení pro děti
O myšce a medvědovi Francie
Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva Francie
Snížek, bílý kožíšek Španělsko
Čtyřlístek ve službách krále ČR

Ve stínu ČR

Signál ČR
Podobenství o současném status quo Česka – Vojtěch Dyk

90 Kč
80 Kč
100 Kč
100 Kč

60 Kč

60Kč

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

Haruki Murakami – 1Q84: Kniha 1 a 2
Aomame a Tengo jsou někdejší
spolužáci. Ona je skvělá
fyzioterapeutka, která svých znalostí
občas využije k tomu, aby odeslala
na jiný svět muže, na které je běžná
spravedlnost krátká. On je talentovaný,
ale neprůbojný matematik se
spisovatelským talentem. Jednoho
dne zjistí, že svět, jak ho známe,
jednou provždy skončil.
A navíc si toho nikdo nevšiml.
nakladatelství Odeon
David Mitchell – Atlas mraků
David Mitchell ve svém rozsáhlém
románu Atlas mraků maže hranice
mezi styly, žánry i časovými rovinami
a poutavým způsobem se zamýšlí nad
nebezpečím lidské touhy po moci
i jejími možnými důsledky.
nakladatelství Mladá fronta
Gao Xingjian –
Bible osamělého člověka
Román slavného čínského spisovatele,
dramatika a malíře, nositele Nobelovy
ceny za literaturu, Gao Xingjiana,
začíná na jaře roku 1997, kdy se
vydává do Hongkongu na premiéru
své divadelní hry. Blízkost pevninské
Číny vyvolává vlnu vzpomínek...
nakladatelství Academia
Irving Stone – Původ: román
o životě Charlese Darwina
Velkoryse pojatá freska zachycující
osudy Charlese Darwina, jednoho
z nejvýznamnějších přírodovědců
minulosti a zakladatele evoluční
biologie, v níž autor nabízí
podrobný pohled na Darwinův
osobní i profesní život.
nakladatelství Jota
Charles Laurence – Společenský
agent Jiří Mucha: láska a žal za
železnou oponou - intriky, sex, špioni
Autobiografická kniha novináře
Charlese Laurence, jehož otec
byl vysoce postaveným britským
diplomatem, vypráví příběh rodiny,
která v padesátých letech pobývala
v Praze a kterou tento pobyt hluboce
zasáhl. Autor, v té době malý chlapec,
sotva mohl chápat vše, co se kolem
něj děje. Ale právě v tom tkví jedno
z kouzel knihy, kdy přes fragmenty
dětských vzpomínek nahlížíme
do prostředí pražské diplomatické
společnosti v prvním desetiletí
studené války.
nakladatelství Prostor
Jonas Jonnason – Stoletý stařík,
který vylezl z okna a zmizel
Příběh jednoho veselého útěku
zachycuje životní osudy svéhlavého
muže, který se nikdy nezajímal
o politiku, ale přesto byl vždy nějak
zapleten do velkých historických
událostí 20. století.
nakladatelství Panteon
Cormac McCarthy – Suttree
Baladický příběh muže, který sešel
ze správné životní cesty a nyní hledá
sám sebe a vlastní spásu uprostřed
pekla plného vyděděnců a ztracenců
se odehrává v 50. letech 20. století
v městečku Knoxwille.
Autobiografické dílo, na němž McCarthy
pracoval přes dvě desetiletí, patří
k vrcholům jeho tvorby.
nakladatelství Argo
Jiří Šulc – Zrádci
Román se vrací k událostem, které
předcházely Mnichovu 1938. Autor
bestselleru „Dva proti Říši“ přináší
pohled do zákulisí tajných služeb,
mrazivý portrét Sudet i milostný
příběh německé dívky a člena české
fi nanční stráže.
Kniha se věnuje méně známým
historickým faktům, jakým byl
armádou připravovaný plán na
odstranění Adolfa Hitlera.
nakladatelství Knižní klub

19. ledna
Sůl nad zlato
marionetová pohádka na motivy
Boženy Němcové
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
24. ledna
Lidské zdroje
konverzační komedie ze současnosti
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
26. ledna
Kašpárek na cestách
tři veselé Kašpárkovy příhody
v marionetové pohádce
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
2. února
Ostrov splněných přání
Kašpárkovo mořské dobrodružství
v marionetové pohádce
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
7. února
Zlatá bula ženská
situační komedie ze středověké knajpy
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
9. února
Kašpárkova strašidla
veselá marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
14. února
Lidské zdroje
konverzační komedie ze současnosti
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
kulturní oddělení ÚMČ Praha-Zbraslav
U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801
e-mail: kultura@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura

16. ledna
Do jaké školy půjde váš prvňáček?
do klasické, s programem Začít spolu,
alternativní...? Jaká očekávání máte
spojená se školou svého dítěte?
Jaká forma vzdělávání mu bude
vyhovovat? Je zralé na školu?
přednášková beseda s Mgr. Hanou
Lebedovou z Pedagogicko-psychologické
poradny pro Prahu 5
vstupné 80 Kč, hlídání 50 Kč
rezervace nutná
17.00-18.30 hodin
26. ledna
Víkendová zumba
s Ivou Šindelkovou
vstupné 220 Kč, rezervace nutná
10.00-12.00 hodin
26. ledna
3. Plesotančírna Pexesa
v sále restaurace U Přístavu
aneb jízda 20. stoletím napříč hudbou
a tancem – večer plný zábavy s fajn lidmi
hudební doprovod – živá muzika (kapela
Dobrá pěna) a repro, výuka tance se
zkušenou lektorkou Lenkou
Peške, losování vstupenek
Vstupné 150 Kč, předprodej v Pexesu
(kapacita omezena)
20.00-02.00 hodin
29. ledna
Podiatrie – péče o dětskou nohu
informace podiatra Jaroslava Fešara o tom,
jak správně pečovat o dětskou nohu,
jaké boty kupovat, jak cvičit
při problémech s nohama
vstupné 40 Kč, rezervace nutná
10.00-11.30 hodin
Poradny Přes překážky:
Úterky sociální poradna s Janou
Gajdošovou 9.30-11.30 hodin

16. ledna
Žákovský koncert
ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin
19. ledna
Bylo nebylo nebo bylo?
nová loutková pohádka pro děti
v podání Sdružení SERPENS
a DAMU velký sál Kulturního
střediska Radotín v domě U Koruny
od 15.00 hodin
19. ledna
Křeslo pro hosta
houslový virtuos Jaroslav Svěcený,
jeden z nejvýznamnějších
současných českých houslistů,
se kromě hry na housle představí také
v roli vypravěče a hrdého otce
dcery Julie, talentované houslistky
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
24. ledna
Kabaret splněných přání
Improshow - večer inprovizovaných
příběhů, hudby, zpěvu
a žádné předvařené fóry!
se skupinou Improvize
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
25. ledna
Neřež
koncert hudební skupiny, která je
volným pokračováním legendárních
Nerez, tentokrát vystoupí ve složení:
Zdeněk Vřešťál, Vít Sázavský,
Filip Benešovský
Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
31. ledna
Zrní
vystoupení kladenské dynamické
skupiny s hudbou plnou emocí od
polohy téměř meditativní
až k burácejícímu řevu
Klubová scéna
(vchod ze dvora domu
U Koruny) od 19.00 hodin
6. února
Pódiová zkušenost
žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin
více na www.praha16.cz
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18. ledna poradna dětské psycholožky
Mgr. Kláry Votavové 13.30-15.30 hod.
25. ledna finanční poradna
s Ing. Miroslavem Princem 9.30-11.30 hodin
25. ledna poradna Na cestě mateřstvím
s dulou Jitkou Čejkovou 13.30-15.30 hod.
Dle dohody Mediace – způsob řešení
sporů smírnou cestou
s PhDr. Natašou Balvínovou
objednávání do poraden
na telefonu: 777 822 807
PEXOKLUBOVNA pro školáky,
pátky od 12.00 do16.00 hodin
klub pro školní děti s Pepou Křížkem
vstup zdarma, rezervace není nutná
změna programu vyhrazena
18. ledna
Výrobky z lepenkových krabic a ruliček
od toaletního papíru
pak pinčes či stolní fotbálek
25. ledna
Tak trochu ORIGAMI
aneb co vše lze udělat z papíru
zápisy do kurzů pro děti, školáky a dospělé
nového semestru probíhají v druhé
polovině ledna, nový semestr začne
v týdnu od 28. ledna
telefon recepce: 721 518 248
e-mail: recepce@pexeso.org
Více na www.pexeso.org

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

Sunset Blvd.

Don Quijote

Nádherný, temperamentní balet plný
horkého španělského slunce podle románu Miguela Cervantese, originálně
vytvořený v původní choreografii Maria Petipy na hudbu Ludwiga Minuse.
Don Quijote byl poprvé uveden v baletu Imperial Velkého divadla v Moskvě v roce 1869.
V průběhu let byl upraven a stal se
základem v repertoáru Velkého divadla. Všechny moderní inscenace
jsou odvozeny od verze nastudované
Alexandrem Gorskym pro Velké divadlo v Moskvě v roce 1900.
Nová choreografická verze Alexeje
Fadeječeva je uváděna od června 1999.
Stárnoucí don Quijote se opět vydává
za dobrodružstvím se svým věrným
sluhou Sanchem Panzou. Prolog
není takřka baletní. Úsměvná role
dona Quichota i jeho sluhy Sancho
Panzy plní funkci průvodce příběhem.
Přesto, že se balet jmenuje Don Quijote, rytíř smutné postavy se odsunul

Večer s Kyliánem,
Ingerem a Walerskim

Představení nabídne dvě choreografie Jiřího Kyliána, choreografického
mága českého původu a duchovního
otce souboru moderního tance Nederlands Dans eater (NDT).
Dnes jeden z nejúspěšnějších souborů současného tance na světě z holandského Haagu, vznikl roku 1959
odtržením skupiny experimentujících

do pozadí a jeho místo převzali Basil
a Kitri. Balet je více zábavný, otevřený,
bujarý než všechny jeho předchozí
verze. Pravý balet začíná až v prvním

jednání, kdy se v plném květu představí
hlavní postavy. Začátek druhého jednání příjemně překvapil odlišnou hudební
atmosférou, kterou způsobil cikánský
temperament.
Baletní představení Don Quijote
z Bolšovo těatra v Moskvě můžete
zhlédnout v kině Radotín v neděli
10. února v 15.45 hodin
tanečníků z Holandského národního
baletu. Na cestu ke světové slávě soubor přivedl právě český emigrant Jiří
Kylián a jeho mistrovský kus Sinfonietta v roce 1978. Během jeho téměř
čtyřicetiletého působení v tomto tělese
se NDT trvale udrželo na špičce současného tance.
V chystaném složeném večeru dvě
Kyliánovy choreografie z jeho nejslavnějšího tzv. černo-bílého období
(1986-91) Sweet Dreams a Sarabande
(1990) „předskočí“ choreografie jeho
žáků: Sunset Logic Švéda Johana Ingera, současného šéfa slavného švédského Cullberg Balletu, a Chamber
Francouze Medhi Walerského, který
se k choreografi i dostal jako vynikající
tanečník NDT.
Kino Radotín uvede záznam přímého přenosu haagského souboru
v neděli 20. ledna v 15.45 hodin.

Úroveň: lehká
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La Bayadere
Balet původně předvedený ve čtyřech
aktech a sedmi obrazech. Byl vytvořen
francouzským choreografem Mariusem
Petipou, proslulým špičkovým baletním mistrem v Císařském divadle St.
Petersburg.
Hudbu zkomponoval Ludwig Minkus, Petipův hlavní spolupracovník,
který od roku 1871 až do roku 1886
zastával oficiální funkci baletního
skladatele v Císařském divadle St.
Petersburg. La Bayadere byla poprvé
uvedena Císařským baletem ve Velkém Kamenném divadle v Petrohradě
v Rusku 23. ledna 1877. Byla vytvořena
speciálně pro benefiční výstup Jekateriny Vazem, primabaleríny Císařských
divadel St. Petersburg. V průběhu
19. století byl ruský balet ovládán
zahraničními umělci, i když koncem
60. a začátkem 80. let divadelní správa
povzbuzovala podporu přirozených
talentů. Ruská balerína Vazem se
vyšplhala do řad Císařského baletu,
aby se stala jednou z nejslavnějších
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a akademická choreografie se stala
jednou z jeho nejslavnějších skladeb,
a bojový let bajadér, 32členného sboru
baletek se stal jeho nejoslavovanější
scénou všech dob.
Kino Radotín promítá klasický
balet z Moskvy v neděli 27. ledna
v 15.45 hodin.
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tanečnic. Nejslavnější a přetrvávající
pasáž z baletu La Bayadere je velkolepá vize scény, známá jako „Království
stínů“, a považuje se za jeden z prvních příkladů abstraktního baletu.
Petipa představil tuto scénu ve velkém, neklasicky, naprosto postrádající
dramatické akce. Jeho jednoduchá
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„krásy“ v sobě dokáže skrýt i takový
žánr, jakým je potemnělý noir.
Kino Radotín promítá americký
fi lm-noir v rámci fi lmového klubu
5. února od 19.00 hodin.

OD NOVOROČNÍHO PŘEDSEVZETÍ
6 9 2
KE ZNALOSTI JAZYKA

Úroveň: těžká

Koupací
nádoby

hká

deziluzivně iluzivní finále, nejspíš vám
dojde, že lepší hraný film o filmu a lido
dech žijících filmem od roku 1950 nevzniknul. Jedinečný umělecký zážitek,
z něhož chvílemi (ne)příjemně mrazí
v zádech, a dokonalá ukázka toho, kolik

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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Jeden z nejlepších filmů legendárního
režiséra Billyho Wildera líčí nezvladatelnou touhu bývalé hvězdy němého filmu
Normy Desmondové po comebacku.
Ta si za tím účelem najme neúspěšného scénáristu Gillise. Tím, že proti sobě
staví pragmatický poválečný svět bez ideálů a romantické snění o návratu časů,
kdy herečky opravdu zářily a režiséři ve
studiích skutečně vytvářeli nové světy,
vytváří Wilder ambivalentní portrét
Hollywoodu jako místa, které lze snad
jedině láskyplně nenávidět. Příběh bohatý na nezapomenutelné hlášky a dialogy
vyniká strukturou jako dle učebnice pro
scenáristy. Několik aktů, nenásilné
rozvíjení motivů, pomalé utahování
pomyslné smyčky, důkladné provázání pracovní a milostné linie. Když si
k němu přidáte působivě expresionistickou kameru, četné odkazy ke
klasickému Hollywoodu a dokonalé,
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Islámský
vykladaè
vìrouky
a práva

Stavební
dílec

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 25.1.2013.
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začátečníka dál. Jazyková agentura Channel Crossings vám poradí, jak
si udržet motivaci. „Naučit se cizí řeč
není chvilková záležitost, přináší však
nejen užitek, ale také spoustu radosti,“
uvádí Vítězslav Bican, ředitel jazykové
školy Channel Crossings.
Vyberte si jazyk
Ze všeho nejdříve se zamyslete,
jaký jazyk byste si chtěli osvojit. Při
výběru zvažte, kolik máte času, a berte v potaz, že každé studium vyžaduje
i domácí přípravu na hodiny. Jednodušší angličtina nebo ruština není ve
srovnání třeba s francouzštinou tak
časově náročná. „Nejvíce času vyžadují exotické jazyky typu japonština,
čínština nebo arabština. Absence na
hodině může znamenat mezeru, kterou sami doma doženete jen stěží,“
upozorňuje Vítězslav Bican.
Vyberte si správnou školu a kurz
Zapište se nejlépe do dobře dostup-
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né jazykovky, protože komplikované
dojíždění by se v budoucnu mohlo
stát překážkou v pokračování studia.
Výhodou jazykového kurzu ve škole
je přítomnost dalších studentů, kteří
vás budou motivovat a umožní vám
konverzovat ve skupině. Co ale dělat,
když jsme vytížení, nesedí nám časy
kurzů či se zatím stydíme mluvit před
více lidmi? Ani v takovém případě
nemusíme házet studium za hlavu.
Vyberte si individuální výuku na
míru, která může proběhnout v pohodlí vašeho domova či na jiném
místě. Individuální výuka se navíc
zcela přizpůsobí studentovi a často
vede k rychlejším výsledkům.
Zaplaťte předem a odměňte se
Máte strach, že Vám motivace nevydrží ani do jara? Zaplaťte si kurz
na delší období, třeba i na celý rok.
Když budete mít hodiny zaplaceny
předem, bude Vám líto je rušit a vymlouvat se. Dobré je se také náležitě
odměnit. Stanovte si cíle a dopřejte
si za jejich zdolání pěknou odměnu.
„Kupte si třeba knihu v jazyce, který
se učíte, nebo si zajeďte na dovolenou
či jazykový kurz do země, jejíž jazyk
studujete. Největší odměnou je totiž
radost z porozumění,“ uzavírá Vítězslav Bican.
Více informací o studiu cizích
jazyků naleznete na www.chc.cz
Náš tip: zápis do jarního semestru je v plném proudu. Nepropásněte začátek a nečekejte, až vaše
místo obsadí někdo jiný!

Radotínská atletika na vzestupu
Jak to tak bývá, s koncem roku
a začátkem nového nastává i čas jeho
hodnocení, shrnutí a ohlédnutí. To platí
také v atletice. A jaký rok atleti v Radotíně zažili? Sezóna se vcelku vydařila.
To, že by se mohlo dařit, naznačilo
již období v hale. V ní se nejvíce prosadil Dominik Dlouhý, který získal
na přeborech Prahy bronz v běhu na
60 metrů v kategorii starších žáků.
Ten samý kov si odnesl o pár měsíců později i z venkovních přeborů,

tentokrát však ze 150metrové tratě.
V přeborech Prahy v přespolním běhu
má radotínská atletika dokonce pražskou šampiónku, Michaelu Jindrovou.
Krom mnoha další závodů stojí za
zmínku hlavně mítink s mezinárod-

ní účastí European Kids Athletics
Games. Trval tři dny a v Brně hostil
atlety z celé Evropy. Přijeli sem zástupci z jedenácti států včetně Velké
Británie, Ruska, Polska a Radotín
rozhodně nezůstal pozadu. Téměř
všichni Radotíňáci se dostali do finále
svých disciplín. Nejvíce se ale předvedl Michal Hošek, který v dálce skončil
třetí a v běhu na 60 metrů našel přemožitele jen v reprezentantovi Bulharska, takže k bronzu přidal i stříbro.
Další radost udělalo
družstvo mladších
žáků, které mohlo
být postaveno díky
vzrůstajícímu počtu
dětí v oddíle. A nevedlo si vůbec špatně. Dlouhou cestu,
přes základní skupinu o čtyřech kolech,
kde se umístili třetí,
přes vydařené semifinále, zakončili postupem mezi nejlepších osm do finále A.
Tam obsadili sedmou příčku a celkově za sebou nechali
dalších 12 družstev z ostatních pražských oddílů včetně Dukly Praha.
Nesmíme zapomenout na nejvydařenější závody, Dobřichovickou míli, na
níž se účastnil téměř celý oddíl. Z os-

Olympijští vítězové na Zbraslavi
Dva úřadující olympijští vítězové
z Londýna se v neděli 2. prosince účastnili jubilejního 30. ročníku Zbraslavského běhu, memoriálu Tondy Beránka. Veslařka Miroslava Knapková to
neměla na start na Závisti ze Zbraslavi
daleko, a tak nejprve osobně předávala
medaile všem dětem, kterých do cíle
jednotlivých tratí doběhlo rekordních
96, zájemcům se ochotně podepsala
i zapózovala na společné fotografii.
Poté vyrazila na náročnou 5 kilometrovou trať, kterou zvládla ve výborném
čase 21 minut. „Běžela jsem poprvé, ale

znala jsem trasu z vyprávění, proto
jsem začala zvolna a úvodní stoupání
nepřepálila. Při seběhu dolů jsem pak
byla opatrná, když jsem viděla, jak jeden závodník přede mnou tak dlouho
klouzal, až skončil v kotrmelcích. Ale
byl to moc pěkný závod, za rok si to
ráda zopakuji,“ svěřila se v cíli. „Dostat medaili od olympijské vítězky
a pak se rozcvičovat spolu s dalším
zlatým medailistou, to je zážitek, který
mi bude každý závidět. Jsem moc rád,
že jsme na Zbraslav i v mraze přijeli
závodit,“ vyprávěl po vyhlašování nejlepších mladý závodník Jakub Dvořák
s cenným suvenýrem – podepsaným
startovním číslem – v ruce. Modernímu pětibojaři Davidu Svobodovi
stvrdil právě běh na hrách v Londýně
olympijské zlato. Na Zbraslavi doběhl
v čase 19:14 min. na osmém místě,
když na trať k Altánku kolem Hradiště
vyrazilo spolu s ním též rekordních
187 běžců. „Neběžel jsem tu poprvé,
ten závod znám, ale akorát jsme se
vrátil z tepla v Mexiku, a tak to pro
mě byl celkem klimatický šok. Závod
jsem si užil, v některých pasážích šlo
určitě běžet rychleji, ale já nic neriskoval a raději si vše před Vánocemi
kontroloval,“přiznal usměvavý olympionik v cíli. „Navzdory rannímu

mi kategorií, v nichž radotínští atleti
nastoupili, jich vyhráli rovných pět.
Ani když přišlo léto a s ním letní
prázdniny, tak sportovci nezaháleli.
Několik jich nabralo směr Kolín,
kde se kona lo letní soust ředění.
Úsměv na tváři vykouzlily nejen
sportovní úspěchy, ale i dokončení
tartanové dráhy (ta má teď na rovince šest drah a třídráhový ovál o délce
400 metrů) nebo nárůst zájmu o atletiku, a to i z širokého okolí. Na první
trénink po prázdninách přišlo přes
90 dětí, nejen z Radotína, Černošic či
Zbraslavi, ale i z Řitky nebo Jíloviště.
Úspěchů bylo dost a jsou i vidět.
Medaile z přeborů Prahy, umístění
družstva, pohled do celorepublikových tabulek. Jen pár jmen namátkou
– Michal Hošek má v kategorii „přípravka“ nejlepší republikové výkony
na 60 metrů, 150 metrů a v dálce (v jedenácti letech skočil 4,64 metrů) nebo
Adam Provazník. Ten patří ve stejné
věkové skupině mezi pět nejlepších
v republice, a to v běhu na 800 metrů
a v kriketu.
A co přinese rok 2013? „Věříme, že sezóna bude stejně dobrá, ne-li úspěšnější.
Uplyne totiž půl století, kdy se Luděk
Mach, František Rys, Alois Šoufek a Karel Winkler rozhodli založit atletiku
v Radotíně a díky nimž si i my můžeme
vychutnávat nádhery královny sportu
jen kousek od našich domovů,“ uzavřel
Petr Dubský, předseda oddílu atletiky
SC Radotín.
mrazivému počasí jsme v obou kategoriích překonaly účastnické rekordy,
těsně odolal jen rekord traťový. Velkou
radost jsme měli z účasti obou olympijských vítězů, pro nás organizátory

týdně, v létě venku, v zimě v hale.
Stačí vám běžné sportovní oblečení
a obuv, ostatní vybavení vám zapůjčíme. Nábor do družstev žáků (8 - 12 let)
a kadetů/kadetek (12 - 16 let) probíhají
v zimním období na pravidelných
trénincích ve sportovní hale v Radotíně (ul. U Starého stadionu) v pondělí
a ve čtvrtek vždy od 16 do 17 hod. Do

Když může být lední hokej, lední metaná, proč by nemohl být zimní pétanque? Tak alespoň usoudila jedenáctka
statečných, kteří se sešli v adventním
čase o sobotě 8. prosince na známém
radotínském boulovišti.
Přes slunečné počasí mráz, podporovaný ostrým větříkem, štípal, ale to
nikomu ze zapálených
boulařů nevadilo. Svoji roli též sehrál vysoce
kvalitní punč, který
z ajist i la rest au race
Amigos.
Jedenáct účastníků
se rozdělilo do čtyř
teamů, které svedly
často velice napínavé
a hodnotné boje. Do
turnaje suverénně
vstoupil favorizovaný team TarpanClan
(tedy favorizovali jej
zejména jeho vlastní
č le nové !) , k t e r ý s i
v prvním kole poradil s mužstvem
Lvů 13:4. V řadách Lvů působil i nejmladší účastník Honzík Pauk, který
statečně bojoval zima – nezima, aniž
měl s ohledem na věk přístup k punči! Ve druhém kole pak TarpanClani
v zápase s dalším favorizovaným (rodinným) teamem Amigos (v prvním
kole přehrál Mladé & Nezkrotné 13:1
0) neuvěřitelně prošustrovali vedení
7:0, aby výsledně neslavně prohráli
12:13. Psychicky nalomený team pak
v posledním zápase podlehl i partě
Mladí & Nezkrotní, kde zejména ne-

nápadný J. Štastný svým netradičním
stylem, odkoukaným od kulečníkových povalečů, svými zásahy vnějším
bekhendem rozvrátil již tak kolísající
řady soupeře. S ohledem na unikátnost daného sportovního podniku,
šlo o první zimní turnaj v pétanque
v historii Radotína, kterou jak známo

někteří datují již od 14. ledna r. 993,
a také vzhledem k relativně malému
počtu účastníků, uvádíme kompletní
výsledkovou listinu:
1. Amigos (Jana, Luděk a Marek
Haužvicovi), 2. Mladí & Nezkrotní
(Jarda Kadlec, Mirek Řehoř, Jan „H.“
Štastný), 3. TarpanClan (Petr Binhack,
Leša Leiský jh., Milan Mach), 4. Lvi
(Radek a Jan. Paukové) .
Závěrem jen poznámka: Všichni
účastníci se na závěrečném posezení
v Amigos shodli: Už se děsně těšíme
na sezónu 2013. Co vy?

Zimní turnaj WEBER CUP 2013 zahájen
Sešel se rok s rokem a opět je dlouhá
zimní fotbalová přestávka. Znovu bude
vyplněna zimním turnajem, který již
od počátku pořádá SC Radotín s vokovickou Aritmou. Letos to bude již po
sedmé. Nikdy se však nestalo, že by mezi
pořadateli byl rozdíl dvě soutěže.
Zatímco Aritma v létě vyhrála
Přebor a úspěšně startuje v divizi.
Radotínští v tomtéž ročníku neslavně
i divně sestoupili a jejich vystoupení
v A třídě zatím také není excelentní,
když přezimuje na třetí příčce, i když
s minimálním bodovým rozdílem.

shlédnout plejádu středočeských
a pražských mužstev, vidět jejich
posily, zaregistrovat změny v kádrech
a v neposlední řadě mít jistotu, že
budou svědky na danou dobu a podmínky, kvalitní kopané. Výsledkový
servis a program zápasů bude vyvěšen na hřišti v Radotíně i v restauraci
Bodlo a rovněž tomu tak bude i na
Aritmě. Závěrem jedna zajímavost.
Vítězství ve WEBER Cupu je velmi
přitažlivé, ale i velmi ošidné. SC Radotín v sezóně 2010 - 2011 (kdy v létě
vyhrál Přebor a do divize nepostoupil

Tento zimní turnaj je optimální příležitostí, jak se připravit na jarní boje
o návrat do pražského Přeboru.
A nyní k samotnému turnaji. Výběr
mužstev je exkluzivní a opět se pořadatelé setkali s nebývalým zájmem.
Z tohoto důvodu i hrací systém zůstává stejný jako loni. Tedy ve skupině
Aritma bude osm mužstev a ve skupině Radotín taktéž. Obě skupiny se
takto protnou až v posledním osmém
kole, kdy vítězové budou hrát o 1. místo, druzí ze skupin o 3. místo atd.
Nyní již k celkovému obsazení. Ve
skupině na Aritmě budou startovat
Hostouň, Velká Dobrá, Aritma, Slivenec, Louny, Zličín, Bílá Hora a Krč.
V Radotíně budou hrát Hvozdnice,
Zbraslav, ČAFC, Lety, Jíloviště, Braník, Doksy a samozřejmě domácí tým.
Jak vidno změny jsou proti loňsku
velké, když mezi startujícími chybí
např. Řeporyje, Nový Knín, Újezd
nad Lesy, Dukla B atd. Opětovně se
v naprosté většině zápasů podařilo
dodržet sobotu jako herní den, a tak
byla možnost zajít si již o víkendu
12.ledna na fotbal. Dále bude možné

jen z nedostatku fi nancí) skončil ve
WEBER Cupu hluboko v poli poražených. V sezóně 2011 - 2012 ( kdy v létě sestoupil do 1.A třídy) tuto zimní
soutěž suverénně vyhrál.

to byla velká čest, pro všechny účastníky ohromný zážitek. Bylo zajímavé
sledovat, jak je děti okukovaly, chodily
si pro autogramy na startovní čísla
a pak si svěřovaly své zážitky. Věřím,
že i díky dnešní olympijské inspiraci
zůstane u sportu a běhání více dětí
a sejdeme se s nimi třeba za rok na
31. Zbraslavském běhu,“ hodnotil
zdařilou akci ředitel závodu a starosta
Zbraslavi Aleš Háněl.

Radotínský softball hledá malé i větší posily
Máte týmového ducha a chuť hrát?
Přijďte si vyzkoušet nadhoz i pálku na
tréninky radotínského soballu. Hledáme
svišťata od 6 do 10 let, kadety a kadetky
od 10 do 15 i juniorky mezi 14 a 20 roky.
Soball je slavná pálková hra původem z Ameriky. Rozvíjí nejen tělesnou zdatnost a sportovní dovednosti
dětí – správné běhání, sílu, rychlost,
reakci, pružnost, pohybovou koordinaci, ale také strategické myšlení,
komunikaci a týmovou spolupráci.
Stejné je to v případě t-ballu, což je
obdoba hry pro malé hráče. Tréninky
jsou pro děti nejen zábavou, ale také
kvalitně stráveným volným časem
pod vedením trenérů s reprezentační
zkušeností. Radotínský so ball má
moderní so ballové hřiště, patřící
mezi nejlepší v ČR, a zázemí špičkového oddílu evropské úrovně, který
pravidelně vychovává hráčky pro
reprezentaci ČR. Tradice softballu
v Radotíně se začala psát v roce 1979,
v posledních letech se místní oddíl
pravidelně umísťuje na čele nejvyšších
soutěží. Tréninky se konají dvakrát

Paleta sportů na šestnáctce je pestřejší!

družstva juniorek mají možnost se přihlásit děvčata ve věku od 14 do 20 let.
Trénink družstva probíhá pravidelně
v tělocvičně ZŠ v Radotíně (ul. Loučanská) v úterý od 18.30 do 20 hod.
a ve čtvrtek od 17 do 18.30 hod.
Kontak: rostislav.hrych@cemix.cz

Zimní turnaj – WEBER CUP 2013
skupina Radotín
Zápasy SC Radotín a SK Zbraslav
12.1. 11.30 hod. Zbraslav – Braník
13.30 hod. Hvozdnice – Radotín
19.1. 9.30 hod. Radotín – Lety
15.30 hod. Doksy – Zbraslav
26.1. 15.30 hod. Zbraslav – Radotín,
2.2. 11.30 hod. Jíloviště – Zbraslav
13.30 hod. Radotín – Braník
9.2. 11.30 hod. Zbraslav – Hvozdnice
13.30 hod. Doksy – Radotín
16.2. 9.30 hod. ČAFC – Radotín
11.30 hod. Lety – Zbraslav
23.2. 13.30 hod. Zbraslav – ČAFC
15.30 hod. Radotín – Jíloviště
2.3. fi nálové kolo bude rozlosováno
a určeno dle výsledků obou skupin

Více na: www.scradotin.cz

Den bez smíchu je promarněný den!
Tohoto motta se hodlají držet v Kulturním středisku U Koruny. Proto všechny srdečně zvou ve čtvrtek 24. ledna od 19.00 hodin na klubovou scénu na představení IMPROSHOW.
Tento Kabaret splněných přání je určen pro všechny, kteří se chtějí dobře pobavit a mají rádi divadelní improvizaci. Představí se skupina Improvize. Mezi její členy patří i ti, kteří před
třinácti lety v České republice spoluzakládali Improligu. Inspirováni zápasy v improvizaci si v komorní sestavě zkoušejí další formy divadla, které vzniká bez přípravy, teď a tady, ve spolupráci s diváky.
Pro představu, co vlastně improvizace je a kde se tady vzala, přinášíme rozhovor s improvizátorkami Janou Machalíkovou a Hanou Malaníkovou, které odpovídají na otázky D. Radové.
Když jsem byla malá,tak jsem hrozně ráda dělala scénky na nějaké téma. Znamená to, že jsem improvizovala?
Ano, improvizace je nám všem velmi přirozená. Malé děti improvizují, protože neznají scénář života (my dospělí tomu říkáme životní konvence). Čím jsme starší, tím více upadáme do
předem daných životních „klišé“, a tím v sobě také často zabíjíme tvůrčí myšlení a fantazii. Proto nás tak baví improvizovat na jevišti - protože máme šanci zažít spolu s diváky radost ze
hry, z nečekaných souvislostí a překvapivých řešení.
Kde se improvizace vlastně vzala? Jak se dostala do divadla?
To je dávná historie, a možná i pravěk. Najít počátky improvizace je takřka nemožné. To, co se dá trochu mapovat, jsou novodobé formy improvizace. Traduje se, že herec Dudley Riggs
(1932) byl prvním umělcem, který se inspiroval návrhy publika a vytvářel na jejich základě improvizované skeče. Poslední dobou jsou hodně populární takzvané „divadelní sporty“. V roce
1988 proběhlo v Kanadě první mistrovství v improvizační komedii. U nás jsme založili první improvizační tým v roce 1999. Od té doby se počet týmů sdružených pod hlavičku Improligy
stále rozrůstá a forma zápasů v improvizaci s hokejovými pravidly u nás funguje už třináctým rokem. Tento divadelní sport postupně inspiroval jednotlivce i skupiny ke komornějším vystoupením pro menší počet improvizátorů, kterým jsme začali říkat improshow. Hrajeme je přibližně devátým rokem. Ale kromě Improligy a jejích odchovanců působí v Čechách mnoho
dalších improvizačních skupin a divadel. Improvizace je prostě lákavé dobrodružství.
Můžete nám říci, podle čeho se herci na jevišti orientují, když není předem dané, co mají dělat anebo říkat? Existují nějaká pravidla improvizace?
Ano, existují! Naštěstí, jinak by z toho snadno mohl vzniknout nepřehledný a nezajímavý chaos. Nejdůležitějším pravidlem je spolupráce. Opustit svůj vlastní nápad ve prospěch nápadu
partnera je ale někdy zatraceně těžké. Všichni si tak trochu myslíme, že ten náš nápad je lepší než kolegův... Máme pravidelné zkoušky, kterým říkáme tréninky, a na nich se právě učíme
neblokovat nápady od druhých (takzvaně přijímat nabídky), nepodbízet se publiku lacinými vtipy a pracovat s podněty, které se rodí ze situace (a ne servírovat předpřipravené vtipy).
Jak moc záleží na divácích?
Na divácích záleží hodně, ale na druhou stranu se na ně nedá vymlouvat. Mohou být našimi spoluhráči, ovlivnit průběh večera, rozhodnout o tom, jak bude příběh pokračovat... Ale nikdo
je k tomu nenutí. Začnou s námi hrát teprve, když sami budou chtít, až když je strhne naše vlastní chuť do hraní. A naopak, na nás je, abychom se nenechali strhnout tím tlakem na smích
za každou cenu. Odpustit si vulgární humor, i když mívá - obzvlášť v pozdních hodinách a u žíznivých diváků - zaručený úspěch.
Stalo se někdy vaší skupině, že vás diváci opravdu vykolejili nějakým požadavkem?
To se asi nestalo. Naše improshow se jmenuje Kabaret splněných přání, takže musíme ustát každé přání z publika. Ale překvapuje nás, jak často od diváků padají stejná témata. Při
zápasech je nejčastější téma pochopitelně rozhodčí. Žebříček dál vede záchod, mrkev, sauna nebo parlament. Snažíme se vždycky najít nějaké nečekané, neklišovité ztvárnění, ale
upřímně řečeno, třeba u té sauny jsme už trochu v koncích... Ale to je právě taky součást té schopnosti improvizovat. Umět najít pro stejné téma tisíckrát jiný příběh, který bude bavit
nás stejně jako diváky.
Co vás v improvizaci nejvíc baví a čeho se obáváte?
Asi nejvíc nás baví interakce s divákem a možnost pracovat tady a teď. Když opravdu nasloucháte partnerům na jevišti a pracujete s cizím nápadem, kolikrát žasnete, co z vás vyleze.
Werich říkal: Ucho se diví, co huba mluví. Každý z nás je úspěšný i jako sólista, ale pro nás je zážitek zapomenout na to, co umíme a co stoprocentně funguje, a jít do společné hry.
S vědomím, že nikdo neví, jak to dopadne. Je to adrenalin. Je to svoboda.
Čím vlastně jste v civilním životě?
Tři z nás jsou Zdravotními klauny, jeden je výtvarník-grafik a jeden lékař. Kdo je kdo necháme už na divácích.
Za rozhovor děkuje Dana Radová

Rekreační zařízení je po rekonstrukci
V říjnu 2011 byla Městskou částí Praha 16 zajištěna rozsáhlá oprava rekreačního objektu v obci Chroboly (okr. Prachatice),
který nabízí široké veřejnosti ubytování v klidné lokalitě malé vísky v šumavském předhůří.
Co je zde nového?
» pokoje po celkové rekonstrukci
» obnova společenské místnosti
» vybavení kuchyně (nový nábytek, kuchyňská linka, lednice)
» nová okna ve všech pokojích i kuchyni
» výměna podlahových krytin v obytných místnostech
» výkonnější topení v pokojích i společenské místnosti

K ubytování
» max. kapacita 13 osob
» 4 pokoje (2 čtyřlůžkové, 1 třílůžkový, 1 dvojlůžkový)
» cena 190 Kč za osobu a den
» pouhých 1 500 Kč za den při pronájmu celého objektu

Kde se dozvědět více (informace, rezervace, fotogalerie)?
www.praha16.eu/chroboly, v Kanceláři úřadu ÚMČ Praha 16 (Bc. Petra Mrázková), tel.: 234 128 202, e-mail: petra.mrazkova@praha16.eu

