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Slovo starosty

Zimní údržba 
2014-2015

V prosincovém čísle Novin Prahy 16 
jsme přinesli informaci o zimní údržbě 
v Radotíně, tentokrát se podíváme, jak 
probíhá v ostatních městských částech 
správního obvodu Praha 16.
Zbraslav
Při provádění zimní údržby místních 
komunikací ve správě MČ Praha – 
Zbraslav se oproti loňskému roku nic 
nezměnilo, postupuje se podle platného 
Plánu zimní údržby schváleného měst-
skou radou (najdete jej na radničních 

Podzim ve znamení stavebního ruchu
Opravený most, další část hotových 

sítí, další zateplené obecní domy a sta-
vebně připravené místo pro podzemní 
kontejnery. To vše se v Radotíně zvlád-
lo během podzimních měsíců.

Silniční můstek přes Radotínský 
potok v ulici Prvomájová se opravoval 
od 15. září. Ten den, ještě za obousměr-
ného provozu, firma BM Construction 
spol. s r.o. začala bourat jeho narušené 
krajové části. Posléze, když byly vedle 
říms bourány již i konstrukce zábrad-
lí, zde došlo k dočasné úpravě doprav-
ního režimu (zjednosměrnění).

Celá oprava obnášela otryskání 
původních konstrukčních část í , 
jejich doplnění novým armovaným 
betonem (výztuž říms je ocelová), 
přezdění kamenných křídel můstku 
a osazení nového zábradlí, a to i nad 
potrubí, které překlenuje potok v blíz-
kosti mostového tělesa. Upravena byla 
i přilehlá plocha zeleně. Rozpočet 

stanovený na 939 tisíc Kč bez DPH 
byl dodržen, stavba byla ale předána 

o něco později, až 5. prosince namísto 
původně stanoveného 15. listopadu, 
obousměrný průjezd se zde uvolnil 
27. listopadu. Důvodem tohoto posu-
nu byly nucené opravy železničního 
přejezdu a vedení objížďky přes most. 

Během posledního čtvrtletí proběh-
la i další část zateplování bytových 

objektů  na starém 
sídlišti. Nový plášť i za-
teplení střechy dostaly 
domy čp. 1065 až 1068 
v ulici Sídliště. Tento-
krát se zde pracovalo 
téměř až do Vánoc, 
f i rma Xedos s .r.o. 
mohla na jižní části 
domu začít pracovat 
teprve až po vyhníz-
dění ji ř iček, k teré 
obývaly místo pod 
střešní římsou. Stavba 
je  dokončena ,  do-

my mají nové zateplené fasády, nová 
vnější zábradlí, střechu i veškeré klem-
pířské prvky. Předání však proběhne 
až nyní – 16. ledna. Pohledově se zateplené 
budovy sjednotily s dříve dokončenými

Dalším z řady potřebných, kterým 
radotínská radnice pomohla v roce 
2014 formou cílené podpory na pořízení 
konkrétní zdravotní pomůcky, která jim 
ulehčí život, je 9měsíční Anežka. 

Finanční prostředky se podařilo 
vybrat na radotínském Burčákobraní 
konaném v sobotu 13. září. Zde byl 
zřízen infostánek městské části, na 
němž bylo možné dostat nejnovější 

informace z radnice, ale také při-
spět na sociální a zdravotní účely. 
Touto formou se podařilo vy-
brat 15 044 Kč a z vytipovaných 
potřebných byla vybrána tehdy 
půlroční Anežka. 

Holčička má vrozenou obou-
strannou středně těžkou vadu 
sluchu a od podzimu potřebuje 
speciální naslouchadla, která 
stojí více než 30 tisíc korun a na 
něž zdravotní pojišťovna přispěje 
5 tisíci korunami. Díky jednoden-
ní sbírce tak mladá rodina nebude 
muset doplácet tolik ze svého.  

Po nezbytném dotažení všech 
administrativních záležitostí ze 
strany lékařů a zdravotní po-
jišťovny bylo možné těsně před 
Vánocemi, v pátek 19. prosince, 
mezi maminkou Anežky a Měst-
skou částí Praha 16 zastoupenou 
starostou Mgr. Karlem Hanzlí-
kem podepsat darovací smlouvu. 
Finanční prostředky byly odeslá-
ny na účet rodiny 22. prosince.   

Poslední vánoční dárek

Zbraslav má ve svém čele zcela 
nové zástupce. Proto jsme požádali 
zvolené radní o zprávu do NP16 k tomu, 
jaké priority si kladou do roku 2015.
O „novoroční předsevzetí“ se s námi po-
dělila zástupkyně starostky Mgr. Micha-
ela Bernardová (100pro Zbraslav).  

V prvním měsíci po ustavujícím za-
stupitelstvu jsme se v novém složení za-
stupitelstva i rady MČ Praha-Zbraslav 
věnovali nejen zorientování v pře-
vzatých aktivitách, kauzách, in-
vestičních akcích, smlouvách atd.,

Priority Zbraslavi

Mám tu milou možnost, abych v prvním 
letošním vydání Novin Prahy 16 využil 
pravidelné redakční rubriky a popřál Vám 
všem, občanům z Radotína, Zbraslavi, 
Chuchle, Lipenců a Lochkova, rovněž 
i všem Vašim nejbližším do nového roku 
2015 hodně štěstí, velkou dávku optimismu, 
dobrou kondici a hlavně pevné zdraví, které 
je základem každého úspěchu jak v osob-
ním, tak i v profesním životě. Na místě je 
potřeba si popřát i vzájemné pochopení, 
úctu a lásku mezi sebou a od lidí, které máte 
rádi a kterých si vážíte. 

Světla a petardy novoročních silvestrov-
ských ohňostrojů pohasly a první vteřiny, 
hodiny a dny nového roku máme za sebou. 
Na sklonku starého roku snad každého 
z nás alespoň jednou napadla vedle bilan-
cování starého roku i otázka, jaký bude rok 
2015 a co nám přinese nových tři sta šedesát 
pět dní. Vedle osobních přání budou možná 
myšlenky v mnoha případech směřovat 
k otázkám vztahujícím se k celosvětovému 
či lokálnímu společenskému dění a ekono-
mické situaci. Z pohledu globální ekono-
miky je předpoklad lehce optimistický. Na 
mírném růstu hrubého domácího produktu 
a velmi nízké inflaci s rizikem deflace se 
shoduje řada významných institucí. Pro 
zadlužené ekonomiky to je problém, neboť 
skrytým cílem vládnoucích skupin je prá-
vě vygenerovat inflaci, která by postupně 
„požrala“ státní dluh. Jakým směrem se 
bude nakonec ubírat HDP v tomto roce, je 
tak trochu věštění z křišťálové koule. Další 
faktor, se kterým je letos potřeba počítat, 
je zvýšené geopolitické napětí. Vloni na 
jaře jsme předpokládali, že ukrajinská 
krize rychle odezní a Rusko s USA se dál 
budou jen škádlit, jako doposud. Nyní to 
vypadá, že rok 2014 bude možná zapsán 
jako počátek nové studené války. Drama-
tický dopad ekonomických sankcí, které 
oficiálně přiznalo již i samo Rusko, nabízí 
otázku, co s tím Kreml podnikne, když 
cena ropy spadla na polovinu? Do toho tu 
máme i další ohniska napětí. V prvé řadě 
samozvaný a nevyzpytatelný Islámský stát. 
Pokud v Řecku předčasné parlamentní vol-
by 25. ledna vyhraje koalice radikální levice 
Syriza, zastávající ideologii demokratického 
socialismu a antikapitalismu, hrozí Řecku 
reálně odtržení z eurozóny. Domýšlet, že 
by tato událost znamenala pravděpodobně 
počátek drolení evropského ekonomického 
uskupení, je na místě. A jistě se během roku 
objeví další problémy.

Přesto chci být optimistou a věřím, že 
prostřednictvím Novin Prahy 16 Vám 
v průběhu roku 2015 budeme moci přinášet 
jen dobré zprávy, a to především z nejbliž-
šího okolí. Jako v předchozích letech Vám, 
čtenářům, děkujeme za přízeň a podněty 
i za reakce, ať v kladné či kritické podobě. 
Velice si jich ceníme, neboť jsou inspirující 
a mají veliký význam pro naši další práci, je-
jímž cílem je podávat informační servis po 
správním obvodě „šestnáctky“. Budeme rádi 
i za další podněty. Úspěšný rok 2015.

Vstup do nového 
roku je mnohdy spo-
jován s řadou před-
sevzetí. U seriózních 
komunálních politiků 
je to v profesní poloze 
spojeno s řešením a 
realizací potřebných 
pr ior i t  pro  d a nou 
obec, město či měst-

skou část, které byly i v řadě případů součástí 
předvolebních slibů na podzim roku minulého.  
Priority se pak zohledňují v návrzích rozpočtů, 
eventuálně při přípravě podkladů a žádostí na 
čerpání prostředků ze strukturálních fondů a 
operačních programů.

Z důvodu, že ještě nebyl schválen rozpočet 
hl. m. Prahy, nastává pro všech sedmapadesát 
pražských městských částí, které v něm mají 
rozpočtovány dotační  prostředky, situace, že ani 
ony nemohou schválit svoje připravené rozpočty. 
Od 1. ledna 2015 se tak městské části musí řídit 
rozpočtovým provizoriem, které má i svá pravi-
dla především pro oblast výdajů. Začátek letoš-
ního roku je tedy rozdílný oproti předcházejícím 
rokům, ale nejedná se zase až tak o mimořádnou 
věc, která by zde v minulosti nebyla. 

Každopádně jsem rád, že se v návrhu rozpočtu 
MČ Praha 16, díky dlouhodobě dobrému hospo-
daření, bez závislosti na získání účelové dotace 
od hl. m. Prahy, podařilo odsouhlasit finanční 
prostředky na několik důležitých záležitostí, na-
příklad na pokračování zateplování a snižování 
energetické náročnosti dalších obecních objektů 
na Sídlišti, vyčlenit důležité prostředky na poří-
zení a instalaci technologie na minimalizaci vý-
skytu radonu v některých bytech, kde byla měře-
ními registrována vyšší koncentrace plynu, dále 
vázat finanční prostředky, které jsou nutným 
podílem městské části při čerpání prostředků 
ze strukturálních fondů a operačních programů. 
Díky nim např. bude nejpozději do začátku jara 
v centrálních lokalitách Radotína zhotoveno pět 
moderních podzemních kontejnerových stano-
višť na separovaný odpad. V rozpočtu je mimo 
jiné opět i myšleno na rozvoj a podporu kulturně 
spolkového dění a i na výraznou podporu čin-
nosti radotínských volnočasových organizací 
formou grantového řízení. 

Velkou snahou je, aby v připravovaném 
rozpočtu hl. m. Prahy, který bude z hlediska  
komplikovanosti jeho projednávání současnou 
vládnoucí koalicí schválen pravděpodobně až 
v únoru, byly v konkrétních kapitolách fixová-
ny potřeby radotínské radnice, přesněji řečeno 
občanů. Je to především pokračování další eta-
py budování technické vybavenosti (dešťové a 
splaškové kanalizace), a to na dokončení v ulici 
Otínské a zahájení realizace v ulici Lošetické 
s projekční přípravou Zderazské ulice. Jednou 
z nejvýznamnějších priorit je deponování 
prostředků na zahájení výstavby opatření proti 
povodni v Šárově kole, kde je v rámci uvedené 
akce rovněž snahou zvýšit bezpečnost provozu  
výstavbou chodníku. Chceme také v součin-
nosti s hl. m. Prahou zajistit prostředky na pro-
jekční část přípravy nové lávky přes Berounku.  
V roce 2015 je před námi ale i celá řada dalších 
úkolů a cílů, o kterých se dočtete v následují-
cích vydáních Novin Prahy 16. 

Všechno nejlepší v novém roce 2015 přeje



Pražské stavební předpisy I.
Požadavky na vzájemné odstupy 

staveb a odstupy staveb od hranic 
pozemků podle Pražských stavebních 
předpisů.

Dne 15.7.2014 Rada hlavního města 
Prahy schválila Nařízení č. 11/2014 Sb. 
hl. m. Prahy, kterým se stanovují 
obecné požadavky na využívání úze-
mí a technické požadavky na stavby 
v hlavním městě Praze (pražské 
stavební předpisy). Toto na-
řízení nabylo účinnosti dne 
1.10.2014 a nahradilo dosa-
vadní vyhlášku č. 26/1999 
Sb. hl. m. Prahy, o obecných 
technických požadavcích na 
výstavbu v hlavním městě 
Praze vyhláška OTPP).

Tento článek se zaměřuje na jeden 
z požadavků stanovených novým 
právním předpisem, konkrétně na 
pravidla pro odstupy staveb od okol-
ních budov, odstupy staveb od hrani-
ce pozemku a pravidla pro výstavbu 
při hranici pozemku. Současně je 
v článku stručně popsáno, jak byla 
daná problematika řešena ve vyhlášce 
OTPP.

Odstupy od okolních budov - § 28 
Pražských stavebních předpisů

Stavba musí bý t umístěna tak, 
aby měla dostatečný odstup od 
oken obytných místností stávajících 
okolních budov. Odstupy staveb jsou 
ponechány jako dříve v poměru 1:1, 
ale aplikují se pouze na okna obyt-
ných místností stávajících budov jako 
ochrana volného pohledu na oblohu. 
Základní požadavek na odstupy je 
stanoven tzv. odstupovým úhlem, 
který chrání stávající zástavbu před 
nepřiměřeným zastíněním navrhova-
nými budovami.

Regulace odstupů od okolních 
budov se vztahuje na jednotlivá 
okna obytných místností, nikoli na 
celou fasádu nebo stavbu. Principem 
regulace je odstupový úhel, který 
vymezuje volný prostor před oknem, 
a to kombinací půdorysné výseče 
45° a vertikálního limitu v úhlu 45°. 
Výseč lze orientovat libovolným smě-
rem, nelze ji však přiblížit k fasádě 
posuzovaného okna na méně než 25° 
a sčítat z částí. Zároveň jsou specifi-
kovány typy překážek, které nesmí 
omezit volný prostor (za překážku se 
považuje budova nebo její část, opěr-
ná zeď nebo jiná zeď či okolní terén).

Pro posouzení odstupového úhlu se 
použije kontrolní bod ve středu okna 
v úrovni fasády ve výšce parapetu 
nebo ve výšce 1 m nad úrovní pod-
lahy příslušné místnosti. Je-li v pří-
slušné místnosti více než jedno okno, 
posuzuje se to, které je dle rozměrů 
rozhodující pro kontakt s okolím.

Splnění odstupového úhlu lze pro-
kázat za pomoci diagramu odstupo-
vého úhlu, způsob užití diagramu je 
v Pražských stavebních předpisech 
podrobně popsán, diagram v plném 
měřítku ve formátu A4 je ke stažení 
na www.iprpraha.cz/psp.

Požadavek na odstup se neuplatní, 
pokud by znemožnil splnění podmí-
nek prostorové regulace stanovené 
územním nebo regulačním plánem 
nebo znemožnil zástavbu v souladu 
se stavební čárou. 

Dosavadní právní úprava:
Požadavky na vzájemné odstupy 

staveb řeší vyhláška OTPP v čl. 8. Vy-
hláška OTPP hájí obdobný zájem jako 
Pražské stavební předpisy – chránit 
prostorový standard před okny obyt-
ných místností. Z vyhlášky OTPP 
vyplývá: Jsou-li v některé z proti-
lehlých stěn sousedících staveb pro 
bydlení okna z obytných místností, 
musí být odstup staveb roven ales-
poň výšce vyšší z protilehlých stěn, 
s výjimkou vzájemných odstupů 
staveb rodinných domů. Vytvářejí-
-li rodinné domy mezi sebou volný 
prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí 
být menší než 7 m. Vzdálenost mezi 

rodinnými domy může být snížena až 
na 4 m, pokud v žádné z protilehlých 
stěn nejsou okna obytných místností.
Odstupy staveb a pravidla pro vý-
stavbu při hranici pozemku  - § 29 
Pražských stavebních předpisů

Odstupy od hranice pozemku a pra-
vidla pro umisťování staveb při hrani-
ci pozemku se uplatní výhradně při 
umisťování staveb při hranici se sou-

sedními zastavěnými po-
zemky a pozemky určenými 
k zastavění. Na hranici 
s veřejným prostranstvím 
a vodními plochami se 
požadované odstupy neu-
platňují.

Pražské stavební předpi-
sy stanoví minimální odstup 3 m od 
hranice pozemku, zároveň je však 
definována řada situací, ve kterých se 
základní pravidlo neuplatní:
» v případech, kde by splnění poža-
davku na odstup zabránilo splnění 
požadavku vyplývajícímu ze stavební 
čáry nebo požadavku z územního 
nebo regulačního plánu,
» v místech, kde je zástavba na hrani-
ci pozemku v místě obvyklá, odpoví-
dá charakteru lokality nebo vyplývá 
z parcelace,
» v rámci společně řešeného celku,
» v případech, kde stavba při hranici 
pozemku nepřesáhne výšku 2,5 m 
(běžně je tedy umožněno umisťovat 
na hranici pozemku oplocení a drob-
né zahradní stavby),
» při umisťování menších staveb 
nebo částí staveb, ty však musí spl-
nit předepsaný výškový limit 3,5 m 
a zároveň limit délky hrany přiléha-
jící k jednomu sousednímu pozemku 
9 m a ke všem sousedním pozemkům 
15 m. Tyto podmínky musí být splně-
ny v součtu pro všechny stavby nově 
umisťované i stávající.

Nad rámce těchto situací je stano-
ven výčet prvků a částí staveb, které 
mohou odstup překročit. Minimální 
odstup od hranice pozemku může 
překročit střecha maximálně o 0,5 m, 
dodatečné zateplení budovy maxi-
málně o 0,25 m a podzemní část stav-
by až k hranici pozemku.

Pokud má být stavba umístěna 
na hranici pozemku, nesmí být ve 
stěně umisťované stavby orientované 
k sousednímu pozemku žádné sta-
vební otvory a musí být zabráněno 
stékání vody a pádu sněhu na soused-
ní pozemek.
Dosavadní právní úprava:

Požadavky na odstupy staveb od 
hranic řeší dosavadní právní předpis 
v čl. 8. Požadavky na odstupy od hra-
nice byly stanoveny pouze pro rodin-
né domy a doplňkové stavby k nim. 
Z vyhlášky OTPP vyplývá: Vytváře-
jí-li rodinné domy mezi sebou volný 
prostor, nesmí být vzdálenost od 
společných hranic pozemků menší 
než 3 m, přitom vzdálenost vnějšího 
okraje střech od této hranice nesmí 
být menší než 2 m. Vzdálenost stavby 
samostatné garáže, staveb plnících 
doplňkovou funkci k rodinnému 
bydlení a stavba pro podnikatelskou 
činnost na pozemku rodinného 
domu od společných hranic pozem-
ků rodinných domů nesmí být menší 
než 1,5 m; přitom vzdálenost vnějšího 
okraje střech od této hranice nesmí 
být menší než 1 m.

Volná pracovní místa. Rada městské části 
Praha 16 rozhodla v prosinci vyhlásit dvě 
výběrová řízení na obsazení vedoucích 
pozic. Poprvé se jedná o nabídku 
pracovního místa vedoucí Místní knihovny 
Radotín a podruhé jde o obsazení postu 
vedoucí Odboru občansko správního 
Úřadu městské části Praha 16. Nástup do 
pracovního poměru je v obou případech 
stanoven od 1. března 2015. Zájemci mohou 
podat přihlášky v termínu do 2. února 
2015 do 12.00 hodin. Úřad městské části 
Praha 16 v lednu vyhlásil výběrové 
řízení na obsazení pracovního místa 
referent/referentka Odboru sociálního, 
Úsek sociálně právní ochrany dětí. Jedná 
se o pracovní poměr na dobu neurčitou 
s nástupem od 2. února 2015. Zájemci 
mohou podat přihlášky v termínu do 
26. ledna 2015 do 12.00 hodin. Podmínkou 
je odborná kvalifikace dle ustanovení § 110 
zákona č. 108/2006, o sociálních službách, 
v platném znění. Bližší informace ke všem 
třem výběrovým řízením jsou k dispozici 
na Praha16.eu v odkazu Úřad – Volná 
místa, na úřední desce i na informačních 
tabulích v Radotíně.
Uzavírka v ulici Otínská. V rámci 
pokračování stavby „č. 3082 TV Radotín“ 
je až do 8. června 2015 realizována 
úplná uzavírka v ulici Otínská (v úseku: 
Jelenovská - čp. 988/8). Objízdná trasa 
je vedena ulicemi  Karlická, Zderazská 
a Otínská. Zhotovitelem stavby je spol. 
Čermák a Hrachovec a.s.
Granty ke zlepšení životního prostředí. 
Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 3289 
ze dne 19. 12. 2014 schválila vyhlášení 
grantového řízení na podporu projektů 
ke zlepšení stavu životního prostředí 
hl. m. Prahy pro rok 2015. Toto usnesení 
včetně tex tu v yh lášení grantového 
řízení a formulářů pro podání žádosti 
lze stáhnout na internetovém portálu 
hl. m. Prahy www.praha.eu – záložka 
„O městě“, položka „Finance – Dotace a 
granty“, dále poslední odrážka – „Životní 
prostředí a energetika“ – Grantové řízení 
pro rok 2015 (s ukončením v roce 2016). 
S materiálem je možné se seznámit 
v úředních hodinách a po telefonické 
dohodě i mimo ně na Oddělení životního 
prostředí Odboru výstavby, dopravy 
a životního prostředí ÚMČ Praha 16, 
Václava Balého 23, 2. patro, č. dveří 23, 
tel.: 234 128 430. Ukončení přijímání žádostí 
je stanoveno na 21. leden 2015.
P + R nabízí volná místa. Poté, co 
o d  1 .  z á ř í  2 014  d o š l o  k  o p ě t o v n é  
změně v režimu užívání městského 
parkoviště P + R v Prvomájové ulici, 
bylo 20 z 57 zdejších parkovacích míst opět 
vyčleněno pro rezidenty. V souvislosti s tím 
jsme informovali, že o místa projevili zájem 
původní nájemci. Z 20 jich však podepsalo 
nakonec smlouvu se společností Besiko 
Real, s.r.o. pouze 11, zbývající rezidenční 
místa tedy byla na sklonku roku 2014 
volná. Měsíční předplatné parkovného na 
smluvně přidělená rezidenční stání je 
pro soukromé osobní vozy 500 Kč a pro 
firemní vozy a TAXI 800 Kč. V případě 
zájmu se obracejte přímo na místě na 
správce parkoviště.
Stěhová ní na Mag istrátu .  Odbor 
dopravněsprávních činností Magistrátu 
hl. m. Prahy se přestěhoval na novou 
adresu do Business Centra Vyšehrad 
(BCV), Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4, 
PSČ 140 08. Dostanete se sem metrem linky 
C do stanice Vyšehrad, parkování osobními 
vozy je možné v podzemních garážích a 
je po 15 minutách zpoplatněno. Odlou-
čených pracovišť odboru se stěhování
nijak nedotklo (Nad Vršovskou horou, 
Osiková, Jeremiášova, Na Výběžku). 
Informace k provozu všech pracovišť 
získáte na infolince 12 444, informace 
k registru řidičů tel. : 236 005 490, 
k registru vozidel pak na lince 236 005 491. 
Nově najdete Oddělení přestupkového 
řízení (původně v Korunní ulici, Praha 10) 
ve 2. patře BCV, Oddělení správního řízení 
(dříve v Jungmannově ulici) hledejte ve 
4. patře BCV. Přepážkové haly registru 
řidičů a registru vozidel se nachází 
v přízemí budovy. Úřední doba registru 
řidičů je od pondělí do čtvrtka v době od 
7 do 19 hodin, v pátek od 7 do 11 hodin. 
Registr vozidel je otevřen od pondělí do 
středy v době od 7.45 do 17 hodin, v úterý 
a ve čtvrtek 7 až 15.30 hodin a v pátek 
7 až 11 hodin. Dále se v budově nachází 
např. oddělení techniků, podatelna 
MHMP nebo pokladna.

Více o škole na www.chc.cz 

Jazyková škola Channel
Crossings opět oceněna

tak navázala na ocenění Vzdělávací in-
stituce roku, které získala v roce 2013. 

Všechna tato ocenění získala na 
základě kvality poskytova-
ných služeb, orientace na 
zákazníka, tvorby vlastních 
produktů, rozvoje lektorů, 
přínosu trhu dalšího vzdělá-
vání, etického chování a sa-
mozřejmě také referencí.  

Hledanou „vyhmátli“ strážníci
30. listopadu ve 13.50 hod. hlídka MP prováděla běžnou hlídkovou činnost 
v lokalitě Šárovo kolo v Radotíně. Při kontrole nemovitostí zpozorovala v okolí 
opuštěné chaty č.ev. 2167 skupinu pěti sociálně nepřizpůsobivých osob. Hlídka 
provedla kontrolu a následnou lustraci všech přítomných osob, při které vyšlo 
najevo, že jedna žena se nachází v databázi osob hledaných Policií ČR. Žena 
byla následně předvedena na místní oddělení Policie ČR v Radotíně a předána 
k přijetí dalších opatření.
Táboření se prodražilo
Běžnou kontrolní činnost prováděla motorizovaná hlídka strážníků 6.12.2014 ve 
20.30 hod. v Malé Chuchli. Při průjezdu ulicí Zbraslavská zpozorovali nad silni-
cí v lese postavený stan. Hlídka provedla jeho kontrolu a probudila zde spícího 
muže, který následně odmítal prokázat svoji totožnost a poskytnout nezbytnou 
součinnost k prokázání totožnosti. Muž byl proto předveden na místní oddělení 
Policie ČR Barrandov za účelem zjištění totožnosti. Následně mu byla udělena 
bloková pokuta ve výši 1000 Kč za nepovolené stanování na území hl. m. Prahy 
mimo určená tábořiště.

s t ránkách w w w.mc-zbras lav.cz) .
Motoristické komunikace ve správě 

MČ Praha – Zbraslav (komunikace 
III. a IV. třídy) jsou udržovány pluho-
váním a posypem. Rozděleny jsou dle 
jejich charakteru a důležitosti do dvou 
pořadí údržby. V prvním pořadí jsou 
místní komunikace III. nebo IV. třídy, 
dopravně důležité spojující nebo nava-
zující na komunikace, po nichž je ve-
dena dopravní zátěž veřejné hromadné 
dopravy či příjezdy ke zdravotnickým 
zařízením a místní komunikace zajiš-
ťující obslužnost školských zařízení. Ve 
druhém pořadí jsou svažité a ostatní 
místní komunikace III. a IV. třídy. 
K jednotlivým okruhům jsou stanoveny 
časové limity, ve kterých musí dojít nej-
prve ke zmírnění a následně k odstraně-
ní závad ve sjízdnosti komunikace. Tyto 
časové limity vychází z platné legislati-
vy. Městská část Praha – Zbraslav tak 
udržuje zhruba 30 km komunikací. 

Komunikace pro pěší ve správě 
MČ Praha – Zbraslav (chodníky, stezky 
pro pěší) jsou rozděleny na ty, na nichž 
se zimní údržba provádí, a na komu-
nikace, které jsou ze zimní údržby 
vyřazeny v souladu s nařízením Rady 
hl. m. Prahy č. 18/2010, o vymezení 
úseků místních komunikací, na kterých 
se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost od-
straňováním sněhu a náledí.

Důvodem, proč městská část neudr-
žuje všechny úseky spravovaných ko-
munikací pro pěší, je podle vedoucího 
Odboru místního hospodářství Štěpána 
Vacka, DiS. zejména vysoká finanční 
zátěž a obrovský rozsah ploch, na nichž 
je velmi obtížné zajistit technicky údrž-
bu. Závady ve schůdnosti se odstraňují 
v rozsahu chodníku, který slouží vý-
hradně k chůzi. I chodníky jsou po-
dobně jako motoristické komunikace 
rozděleny do dvou pořadí údržby.

Zimní údržbu komunikací ve správě 
MČ Praha – Zbraslav provádí pracov-
níci Odboru místního hospodářství za-
řazení do Oddělení komunálních služeb 
a externí dodavatelé dle rozdělení, které 
je součástí „plánu“.
Velká Chuchle
Zimní údržba ve Velké Chuchli byla 
zahájena v pondělí 1. prosince 2014. Po-
stupuje se dle Plánu zimní údržby, který 
je zveřejněn na webu www.chuchle.cz.  

Chodníky i místní a účelové komu-
nikace jsou rozděleny dle pořadí důleži-
tosti, schůdnost a sjízdnost je zajišťová-

Zimní údržba 
2014-2015

Radotínská jazyková škola, která 
letos oslaví 22 let na trhu, měla úspěš-
ný závěr roku. 

V říjnu se na ni usmálo štěstí 
v soutěži Národní cena 
kariérového poradenství, 
kde uspěla s projektem Fit 
for flexi, a v listopadu se 
majitelce Lence Doležalové 
Pavilkové podařilo získat 
3. místo v soutěži Ocenění 
českých podnikatelek v ka-
tegorii středně velká společnost. Škola 

na dle potřeby v pracovních dnech od 6 
do 16 hodin, o víkendech a svátcích dle 
pokynů řídícího štábu. K zabezpečení 
svépomocného provádění zimní údržby 
chodníků občany Velké a Malé Chuchle 
byla zřízena tři odběrná místa s volně 
přístupným posypovým materiálem 
umístěným v ulicích Dubnická, Nad 
Drahou a V Lázních.

Tajemník místního úřadu Ing. Vi-
lém Schulz na chuchelských webových 
stránkách požádal řidiče a majitele 
osobních automobilů o toleranci, sho-
vívavost a umožnění průjezdu úklidové 
technice v ulicích s užším profilem, 
např. Pod Akáty, Na Mrázovce, Nad 
Drahou a v dalších. Znamená to hlav-
ně zachování jízdního pruhu o šířce 
2,2 metru tak, aby tudy mohl projet 
pluh odklízející sníh. Ostatní občany 
požádal o pomoc a spolupráci při úkli-
du sněhu či námrazy z chodníků, které 
přiléhají k jejich nemovitostem podle 
jejich osobních možností. 
Lipence
Ani v Lipencích nedojde proti loňské 
zimě k žádným zásadním změnám. 
Hlavní ulice Josefa Houdka – Černo-
šická a Jílovišťská jsou ve správě praž-
ské TSK. Dvoučlenná technická četa 
vyjíždí dle potřeby, jeden provádí 
údržbu silnic, druhý chodníků. Údrž-
ba je zajišťována pouze v centru obce, 
do okrajových částí se vyjíždí jen na 
nebezpečná místa a v případě nahlášení 
závad ve sjízdnosti, jak Novinám Prahy 
16 potvrdil hlavní technik Jan Matějka 
(telefon 257 921 167). „Preferovány jsou 
trasy k autobusovým zastávkám, ostat-
ní až následně,“ uvedl starosta Michal 
Popek. V případě nadměrných sněho-
vých přívalů si na výpomoc najímají 
techniku z DPS Zbraslav.
Lochkov
„Zimní údržba bude probíhat tak, 
jak jsou naši občané zvyklí,“ říká Eva 
Filipová, zástupkyně lochkovského 
starosty. Při sněhové nadílce vyje-
dou v brzkých ranních hodinách dva 
stroje – traktor s radlicí a sypačem 
a menší stroj Avant též s radlicí. Povrch 
ulic se sype drobným kamínkem, ve 
výjimečných případech solí. Časový 
harmonogram je dán polohou městské 
části, jako první se vyjíždí do kopco-
vitých úseků místních komunikací 
a poté následují další úseky. Nejdříve 
jsou na řadě přístupové cesty k MHD 
a pak další. Při menší vrstvě sněhu se 
operativně řeší úklid chodníků strojo-
vým vymetáním. „Věříme, že bude vše 
fungovat ke spokojenosti našich obča-
nů,“ uvádí místostarostka Filipová.

Prohlášení primátorky hl. m. Prahy 
Adriany Krnáčové k PSP (ze dne 
17.12.2014)

„Po mém dnešním jednání s mi-
nistryní pro místní rozvoj Karlou 
Šlechtovou nás čeká nelehký úkol. 
Máme přibližně půl roku na to, 
aby se zpracovala novela Pražských 
stavebních předpisů (PSP). Paní mi-
nistryně mne informovala, že hodlá 
pozastavit platnost současných PSP. 
Praha se bude do přijetí nových 
předpisů řídit obecnými předpisy.“ 
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Podzim ve znamení...
objekty čp. 1061 až 1063. Na jaře ještě 
budou dokončeny úpravy trávníků 
poškozených během výstavby. Původ-
ní cenová nabídka (3,978 milionu Kč) 
byla dodržena.

Od jara probíhala výstavba inže-
nýrských sítí a komunikací v oblasti 
„Na Viničkách“, konkrétně v ulicích 
Dehtínská (v několika etapách, posled-

ní z nich zahrnula celý podzim) a Ja-
vořická, a v ulici Jelenovská. O něco 
později, v červenci, zahájila společnost 
Čermák a Hrachovec a.s. práce v Otín-
ské směrem od urnového háje vzhůru. 
Investorem těchto akcí je hl. m. Praha, 
přesto se zde podařilo dohodnout 
změny oproti původnímu projektu: 
na žádost obyvatel se měnily šířkové 
parametry vozovky a chodníků, u čás-

ti z nich i povrch. Prodloužilo se tak 
ovšem dokončení, a to až do prosince.

Další část výstavby infrastruktu-
ry Otínské byla zahájena 6. ledna, 
předběžně je termín dokončení prací 
stanoven na 8. června. V tomto ter-
mínu zde také platí úplná dopravní 
uzavírka v úseku od křižovatky s ulicí 
Jelenovská až po čp. 988/8 s objízdnou 
trasou ulicemi Karlická, Zderazská 

a Otínská. Do poloviny 
roku by zde technická 
vybavenost měla být 
hotová až po horizont. 
Od místa, kde se ulice 
sklání opačným smě-
rem, musí být vybudo-
vání kanalizace spojeno 
s výstavbou sítí ve Zde-
razské. Předběžně na 
ni bylo pro letošní rok 
přislíbeno 50 milionů 
z pražského rozpočtu, 
zda bude tato položka 
schválena, však dopo-
sud není jasné (pražské 

zastupitelstvo prozatím schválilo pouze 
rozpočtové provizorium – pozn. red.). 

Další stavby jsou rozpracované: díky 
úspěšné žádosti o grant s názvem „Čis-
tý Radotín – vybudování podzemních 
kontejnerů pro zlepšení systému třídě-
ní komunálního odpadu“ vznikají prv-
ní zdejší podzemní stanoviště na tří-
děný odpad. Bude jich pět: na náměstí 
Osvoboditelů mezi nákupním centrem 

a ulicí Na Betonce, na Sídlišti poblíž 
restaurace Na Viničkách a na Horymí-
rově náměstí budou mít sestavu pro 
papír, sklo a plast, další dvě – naproti 
zdravotnickému zařízení (na místě, 
kde dosud stály popelnice na směsný 
odpad) a v Prvomájové ulici u křižo-
vatky s Vinohrady – k tomu budou mít 
navíc i kontejner na tetrapak. Původně 
se počítalo s tím, že vše bude hotovo 
do konce roku, ale vzhledem k tomu, 
že společnost EKIS narazila na dvou 
místech v průběhu hloubení výkopu 
na kabelová vedení umístěná jinde, než 
byla zakreslena, došlo k 24. listopadu 
k přerušení běhu lhůty realizace díla 
do doby, než správci kabelových vedení 
zajistí jejich přeložení. Do konce ledna 
by však radotínská podzemní pětka 
měla být hotová, pak bude ještě třeba 
zajistit svozovou firmu, která bude 
schopna tyto kontejnery vyvážet. 

Přibližně pět let poté, co bylo při-
slíbeno rozšíření veřejného osvětlení 
do „staré“ Výpadové, tedy na příjez-
dovou cestu k bytovým domům u ře-
ky, se v samém závěru roku podařilo 
jeho vybudování začlenit mezi inves-
tiční akce plně hrazené Městskou 
částí Praha 16.

V ulici přibylo 10 nových světel, ty 
firma MIKU dokončila v předstihu, 
svítí pěším na cestu již od 19. prosin-
ce.  Kompletní rekonstrukci chodníku 
chybí ještě svrchní koberec, pokud bude 
počasí vhodné pro jeho pokládku, mělo 
by být vše dokončeno v průběhu tohoto 
měsíce.  

O tomto sportu tu již v našem seriálu 
řeč byla – v květnu jsme se ohlédli za 
uplynulými ročníky Memoriálu Aleše Hřebeského. Poslední díl věnujeme lakrosu jako takovému.
Původní hra indiánského kmene Irokézů zakotvila v Radotíně na počátku osmdesátých let. Lacrosse Club Custodes 
Radotín (LCC) byl založen v září roku 1980, původně se zúčastnil ligy v jednoručním, tzv. českém lakrosu.
Po deseti letech bez vlastního zázemí se stal součástí Sokola Radotín, kde dnes má vlastní arénu a několik oddílů –
od dětských po seniorské. Povětšinou velmi úspěšné.

Sport v Radotíně - LAKROS

Zápas v Černošicích (kde mužstvo 
i trénovalo) v roce 1986

Tamtéž o dva roky později, foceno po zápase

Muži LCC v radotínských říčních lázních

Zápas s Malešicemi koncem 80. let v hale 
na Štvanici, která je již jen vzpomínkou

První podoba 
radotínské 
lakrosové arény, 
otvírala se na 
podzim 2000

A ještě jednou v Černošicích, 
tentokrát je fotografie 
z utkání se Švédy v roce 1991

Šatny v sokolovně sloužily během 
výstavby hřiště současně i jako 
sklad (rok 2001)

Březen 2001 – V tomto roce dostala plocha nový povrch, na fotografii 
je vidět i nově navrstvené náspy pro budoucí tribuny. Ty první byly 
provizorně sestaveny z lešení

Hráči z Tokia při nástupu prvního mezinárodně obsazeného turnaje 
v roce 2001

Na veteránském 
turnaji v roce 2009
se původní sestava 
sešla po 25 letech

Priority Zbraslavi
ale zároveň i plánování projektů tak, jak 
jsme si vytyčili v rámci priorit, definova-
ných během volební kampaně. 

Naším cílem je pracovat na pěti zá-
kladních tématech, obsahujících podté-
mata, jejichž podrobný výčet lze najít na 
www.100prozbraslav.cz. Těmi hlavními 
jsou veřejný prostor, otevřená radnice, 
komunitní život, školství a zdravotnic-
tví a laguny, řeky, nábřeží. Na uskuteč-
nění každé z priorit jsme již začali pracovat 
a současně plánujeme projekty pro jejich 
úspěšnou realizaci. Co chystáme aktuálně? 
Veřejný prostor – se zapojením veřejnosti 
a místních spolků připravujeme vylepšení 
systému svozu tříděného odpadu, iniciovali 
jsme místní organizace k oživení náměstí 
a nábřeží společně zorganizovanými Zbra-
slavskými jarmarky a chystáme projekt, 
jak v podobných aktivitách pokračovat. 
Připravujeme projekty pro navázání větší 
spolupráce s městskou policií (preventivní 
programy a lokalizace „krizových“ míst), 
posilující bezpečnost na Zbraslavi. Zabývá-
me se opatřeními pro zvýšení bezpečnosti 
chodců (zlepšení osvětlení přechodů pro 
chodce). 
Otevřená radnice – již na ustavujícím 
zastupitelstvu jsme prosadili „lidštější“ 
možnost interpelací veřejnosti a jmenovité 
zaznamenání, jak který zastupitel hlasoval. 
Zavedli jsme zveřejňování schůzek, které 
uskuteční radní, a iniciovali jsme širokou 
veřejnost pro práci v komisích (poradních 
orgánech rady), přičemž většina z nich 
pracuje již od prosince 2014. Připravu-
jeme projekt otevřená data pro web MČ 
(uveřejňování výběrových řízení a smluv, 
rozk l ikávací rozpočet) a informační 
strategii MČ (web, Zbraslavské noviny). 

Komunitní život – připravujeme oslavy 
900 let Zbraslavi a 600. výročí upálení 
J. Husa – Rok pro Zbraslav, do kterého 
zapojujeme veřejnost i místní spolky a or-
ganizace, dále projekt sociální služby pro 
Zbraslav, pracujeme na nových grantových 
pravidlech a podpoře grantových projektů, 
připravujeme se na zavedení Komunitního 
plánování a agendy MA 21 pro naši měst-
skou část. 
Školství a zdravotnictví – zajistili jsme 
hospodárný postup při realizaci přístavby 
místní ZŠ, začali jsme jednání, týkající se 
zkvalitnění lékařské pohotovostní služby 
a jednání s majiteli objektů, v nichž se naše 
školská a zdravotnická zařízení nacházejí 
a kde usilujeme o optimalizaci provozu. 
Laguny, řeky, nábřeží – uskutečnili jsme 
první schůzky s organizacemi a jednotlivci, 
kteří mají zájem řešit situaci (především 
v oblasti soutoku Vltavy a Berounky), a to 
jak s cílem zabránění krizovým stavům 
(skládka, těžba štěrkopísku, povodně), 
tak plánování veřejně prospěšných aktivit 
v místě soutoku a nábřeží. 

Správa Zbraslavi, to nejsou jen priori-
ty, ale také každodenní práce na řešení 
nutností, které by v obci, jako je ta naše, 
měly být již vyřešeny (cesty, kanalizace, 
správa majetku atd.). Těšíme se, že se nám 
podaří nejen odvalit balvan záležitostí, 
které na Zbraslavi chybí, ale také zreali-
zovat nápady, jež vychází z potřeby našich 
občanů - žít pěkný život v místě, které má 
nejen silnou historii, ale i potenciál pro 
zajímavou přítomnost a budoucnost. Bez 
místních spoluobčanů by se nám naše 
záměry nemohly podařit, a proto je znovu 
vyzýváme, aby spolu s námi zůstali aktiv-
ní ve spolupráci a prosazení svých ideálů 
pro Zbraslav. 



Hudební projekt jazzového saxofo-
nisty Štěpána Markoviče v doprovodu 
funky kapely Gipsy Groove budeme 
moci přivítat v Kulturním středisku 
U Koruny již 23. ledna.

Štěpán Markovič Gipsy Groove má 
zvláštní místo v seznamu koncertních 
projektů i v diskografii jazzmana Ště-

pána Markoviče. Jejich společné mu-
zicírování bylo původně „krokem do 
neznáma“. I přesto se okamžitě projekt 
ve sledovanosti hudebních odborníků 
ocitl na velmi viditelných příčkách.

Kapelu tvoří hudebníci, kteří svou 
muzikálností uchvátili posluchače 
například v roli předkapely legendy 
Jamese Browna či Gipsy Kings. Mezi 
jejich výrazné počiny patří i spolu-

reakci: Ten hraje rychle!
Stačilo zavřít oči a podobný úžas 

zachvátil i hodně dospělé - nebyla totiž 
slyšet jedna kytara, ale hned několik. 

Jako každý rok má i letos pro vás Městská část Praha 16 připravenu bohatou 
nabídku akcí. I tentokrát v ní něco přibylo. V přehledu naleznete jak městské 
akce, tak i ty, pořádané jinými subjekty. Jde o základní harmonogram, do něhož 
budou v průběhu roku přibývat i další možnosti vyžití, proto pravidelně sledujte 
kalendář na stránkách www.praha16.eu.
6. 2. XX. Radotínský bál 
15. 2. Únorové kácení kuželek - turnaj v klasických kuželkách *)  
28. 2. Horymírova sváteční jízda Radotín – Neumětely
14. 3. Vítání jara – Sanatorium 
17. 3. Čaj o třetí – KS U Koruny
22. 3. O radotínskou skleněnku – turnaj v kuličkách *)
19. 4. Jarní zelené koule – turnaj v pétanque 
22. – 25. 4.  Memoriál Aleše Hřebeského v boxlakrosu 

 AKCE RADOTÍNSKÉHO PÁBENÍ
16. 5. Akce IZS (Integrovaný záchranný systém)
23. 5.  Velké radotínské rodeo o Senátorský pohár   
30. 5. Velký dětský den
6. 6. Královský průvod 
7. 6. Na minigolf minimísto! – Pocta měsíci červnu při turnaji v minigolfu *)
17. 6. Čaj o třetí – KS U Koruny
20. 6. Radotínská neckyáda
12. 7. Léto v Provence – turnaj v pétanque 
12. 9. Radotínské Burčákobraní
15. 9. Čaj o třetí – KS U Koruny
20. 9. Pétanque-ové loučení s létem + vrh koulí *)
10. – 11. 10. Havelské posvícení
17. 10. Radotínské kolo Jardy Baráka
7. - 8. 11. Radotínská radost 
21. 11 - 28. 11. Výstava kruhu radotínských výtvarníků
15. 11. Bowlingové kouloidní finále *) 
29. 11. I. adventní koncert
1. 12.  Čaj o třetí – KS U Koruny 
6. 12. II. adventní koncert
12. 12. Adventní koulování – turnaj v pétanque pro otužilé
13. 12. III. adventní koncert – Rybova Česká mše vánoční, Vánoční trh
20. 12. IV. adventní koncert 
26. 12.  Koncert Pražské mobilní zvonohry + Ohňostroj 
pozn.: *) součást 3. mistrovství Radotína 2015 v boulo/koulo disciplínách

Únorový klub náročného diváka v Koruně
Labyrint světa a ráj srdce – to je 

náročné téma zaobalené do úžasné 
vyčerpávající performance v podání 
skvělého vypravěče a známého loutkáře 
Víti Marčíka.

Tentokrát je jeho (Komenského) 
Labyrint světa a ráj srdce určen do-
spělým a dospívajícím divákům a di-
vačkám – je to pohled na svět skrze 
velké křivé brýle a stále visící oprátka 
na krku. Energické hudební doprovo-
dy a hledání podstaty života provázejí 
Víťu Marčíka labyrintem světa, aby 
nakonec nalezl ráj ve vlastním srdci.

Komenského Labyrint světa a ráj 
srdce knižně vyšel roku 1631, Komen-
ský na něm však nadále pracoval a roz-
šiřoval ho. Téměř čtyři sta let, jež uply-
nuly od jeho vzniku, je ale znát hlavně 
na srozumitelnosti textu pro dnešního 
čtenáře. I to je možná důvod, proč 
o jeho existenci ví ze školy každý, ale 
vlastně téměř nikdo ho nikdy nečetl.

Marčík text zjednodušil, ale zacho-
val úžasný jazyk, plný silných, krás-
ných slov. Melodičnost a půvab češtiny 
jsou nejvíce patrné v písničkářských 
vložkách.

A Marčík jako jediný herec na scéně? 
Jako vždy silný zážitek, který se nedá 
popsat, který se musí zažít. Slova ani 
fotografie nezvládnou zachytit kouzlo 
jeho osobnosti. Jde zkrátka o hodně 

silný zážitkový večer, doporučujeme 
všem dospělým i teenagerům! Hrát se 
bude v úterý 3. února v 19.00 hodin.

Pochyby, drama oceněné Pulitzero-
vou cenou 2005, napsal John Patrick 
Shanley. Jeho příběh se ode-
hrává v církevní škole v Bron-
xu, v níž se místní kněz poku-
sí uvolnit pravidla nastavená 
nekompromisní ředitelkou. 
Shanley nechává diváka sledo-
vat fascinující psychologický 
souboj tří ústředních postav: 
ředitelky, kněze a mladičké 
řádové sestry a od začátku 
je nechává plné pochyb, o co 
v tomto souboji vlastně jde. 
Vědí jen jedno: že se boj svádí 
o dvanáctiletého černošského chlapce 
Donalda. Píše se totiž rok 1964 a on 
je na škole svatého Mikuláše v Bronxu 
prvním žákem tmavé pleti. Společnost 
je ještě převážně rasistická, a tak je 
Donald zákonitě izolován, bez kama-
rádů, vystaven občasným drobným 
ústrkům. 

Divák pochybuje celou dobu skvě-
lého představení – pochybuje o hrdi-
nech, o sobě, o světě, o jednom však 
předem určitě pochybovat nemusí: 
o tom, že uvidí skvělé představení di-
vadla SoLiTEAter v režii Libora Ulov-
ce. Libor Ulovec se představil před 

Vánocemi na Klubové scéně Milana 
Peroutky strhujícím monodramatem 
Svou vlastní ženou, kde sehrál sám na 
třicet postav. 

Divadelní představení Pochyby 

spolu s mafiánskou operou Zmrazovač 
(byla v Koruně 6. prosince) byly nej-
větším zážitkem na Jiráskově Hronovu 
2014 a získaly mnoho ocenění. Pochy-
by se v Radotíně budou hrát ve středu 
18. února v 19.00 hodin.

úterý 3. února v 19.00 hodin –
Víťa Marčík, J.A. Komenský:
Labyrint světa a ráj srdce
středa 18. února v 19.00 hodin –
Divadlo SoLiTEAter: Pochyby
vstupenky lze rezervovat na: 
rezervacekskoruna@centrum.cz

Takový byl závěr roku 2014 v Radotí-
ně – ve znamení oblíbených akcí. O vět-
šině proběhnuvších adventních koncer-
tů tu již zmínka byla, jen ten poslední se 
odehrál tak těsně před Štědrým dnem, 
že se na stránky novin dosud nedostal.

Čtvrtý adventní koncert byl i ten-
tokrát v režii profesora Štěpána Raka. 
Zcela. Před zaplněným velkým sálem 
domu U Koruny hrál tentokrát bez 
hostů. A snad i proto působil večer 
intimněji a zároveň opravdu plně pod 
vládou jeho kytary. 

Štěpán Rak předvedl své umění 
v Radotíně už mnohokrát, přesto, ane-
bo právě proto jsou jeho koncerty vždy 
beznadějně zaplněné. I tentokrát se 
přidávaly skládací stoličky na každičké 
volné místo, aby nebylo nutné někoho 
nechat stát za dveřmi. 

Poté, co kytarista spolu se starostou 
Hanzlíkem zapálil poslední svíci na 
adventním věnci (ač si původně ne-
chtěl pálit prsty), už jen hrál.

Posluchači v sále téměř nedýchali - 
o to lépe bylo slyšet dětskou užaslou 

A na ně na všechny hrál jediný člověk. 
Procházka vánoční pohádkou, 

na kterou vzal pan Rak celý sál, se 
vydařila.

Tradičně na druhý svátek vánoční, 
26. prosince 2014, dorazila Pražská mo-
bilní zvonohra do Radotína na náměstí 
Sv. Petra a Pavla s koncertní paletou 
písní vánočních – více i méně. Kon-
cert slyšel rekordní počet posluchačů 
(patrně i díky tomu, že hned vzápětí 
měl následovat velký radotínský ohňo-
stroj). Navzdory jarně podzimnímu po-
časí se zvonům a zvonkům rozeznělým 
rukama carillonéra Radka Rejška po-
dařilo pro posluchače dokouzlit vánoč-
ní atmosféru. Možná k tomu přispěla 
i vůně trdla a svařeného vína.

Téměř ihned po posledním úderu 
zvonohry, možná i dříve, než dozněl 
potlesk, nebe za řekou rozzářil ohňo-
stroj. Letos byl pro něj zvolen tento 
netradiční termín, aby ho měly šanci 
vidět i děti. Předpoklad, že jsou to 
hlavně ony, kdo rozzářené nebe ocení, 
se potvrdil, bylo jich tu požehnaně!

Takže za rok budou zas ve stejný 
den – zvony i rachejtle.

Koncerty, zvony, ohňostroj

Uplynulý rok byl v klubu opravdu 
pestrý.  Kromě obvyklých akcí pořáda-
ných pro jeho návštěvníky, jako jsou 
sportovní soutěže, besedy na zajímavá 
témata, výtvarné díly a další aktivity, 
bylo klub vidět i na akcích pořádaných 
Městskou částí Praha 16 – konkrétně 
na Velkém dětském dni a Havelském 
posvícení. Klub Radotín také opět rea-
lizoval s podporou města další ročník 
skateboardových závodů v místním 
skateparku, na který navázala „Ško-
la skatu“ probíhající po celé léto.  Na 
přípravách a průběhu většiny těchto 
akcí se podíleli i uživatelé klubu, kteří 
si tak mohli vyzkoušet, a hlavně posí-
lit svoje organizační a komunikační 
dovednosti.  

Výjimečnou událostí minulého roku 
byla pro Klub Radotín možnost s pod-
porou MČ Praha 16 a Správy železnič-
ní a dopravní cesty realizovat výmalbu 
dvou radotínských podchodů. Jako 
většina aktivit klubu, byla i tato za-

měřena na předcházení rizikovému 
chování mládeže - v tomto případě na 
prevenci vandalismu. 

Důležitou událostí v roce 2014 bylo 
také opětovné úspěšné absolvování 
auditu České asociace streetwork 
(organizace sdružující nízkoprahové 
sociální služby), který hodnotil kvalitu 
poskytování sociálních služeb. 

Na začátku prosince, jako již každý 
rok, proběhl ve spolupráci s kurátorem 
pro mládež MČ Praha 16 tzv. REP -  
resocializační výjezdový program pro 
děti a mládež ve věku 13 až 18 let. Ob-
sahem tohoto výjezdu byla především 
skupinová práce zaměřená na nácvik 
sociálních dovedností a zážitkové 
techniky cílené na prevenci sociálně 
nežádoucích jevů.  

Rok 2015 pak pro Klub Radotín bude 
rokem jubilejním, jelikož klub oslaví 
již 10 let svého fungování a úspěšné 
práce s dětmi a mládeží v Radotíně.  

Co se dělo v Klubu Radotín  

práce s Dougem Wimbishem; jejich 
společné album získalo v roce 2003 
cenu Anděl za nejlepší desku v katego-
rii world music.

Štěpán Markovič patří k nejvýraz-
nějším osobnostem tuzemské jazzové 
scény. Doprovázel neuvěřitelnou 
řadu českých i zahraničních hvězd. 
Nelze nezmínit jeho spolupráci s Ray 
Charlesem či Lizou Minnelli. Natočil 
desku s Billem Clintonem. Jeho pro-
jekt „Štěpán Markovič Gipsy Groove“ 
přináší konkrétní představu o exce-
lentním citu jazzmana pro spojování 
rozdílných hudebních žánrů.

V říjnu 2011 proběhl na Pražském 
hradě křest první společné desky 
„Markovič Gulo Čar Rhytm“. Ve stej-
ném roce tento hudební projekt jazz-
mana Markoviče ohromil na prvním 
ročníku South Bohemia Jazz Festu, 
kde kapela uváděla slavnou jazzovou 
zpěvačku Minu Agossi. V roce 2014 
byla kapela například hvězdou hu-
debního večera Jazz u Karla Rodena. 

Štěpán Markovič a Gipsy Groove

pátek 23. ledna - Kulturní středisko 
Radotín: Štěpán Markovič a Gipsy 
Groove, vstupné 200 Kč

Po loňských jubilejních 10. dílnách 
padla otázka – budou i příští rok? Byly. 
V radotínské škole se staly již tradicí, 
která zavazuje.

Poprvé se konaly ještě před první 
adventní nedělí, 29. listopadu, což se 
patrně postaralo o rekordní účast. 
Krátce po desáté hodině se už na 
všech stanovištích pilně pracovalo 
a někde i čekalo. 

A co se tu vyrábělo? Vyplétané zlaté 
a stříbrné hvězdy, tradiční perníčky, 
drátění andělíčci s korálky, různoba-
revné efektní kulaté papírové ozdoby, 
klasické vánoční svícny z březového 
dřeva, něžné skleněné slzy zdobené 
třpytkami, bílé vločky z ovčího rouna, 
papírové stromky s krabičkou na malý 
dáreček, přáníčka i šité mašlové oz-
doby zdobené glittery. Na posledním 
stanovišti, které si připravili a zajistili 
sami žáci ze 4. A, byla výroba náram-
ků z gumiček. V jejich třídě našlo své 

místo i divadlo: „Mikulášská pohádka“ 
dramatického kroužku měla dvakrát 
„vyprodáno“.

Nechyběl ani stánek paní Hlaváčko-
vé se spoustou výtvarných potřeb.

Ve 13.00 hodin se zavřely dveře za 
úplně posledním účastníkem i letošní-
mi, tedy 11. Vánočními dílnami. Dík 
patří všem organizátorům za jejich 
čas i nadšení, Městské části Praha 16 
a Magistrátu hl. m. Prahy pak za gran-
tovou dotaci. Tak zase za rok!

11. Vánoční dílny

Miniaturní skleněné objekty Petry 
Hamplové a abstraktní kresby Petra 
Hampla odkrývá výstava Skryté světy. 

Na výstavě jsou představeny skleně-
né světy Petry Hamplové, do kterých 
jsou scénograficky zakomponovány 
skleněné objekty spolu s přírodnina-
mi. Scény jsou doplněny skleněnými 
figurkami, které vycházejí z Železno-
brodské tradice. Figurky i objekty jsou 
tažené ze skleněných tyčí u sklářského 
kahanu. Práce s roztavenou sklovinou 
vyžaduje značnou zručnost a zkuše-
nost. Tu Petra Hamplová získala na 
Střední umělecko-průmyslové škole 
sklářské v Železném Brodě, kde studo-
vala pod vedením významného skláře 
Ronyho Plesla a Renaty Oppeltové.

„Inspirují mě tvary vycházející 
z přírody, které převádím do skla,“ 

říká Petra Hamplová. 
Miniaturní svět skleněné 
fantazie doplňuje i skle-
něná bižuterie, která je 
součástí expozice.

Petr Hampl představí 
svět skleněných figu-
rek ve svých obrazech. 
K vidění je také cyklus 
k reseb z posledního 
období, který vychá-
z í  z  v e g e t a t i v n í c h 
forem – podobně jako 
objekty Petry Hamplo-
vé. Tyto nepředmětné 
kompozice jsou inspirovány přírodou 
zcela intuitivně. Petr Hampl studoval 
Vysokou školu uměleckoprůmyslo-
vou, dosud se věnoval fotorealistické 
malbě a ikonopisu. Poprvé představuje 
abstraktní kresebné kompozice, ve kte-
rých nechává volně zjevovat linie, čáry 
a shluky tvarů.

 „Ve své tvorbě se s Petrou vzájem-
ně ovlivňujeme. Zpracováváme často 
podobné téma, jen v jiné formě,“ říká 
Petr Hampl. 

Skryté světy

Výstavu Skryté světy můžete navští-
vit do 31. ledna v Kavárně U Stromeč-
ku v Praze-Zbraslavi. Více informací 
naleznete na: www.skryteSvety.com

Akce v Radotíně v roce 2015



Odvykání kouření
až 90% úspěšnost

Závislosti: alkohol, drogy, léky
Telefonické objednávky

604 207 771
224 214 617

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

�����������������������������������

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

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

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

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

������������������

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

 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
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J + J
NÁJEMNÍKOVI

s.r.o.
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INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,

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

153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868
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NAUČILI JSTE SE, Jak MLUVIT......,
ALE NAUČILI JSTE SE JAK KOMUNIKOVAT?

Kurz Komunikací k úspěchům poskytuje
18 přesných dovedností a právě ty

jsou klíčem i úspěchu v každém snažení.

Zapište se na
tel. 606 705 395

nebo www.dianetika.cz
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» jarní semestr začíná
   2.2.2015 a končí 12.6. 2015
» jazykové kurzy pro dospělé
   pouze 2 900,- Kč
» max. 8 studentů ve skupině,
   mini kurzy - pouze 4 studenti
» kurzy konverzace s rodilým
   mluvčím
» příprava na zkoušky FCE, CAE
   a státní maturitu

JS ANGLIČTINA RADOTÍN
nabízí 

Semestrální kurzy angličtiny a dalších cizích 
jazyků pro dospělé i děti

» dětské kurzy s vyzvednutím dětí ve škole
» fi remní a individuální výuka angličtiny, francouzštiny a němčiny
» Nově: kurz angličtiny pro 2. - 3. třídu ZŠ s rodilým mluvčím

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

www.anglictina-radotin.cz
tel.: 777 057 013             e-mail: verakunt@yahoo.com

Oděvy u Aničky
Po – Pá 9.00 – 18.00 hod.

So – 8.00 – 11.00 hod.

Doplňková služba
Čistírna oděvů

Radotín 
naproti poště

KADEŘNICTVÍ - Kateřina Kuťáková
Do nově otevřeného kadeřnického
salonu v Černošicích - Mokropsy

(v blízkosti nádraží)
přijmeme kadeřnici na ŽL
inf.na tel.: 775 344 156

Poskytnu vašemu psovi společnost, 
péči, vycházky, případně sportovní 

vyžití o víkendech a svátcích.
Se psy mám mnohaleté zkušenosti

a ovládám i Dornovu metodu pro zvířata.
pes bude spokojen v domě
se zahradou v Černošicích.

vikendpropsa@seznam.cz, 724 060 180
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Vychází 16.1.2015. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 16.2.2015.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 4.2.2015. 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. 

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

ODVOZ a LIKVIDACE
ODPADNÍCH VOD a FEKÁLIÍ

MAN 9,5 m3  silniční/MAN 5 m3  terénní 4x4

AUTODOPRAVA - KONTEJNERY
LIKVIDACE STAVEBNÍHO ODPADU, 

DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU,
ZEMNÍ PRÁCE BAGREM 

CAT 428C, CAT 302.5C, CAT 242B
Objednávky: Po - Pá: 6,30 hod. – 15,00 hod.

Tel.: 606 508 015   736 218 318     257 911 732
www.garbine.cz          e-mail: garbine@seznam.cz

Malířské práce
štuky - laky - stěrka
+ návštěva zdarma!

tel.606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

Odvoz starého nábytku 
na skládku

Vyklízení sklepů, bytů, 
pozůstalostí atd.

Naložíme a odvezeme 
cokoliv

Stěhování všeho druhu
Vše za rozumnou cenu

Volejte: 773 484 056

Psychotesty řidičů
Psychologie, psychoterapie, 

koučování

irena.wagner@gmail.com
psychotesty-ridicu.cz, 

ins�tutrlz.cz

PhDr. I. Wagnerová, Ph.D., MBA
IŘLZ, s.r.o. - Jílovišťská 571,

 Praha - Lipence

722 77 33 77



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

13. 1. 17.30 Včelka Mája   SRN/Rakousko   3D 110 Kč
 Práce, úsilí a med – život včel je v podstatě dost jednotvárný a předem

  daný..., ale ne pro malou včelku Máju
 20.00 Velkolepé muzeum   Rakousko    90 Kč

 Neobyčejný pohled do zákulisí jedné z největších a nejdůležitějších
 světoznámých kulturních institucí, vídeňského Muzea dějin umění

14. 1. 17.30 Sain Laurent   Francie 110 Kč
 Radosti i trápení muže, který chtěl být nejlepším své generace, zavést 
 módu do ulic a obléknout moderní ženu ve světě – Gaspard Ulliel

 20.00 Šťastná   ČR 90 Kč
 Viktorie Šťastná odjíždí studovat do Prahy hereckou akademii.
 Záhy však zjišťuje, že se její původní ideály nesetkávají s realitou

15. 1. 17.30 Hodinový manžel   ČR 110 Kč
Čtyři přátelé, vášnivý hráči vodního póla, společně provozují bazén. 
Ten jin jednoho dne vypustí hygiena a oni se tak ocitnou na dně –
David Novotný, Bolek Polívka, David Matásek, Zuzana Norisová

20.00 S láskou, Rosie   GB/SRN 110 Kč
 Film vznikl podle knihy „Kde končí duha“ Cecelie Ahernové, autorky
 řady bestsellerů, například P.S. Miluji tě – Lily Collins, Sam Claflin

16. 1. 17.30 Paddington   GB 120 Kč
 Není to obyčejný medvídek. Pochází z temného Peru, nosí červený
 klobouk a víc než cokoliv jiného miluje marmeládové sendviče

  20.00 Noc v muzeu: Tajemství hrobky   USA 110 Kč
Hlídač muzea Larry seznámí naše oblíbené hrdiny s novými postavami a 

 zároveň se vydá na dobrodružnou cestu, aby zachránil důležité kouzlo
17. 1. 17.30 Exodus: Bohové a králové   GB/USA   3D 140 Kč

Mojžíš se postaví na odpor nevlastnímu bratrovi, egyptskému faraonovi
a přiměje 600 tisíc otroků, aby utekli z Egypta – Christian Bale

 20.00 Hodinový manžel   ČR 110 Kč
20. 1. 17.30 Modelky s. r. o.   ČR 90 Kč

 Kdysi kamarádky, ale už 40 let nesmiřitelné rivalky, si neustále vjíždějí
 do vlasů – Regina Rázlová, Evelyna Steimarová, Nicol Moravcová

 20.00 96 hodin: Zúčtování   Francie 120 Kč
 Musí dokázat, že byl neprávem obviněn z vraždy své bývalé manželky a 
 ochránit to jediné co mu zbylo – Liam Neeson, Maggie Grace

21. 1. 17.30 Kouzlo měsíčního svitu   USA 90 Kč
  Woody Allen natočil romantický příběh z 20. let ve vilách na azurovém
  pobřeží: jazz kluby a módní místa pro bohaté... – Emma Stone, Colin Firth
 20.00 Raluca   ČR 100 Kč

 Bývalý polda si některé věci ze své minulosti rozhodně nechce připomínat.
  Ale připomenou mu je jiní – Jan Dolanský, David Novotný

22. 1. 17.30 S láskou, Rosie   GB/SRN 110 Kč
 20.00 Odpad   Brazílie/GB 110 Kč
  Nikdy nevíš, co na skládce můžeš najít a kdo všechno to může chtít
  zpátky – Wagner Moura, Selton Mello, Rooney Mara
23. 1. 17.30 Magické stříbro – Hledání kouzelného rohu   Norsko   3D 120 Kč

 Malé údolí s hospodářstvím, kde žijí červení skřítci, je ohroženo 
  obrovským ledovcem, královnička se proto vydá pro kouzelný roh
 20.00 Fotograf   ČR 120 Kč

  Dámy, radím Vám ke klidu...! Volný příběh o Janu Saudkovi (Karel Roden)
24. 1.  17.30 Sedmý syn   USA/GB 120 Kč
  Tváří v tvář zlu naplň svůj osud – Ben Barnes, Jeff Bridges
 20.00 Hacker   USA 120 Kč

 Svět se ocitl na pokraji globální krize, kterou má tentokrát na svědomí 
 neznámý hacker, další ho má zastavit – Chris Hemsworth, Viola Davis

25. 1. 17.00 Charles Gounod: Romeo a Julie   (více viz str. 8) 300 Kč
  Záznam z MET v New Yorku – Anna Netrebko, Roberto Alagna
27. 1. 17.30 Hodinový manžel   ČR 110 Kč
 20.00 Odpad   Brazílie/GB 110 Kč
28. 1. 17.30 96 hodin: Zúčtování   Francie 120 Kč
 20.00 Zmizelá   USA 100 Kč
  Je zoufalým manželem, který hledá unesenou manželku, nebo má v jejím
  zmizení sám prsty? – Ben Affleck, Rosamunde Pike
29. 1. 17.30 Co jsme komu udělali   Francie 100 Kč

  Verneuilovi jsou svým založením provinční milovníci staré dobré Francie,
 silně věřící katolíci – a jejich dcery si najdou žida, muslima, Číňana…

 20.00 Hacker   USA 120 Kč
30. 1. 17.30 Sedmý syn   USA/GB   3D 140 Kč
 20.00 Hodinový manžel   ČR 110 Kč
31. 1. 17.30 Fotograf   ČR 120 Kč
 20.00 Exodus: Bohové a králové   USA/GB   3D 140 Kč
  3. 2. 17.30 Birdman   USA/ Francie 110 Kč

 Birdman je černá komedie o herci, který se stal slavný především tím,
 že ztvárnil oblíbeného superhrdinu Birdmana – Michael Keaton

 20.00 Vyšší moc   Švédsko/Dánsko/Norsko 90 Kč
  Lavina odkryje nejisté základy rodiny – režie: Ruben Ôstlund
  4. 2. 17.30 Mortdecai: Grandiózní případ   USA 110 Kč

 V žonglování nikdy nevynikal a ani ho nikdy nezkoušel, teď ale bude
 muset vybalancovat partičku solidně naštvaných Rusů – Johnny Depp

 20.00 Sils Maria   Francie /GB 90 Kč
  Pohled zpět jí odhalí skryté touhy i vlastní identitu – Juliette Binoche
  5. 2. 17.30 Velká šestka   USA   3D 155/135* Kč

 Velká šestka je emocemi nabité animované komediální dobrodružství
                  o malém geniálním konstruktérovi robotů

 20.00 Nezlomný   USA 120 Kč
 Neuvěřitelný životní příběh slavného amerického běžce Louise
                  Zamperiniho  – Jack O´Connel, Domhnall Gleeson, Alex Russel, Jai Courney

  6. 2. 17.30 Spongebob ve filmu: Houba na suchu   USA   3D 140/120* Kč
  20.00 Kód Enigmy   GB/USA   (více viz recenze na str. 8) 110 Kč
  Příběh profesora matematiky a kryptoanalytika Alana Turinga, který se
  podílel na prolomení Enigmy – Benedict Cumberbatch, Keira Knightley
  7. 2. 17.30 Babovřesky 3   ČR 120 Kč
  Lukáš Langmajer, Lucie Vondráčková, Jan Dolanský, Veronika Žilková
 20.00 Mortdecai: Grandiózní případ   USA 110 Kč
10. 2. 17.30 Babovřesky 3   ČR 120 Kč
 20.00 Sils Maria   Francie /GB 90 Kč
11. 2. 17.30 Kód enigmy   GB/USA 110 Kč
 20.00 Vyšší moc   Švédsko 90 Kč
12. 2. 17.30 Velká šestka   USA   3D 155/135* Kč
 20.00 Padesát odstínů šedi   USA 130 Kč

 Filmový přepis stejnojmenného knižního bestselleru – Dakota Johnson
13. 2. 17.30 Spongebob ve filmu: Houba na suchu   USA   3D 140/120* Kč
 20.00 Whiplash   USA 100 Kč

 Andrew Neiman je devatenáctiletý jazzový bubeník, který sní o slávě, 
 ale není si jistý tím, zda se jeho sny někdy naplní – Miles Teller

14. 2. 17.30 Jupiter vychází   USA   3D 130 Kč
 Když se pod noční oblohou narodila Jupiter Jones, znamení napovídala,
 že je předurčena k velkým činům – Channing Tatum, Mila Kunis

 20.00 Padesát odstínů šedi   USA 130 Kč
15. 2. 17.00 Rigoletto: Giuseppe Verdi – záznam z MET (viz str. 8) 300 Kč 

Dětská představení:
17. 1. 16.00 Sněhová královna   Rusko   110 Kč
  Animovaný příběh natočený na motivy Andersenovy pohádky
                                trochu jinak
24. 1. 15.30 Paddington   GB 120 Kč
31. 1. 15.30 Paddington   GB 120 Kč
  7. 2. 16.00 Spongebob ve filmu: Houba na suchu   USA    120/100* Kč
14. 2.  16.00 Spongebob ve filmu: Houba na suchu   USA    120/100* Kč 

Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
21. 1. 10.00 Intimity   ČR 60 Kč
  Sedm příběhů o lásce, které se vzájemně prolínají
155/135* – u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

21. ledna
Neil Simon: Pokoj č. 719 

divadelní představení
DS Rachtámiblatník 

velký sál Kulturního střediska 
Radotín v domě U Koruny

od 19.00 hodin

23. ledna
Štěpán Markovič

koncert vynikajícího saxofonisty 
a funky kapely Gipsy Groove

energická funky jazz show 
muzikantů, kteří hráli například
s Ray Charlesem, Lizou Minelli, 
Jamesem Brownem, Gipsy Kings
velký sál Kulturního střediska 

Radotín v domě U Koruny
od 19.00 hodin

3. února
Labyrint světa a ráj srdce

náročné téma J. A. Komenského
zaobalené do úžasné performance 

v podání skvělého vypravěče 
a známého loutkáře Víti Marčíka

velký sál Kulturního střediska 
Radotín v domě U Koruny 

v 10. 00 a 19.00 hodin

6. února
XX. Radotínský bál

sokolovna od 20.00 hodin
předprodej vstupenek – KS U Koruny
26. – 28. 1. od 16.00 do 18.00 hodin
2. – 4. 2. od 16.00 do 18.00 hodin

15. února
Únorové kácení kuželek

turnaj v klasických kuželkách
je součástí 3. mistrovství Radotína 
2015 v boulo/koulo disciplínách

kuželna SC Radotín na Novém hřišti
od 14.00 hodin

přihlášky:iveta.kreici@praha16.cz
nebo na tel.: 234 128 102

pozor, kapacita turnaje je omezena 
počtem drah!

18. února
Pochyby

drama oceněné Pulitzerovou cenou 
(2005) napsal John Patrick Shanley 

divadlo SoLiTEAter
velký sál Kulturního střediska 

Radotín v domě U Koruny
od 19.00 hodin

více na www.praha16.eu

do 31. ledna
Skryté světy

výstava miniaturních skleněných 
objektů Petry Hamplové a abstraktních 

kreseb Petra Hampla
Kavárna U Stromečku 

v Praze-Zbraslavi

17. ledna
Budulínek

Červená Karkulka
dvě maňáskové pohádky pro nejmenší 

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

24. ledna
O pejskovi a kočičce

maňásková pohádka pro nejmenší 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

25. ledna
Perníková chaloupka

muzikálová pohádka pro dospělé 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

31. ledna
Kašpárkův drak Pudivítr

marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

2.– 27. února
Fandíme vodám, fandíme rybám

výstava fotografií, zachycujících 
podvodní svět, jeho flóru a faunu 
výstavní síň Městského domu ve 

výpůjční době knihovny

7. února
Sůl nad zlato

marionetová pohádka na motivy 
Boženy Němcové

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

7. února
5. Plesotančírna Pexesa

večer v latinskoamerickém rytmu 
sál restaurace U přístavu 

od 20.00 hodin

13. února
Perníková chaloupka

muzikálová pohádka pro dospělé 
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin 

Změna programu vyhrazena!
Informace, rezervace, vstupenky: 

kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav
U Malé řeky 3,  tel.: 257 111 801 

w-mail: kultura@mc-zbraslav.cz 
Do Divadla J. Kašky lze 

rezervovat vstupenky on-line na 
www.divadlozbraslav.cz

Jan Hajšman – Brdy z nebe
Kniha leteckých fotografií zavede 
čtenáře nad tajuplná a donedávna 
zcela zapovězená místa na pomezí 
Středočeského a Plzeňského kraje. 

nakladatelství Starý most

Stefan Ulrich – Čtyři roční období: 
Rok v Římě

Strávit celý rok ve Věčném městě 
– rok plný typického italského 

chaosu, ale také dobrosrdečnosti, 
ochoty pomoci, dobré nálady

a nenapodobitelného daru užívat
si života plnými doušky.

nakladatelství Motto

Malala Júsufzaj  – Já jsem Malál
V jedenácti letech začala Malála, 
která se narodila do paštunské 

rodiny v pákistánském údolí Svát, 
psát pro BBC postřehy o tom, jak se 
žije pod hrozbou Tálibánu. Dívčina 

neohroženost však nezůstala bez 
trestu a v říjnu 2012 ji v autobuse 
střelil neznámý útočník do hlavy.

Dívka jako zázrakem přežila
a dál pokračuje ve svém boji.

nakladatelství Ikar

Belinda Bauer  – Krysařovy děti
Osmiletého chlapce, který čekal

v autě na rodiče, nahradil stručný 
vzkaz přilepený k volantu: 

„Nemilujete ho.“ Uprostřed léta padá 
na Exmoor temný stín –

někdo unáší děti a nechává
po sobě jen strohé, kruté obvinění…

nakladatelství Argo

Patrik Hartl – Malý pražský erotikon
Na Babě stojí nad strání s výhledem 

na Prahu dvě sousedící řadovky,
ve kterých bydlí rodiny, jejichž 

členové prožívají pod povrchem 
zdánlivě všedních dní nečekaně 

osudové milostné příběhy.
nakladatelství Bourdon

Pierre Lemaitre  –
Na shledanou tam nahoře

Nesmyslná zteč kóty 311 2. listopadu 
1918 nerozlučitelně spojí dva vojíny. 
Jejich osudy sledujeme i po skončení 
války; stejně jako lukrativní zakázky 

firem, které se rozhodly vydělávat
na smrti.

nakladatelství Odeon

Darcie Chan – Samotářka z Mill River
Mill River ve Vermontu je jedním 

z řady zapadlých městeček 
s poklidným životem. Žije tu i vdova 

Mary McAllisterová, kterou však 
skoro nikdo nikdy neviděl.

Její krásná vila je polozapomenutým 
místem. Teprve když se do města 
přistěhuje policista Kyle Hansen 

s dcerou Rowen, odhaluje 
se příběh tajemné ženy…

nakladatelství Ikar

PRO DĚTI:
Ladislav Špaček –

Dědečku, ještě vyprávěj
Malá Viktorka naslouchá pohádkám 

a příběhům, které ji učí základům 
etikety a pomáhají jí utvářet
si pohled na svět kolem sebe.

S dědečkem prožívá různé příhody 
společné dětem jejího věku a učí se, 
jak se zachovat v různých situacích, 

které život přináší.
nakladatelství Mladá fronta

Lucie Seifertová – Pohádka o Janu 
Amosu Komenském

Kniha velmi vtipnou a přehlednou 
obrázkovou formou s minimem textu 

seznamuje děti od tří do sedmi let
s osudy tohoto geniálního

pedagoga a filosofa.
nakladatelství Petr Prchal

Pavel Ondrašík – O prasátku 
Lojzíkovi. Pozdrav slunci

Další půvabná knížka výtvarníka 
Pavla Ondrašíka (jenž je podepsán 

mimo jiné pod úspěšným 
animovaným filmem Kozí příběh)

s textem Táni Ondrašíkové.
Tentokrát se s prasátkem vydáme
na dobrodružnou cestu do Indie
a dozvíme se také něco o józe.

nakladatelství Petrkov
více na www.knihovna-radotin.cz

Kino Radotín má nové stránky: www.kinoradotin.cz
Dočasně lze objednávat vstupenky jen jejich prostřednictvím

(ne přes kalendář na stránkách městské části).
Děkujeme Vám za trpělivost, odměnou za ni budiž již funkční novinka: 

vstupenka do telefonu!

Ano zase se tu objeví téměř zdo-
mácnělá divadelní společnost Rachtá-
miblatnik, tentokrát navíc s hostující 
Hankou Řehořovou z Gaudia.

V režii Antonise Arabadzise zahraje 
dva příběhy Neila Simona umístěné do 
uzavřeného apartmánu hotelu Plaza 
v New Yorku – do Pokoje č. 719.

V prvním příběhu s názvem „Host 
z lepších kruhů“ uvidíte, jak zdánlivě 
nevinná oslava výročí přinese neče-
kaný zvrat v jinak doposud harmonic-

kém manželství Karen a Sama.
Druhá povídka pojmenovaná pří-

značně „Svatební hosté“ je brilantní 
komedií o tom, co vše je možné přežít 
v jeden bláznivý svatební den v takové 
normální rodince!

Zase Rachtámiblatnik!

středa 21. ledna od 19.00 hodin ve 
velkém sále Koruny – Neil Simon: 
Pokoj č. 719 – v režii: Antonise 
Arabadzise a provedení DS 
Rachtámiblatnik
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Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

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

V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu 
nebo telefonní číslo a přiložte lehčí 
i těžší variantu sudoku s vyplněným 
jménem, adresou a tel. spojením. 
Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé. Výherci si svoji výhru 
mohou převzít na adrese redakce. 
Správná řešení zasílejte do redakce 
nejpozději do 30.1.2015

Řešení z minulého čísla

Libuše Divišová
Tunelářů 275

Zbraslav

Katka Kubátová
Zderazská 1293

Radotín

Ivana Hájková
Živcová 902/8

               Radotín

RIGOLETTO  Giuseppe Verdi
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Přehoupli jsme se do nového roku 
s očekáváním, co hezkého přinese, 
a někteří z nás i se seznamem před-
sevzetí. Chceme být lepšími, přestat 
kouřit, shodit povánoční kila, naučit 
se konečně tu angličtinu... Co však 
podniknout pro to, aby naše předse-
vzetí nezůstala jen zbožným přáním? 
Co dělat, když si potřebujeme oprášit 
znalosti cizí řeči či se naučit novou? 
Přísloví „Kolik řečí znáš, tolikrát 
jsi člověkem“ vám může být inspi-
rací a pak už chybí třeba jen krůček 
k tomu, vrhnout se do výuky nového 
jazyka nebo se konečně posunout od 
věčného začátečníka dál. Jazyková 
škola 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, ředi-
tel jazykové školy Channel Crossings.

Vyberte si jazyk
Ze všeho nejdříve se zamyslete, jaký 
jazyk byste si chtěli osvojit. Při vý-
běru zvažte, kolik máte času, a berte 
v potaz, že každé studium vyžaduje 
i domácí přípravu na hodiny. Jedno-
dušší angličtina nebo ruština není ve 
srovnání třeba s francouzštinou tak 
časově náročná. „Nejvíce času vyža-
dují exotické jazyky typu japonština, 
čínština nebo arabština. Absence na 
hodině může znamenat mezeru, kte-
rou sami doma doženete jen stěží,“ 
upozorňuje Vítězslav Bican. 

Vyberte si správnou školu a kurz
Zapište se nejlépe do dobře dostupné 
jazykovky, protože komplikované 
dojíždění by se v budoucnu mohlo 
stát překážkou v pokračování stu-
dia. Výhodou jazykového kurzu ve 
škole je přítomnost dalších studentů, 
kteří vás budou motivovat a umožní 
vám konverzovat ve skupině. Co ale 
dělat, když jste vytížení, nesedí vám 

časy kurzů či se zatím stydíte mlu-
vit před více lidmi? Ani v takovém 
případě nemusíte házet studium za 
hlavu. Vyberte si individuální výu-
ku na míru, která může proběhnout 
v pohodlí vašeho domova či na jiném 
místě. Jak už název napovídá, jedná 
se o kurz ušitý studentovi na míru, 
který se dokonale přizpůsobí jeho 
časovým i finančním možnostem. 
Pokud si k výuce seženete kamaráda 
nebo třeba kolegu z práce, rozdělíte 
si náklady na výuku na polovinu. 
K hledání spolustudenta můžete vy-
užít i nové fórum, které založila na 
svých stránkách www.chc.cz/partak 
jazyková škola Channel Crossings. 

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. 

OD NOVOROČNÍHO PŘEDSEVZETÍ 
KE ZNALOSTI JAZYKA

Více informací o studiu cizích jazy-
ků naleznete na www.chc.cz 

Náš tip: Nečekejte na zítřek, na od-
poledne ani na dobu, kdy budete mít 
více času, jinak nový začátek zmizí 
v nenávratnu! Zápis do jarního se-
mestru je v plném proudu. Přihlaste 
se na www.chc.cz/rozvrh dřív než 
Vaše místo obsadí někdo jiný. 

Jazyková škola Channel Crossings
Vrážská 238
Praha 5 – Radotín
tel.: 210 215 350–2
e-mail: radotin@chc.c

Britská královna Alžběta splatila 
v roce 2014 jeden z největších anglic-
kých dluhů z dob druhé světové války: 
posmrtně udělila královskou milost 
profesoru matematiky Alanu Turingovi, 
válečnému hrdinovi, který svým dešif-
rovacím strojem rozkódoval nacistický 
šifrovací stroj Enigma a tím významně 
pomohl vyhrát válku. Přestože samotný 
premiér Churchill považoval Turinga za 
člověka, který ze všech jedinců nejvíce 
přispěl k ukončení konfliktu, nečekala 
jej sláva ani ostruhy: v poválečných 
letech byl odsouzen za homosexuální 
styk a později spáchal sebevraždu 
otravou kyanidem, pravděpodobně 
jako následek hormonální „léčby ho-
mosexuality“, kterou mu místo vězení 
uložil soud. Příběh tohoto výjimečného 
muže, kterého v adaptaci knihy ztvárnil 
Benedict Cumberbatch, zůstal dlouho 
tajemstvím v archivech tajných služeb. 
O jeho osudu se veřejnost dozvěděla až 
nedávno, ostatně i samotnou Enigmu 
obestíralo v době studené války mnoho 
mýtů: po konci války Spojenci prodali 
ukořistěné stroje do rozvojových zemí- 
jelikož se Britům podařilo utajit, že umí 
šifry rozluštit, stroj byl používán ještě 
v 50. letech i v Sovětském svazu.

Kód Enigmy, biografické drama 
a jeden z horkých oscarových favoritů, 
vypráví o pestrých osudech Turingovy 
válečné skupiny v britském Bletchley 
Park, kde se soustředili ti nejlepší 
matematici, kryptografové, lingvisté, 
šachoví šampioni i zpravodajci, aby 
společně rozlouskli oříšek, který jim 
dal mimořádně zabrat: přijít na kloub 
německým šifrám a rozluštit válečné 
depeše, které prozrazovaly polohu 
ponorek, pohyb armád i válečné cíle. 
Film poutavě přibližuje nejen klikatou 
cestu k cíli, ale i složité morální volby, 
kterým tým vědců čelil po úspěš-
ném rozkodování Enigmy. Ale nejen 
šiframi živ je člověk: snímek věnuje 
pozornost i Turingovu neradostnému 

KÓD ENIGMY

Režisér Michael Mayer zasadil no-
vou inscenaci Verdiho slavné tragédie 
do Las Vegas šedesátých let dvacátého 
století. Ve svém pojetí se nechal inspi-
rovat neformálním sdružením her-
ců a umělců Franka Sinatry, známým 
pod názvem Rat Pack. Piotr Beczala 
ztvární zhýralého vévodu z Mantovy, 
tragickou roli Rigoletta zpívá Željko 
Lučić a Diana Damrau Rigolettovu 
dceru Gildu.
Dirigent: Michele Mariotti
Režie: Michael Mayer
Účinkují: Diana Damrau, Oksana 
Volkova, Piotr Beczala, Željko Lučić, 
Štefan Kocán
Kino Radotín uvede záznam
z Metropolitní opery v New Yorku 
v neděli 15. února 2015 v 17.00 hodin
Délka: 2 hodiny 30 minut (1 přestávka)

Jedno z nejvýznamnějších operních 
zpracování nesmrtelného Shakespearo-
va příběhu o milencích z italské Verony, 
jejichž lásku zabíjí zloba a nenávist zne-
přátelených rodin. V titulních rolích na 
scéně Metropolitní opery excelují oper-
ní hvězdy současnosti – fenomenální 
sopranistka Anna Netrebko, v jejíž Julii 
se snoubí atraktivní zjev s dokonalým 
pěveckým projevem, a jeden z nejre-
spektovanějších tenoristů současnosti 
Roberto Alagna.

Jejich výkon přiměl publikum k bouř-
livému potlesku vestoje.
Dirigent: Plácido Domingo
Režie: Guy Joosten
Účinkují: Anna Netrebko, Roberto 
Alagna, Nathan Gunn, Isabel Leo-
nard, Robert Lloyd a další

ROMEO A JULIE Charles Gounod

Kino Radotín uvede záznam z Met-
ropolitní opery v New Yorku
v neděli 25. ledna 2015 v 17.00 hodin
Délka: 3 hodiny (1 přestávka)

a zakladatele Wikileaks Assangea až 
k fyziku Hawkingovi. Žádné hyste-
rické herecké koncerty se nekonají: 
Cumberbatch si vystačí s málem: 
pohled, letmé gesto, pousmání nebo 
ironický podtón, víc není potřeba. Ale 
nebylo by spravedlivé připsat všechny 
zásluhy jednomu muži: celý herecký 
soubor šlape jako dobře namazaný 
stroj a nikdo tu není jen tak do počtu. 
Anglická růže Keira Knightley (Láska 
Nebeská, Begin Again) hraje bystrou, 
nebojácnou Joan s ušlechtilou grácií, 
aniž by ztratila dívčí půvab, Matthew 
Goode coby spolupracovník Turinga 
vystřihl arogantního hejska s dobrým 
srdcem a smyslem pro spravedlnost, 
démonický Mark Strong přesvědčivě 
zahrál hrozivé podtóny byrokratické 
moci. Osudovou atmosféru vykouzlila 
podmanivá hudba Alexandra Desplata 
i překrásné ostrovní lokace. Navzdory 
názvu snímek nevypráví o složitých 
šifrách, válečných strategiích a vy-

soké matematice: hravě mu 
porozumí i publikum, které 
má zásadní mezery v algebře 
a nulové znalosti kryptogra-
fie, jeho poselství má totiž 
širší, hluboce člověčenský 
záběr. Ukazuje, jak těžké je 
být jiný než ostatní, jaké bří-
mě nese člověk za danosti, 
které nejsou jeho svobodnou 
životní volbou, ale s nimiž 
se narodil a musí s nimi žít, 
jak nesnadné je pro vlka sa-
motáře pracovat v kolektivu, 
jak groteskní je pro génia 
pohybovat se ve společnosti 
průměrných a nevyčnívat 
přitom z řady. Kód Enigmy 
nenápadně vede své publi-
kum k jednomu banálnímu, 
ale pravdivému životnímu 
tajemství: najít odvahu být 
sám sebou je často mnohem 
těžší, než rozluštit tu nejslo-
žitější matematickou šifru. 

dospívání v internátní škole, blízkému 
přátelství se spolužákem Christophe-
rem, jeho nekonvenčnímu vztahu ke 
kolegyni a pozdější snoubence Joan 
Clarke (skvostná Keira Knightley) 
a samozřejmě se nevyhýbá ani jeho 
homosexuální orientaci, která ho 
později stála kariéru, zdraví a zřejmě 
nepřímo i život. Turingův příběh 
s klasickým podtitulem „podle sku-
tečných událostí“ už měl televizního 
předchůdce, ale pod režijní taktovkou 
norského tvůrce Mortena Tylduma se 
z papírového hrdiny stal muž z masa 
a kódů, solitér, který byl odmalička 
jiný než ostatní. Snad proto je obsaze-
ní Benedicta Cumberbatche prostým 
(a geniálně logickým) tahem: britský 
národní poklad Cumberbatch, dost 
možná nejtalentovanější herec své 
generace, je typickým představitelem 
osamělých géniů: od dnes již kul-
tovního seriálového sociopata Sher-
locka přes startrekovského záporáka 



medaile na turnajích navrátivší odcho-
vanec z radotínské sokolovny Jakub Bit-
man. Extraligový tým navíc je letos posílen 
i o nejznámějšího českého badmintonistu 
Petra Koukala a má tak velni reálnou šanci 
uspět v boji o letošní extraligový titul. 

Poslední smeč s radotínskou stopou
Mezinárodní klání na pražské 

Pankráci každoročně ukončuje nohej-
balový soutěžní ročník. Poslední smeč 
je ukázkou toho nejlepšího nohejbalu 
v celosvětovém měřítku. Tak tomu bylo 
i letos druhý prosincový víkend a tento 
prestižní turnaj si nemohla nechat ujít 
ani prvoligová sestava SK Radotínský 
(Chytra, Volejník, Doubrava).

Dvoudenní souboje nejlepších 
českých a slovenských sestav nabídly 
příjemnou podívanou pro tradičně 
naplněnou halu. Poslední ročníky se 
hrací systém turnaje sestává ze so-
botních pěti čtyřčlenných skupin, ze 
kterých do nedělních čtvrtfinálových 
skupin postoupí celkem desítka sestav. 
Radotínská formace ze sobotních bojů 
proklouzla, přičemž jedinou porážku 
zaznamenala proti favorizované sesta-
vě z Modřic. Tím byl splněn prvotní 
cíl a vzhledem k nabité konkurenci 
v nedělní skupině málokdo doufal ve 
větší úspěch. Ovšem radotínský tým 
si postupně poradil s extraligovými 
Českými Budějovicemi a karlovar-
ským „B“ týmem, stejně tak i se Sta-

rem Praha. Opět jedinou porážku si 
trojice připsala v souboji s pozdějším 
celkovým vítězem – Kar-
lovými Vary „A“. Překva-
pení v podobě postupu 
mezi nejlepší čtveřici 
bylo na světě. V prvním 
setu semifinálového boje 
proti Vsetínu, v jehož 
čele nastoupil slovenský 
reprezentant Brutovský,  
pokračoval Radotín ve 
skvělé hře, kdy se per-
fektně nahrávající Libor 
Chytra doplňoval v po-
lařských zákrocích s Ja-
nem Volejníkem a téměř 
neomylně útočícím Jirkou Doubravou. 
Po prvním vyhraném setu a při vedení 
7:5 ve druhém už se možná zdálo, že 
tým z druhé nejvyšší tuzemské sou-
těže postoupí do boje o nejcennější 
kov, ale vsetínský soupeř se vzepjal ke 
zlepšenému výkonu a průběh nelítost-
ně otočil. V rozhodujícím zkráceném 
setu už dominovala valašská sestava 
a poslala Radotín do boje o třetí místo. 

V něm po dvou dnech vyčerpaní hráči 
už nebyli schopni předvádět natolik 
efektivní hru a podlehli obhájci loň-
ského prvenství, Modřicím „A“. „Jsem 
rád, že jsme ve vynikající konkurenci 

dokázali dokráčet tak daleko a nebýt 
několika chyb v semifinále, moh-
li jsme dokonce bojovat o celkové 
vítězství. Tento turnaj prokázal, že 
jsme naši celoroční přípravu zamě-
řili správným směrem a budeme mít 
na čem stavět v následující sezóně,“ 
zhodnotil turnaj kapitán týmu od 
Berounky Libor Chytra.

Tečka za pétanque-ovou a bowlingovou sezónou 2014
Bowlingovým kouloidním finále vy-

vrcholil 16. listopadu celoroční seriál 
2. mistrovství Radotína v boulo/koulo. 
Přesto, že domácí favorit Luděk Haužvic 
vstupoval do turnaje se slušným násko-
kem osmi bodů, mohlo vše ještě dopad-
nout všelijak. 

Před zahájením se prezentovalo 
24 zájemců; ti byli rozděleni do 6 týmů 
a turnaj mohl vypuknout. Razantní 
nástup měla Švédská čtyřka, která 
vedla po prvním kole. Druhé místo 
držel „domácí“ tým Amigos, třetí byly 
Ohnivý koule o „fous“ před Borůvkou. 
Přes úpornou snahu všech účastníků 
druhé kolo jen potvrdilo „rozděle-
ní sil“ z kola prvního. Podstatnou 
změnou byla jen diskvalifikace týmu 
Borůvka, jehož dvě členky odešly 

před koncem druhého kola. Pořadí pak 
mělo tyto výsledky: 1. Švédská čtyřka 
(J. Georgiou, J. Hejrová, P. Chvá-
tal, P. Jirásek) 943 bodů, 2. Amigos 
(L. Haužvic, J. Haužvicová, J. Mišková, 
V. Semanco)   851 b., 3. Ohnivý koule 
(R. Pauk, J. Pauk, M. Mach, P. Binhack) 
796 b, 4. Ewa Farna (M. Michalík, 
M. Švach, V. Boďová, J. Popelka) 694 b., 
5. Hamburger (K. Kostelecká, M. Popel-
ková, O. Šťastný, M. Grossmannová) 
460 b. Pohár za vítězství týmů si odnesl 
pochopitelně tým Švédská čtyřka, pořa-
dí jednotlivců bylo následující: 1. Pavel 
Jirásek 258 bodů, 2. Leša Leiský, 245 b., 
3. Luděk Haužvic, 240 b. (který si tím-
to výsledkem „posichroval“ titul mis-
tra Radotína), 4.-5. Jiannis Georgiou 
a Jan Pauk  231 b., 6.-7.  Jana Hejrová 

a Jan Popelka 229 b.  
V druhé vlně byly 
oceněny v ýkony 
v  r á m c i  c e l é h o 
mistrovství. Jako 
nejvytrvalejší juni-
or byla vyhlášena 
Klára Kostelecká, 
junior s nejvyšším 
u m í s t ě n í m  J a n 
Pauk (celkově dru-
hý), naopak senior 
s nejlepším umís-
těním Leša Leiský, 
n e j l e p š í  d á m a 

mistrovství Jana Haužvicová (celko-
vě čtvrtá) a jako vrchol už zmíněný 
Luděk Haužvic, kterému se podařilo 
obhájit titul mistra Radotína v boulo/
koulo z loňského roku.  Celkové pořa-
dí: 1. Luděk Haužvic 103 bodů, 2. Jan 
Pauk 94 b., 3. Radek Pauk 85 b., 4. Jana 
Haužvicová 72 b., 5. Pavel Jirásek 
71 b., 6. Leša Leiský 65 b., 7. Mikuláš 
Michalík 60 b., 8. Petr „C.“ Koukal 
40 b., 9. Ondřej Šťastný 37 b., 10. Petr 
Chvátal 35 b. 

Druhou a skutečně definitivní 
tečkou za vydařenou bohatou sezónou 
byl tradiční turnaj v pétanque Ad-
ventní koulování pro otužilé. Příjem-
né teplé počasí v sobotu 13. prosince 
přilákalo naopak netradičně mnoho 
zájemců, takže turnaj se sehrál švý-
carským systémem za účasti deseti 
dvojic. Očekávanou roli favoritů spl-
nili týmy Vidláků ze Zmrzlíka (Leša 
a Matyáš Leiští) a Amigos (Luděk 
a Jana Haužvicovi), které obsadily 
1. a 2. místo se 3mi body, kdy o pořadí 
rozhodlo skóre (+27, resp. +12). Třetí 
se umístil tým ACS (David Pražák, 
Michal Fusek), 2 body/skóre +1 sku-
tečně „o fous“ před Robinem Hoodem 
(Pavel a Robin Cvoreňové) 2 b./0, 
5. A 6. místo zaujmuly další rodinné 
týmy IQ60 (Michal a Mikuláš Sodjo-
vi)1 b./+4, resp. Ohnivý koule (Radek 
a Jan Paukovi) 1 b./+1.      

Basketbalisté vstupují do druhé 
poloviny přeboru

Po měsíční pauze se opět naplno rozjíždí 
pražský přebor, kde po prvních jedenácti 
utkáních drží radotínský tým 3. místo se 
ztrátou jediného bodu na příčku první.  
V druhé polovině čeká basketbalisty stejná 
porce zápasů a následně pak ostře sledova-
né dubnové play-off. Navíc už za dva týdny 
odehrají radotínští své historicky první 
čtvrtfinále poháru Prahy. Na domácím hřišti 
vyzvou svého přeborového rivala a doposud 
vedoucí celek - Fénix Modřany. 

“Máme za sebou čtyřtýdenní přípravu, 
kde jsme pracovali hlavně na útočné hře, 
kterou jsme z velké části obměnili. Určitě 
chceme teď znovu dobře začít a vyhrát 
všechna lednová utkání. Sportovním vrcho-
lem měsíce by pak rozhodně měl být čtvrtfi-
nálový zápas pražského poháru proti Fénixu 
u nás v Radotíně. Dá se očekávat velmi vy-
rovnaný zápas a nejvyšší návštěva v sezoně 
z důvodu atraktivnosti zápasu. Pokusíme se 

poprvé v historii vybojovat pro Radotín se-
mifinále“ říká trenér Adam Peřinka. Kádr 
doznal v prosinci značných změn. Klub 
opustila největší letní posila – slovenský re-
prezentant Jakub Mičian, přičemž po zra-
nění se vrátil pivot Jakub Rajský. Čerstvou 
posilou je pak 193 cm vysoký Josef Novák, 
který přichází ze severočeského BA Louny.  
“Jsem přesvědčen, že do druhé části sezony 
jdeme se silnější sestavou, zejména co se 
týká hráčů na perimetru. Máme velice sil-
nou lavičku a v záloze ještě jednu zvučnou 
posilu, která by se měla připojit koncem 
měsíce. Očekávám ale, že tým budou táh-
nout zejména oba francouzští hráči a skó-
rer Adam Prejzek.“ dodává Adam Peřinka. 
Více informací pro fanoušky včetně videí, 
fotografií, rozhovorů a reportů ze všech 
utkání na www.facebook.com/BKradotin.

První polovina letošní badmintonové se-
zóny přinesla několik úspěšných vystoupení 
mladých badmintonistů Sokola Radotín. Čle-
nové oddílu (Petr Hnilica, Štěpán Schroetter 
a Olga Soukupová) zvítězili v barvách výběru 
Prahy na říjnovém turnaji družstev U11 
Czech Talent 2014.

Z pohledu oddílu byly velmi úspěšné 
Přebory Sokola pro rok 2014 v jednotliv-
cích. Přeborníkem se v kategorii U13 stala 
Katka Mikelová ve dvouhře a společně 
s Emou Staňkovou také ve čtyřhře. V U15 
získal zlato ve dvouhře i čtyřhře Tomáš 
Panocha, v U17 pak zlato Pavel Synovec. 
Poprvé se povedlo uspět nadějným hráč-
kám Katce Mikelové a Emě Staňkové na 
celostátním turnaji typu Grand Prix „A“. 
Na posledním turnaji koncem listopadu se 
jim podařilo postoupit mezi nejlepších osm 
hráček. Získaly tak ve dvouhře cenné body 
do republikového žebříčku Českého bad-
mintonového svazu. Po tomto turnaji jsou 
obě v první desítce kategorie U13. Katka je 
mezi nejlepšími deseti i ve čtyřhře. Obě 
mladé hráčky se staly ještě s Michalem 
Forejtem členy výběrového regionální-
ho centra mládeže.  U mládeže výčet 
úspěchů nekončí. Za oddíl opět sbírá 

Podzimní úspěchy radotínského 
badmintonu

Florbalový Vánoční pohár 2014

LCC vyhlásil nejlepší hráče za rok 2014
Slavnostní vyhlášení nejlepších hráčů, 

v předvečer vánočních svátků, korunovalo 
úspěšnou sezónu nejúspěšnějšího lakrosové-
ho klubu v České republice a jednoho z nej-
známějších v Evropě. Plný sál radotínské 
sokolovny aplaudoval nejlepším hráčům 
v jednotlivých kategoriích.

Radotínský tým má za sebou jednu 
z nejúspěšnějších sezón ve své historii. 
Všechny úspěchy jsou především výsled-
kem práce s mládeží a nasazení všech 
trenérů a funkcionářů. Podmínky pro 
výchovu nových hráčských generací 
jsou nadstandardní. Oba seniorské týmy 
získaly tituly ve všech svazových soutě-
žích. Zajímavostí je už devátý titul v řadě 
v mužské kategorii. Ženy připojily druhé 
místo v poháru mistrů evropských zemí, 
který se konal v belgickém Ghentu. Muži 
si účast na tomto turnaji vybojovali vítěz-
stvím ve fieldové lize 2014. Muži neohájili 
prvenství na Memoriálu Aleše Hřebeského 
a skončili třetí. Třetí místo v konkurenci, 
která na ročníku 2014 byla, je fantastickým 
výsledkem. Účast kanadských Irokézů 
a jejich hra ukázala všem, kdo tento sport 
přivedl na svět. Juniorské a žákovské týmy 
hrají všechny kategorie vypsané lakroso-
vým svazem. V chlapeckých kategoriích 
dominují v U13, U15 a U17. Juniorky a žá-
kyně jsou také na špičce. Individuálními 
úspěchy jednotlivých hráčů je účast na 
MS v Denveru (USA). Trojice hráčů Matěj 
Barák, Tomáš Procházka a Jakub Výmola si 

zahráli v letní sezóně v kanadských soutě-
žích v Montrealu a Torontu. Anna Kopec-
ká začíná svou poslední sezónu v nejvyšší 
lakrosové soutěži světa v americké NCAA 
za tým Kentucky. Mimořádný talent Artur 
Bergman odjel v srpnu na roční studium 
na high school jehož součástí je lakros. 
Příští rok bude vrcholem sezóny pro LCC 
další ročník memoriálu, na který se už 
nyní hlásí týmy z celé Kanady, včetně in-
diánských týmů. Organizátoři budou mít 
tak těžkou roli s výběrem jednotlivých 
týmů. Ženy čeká ME ve sportovním areálu 

v Nymburce, juniorky MS ve Skotsku a mu-
že MS v box lakrosu v americkém Buffalu 
a irokézském teritoriu Six Nation.

Dne 26. prosince pořádal tým z Pra-
hy 16  FBC Buldoci Radotín již 10. ročník 
tradičního Vánočního poháru. Od první-
ho ročníku v roce 2005 se turnaj posunul 
na vyšší úroveň a z ryze amatérského 
turnaje se stal turnaj, na který jezdí 
a rádi se vracejí i hráči z české florbalové 
reprezentace a z naší extraligy. 

Letos byl turnaj zařazen do série KR 
Tour 2014 (Kralupsko-Radotínská tour 
2014), série se skládala ze dvou turnajů 
konaných v Kralupech nad Vltavou 
a dvou v Radotíně. Právě Vánoční po-
hár 2014 je posledním turnajem série 
KR Tour a na jeho závěr byl vyhlášen 
nejlepší tým celého seriálu. O pořádá-
ní turnajů v Kralupech se stará tým 
FBC Kralupy nad Vltavou a o turnaje 
v Radotíně se starají týmy FbC Buldo-
ci Radotín a ILOISET KETUT. Do le-
tošního ročníku se přihlásilo 14 týmů, 
bohužel na samotný turnaj 2 týmy ne-
dorazily a rozpis zápasů se musel ráno 
v den konání měnit. Turnaj se konal ve 
dvou halách. V Hale Hamr Braník se 
hrály zápasy základní skupiny C a D 
a poté čtvrtfinále. V hale v Radotíně se 
hrály skupiny A a B a poté kompletní 
play off. Již zápasy v základních skupi-
nách nabídly zajímavá klání plná gólů 
a zajímavých výsledků. První semifi-
nále proti sobě svedlo týmy SSK Fu-

ture a ILOISET KETUT. Zápas to byl 
zajímavý, padlo hodně gólů a konečný 
výsledek byl 6 : 1 pro tým SSK Future. 
Druhé semifinále naznačilo, že týmy 
které sváděli své boje v Radotínské 
sportovní hale, na tom byly letos lépe 

a i z tohoto semifinále, které sehrály 
týmy IBK Vyhaslé Stroje a Zlomené 
Holeně vyšel vítězně tým IBK Vyhaslé 
stroje poměrem 6 : 1. Pětinásobný ví-
těz tým Zlomené holeně se tentokráte 
musel spokojit s třetím místem. Finále 
bylo ukázkou prvotřídního florbalu. 
Týmy hrály na hraně svých možností, 

útok střídal útok a brankáři excelovali. 
Ovšem vyhrát může jenom jeden. Vý-
sledkem 4 : 0 se po dvou letech na 
trůn vrátil tým SSK Future. Finále se 
zúčastnil bronzový medailista z letošní-
ho mistrovství světa Michal Podhráský. 
Tým FbC Buldoci Radotín zkoušel nové 
hráče a obsadil konečné 9. místo. Ovšem 
za tým ILOISET KETUT hrál semifiná-

le Ondřej Karnet, 
a tak měl Radotín-
ský florbal, alespoň 
jednoho medailistu 
a nakonec i člena 
ALL STAR turnaje. 
Turnaj proběhl po-
kojně a v příjemné 
vánoční atmosféře. 
Třetí místo v tur-
naji zajistilo týmu 
ILOISET KETUT 
i celkové prvenství 
v  sér i i  K R Tou r 
2014 a stal se tak 
historicky prvním 
týmem, který tuto 
s é r i i  ov l ád l .  Z a 

ceny do turnajů děkujeme společnosti 
INTERSPORT, která do turnaje při-
spěla hmotnými dary a poukázkami 
pro nejlepší týmy. Příští rok se turnaj 
bude konat opět 26. prosince 2015 
a doufáme, že bude zase tak úspěšný, 
jako poslední ročníky.



Několik momentů z radotínského sportu v roce 2014

Radotínská atletika na vzestupu

Celostátní softbalová liga - Radotínský SK

Celoroční soutěž v pétanque a bowlingu 
pro příchozí

Basketbalisté RSK v Pražském přeboru
Radotínská volejbalová liga 
o pohár starostyRadotín v první nohejbalové lize

Irokézové z týmu Kahnawake Rapids
Memoriál Aleše Hřebeského Žáci SC Radotín na turnaji v Rimini

Muži LCC získali devátý titul Mistra ČR 
v řadě

Ženy LCC 
vybojovaly 

druhé místo 
v Poháru

mistrů 
evropských 

zemí

VŠE NEJLEPŠÍ V ROCE 2015

PŘEJE MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  16
A REDAKCE NOVIN PRAHY 16


