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Slovo
starosty
w
Vážení čtenáři
Novin Prahy 16,
dovolte mi,
a byc h Vá s c o
nejsrdečněji
pozdravil a alespoň ve zkratce
Vá s s e z n á m i l
s děním u nás ve Velké Chuchli.
Školní prázdniny se chýlí ke svému konci a tak není divu, že příprava náhradního zařízení nejen pro
několik školních tříd, ale i gastronomické zázemí jde do závěrečné fáze.
Toto vše souvisí s připravovanou
výstavbou nového školního pavilonu a celkovou rekonstrukcí školní
kuchyně a jídelny Základní školy
Charlotty Masarykové. Počet přihlašovaných žáků každým rokem roste
a tak bylo nutné přikročit k demolici
starého a kapacitně nevyhovujícího pavilonu a k následné výstavbě
nového, většího a modernějšího.
Věřím, že se tyto naše plány podaří
splnit a výstavba tohoto pavilonu začne ještě v průběhu letošního roku.
V naší mateřské škole došlo v závěru letošního školního roku k personální změně na postu ředitelky školy.
Za dnes již bývalou ředitelku paní
Alenu Kučerovou byla do této funkce
jmenována paní Jana Pondělíková.
Rád bych touto cestou paní Aleně
Kučerové poděkoval za její velmi
dobře a svědomitě vykonávanou práci a paní Janě Pondělíkové popřál na
novém postu hodně úspěchů. Věřím,
že se jí podaří udržet dosavadní dobrou pověst naší mateřské školy.
Bolavou patou naší městské části
je neustále se vlekoucí řešení mimoúrovňového křížení chuchelského železničního přejezdu. Pevně doufám, že
v dohledné době bude některý z předložených návrhů konečně realizován.
Závěrem bych chtěl připomenout,
že letos v srpnu je to přesně 15 let, co
nás zasáhly ničivé povodně. Pevně
věřím, že tato situace se v budoucnu
nebude nikdy opakovat.
Vážení čtenáři, podzim nám již
klepe na dveře, pro mnohé je čas
dovolených minulostí. Přeji Vám do
dalších dnů i týdnů mnoho pohody
a úspěchů v životě osobním i pracovním.
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Dobrý den, vážení
spoluobčané

Rodí se podoba Centra, radnice
stanovila podmínky výstavby
O tom, jak bude střed Radotína vypadat v budoucnu, se hovoří již desítky
let, prakticky od demolice staré cementárny a dalších průmyslových objektů
v 60. letech minulého století. V poslední
dekádě se ledy hnuly, etapa označená
jako „A“ (tj. za ulicí Na Betonce) je již
dokončená a zkolaudovaná. Proto nyní
probíhají intenzívní jednání zástupců
samosprávy s investorem o podobě
etap „B“ a „C“, tedy nejcennější oblasti
na náměstí Osvoboditelů.
Vedení Městské části Praha 16 nechce udělat chybu ani vycházet jen ze
subjektivních představ jednotlivců,
proto byly v průběhu posledních
měsíců připravovány, opa kovaně
připomínkovány a po projednání
všemi radními investorovi předány
aktualizované podmínky k budoucí
zástavbě, jakési místní regulativy.

Vše je taktéž opakovaně konzultováno
s nezávislým odborníkem – Ing. arch.
Petrem Hlaváčkem, bývalým ředitelem
I n s t it ut u pl á nov á n í
a rozvoje hl. m. Pra hy
a uznávaný m odborníkem přednášejícím
na Fakultě architektury
ČVUT, který byl radotínským starostou
Mgr. Karlem Hanzlíkem
vyzván ke spolupráci.
„ Pa n a rc h itek t H l aváček při společných
jednáních s investorem
plní úspěšně svoji roli
a vystupuje jako jasná
autorita hájící zájmy
městské části,“ přibližuje
průběh probíhajících rozhovorů starosta Hanzlík. „Jeho intenzivní zapojení

Školy – lepší, modernější
a pro více žáků
Školy ve správním obvodu Praha 16
se mění – a rostou. Jejich rozšiřování si
vynutil rostoucí počet dětí ve školním
a předškolním věku, změny by měly
zlepšit zázemí pro vyučující i žáky.
„Jelikož v Radotíně dlouhodobě
sledujeme vývoj demografické křivky, především pak stav narozených
dětí, dokážeme v předstihu reagovat

na předpokládanou poptávku na
umístění dětí do mateřské či základní
školy,“ říká starosta Karel Hanzlík

a dodává, „mladé rodiny s dětmi díky
tomu nemusí řešit problém, kam svoje
ratolesti umístit – tak jako v jiných
pražských městských částech, kde
jsou rodiče mnohdy nuceni situaci
řešit finančně či časově a dopravně
náročnými způsoby.“
Až na jedinou v ýjimku se školy
mění pod rukama stavebních firem.
Tou výjimkou je Základní škola Praha 5 na
náměstí Osvoboditelů
1368 v Radotíně pro
žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami, která se transformuje pouze formá ln ě . O d 1 . z á ř í 2 017
se stane detašovaným
pracovištěm Základní
školy Pod Radnicí, pod
niž patří i detašované
pracoviště V Cibulk á c h . Te n t o k r o k
s c hv á l i l z ř i z ov atel,
tedy H lav ní měst o Praha, usnesením
zastupitelstva č. 28/112 ze dne 15.
června 2017. K rozhodnutí vedly eko-

jako poradce či oponenta při jednání se
zástupci developera je pro celý projekt
velkým přínosem.“

Radnice požaduje, aby součástí

Příroda opět
ukázala svoji sílu
Přesně po 4 klidných a mimořádně
suchých létech se do Dolního Poberouní vrátila velká voda. Tentokráte nešlo
o dopředu odhadnutelné vzestupy hladin velkých řek, ale pouze o otázku, zda
právě sem spadne hydrometeorology
předpovídané extrémní množství srážek. Nakonec to byly Černošice a Radotín, které byly bleskovou povodní v předposlední školní den postiženy nejvíce.
Výstraha vydaná Českým hydrometeorologickým ústavem 28. června

Záchranka přesunuta
do Radotína
11 let od otevření nové radotínské
hasičské stanice pro profesionální požárníky se do ulice V Sudech přesunulo
i výjezdové stanoviště Zdravotnické
záchranné služby hl. m. Prahy.
Za účasti radních hlavního města
Prahy (Ing. Radek Lacko, Bc. Libor
Hadrava), zástupců Městské části
Praha 16, špiček pražských hasičů
i záchranářů byl dlouho avizovaný
přesun oficiálně uskutečněn v úterý
27. června. Nově bude sanitní vůz
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Doprava je fenoménem dnešní doby a posledních
let. Stupeň mobility, především pak té silniční, přesahuje stávající kapacitu dopravních sítí, a to nejen
komunikací, ale i parkovacích a záchytných ploch. Je
to současný jev ekonomicky bohatších společností,
se kterým se každé větší město musí, či by mělo mít
snahu se vypořádat. To rovněž platí i pro Prahu a jeho
městské části. Návod není jednoduchý a v řadě případů a míst má i svá specifika. Co je ale stejné, je vždy
poměrně vysoká nákladnost provedených dopravních
staveb či opatření. Je pak na místě si položit otázku,
zda použité investiční prostředky jsou efektivně vynaložené a zhotovené dopravní stavby v reálu opravdu
pomohou řešit stávající situaci. Například z nabytých
místních radotínských zkušeností je patrné, že neustálé
navyšování parkovacích míst kolem centrální lokality
(za posledních 5 let navýšení kapacity odstavnými plochami a parkovišti na náměstí Osvoboditelů
a kolem vlakového nádraží o cca 220 míst) situaci
v dlouhodobějším horizontu nelepší. Oblast následně
„nasává“ další a další automobily především od řidičů ze spádových mimopražských území a místních
občanů z kopcovitých částí Radotína, kteří využívají
svoje automobily k přiblížení se do centra na dnes,
s ohledem na v ranních špičkách katastrofální situaci
na Strakonické ulici, rychlejší vlakovou dopravu. Jako
pražská městská část bohužel nemáme legislativní
kompetence nastavit si svůj lokální celoplošný systém
řešení dopravy v klidu, čili parkování, kde by byli
zvýhodněni zde žijící občané, a do přípravy zavedení
celopražských placených zón nechceme z důvodu, že
přes úhradu správních poplatků vlastníka automobilu
za residenční parkování (za druhý vlastněný automobil
již v částce okolo 12 tisíc Kč/rok) bychom v dotčeném
území nemohli garantovat (při známém kapacitním
požadavku), že si každý při potřebě zaparkovat opravdu najde místo.
To, že hlavní město Praha a kompetentní volení
zástupci situaci systémově a komplexně neřeší již pár
let nazpět, je patrné. Od realizace tunelového komplexu
Blanka se nestaví žádná významná dopravní stavba, na
stole nejsou žádná systémová opatření či návrhy. Praze
se nedaří nastavit funkční celoměstský model systému
zón placeného stání a problematika se řeší pouze represí. Při dlouhodobém personálním podstavu Městské
policie hl. m. Prahy a Policie ČR je i toto problém.
Jaké je řešení? Vedle zrychleného řešení dopravních
staveb jako je spolupráce státu na dokončení Silničního okruhu kolem Prahy, zástupci hl. městem příprava
a dokončení páteřních radiál, dále před zavedením
celopražského systému zón placeného stání výstavba
parkovacích domů na vytipovaných a s městskými
částmi projednanými místy, vhodné represi, především pak motivace občanů využívat systém městské
hromadné dopravy, který má Praha opravdu velice
kvalitní.
V Radotíně se vedle současných, rozsahem
menších úprav na místních komunikacích v podobě
regulace časově omezeného stání, především na místech v centru, kde jsou služby, do budoucna snažíme
v návaznosti na blížící se modernizaci (a bezbariérovost) vlakového nádraží řešit situaci systémem
možného zavedení mini elektrobusů v rámci MHD,
které by svážely dle jízdního řádu občany z kopcovitých oblastí Radotína (Viničky, Lahovská) k nádraží.
O technické schůdnosti tohoto systému jsme se
přesvědčili v reálu loni na podzim. V současné době
je vyhodnocována anketa, uskutečněná mezi občany,
kteří jsou v okolí předpokládané trasy linky e-busu
a i na základě jejího výsledku bude dále jednáno se
zástupci hl. města, Dopravním podnikem a.s a společností ROPID. V kombinaci se snahou výstavby
parkovacího domu u vlakového nádraží, kde by byla
vyčleněna i kapacita pro rezidenty z náměstí Osvoboditelů, by se i přes výstavbu II. etapy Centra Radotín
neměla situace s parkováním výrazně zhoršit.
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Příroda opět ukázala svoji sílu
s vysokým stupně nebezpečí (v celém
rozsahu ji uvádíme níže) byla zveřejněna na webu Městské části Praha 16
téměř ihned po jejím vydání. Bohužel se v ranních hodinách 29. června
předpověď ukázala býti pravdivou.
Na stanici v Praze-Radotíně byl za
pár hodin naměřen extrémní srážkový
úhrn 110 mm.
Šachetský potok, který teče směrem
od Kosoře a několik let v něm nebyla
prakticky žádná voda, se vylil ze své-

ho koryta a proměnil se v nekonečný
proud prudké vody, jenž neuvěřitelnou
rychlostí zaplavil páteřní komunikaci
K Cementárně, areál Hasičské stanice
č. 8, ulice V Sudech a Vápennou. Přes
rychlou reakci členů Povodňové komise a Krizového štábu Městské části
Praha 16, pracovníků Technických
služeb Praha - Radotín, Hasičského
záchranného sboru hlavního města
Prahy a posléze i Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Radotín bohužel
kanalizační síť nezvládala neustávající
obrovskou masu vody a rozlila se na
komunikace, do zahrad a zatopila části rodinných domů.
Další zasaženou oblastí byla oblast
Cikánky a Maškova mlýna, kde voda
tekoucí od Zadní Kopaniny opustila

břehy. I zde bylo nutné zastavit veškerou dopravu včetně provozu MHD.
Dalším velmi nebezpečným faktorem,
se kterým si Krizový štáb Městské
části Praha 16 musel poradit, bylo
hrozící protržení hráze rybníka, kde
se v oblasti nad Maškovým mlýnem
rozvodněný potok ze směru od Zadní
Kopaniny vylil ze svých břehů a přetekla retenční (dříve mlýnská) nádrž.
Na základě těchto skutečností bylo povodňovou komisí preventivně zřízeno
evakuační centrum ve sportovní hale,
a to pro případ rozhodnutí o evakuaci
této oblasti.
Členové Povodňové
komise a Krizového
štábu Městské části
Praha 16 nepřetržitě
monitorovali jak situaci na postižených
místech, tak i další
možný vývoj situace
a předpovědi počasí.
Okamžitě byly zřízeny informační linky,
určené především pro
občany z dotčených
lokalit a rovněž proběhla distribuce lístků s těmito čísly v postižené
oblasti. Na zřízeném Call centru si
bylo rovněž možno vyžádat pomoc při
odklízení následků bleskové povodně
včetně vysoušečů. Technické služby
Praha - Radotín na vyžádání Krizového štábu MČ Praha 16 přistavily kontejnery na odpad a za spolupráce Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín
zajišťovaly úklid postižené oblasti.
Extrémně vydatné deště však v Radotíně prověřily i další oblasti (např.
Rymáň), v ytopily sklepy několika
rodinných a bytových domů i suterénní prostory Domu s pečovatelskou
službou v ulici K Cementárně a polikliniku na Sídlišti.

Dne 28. června 2017 byla Českým hydrometeorologickým ústavem vydána výstraha (PVI_2017/59) na velmi silné bouřky, vysoké teploty a vydatný déšť na území hlavního města Prahy. Výstraha obsahovala informaci o vývoji počasí nad střední Evropou a o postupu zvlněné studené fronty
během večera a v noci na čtvrtek (29.6.) přes naše území. Nejvyšší pravděpodobnost výskytu velmi silných bouřek se předpokládala ve východní
polovině Čech, na ostatním území byly očekávány bouřky silné. V bouřkách se dle vydané výstrahy mohly vyskytnout přívalové deště s krátkodobými úhrny kolem 30 mm, nárazy větru 20 až 25 m/s a krupobitím.
Ve východní polovině Čech mohlo při lijáku ojediněle spadnout kolem
50 mm a nešlo vyloučit nárazy kolem 25 m/s (90 km/h). Bouřková a přeháňková činnost měla po půlnoci (z 28.6. na 29.6.) slábnout a srážky měly
v Čechách přecházet do deště, místy vydatného. Intenzita deště mohla být
i nadále přechodně zesilována bouřkovou aktivitou. Trvalá srážková činnost na území Čech měla pokračovat až do čtvrtečního odpoledne (29.6.),
kdy měly začít srážky od jihozápadu slábnout. Vydatné srážky s úhrny
30 až 50 mm byly předpokládány v oblasti severozápadní poloviny Čech.
Nejvyšší srážkový úhrn měl být pravděpodobně dosažen v Ústeckém a Libereckém kraji, kde mohlo v uvedeném období během čtvrtka spadnout až
60 mm. V důsledku přívalových nebo vydatnějších srážek mohlo docházet
na tocích v Čechách k výraznějšímu kolísání a vzestupům hladin. Během
středečního večera a čtvrtka, případně také v noci na pátek se nedalo vyloučit překročení 1. stupně povodňové aktivity zejména na menších tocích
postižených bouřkami nebo vydatnými srážkami.

Povodňová prohlídka
Radotínského potoka
Pracovníci Městské části Praha 16
a Po v o d í V l t a v y, s . p. p r o v e d l i
4. července povodňovou prohlídku Radotínského potoka. Zjišťovali rozsah
škod a současně plánovali provedení
nezbytných prací po bleskové záplavě
ze čtvrtka 29. června.
Kontrola proběhla
na celém toku Radotínského potoka od
správ ní ho obvodu
Praha 13 (nad Maškovým mlýnem), přes
Cikánku, oblast kolem
ulice K Cementárně
a Edenu až po soutok
s Berounkou.
Podle dokumentace
a protokolu z jednání budou správcem
vodního toku (Povodí
Vltavy, s.p.) zajištěny
nezbytné práce na likvidaci povodňových
škod, včetně vyčištění
koryta zejména v oblasti Cikánky
a u ústí potoka, odkud budou odstraněny nánosy zeminy, kamení a naplavené větve. Dojde také k prořezání
stromů v havarijním stavu či padlých,

které snižují průtočnou kapacitu koryta. Vzhledem k tomu, že došlo i k částečné destrukci břehového zpevnění,
bude se tam, kde to bude nutné, opravovat. Veškeré práce by měly proběhnout ještě v tomto roce.
Ve stejný den jako kontrola toku

Nejčastější dotazy
Kde platí zákaz kouření?
Podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek, který nabyl
účinnost 31. května, se rozumí návykovou látkou nejen
tabákové výrobky, ale i kuřácké pomůcky, bylinné
výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety, alkohol,
psychotropní látky…
Zákaz kouření dle tohoto zákona platí:
» Ve veřejnosti přístupném vnitřním prostoru, kromě
stavebně odděleného prostoru pro kouření který
musí být označen zákazem vstupu osobám mladším 18 let.
» Ve vnitřním zábavním prostoru (kino, divadlo, výstavní a koncertní síň,
sportovní hala a vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce).
» Ve vnitřním prostoru stravovacích služeb (výjimka pro vodní dýmky).
» Ve vnitřním prostoru všech sportovišť.
» V prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let.
» Ve škole a školském zařízení.
» V zařízeních, kde je poskytovaná sociálně-právní ochrana dětí,
» V provozovnách, kde je provozovaná živnost s předmětem podnikání Péče
o děti do 3 let,
» V dětské skupině či zařízení s mimoškolní výchovou a vzděláváním
(nezařazené do rejstříku škol a školských zařízení).
» Ve zdravotnickém zařízení (kromě stavebně odděleného prostoru vyhrazeného
pro léčení závislostí).
» Na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy.
» V dopravním prostředku veřejné dopravy.
» V tranzitním prostoru mezinárodního letiště, kromě stavebně odděleného
prostoru pro kouření.
» V prostoru zoologické zahrady (kromě vnějších vyhrazených prostor).

Nové dělicí sítě v hale
Koncem června se ve Sportovní hale
Radotín instalovaly nové dělicí sítě,
které mohou její hrací plochu rozdělit
na tři části.
Na dosavadní systém roztahovacích
sítí zavěšených na laně si nájemci jednotlivých kurtů poměrně často stěžovali – sítě se těžko zatahovaly a během
hry si je hráči posouvali do jednoho
nebo druhého hřiště.
Proto padlo rozhodnutí vybavit halu
jiným druhem oddělovacích stěn. Ty
byly objednány již před delší dobou, se
zahájením prací se ale čekalo, až skončí
pravidelné tréninky. S koncem školního
roku již bylo možné na krátkou dobu
halu uzavřít a začít s instalací.
Na nosné konstrukci z hliníkových
profilů zavěšených pod stropem, kterou dodala firma Albet, jsou připevněny navijáky, díky nimž je možné
sítě spouštět podobně jako římské
žaluzie. Navíjení je ovládáno z panelu
umístěného tak, aby obsluha po celou
dobu spouštění či navíjení měla vizuální kontrolu. Samotné sítě mají ve
spodní části přišitý pruh ze silného
plastu. Ten má v sobě kovová oka,
skrze která jsou vedeny navíjecí popruhy, a na spodním okraji manžetu,
do ní se vsunou železné tyče sloužící

jako závaží i pevný lem současně.
„Celkové náklady dosáhly částky
510 tisíc korun, celou zakázku si

Radotínská o.p.s., což je společnost
založená Městskou částí Praha 16
a spravující vedle haly též radotínský
biotop, dokázala pokrýt sama z vlastních prostředků,“ říká Mgr. Miroslav
Knotek, předseda správní rady Radotínské o.p.s.

S 2,26 promile za volant?

Při běžné hlídkové činnosti v ulici Na Baních ve Zbraslavi zpozorovala autohlídka Městské policie hl. m. Prahy 18. června pět minut před druhou hodinou
v noci projíždějící osobní motorové vozidlo značky Opel, jehož řidič vykazoval
nejistou jízdu. Autohlídka MP vozidlo za pomoci ZVZ (majáky s nápisem stop)
zastavila a vyzvala řidiče k prokázání totožnosti. V průběhu kontroly dokladů
potřebných k řízení motorového vozidla a při komunikaci s řidičem byl z jeho
dechu cítit alkohol. Proto byla u řidiče provedena orientační dechová zkouška
ke zjištění přítomnosti alkoholu v dechu s pozitivním výsledkem 2,26 promile.
Řidiče pod vlivem alkoholu si následně na místě převzala autohlídka Policie ČR
z místního oddělení Radotín.

Polonahý a agresivní

byly dokončeny také poslední likvidační práce vyžádané od obyvatel
ulice Vápenné, kam byl opětovně
přistaven kontejner na povodňový
odpad.
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Telefonické oznámení, že v ulici Jílovišťská v Lipencích se nachází ležící muž, který
má být napůl nahý, prověřovala 18. června v půl deváté ráno autohlídka Městské
policie hl. m. Prahy: po příjezdu na místo zpozorovala muže ležícího na chodníku,
který měl na sobě pouze triko a od pasu dolů byl nahý. Muž byl pomočený a pokálený. Vzhledem k tomu, že nereagoval na oslovení a nehýbal se, provedli strážníci
kontrolu jeho základních životních funkcí. Po probuzení reagoval velmi vulgárně
a strážníky začal verbálně napadat. Nereagoval na opakované výzvy strážníků
a odmítal jakkoliv spolupracovat. Svoji agresivitu neustále stupňoval a vyhrožoval
strážníkům napadením a fyzickou likvidací. Jeden ze strážníků si z taktických
důvodů vzal do ruky teleskopický obušek a dále se snažil s mužem komunikovat.
Muž přesto následně strážníka fyzicky napadl. Strážníci použili donucovací prostředky – hmaty, chvaty, teleskopický obušek a následně přiložili služební pouta.
Na základě důvodného podezření ze spáchání trestného činu byl muž omezen na
osobní svobodě. Autohlídka Policie ČR z místního oddělení Radotín si na místě
muže převzala k přijetí dalších opatření. Po lustrací ověřené totožnosti byla u muže provedena orientační dechová zkouška ke zjištění přítomnosti alkoholu v dechu
s pozitivním výsledkem 1,90 promile.

Volné místo. Úřad městské část i
Praha 16 vyhlásil výběrové řízení na
obsazení pracovní pozice referent/
referentka Odboru sociálního, Úsek
sociálně právní ochrany dětí. Jedná se
o specializované pracovní místo kurátora pro děti a mládež. Doba trvání pracovního poměru je na dobu určitou (zástup
za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
s nástupem od 1. září 2017. Podmínkou
je odborná kvalifikace dle ustanovení § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Bližší informace jsou k dispozici na
Praha16.eu v odkazu Úřad – Volná
místa, na úřední desce i na informačních tabulích v Radotíně.
Přečíslování školních linek. Z důvodu uvolnění číselné řady pro budoucí
rozšiřování regionálních linek PID ve
Středočeském kraji rozhodl Regionální organizátor Pražské integrované
doprav y, že od 4. září 2017 dojde
k přečíslování stávajících školních linek v Praze. Původní čísla 551 až 575
se změní na 251 až 275. Pro naši lokalitu to znamená nová čísla pro autobusy na trasách Sídliště Zbraslav – Škola
Radotín – Velká Chuchle (nově 261)
a Otěšínská – Nádraží Radotín – Škola Radotín (nově 269).
Novela stavební ho zá kona. Dne
31.7.2017 byl na stránkách Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, které
spravuje Ministerstvo vnitra, zveřejněn
stejnopis částky č. 82, jehož součástí je
i zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění
zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony (dostupný
je na: http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=225/201
7&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy). Podle části čtyřicáté
šesté nabývá tento zákon účinnosti
prvním dnem šestého kalendářního
měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tedy 1. ledna 2018. Ministerstvo
pro místní rozvoj na svých webových
stránkách (www.mmr.cz) zveřejnilo
pracovní verzi tzv. srovnávacího textu,
tedy platné znění stavebního zákona
s vyznačením změn.
Uzavírka cyklistické stezky A 1. Z důvodu konání sportovní akce „Czech BIGMAN TRIATLON FESTIVAL – PRAHA“ dojde dne 9. září od 7 do 19 hodin
k úplné uzavírce cyklistické stezky
A 1 v úseku: Dostihová - cyklostezka
A 12. Objízdná trasa je vedena ulicemi
Dostihová, Mezichuchelská, Paroplavební, Podjezd, Zbraslavská a NN 4136
(cyklostezka A 12). Pořadatelem akce je
R TEAM.
Uzavírky v rámci závodu veteránů.
Z důvodu konání akce „Závod historických vozidel Zbraslav – Jíloviště“ se
dne 9. září od 13 do 18 hodin předpokládá úplná uzavírka ulic Zbraslavské
náměstí, Elišky Přemyslovny, Na Baních a dále pravého jízdního pásu silnice Strakonická ve směru z centra Prahy
(v úseku: Za Dálnicí – konec Prahy)
s tím, že doprava bude vedena levým
jízdním pruhem. Závod následně pokračuje na území Středočeského kraje
do obce Jíloviště. V rámci této akce
zároveň dojde ke změnám v organizaci
městské hromadné dopravy a Pražské
integrované dopravy. Bližší informace
budou zveřejněny na webových stránkách Praha16.eu. Pořadatelem akce je
Veteran car club Praha z.s.
Trvalý pobyt na ohlašovně. Odbor
občansko správní ÚMČ Praha 16 upozorňuje občany, kteří z různých důvodů řeší změnu adresy svého trvalého
pobytu, že zákon o evidenci obyvatel
neumožňuje, aby osoba, které má být
trvalý pobyt zrušen, sama požádala
o zrušení svého údaje o místu trvalého pobytu. O zrušení údaje o místu
trvalého pobytu rozhodne ohlašovna
v případě, že zaniklo užívací právo
občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci
obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu, a neužívá-li občan tento
objekt nebo jeho vymezenou část.
Osobou oprávněnou požádat o zrušení trvalého pobytu je dle zákona
o evidenci obyvatel vlastník objektu
nebo jeho vymezené části nebo osoba
oprávněná k užívání objektu či jeho
vymezené části.
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Rodí se podoba Centra...
řešeného prostoru, tj. lokality mezi ulicí
Na Betonce, Radotínským potokem a stávajícím „obchodním centrem Berounka“,
bylo například přijatelně velké náměstí,
nová budova úřadu, v níž by byly všechny agendy na jednom místě, aby prostor
počítal nejen s bytovými objekty, ale též
s obchodní třídou. Klíčová je pak otázka
dopravy, kde se zvažuje několik řešení
z hlediska obslužnosti, jednosměrných
ulic, zamezení živelného průjezdu územím či o podobě nového přemostění
u světelné křižovatky „U Koruny“.
Neméně významná je problematika
dopravy v klidu, tedy parkování. To totiž
musí být v dostatečné kapacitě zajištěno
nejen pro nové obyvatele Radotína či
nové obchůdky, ale také pro stávající
obchodní kapacity (vč. supermarketu Albert, pošty či drogerie Teta) či obyvatele
„nového sídliště“ (pro něž nedostačují

stávající a nedávno rozšířená parkoviště
podél ulic Prvomájová a Na Betonce).
Radnice rovněž požaduje, aby nové parkování bylo v první řadě směřováno pod
terén (pod budoucí budovy), tedy do kapacitních podzemních garáží, aby na povrchu mohlo být co nejvíce ploch využito
pro oku lahodící veřejný prostor.
Díky jednáním vedení městské části se
správcem železniční trati (SŽDC) se podařilo vyjednat výstavbu protihlukových
stěn podél trati v rámci plánovaného koridoru. To umožňuje jiné situování a členění budoucích objektů, které byly dosud
svázané výškově i dispozicí (budoucí
byty měly být otočené „zády“ k trati). Se
zajímavými protinávrhy řešení hmot přišel i zmiňovaný architekt Hlaváček.
Dialog mezi radnicí, architekty, investorem a zhotovitelem pokračuje bez
přerušení i během letních prázdnin.

Záchranka přesunuta do Radotína
vyjíždět 24 hodin denně z hasičské
stanice místo z nevyhovujícího místa
v Lahovicích, které se nacházelo přímo na
soutoku Berounky s Vltavou – zejména
při povodních to byl velký problém
a zdravotníci museli zachraňovat nejen

Školy – lepší, modernější a pro více žáků
nomické a personální důvody – jak
nízká naplněnost zařízení v Radotíně,
tak i současný odchod stávající ředitelky do důchodu. Pro žáky ani jejich
rodiče se však nic nemění, výuka bude
kontinuálně pokračovat dál ve stejném
objektu a se stávajícím pedagogickým
sborem. Kontakty na zastřešující ZŠ
Pod Radnicí naleznete na www.podradnici.cz.
To v Základní škole Praha – Radotín
v Loučanské ulici se toho změní daleko
více. Už od minulého léta tu probíhá
stavba dalšího patra bočního křídla
II. stupně, která byla nyní zkolaudována a předána škole do užívání. Třídy
v původním, ale zrekonstruovaném
přízemí i v poschodí už mají nový nábytek, tabule, postupně se sem montuje
i technické vybavení. V přízemí vznikla rekonstrukcí nová učebna dílen,
vedle které je jak pracovna výtvarné
výchovy, tak i sklad a kabinet. V odpoledních hodinách bude pracovna
výtvarné výchovy sloužit pro potřeby
keramických kroužků školy a i k výuce
ZUŠ Radotín. Školní klub Klíč zůstává
na stejném místě, ale s novou tváří.
Vedle zrekonstruovaného sociálního
zázemí vznikla v přízemí i bezbariérová toaleta, pro osoby se sníženou
pohyblivostí byl navíc vedle napojení
na stávající objekt přistavěn i výtah. Do
druhého patra se přestěhovala sborovna. V prvním patře přístavby vznikly
čtyři nové kmenové učebny. Do dvou
se přestěhovaly třídy, které byly dosud v odborných pracovnách přírodopisu a fyziky, a další dvě obsadili
žáci nových tříd druhého stupně. Od
září budou třídy II. stupně v prvním
a druhém patře školy, pět tříd I. stupně
bude v přízemí. Budova II. stupně se
stala bezbariérovou a její první patro
získalo vlastní sociální zázemí. Celá
škola má nyní 21 tříd prvního stupně
umístěných ve třech budovách a 12 tříd
druhého, celkový počet žáků ve školním roce 2017/18 by měl být kolem 820,
přesný počet žáků bude znám až v září,
podle toho, kolik dětí do školy skutečně nastoupí.
Zatímco stavba nad dílnami už je
u konce, na dvou jiných místech se
právě začalo pracovat na dalším rozšíření prostor pro vyučování. Stavební
akci „ZŠ Loučanská – vestavba školní
auly do atria budovy ZŠ“ zahájila firma
Albet v úterý 18. července – bouráním
průchodu do atria a uvnitř odstraněním původních schodů a původního
jeviště. Zároveň byla zazděna okna
z chodeb směrem do atria; ta budou
nahrazena prosvětlením shora. Aby
v atriu mohla vzniknout víceúčelová
aula, musí dostat zastřešení, podlahu,
nové vstupy, profesionální ozvučení
a světla pro případné využití coby
divadelní, koncertní nebo promítací
sál. Hlediště bude řešeno stupňovitě,
jednotlivé stupně ovšem bude možné
zasouvat pod sebe, tak, aby se zbylý
prostor dal využít jako další tělocvična
v případě vyššího nárůstu počtu žáků.

Vyloučeny ovšem budou jakékoliv míčové hry. Aula bude také sloužit jako
učebna hudební výchovy a bude zde
umístěn klavír. Sloužit by ale měla i pro
setkávání s rodiči (bude disponovat až
200 místy), besedy, pasování čtenářů
nebo na absolventský večer. Jak ji bude
využívat i Základní umělecká škola
K. Slavického nebo Kulturní středisko
Radotín, to se teprve postupně projedná během dokončování a předání
stavby. „Celkové náklady by měly činit
13 milionů, hrazeny budou z peněz
původně přidělených Hl. m. Prahou na
nástavbu, na niž se nám podařilo získat unijní dotaci, takže jsme se mohli
pustit i do tohoto projektu,“ objasňuje
Mgr. Miroslav Knotek, I. zástupce starosty Městské části Praha 16.
O týden později byla zahájena další
nástavba, tentokrát nad šatnami školní
jídelny. V ní vznikne kabinet pro vyučující I. stupně. V patře nad jídelnou
bude umístěno 5 tříd I. stupně a školní
družina bude mít dvě vlastní třídy, takže děti nebudou muset zůstávat po celý
den v jedné učebně.
Třetí stavba v areálu školy je prozatím jen na papíru, ale ne na dlouho.
Krytý bazén již má hotový projekt
a vyhlášené výběrové řízení na zhotovitele. Také se podařilo získat od Prahy
odklad jejich části financování (zbytek
půjde z rozpočtu městské části). Pokud
se žádný z účastníků výběru nebude
odvolávat, mohla by vybraná firma
stavbu zahájit již ve druhé polovině
září. Přebírání staveniště se tím pádem
mine s letní sezónou biotopu.
Čilý stavební ruch vládne od počátku června také na dvoře Gymnázia Oty Pavla, jehož zřizovatelem je
Hl. m. Praha. Realizuje se tu akce
„Gymnázium Loučanská, P5 – přestavba zahradního pavilonu na učebny“. Vzhledem k tomu, že pavilon
užívaný jako učebna hudební výchovy,
byl v horším technickém stavu, než se
předpokládalo, přikročilo se k jeho
demolici a na jeho místě už nyní stojí
hrubá stavba patrové budovy o zastavěné ploše 203 m2, která přinese
další, delší dobu plánované rozšíření
v yučovacích prostor. Pavilon bude
obsahovat dvě učebny pro celkem
50 žáků, dva kabinety pro učitele a sociální zázemí.
Dostavba zbraslavské Základní školy
Vladislava Vančury už byla předána
k užívání, obě její fáze jsou hotové.
Vlastně dříve, než se původně očekávalo – nečekaně se městské části podařilo na druhou etapu stavby získat
peníze téměř v okamžiku zahájení té
první. Tři týdny po předání staveniště tak mohla oslovit zhotovitelskou
firmu, tedy Metrostav a. s. divize 1,
kvůli zahájení příprav na nástavbu
třetího patra budovy Nad Parkem.
I zbraslavská škola totiž sídlí ve více
objektech, přestavba i dostavba se
týkala právě toho zmíněného. V první
etapě přestavby, dokončené 19. září
2016, proběhla rekonstrukce jídelny,
vznikly nové šatny a sociální zařízení
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a čtyři nové učebny a tři pro školní
družinu.
Ve třetím patře školy, které bylo
dokončeno 20. prosince 2016, má škola
dalších osm nových učeben, dostavěna
byla také druhá tělocvična. Ke slav-

nostnímu předání všech nových prostor došlo na Dni školy 31. ledna 2017.
Pro nadcházející školní rok se nyní
během prázdnin do budovy Nad
Parkem stěhovalo veškeré vybavení
prvního stupně, který bude od září
umístěn pouze zde.
Celkové nák lady na přestavbu
a rozšíření školy byly 83 milionů Kč,
z čehož 72 milionů bylo získáno na dotacích z Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, z rozdělované magistrátní
finanční rezervy, zbytek šel z rozpočtu
Městské části Praha - Zbraslav.
Tím ale investice do školy nekončí, městská část alokovala milion
korun na dov ybavení školy intera k t iv n í m i t abu lem i, 19. č er v na
schválilo její zastupitelstvo přesun
zbylé částky z dostavby – celkem je
tedy na elektronizaci školy připraveno 2,25 milionu korun. Výběrové
řízení na dodávku vyhlašuje sama
škola. Městská část a škola ve spolupráci s architektonickou kanceláří
zpracovává nové rozvržení vnitřn ích prostor budov v Hauptově
a U Lékárny, určených pro druhý
stupeň. Po podzimním požáru šaten zde po zbytek školního roku
fungovaly provizorní, ale umístění
a podoba nových se nyní řeší v rámci volby lepšího využití obou historických školních budov.
Chystal se i projekt na snížení energetických ztrát objektu a jeho hydroizolace. Její první etapa je již hotová, na
druhou se prozatím nepodařilo získat
od magistrátu peníze. Jiné zdroje se
budou hledat i na zateplení; vzhledem
k tomu, že se nebude zateplovat celý
objekt, aby se nezničila uliční fasáda,
není možné podat žádost na Státní
fond životního prostředí.
V plánu je ale nyní modernizace
školního hřiště Nad Parkem, které
bude rozděleno na skatepark a sportoviště. Stavba by měla probíhat ve dvou
na sebe navazujících etapách, termínově bude vše záviset na financování.
U horní školy se současně připravuje
i úprava okolí vstupu.

postižené velkou vodou, ale i sami sebe
a vlastní techniku (bohužel 29. června se
ukázalo, že ani nové místo u Šachetského
potoka není ideální – pozn. red.).
„Nové stanoviště sanitek přímo
v Radotíně vítáme, je zcela v souladu
s naší dlouhodobou snahou o zkvalitnění

Projekt přístavby Základní školy
Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli
byl vyvolán potřebou navýšení kapacity,
podobně jako v mnoha jiných školách.
Nárůst počtu dětí školou povinných
je důsledkem kombinace tzv. „silných
ročníků“ a rozsáhlé výstavby rezidenčních projektů. Jen v nové čtvrti „Na
Hvězdárně“ vzniklo 43 rodinných
a 7 bytových domů. Za posledních 10 let
se počet školáků téměř
zdvojnásobil, a přestože
byl v září roku 2012
otevřen nový pavilon ZŠ
se čtyřmi kmenovými
a jednou specializovanou učebnou, kapacita
školy je vyčerpána.
O projektu navýšení
kapacity školy rozhodlo
vedení městské části na
jaře 2015. V té době ještě
pro něj nemělo žádné
f i na nční prost řed k y,
proto se začalo vypracováním jednoduché studie. Ta poskytla základní
představu technického řešení a hrubý
odhad nákladů. Na jejím základě pak
získala městská část od Magistrátu
hl. m. Prahy účelovou investiční dotaci ve výši zhruba poloviny odhadovaných nákladů a projekt se mohl rozjet.
V rámci veřejné zakázky byl vybrán
dodavatel projektové dokumentace
a začalo se s důkladnou analýzou
technického stavu stávajících školních
objektů. Vzhledem k omezenému prostoru, kterým škola disponuje, bylo
od počátku zřejmé, že bude nutný
stavební zásah do
hlavní budovy. Bylo
nutné zajistit zaměření, sondy, statické
posudky a poté se
začalo hledat ideální
ře š en í . Aby š kol a
moh la posk y tovat
komplexní kvalitní
služby, projekt musí
řešit kromě nových
učeben také školní
k u c hy n i , jí d e l nu ,
tělocvičnu a pochopitelně i šatny a sociální příslušenství
odpovídající plánované kapacitě.
Ta vychází z prognózy počtu dětí
v mateřských a základních školách
v MČ Praha - Velká Chuchle z roku
2014, podle které bude až do roku 2040
škola přijímat dvě třídy v prvním ročníku a po dlouhé období pak budou
v každém ročníku dvě třídy.
Plánované rozšíření tedy rozhodně
není pouze pro krátkodobé využití,
naopak by škola potřebovala více specializovaných učeben, např. pro výuku
cizích jazyků, informačních technologií apod. Rovněž by bylo ideální mít
samostatné prostory pro družinu
a dostatečný venkovní prostor v areálu školy. Jasným limitem je bohužel
celkový prostor, a proto i to nejlepší
řešení bude kompromisem.
Projekt byl několikrát upravován
a po celou dobu konzultován s ředitelkou školy. Rovněž byl představen Školské radě a zástupcům Spolku rodičů.

podmínek složek Integrovaného
záchranného systému a jejich lokalizaci
blíže k centru naší městské části,“ uved
Mgr. Miroslav Knotek, 1. zástupce
starosty Městské části Praha 16. „Do
budoucna bychom ze záplavového území
u Výpadové ulice rádi dostali i místní
oddělení Policie České republiky.“
Plán pro záchranáře byl přitom od
samého počátku daný: při výstavbě
nové zbrojnice v ulici V Sudech se
počítalo, že zde bude i stanoviště
Z d ravot n ické z ách ra n né slu žby
h l. m. Pra hy a Jed not k y sbor u
dobrovolných hasičů Radotín, kterou
zřizuje přímo městská část. Zdravotníci
se přestěhovali nyní, pro dobrovolné
hasiče (kteří se do areálu nové stanice
vzhledem k množst v í techni k y
nevejdou), by se ještě letos měla začít
stavět nová zbrojnice přímo v centru
Radotína u Karlické ulice, kam by
radnice ráda umístila i zmiňované
oddělení republikové policie.

Nakonec půjde o nástavbu nad stávající
jídelnou (což si vyžádá výměnu stropů
a posílení základů) a na místě bývalé
přízemní budovy na východní straně
školy vznikne pavilon s učebnami a novou tělocvičnou. Ta bude z větší části
umístěna pod zemí, aby byla celková
výška stavby co nejnižší. To ovšem klade velké nároky na založení stavby pod
úrovní a v těsné blízkosti stávajících
základů. Tímto řešením škola získá
dalších šest kmenových učeben, dvě
specializované, novou jídelnu s dostatečnou kapacitou, moderní kuchyni
a tělocvičnu, šatny a zázemí pro pedagogy a nezbytné sociální vybavení. Na
řešení školní kuchyně a jídelny spolupracoval zkušený odborník z oboru
gastronomie, který přišel s originálním
nápadem a úsporou prostoru. Ta se
hledala všude a zastavěnost celkové
plochy vzroste pouze o 4,9 procenta.
Nyní má projekt platné územní rozhodnutí a po vydání stavebního povolení a výběrovém řízení na zhotovitele
se začne stavět. Během první etapy
bude dostavěna hlavní budova včetně
nové kuchyně a jídelny. Ve druhé pak
bude postaven nový pavilon s tělocvičnou. První etapa by měla být dokončena v první polovině příštího roku
a druhá do konce roku 2018. Díky
stálému úsilí vedení radnice jsou zajištěny více než dvě třetiny rozpočtu a pro
příští rok je přislíbena zbývající část.
Harmonogram stavebních prací
musí být pečlivě naplánován, aby
se co nejméně omezil provoz školy.
V důsledku výstavby bude vyřazena

z provozu školní kuchyně s jídelnou
a je nutné zajistit pro žáky stravování
mimo prostory školy. Dále je potřeba
připravit další učebny pro dvě nové třídy prvního ročníku a pro třídy, jejichž
učebny budou zasaženy výstavbou.
Proto se v současné době buduje
detašované pracoviště školy se čtyřmi
učebnami v areálu bývalého Fematu
(cca 200 metrů od školy). Modulární
dvoupodlažní budova bude sestavená
z moderního kontejnerového systému
a zohlední všechny požadavky na prostory pro školní výuku.
Současně se ve stejném areálu
upravují stávající prostory pro vznik
dočasné školní jídelny, kde se bude
stravovat celá škola. Musí splnit
přísné hygienické normy a dodavatel jídla musí být schválen odborem
školství – tady nám velmi pomohla
Městská část Praha 16 a vedoucí školní
jídelny v Radotíně.

STRANA 4

AKTUALITY - SPOLEČNOST

Děti si Dětský den v kině užily
Kino Radotín pro
ně v neděli
4. června připravilo nejen pohádková představení,
ale i sladké dárky.
Nechyběl ani popcorn a ta správná
výzdoba, navíc na
maminky čekalo
(pokud měly zájem) i líčení.

Oslava 160 let zbraslavských
ochotníků - divadlem v zahradě

Zbraslavská kulturní společnost zvolila pro narozeninové představení v sobotu 17. června dílo pana Shakespeara – a zahrála
ho pod širým nebem v Městské zahradě. Kam jinam by Sen noci
svatojánské patřil také lépe.

Srdečně vás vítáme U Koruny
V Kulturním středisku U Koruny se
rozjíždí nový typ pořadu - Kinovinárna –
promítání zajímavých filmů s dobrým
vínkem a přáteli kolem stolu.
Prvním filmem, kterým Kinovinárna
v květnu začala, byla skvělá francouzská

komedie Co jsme komu udělali?
Možnost užít si promítání s přáteli
a dobr ý m v ínem u stolu nadch la
všechny přítomné, jakkoli samozřejmě
Koruna nemůže kvalitou ani velikostí
plátna konkurovat kinu. Téměř většina
divaček a diváků se přiznala, že film již
v kině viděla a chtěli si ho prostě užít
a sdílet znovu právě s přáteli a vínkem.

Další kinovinárna U Koruny tedy
nabízí druhou komedii od stejného
scénáristy a tentokrát i režiséra Philippa
de Chauverona: Srdečně vás vítáme.
Hlavní hrdina, stejný herec jako
ve filmu Co jsme komu udělali?,
Christian Clavier, bytostný humanista
a vrcholný intelektuál, žije ve svém
světě dokonale odtržen od reality. To
se mu stane osudným, když v televizní
debatě propaguje svůj nový román –
Srdečně vás vítáme. V něm řeší téma
pomoci lidem bez domova a na útěku.
V přímém přenosu vzdoruje silné
kritice oponentů. Aby příkladem
dokázal svou vstřícnost k potřebným
celého světa, veřejně vyzve jakoukoli
romskou rodinu k společnému soužití
u něho doma… Jak to dopadne,
uvidíte v naší premiéře 21. září od
19.00 hodin, vstupné 110 Kč.
Světový, nekorektně drsný humor,
radotínská pohoda!
Předprodej vstupenek na pořady
v Koruně začíná 13. září:
16.00-18.00 hod.

Radotínský happening Vol 8.
Skutečně již osmý ročník kulturní
akce Radotínský happening proběhl
v úterý 13. června v radotínském
skateparku.
Tu pořádá nízkoprahový Klub Radotín, který poskytuje podporu a pomoc dětem a mladým lidem v období
dospívání.
Radotínský Happening byl však
otevřen nejen pro ně, ale i pro rodiče a všechny, kdo si chtěli zpříjemnit čekání na blížící se letní
prázdniny. Happening měl v letoš-

ním roce obzvláště bohatý program.
Kromě tradičních aktivit jako skate
exhibice, či turnaj ve stolním fotbálku o hodnotné ceny, přišel letos
také žonglér, od kterého se mohli
zájemci naučit základy této obtížné,
ale zábavné disciplíny. Velký úspěch
měl také stánek se sítotiskem a airbr ushem, kde si moh l i z ájemci
zkrášlit tričko, tašku nebo pořídit
smyvatelné tetování na ruku, nohu
nebo dokonce obličej.
Celou akci bylo možné uskutečnit
jen díky f inančním
příspěvků m Magistrátu hlavního města
Prahy a Městské části
Praha16. Díky této finanční podpoře mohlo být vstupné na Radotínský happening
z d a r ma . P ř ijít t a k
mohli všichni, třeba
i ti, kteří šetří svoje
kapesné na prázdninové výlety.
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Radotínská farnost oslaví 100. výročí výstavou
i novou mozaikou
Prvého září roku 1917 založil arcibiskup Pavel Huyn samostatnou duchovní
správu v Radotíně. V létě k tomuto výročí
rostla na stěně radotínské fary mozaika
a zároveň se připravovala i výstava.
Výstavu otevře Štěpán Rak
Ve spolupráci s Letopiseckou komisí
Rady městské části Praha 16 připravila
radotínská farnost výstavu. Ta se
uskuteční ve dnech 4. – 8. září ve velkém
sále Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny. Na vernisáži, která
je nachystaná na šestou hodinu večerní
v pondělí 4. září, přislíbil otevírací
minikoncert sám Štěpán Rak!
Na výstavě, přístupné od pondělí do
pátku mezi 10. a 19. hodinou, budou
k vidění jak artefakty a dokumenty
vážící se k farnosti samotné, tak
i soubor 17 obrazů Radotína a jeho
okolí malíře Libora Noska.
A faru ozdobí nová mozaika –
ručně štípaná, s motivem stromu života,
z ateliéru Petra Hampla. Inspirací byla
autorovi mozaika z 12. století, která se
nachází v apsidě baziliky sv. Klementa
v Římě. Na mozaice s Petrem Hamplem
spolupracují Jan Lhoták a František Tesař,
mistr uměleckého řemesla, mozaikář,
který vedl od 60. let mozaikářskou dílnu
Uměleckých řemesel.
Moz a i k u obje d na l r adot í n s k ý
farář P. Mgr. Zdeněk Skalický právě
u příležitosti stého výročí založení samo
statné duchovní správy v Radotíně.
Autoři na ni použili kombinaci ručně

štípaného kamene a mozaikového skla,
které se u nás kdysi tavilo pro potřeby
Uměleckých řemesel. „Použili jsme
také italské sklosmaltové mozaikové
kostky i české mozaikové sklo z 30. let,
které napodobovalo klasický italský
materiál. Na Christogram a zlatý kříž
nad hlavičkou holubice, znázorňující
Ducha Svatého jsme použili italské
skleněné mozaikové kostky se zatavenou
zlatou fólií. Historický skleněný materiál
nám poskytl ze svých zásob František
Tesař. Dnes už se u nás mozaikové sklo
nevyrábí,“ říká Petr Hampl.
S prací na mozaice začali autoři
v lednu tohoto roku. Mozaika o velikosti
přes 6m 2 je skládaná z mozaikových
kostek o velikosti přibližně 1cm 2 .
Mozaika je provedena k lasickým
způsobem, který se nezměnil po staletí.
Kamenné a sklosmaltové mozaikové
kostky se sekají ostrým kladivem na
utínce, poté se ručně štípají speciálními
mozaikářskými kleštěmi. Na jeden metr
čtvereční se zpracuje přibližně 15 kg
materiálu.
Mozaika byla oblíbená technika už
v antice. U nás se uplatnila především
v období secese, ale mnoho hodnotných
realizací vznikalo i během celého 20.
století. Se zánikem Uměleckých řemesel
v roce 1994 klasická mozaika pomalu
mizí. Za více než dvacet let je to jedna
z mála mozaik podobných rozměrů,
která u nás vznikla. Nová mozaika pro
radotínskou faru je proto zcela unikátní.

Necky vyhrála plovoucí střecha
Vyfantazírovaná, podomácku vyrobená a vytuněná plavidla si dala
v sobotu 16. června dostaveníčko na
Berounce v říčních lázních. Radotínská
radnice s Vodáckým oddílem Radotín
tady za pomoci sponzorů pořádala devátý ročník neckyády.
Na start se připravila devítka
soutěžících. Startovní pole letos
ovládla květinová tématika (Květinová
zahrada, Poberounský cyklokvětináč),
zvířátka (Zoo Lipence), technická pla
vidla (Kosmonauti, Za svobodu), sport
(Wimbledon, Lyžař), chybět nemohly
originální Necky a vítěz letošního
ročníku „2002“.
Odborná porota hodnotila, zda
je plavidlo schopné absolvovat
cestu z říčních lázní až k lávce,
a le i uměleck ý dojem a strán ku
technickou. Tuto část s přehledem
vyhrál Tomáš Hanzl se svou plovoucí

střechou skrytou pod názvem „2002“.
V daném roce byl totiž Hanzlův dům
zaplaven právě až po střechu a Tomáš
tím tak trochu to patnáctileté „výročí“

od rozsáhlých povodní oslavil s vtipem
sobě vlastním. A nezbytné detaily? No
samozřejmě! Nechyběly květiny ve
střešním okně, rozhlasové originální

Pojeďte s KAAN do Krumlova
Na podzimní měsíce chystá KAAN,
kromě vycházek a posezení s mandalami při čaji v knihovně, i přednášku
(besedu) s přední odbornicí na život
a dílo Boženy Němcové a třídenní výjezd do Chrobol s výletem do Českého
Krumlova.
Beseda k Boženě Němcové s Jaroslavou Janáčkovou se uskuteční

v pondělí 23. října od 18.15 hodin
v Místní knihovně Radotín. Výlet do
Chrobol a Českého Krumlova se bude
konat od čtvrtka 26. října (příjezd do
Chrobol se zastavením v Prachaticích) do soboty 28. Na pátek 27. října
je plánován celodenní výlet do Čes-

kého Krumlova. Sobotní program
(výlet do Německa či turistika v okolí) bude dohodnut aktuálně na místě.
Ubytování v rekreačním zařízení
Městské části Praha 16 v Chrobolech
bude hrazeno z prostředků KAAN,
společné jízdné a stravu si zajistí
účastníci samostatně.
Všechny připravované akce budou

včas ohlášeny plakátem na výlepových
tabulích.
Vzhledem k omezené ubytovací
kapacitě rekreačního zařízení
v Chrobolech je nutné se na zájezd
co nejdřív přihlásit
na tel. 737 839 042

Autoři osadili mozaiku na fasádu
radotínské fary v červenci. Požehná
ji v neděli 27. srpna pan kardinál

Dominik Duka po mši svaté v Radotíně
Ta začíná v kostele sv. Petra a Pavla
v 10.00 hodin. Při této příležitosti se
od 12.00 hodin uskuteční odpolední
mozaikářská dílna pro veřejnost
a doprovodný koncert. Všichni jsou
srdečně zváni!
Aktuální informace
z Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Petra a Pavla
Praha – Radotín najdete na
www.trs-farnosti.cz, autorem
mozaiky je Petr Hampl – více
o něm na http://hamplpetr.cz
nahrávky z inkriminovaného roku,
radotínská hy mna, kterou napsa l
Štěpán Rak st. a mohutné volání
o pomoc po celou dobu plavby (nikdo
ho ale nevyslyšel, a tak střecha odplula
asi do Šárova kola a možná to vzala
i dál, a najdete ji kdesi na Labi...).
Cenu veřejnosti dosta lo
ZOO Lipence – mašin ka
s jedním vagonkem, slečnou
výpravčí, mnoha zvířátky na
palubě a hlubokým ponorem.
Kvůli malému množství
vody v Berounce se většina
účastníků shodla, že letošní
ročník byl opravdu velmi
obtížný, problémy některým
posádkám způsobil i silný
b o č n í v ít r př e d l áv k ou
a vrbička, pod kterou bylo
nutno proplout bez setnutých
hlav. Nicméně všechna plavidla se
dostala zdárně do svého cíle a posádky
už jistě přemýšlejí, co připraví příští
rok.

Pojďte na Píseček
Nezvládáte výchovu svých dětí?
Kladenské divadlo V.A.D. vás v radotínské Koruně uklidní vědomím, že
v tom nejste sami.

Zkušení rodiče si z modelových
situací v této divadelní hře odnesou kromě užitečného know-how
i odbornou psychologickou vzpruhu. Připravující se rodiče dostanou
šanci ujasnit si, zda by nestačilo
pořídit si domácího mazlíčka. Ostatním nabízí V.A.D. střet civilizací,
násilí a závěrečnou katarzi – to vše
na písečku.
Píseček – středa 11. října
od 19.30 hodin, vstupné 150 Kč
hrají si: Kazimír Lupinec, Evženie
Háčková, Robert Stříbrný, Nora
Luca, Laura Lupincová, František
Šlukovrbovec
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INZERCE

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

nabízíme zaměstnání

ADMINISTRATIVNÍ
PRACOVNÍK

Tel.: 777 66 1111 po 14. hodině

Půjčovna nářadí a stavební mechanizace
v Praze 5 – Radotíně přijme na plný úvazek
servisního mechanika pro opravy a údržbu strojů,
zahradní techniky a vozidel.
Zkušenosti v oboru podmínkou.
Dále požadujeme řidičský průkaz B
a znalost práce na PC. Nabízíme stálý plat,
firemní benefity, skvělé zázemí a dobrý kolektiv.

Bližší info na tel. 602 352 092
Stavební společnost
se sídlem na Praze 5
hledá mzdovou účetní

Náplň práce
Samostatné zpracování mezd, mzdové závěrky a mzdové agendy.
Požadujeme
- min. středoškolské vzdělání ekonomického směru
- praxe v oboru minimálně 1 rok – není podmínkou (firma uhradí náklady na zaučovací kurz)
- pokročilá znalost MS Office
- samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost
- ostatní zaměstnanecké výhody budou projednány na příjímacím pohovoru
Kontakt:
REVIS-Praha spol. s r.o.
Tel: 251 910 071
Výpadová 317/19
E-mail: tereza.mala@revis.cz
153 00 Praha 5 – Radotín
Kontaktní osoba: Ing. Jana Vajdová

NABÍZÍME PRÁCI
Kuchařky – kuchaře
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Cena v Kč
Formát
inzerátu
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Požadujeme:
Nabízíme:
» vyučení či praxe v oboru » práci na plný nebo částečný úvazek
» strukturovaný životopis » směnný provoz + So, Ne (1× za 3 týdny)
» 5 týdnů dovolené
» nástup možný od 21. 8. 2017

MICHAL VAVŘIČKA

Nabídky s přiloženým životopisem zasílejte na mail: kuchyne@dostihovaskola.cz

Školní jídelna Střední školy dostihového sportu a jezdectví
Praha – Velká Chuchle
Informace na tel. čísle 775 474 782 p. Breburdová
Adresa: U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5 – Velká Chuchle
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SERVISNÍ MECHANIK

pro zpracování účetních dokladů
- hlavní pracovní poměr
- těší se na Vás Velkoobchod
potraviny - drogerie RATIO

STRANA 5

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

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

mobil: 604 404 907

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)

základní

opakovaná
inzerce

1/64

50 x 27

320.00

272.00

1/32

50 x 60

610.00

519.00

1/16

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

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

�������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������
PDF, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP
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Věra Peroutková
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tel.: 257 225 946
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www.kyperskegrilovacisystemy.cz
- na území ČR přichází revoluce v grilování právě v grilovací sezóně
- dovoz patentovaných grilů přímo od výrobce z Kypru
- jedinečný systém samo funkčního grilování založený na rotačním
osystému poháněným motorem – nový rozměr grilování
- na grilech je možné si ugrilovat prakticky cokoliv: vlastní pravé
Souvla, Souvlaki, ale i klasické malé a velké špízy, steaky, ryby,
celou drůbež, grilovanou zeleninu, houby, sýry apod. (více na webu)

NA VŠE JE DOPRAVA ZDARMA A KAŽDÝ KUPUJÍCÍ OBDRŽÍ DÁRKY!!!
Podívejte se na naše Webové stránky/E-shop nebo nás kontaktujte na:
723 186 545
www.kyperskegrilovacisystemy.cz
ZAVÁDĚCÍ SUPER
kyperskegrilovacisystemy@gmail.com
CENY!!!
www.facebook.com/kyperskegrilovacisystemy

VETERINÁRNÍ ORDINACE RADOTÍN
Adresa:
Náměstí Osvoboditelů 69
Praha 5 - Radotín
Ordinační hodiny:
Po, Čt, Pá: 9.00 - 19.00 hodin
Út, St: 9.00 - 17.00 hodin
Sobota: zavřeno
Kontakt recepce,
obchod:
+420 731 272 969
www.vetradotin.cz

Nabízíme:
»
»
»
»
»
»
»
»

Veterinární obchod:
Po - Pá: 9.00 - 19.00 hodin
Sobota: zavřeno
MVDr. Irina Lobová
MVDr. Anna Fabianová

vakcinace, čipování, pasy, odčervení
hematolog. a biochemické vyšetření krve na počkání
vyšetření krve během několika minut
vyšetření moči a trusu
dermatologické vyšetření
kastrace a menší chirurgické zákroky
ultrazvukové odstranění zubního kamene
prodej veterinárních diet
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ŘEZ DŘEVIN,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ
certifikát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

Tel: 728 217 957

Malování, štukování, lakování
a stěrkování stěn i stropů
+ návštěva zdarma!

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

JS ANGLIČTINA RADOTÍN
nabízí

Semestrální kurzy angličtiny a dalších cizích
jazyků pro dospělé i děti
» podzimní semestr začíná
18.9. 2017 a končí 2.2. 2018
» jazykové kurzy pro dospělé
pouze 3 000 Kč
» max. 8 studentů ve skupině,
mini kurzy pouze 4 studenti
» kurzy konverzace s rodilým
mluvčím
» příprava na zkoušky FCE, CAE,
IELTS a státní maturitu
» dětské kurzy s vyzvednutím dětí ve škole
» Nově: kurz angličtiny pro 1.- 2. třídu ZŠ s rodilým mluvčím
» firemní a individuální výuka angličtiny, francouzštiny,
němčiny a španělštiny

28. 8 – 1.9. 2017
Příměstský jazykový tábor pro děti

Jazykové studio Angličtina Radotín
Nám. Osvoboditelů 69, Praha 16 – Radotín
www.anglictina-radotin.cz
tel.: 777 057 013
e-mail: verakunt@yahoo.com

STRANA 6

INZERCE
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MUDr. Jana Vaňková
ordinace výživového poradenství
Nová poliklinika Zbraslav
Elišky Přemyslovny 1325, Praha 5 Zbraslav
www.vyzivavezdraviinemoci.cz tel: 602 242 153

Informační měsíční periodikum pro
správní obvod Prahy 16. Vydává
Městská část Praha 16.
Adresa redakce:
V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105,
e-mail: noviny@praha16.eu,
http://www.praha16.eu.
Registrováno pod evid. číslem
MK ČR E 14517.
Řídí redakční rada.
Šéfredaktor: Mgr. Karel Hanzlík.
Redaktoři:
Kateřina Drmlová, Jana Hejrová, DiS.,
Ing. Pavel Jirásek,
Mgr. Miroslav Knotek,
Bc. Iveta Krejčí, Věra Peroutková.
Grafická výroba: Emil Souček.
Spolupráce za městské části:
za MČ Zbraslav Blanka Velemínská,
MČ Lochkov Eva Filipová,
MČ Lipence Michal Popek,
MČ Velká Chuchle Pavel Kováč.
Vychází 15.8.2017.
Náklad 10 000 výtisků.
Výtisk a distribuce ZDARMA.
Tisk Grafotechna plus s.r.o.,
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
Další číslo vyjde 15.9.2017.
Uzávěrka pro inzerci: do 1.9.2017.
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.

4 Chtěli byste dlouhodobě upravit svou váhu?
4 Trápí vás zdravotní komplikace jako např. poruchy trávení,
vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, diabetes
mellitus, dna...?
4 Nabízím služby, pomocí kterých své zdraví podpoříte a
upevníte.
4 Nyní se slevou 300,- Kč na vámi vybraný program

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE

obklady a dlažby • instalatérské práce
elektroinstalace • sádrokartony
likvidace odpadů • grafické návrhy
Vodnář s.r.o. - REKO24
MICHAL KAUCKÝ
tel.: 603 456 772

Vyrábíme levně a kvalitně:
-

Bytové jádro za 5 dnů

e-mail: mkaucky@gmail.com
Strážovská 24, P5 Radotín

WWW.REKO24.CZ

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

zkušenosti od roku 1997
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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
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kontakt:
777 266 238
kucma@atlas.cz
www.kucma.cz
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dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf
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16.08.16

provozovna Radotín:
Vinohrady 62
11:28
objednávky
po tel.
dohodě
7,30 - 12 a 12,30
- 14
h

-

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

ČISTÍRNA - PRÁDELNA
ODĚVY - TEXTIL - KŮŽE

C

M

Y

ZY
R
B
JIŽ ŘENO
EV
OT

CM

MY

CY

CMY

Karlická 1407/39 A
153 00 Praha – Radotín
Tel. 257 812 160

(sídlo firmy SAK Radotín s.r.o.)

K

Zemní práce minibagrem
Jan Kubát
U Sanatoria 39, Praha 5

tel.: 728 11 70 90
www.bagrovani.info
email:
bagrovani.info@seznam.cz

ŽALUZIE, ROLETY, MARKÝZY, SÍTĚ PROTI HMYZU,
ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA, GARNYŽE,
ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE A TYČE NA MÍRU
mobil: 602 294 754,
www.zaluzie-bendik.cz

Pro Váš interiér:
- Horizontwální žaluzie všech typů
- Vertikální žaluzie (šikmé, oblouky)
- Dřevěné vertikální i horizontál. žaluzie
- Látkové žaluzie - plisse (různé atypické tvary)
- Látkové rolety
- Originální zastiňovací doplňky VELUX
- Badachýny - velkoplošné zastínění
- Garnyže a záclonové tyče na míru
- Ozdobné doplňky oken

Pro Váš exteriér:
- Markýzy
- Sítě proti hmyzu
- Venkovní žaluzie
- Venkovní rolety
- Rolovací garážová vrata

Doprava v okolí 10 km ZDARMA

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis
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9. 9.
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17.30

20.00
13. 9.
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17.30

15. 9.

20.00
17.30
20.00

16. 9.

17.30

17. 9.

20.00
16.00

KULTURA - SPOLEČNOST

Valerian a město tisíce planet 3D Francie
130 Kč
Valerian a Laureline jsou speciální vládní agenti pro správu lidských
území a jejich úkolem je udržovat pořádek v celém vesmíru
Milovník po přechodu USA
110 Kč
Coby neodolatelný seladon městských bazénů měl Maximo jediný cíl,
klofnout bohatou starší dámu, nechat se vyživovat a vést sladký život
Já, padouch 3 3D USA
140/120* Kč
Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně
nejhledanějšího zlosyna světa, a tak ho vyhodili z Antipadoušské ligy
Vážený občan Argentina/Španělsko
90 Kč
Uzavřený romanopisec má ambivalentní vztah ke slávě: přinesla mu
sice bohatství, na druhé straně v něm však úspěch vzbuzuje obavy,
že už není oním náročným intelektuálním spisovatelem
Letíme! SRN/Belgie
110 Kč
Richard je vrabec, který vyrůstá v čapí rodině. Přijde čas, kdy jeho
adoptivní rodina vyráží na zimu do teplých krajů a on musí zůstat
Valerian a město tisíce planet Francie
110 Kč
Emoji ve filmu 3D USA
150/130* Kč
V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná metropole,
ve které žijí oblíbení Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy
Po strništi bos ČR
130 Kč
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola.
Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena
vystěhovat se z Prahy k příbuzným na venkov – Ondřej Vetchý
Valerian a město tisíce planet 3D Francie
130 Kč
Srdečně vás vítáme Francie
100 Kč
Slavný spisovatel vyzve v televizní debatě jakoukoliv romskou rodinu
ke společnému soužití u sebe doma, aby dokázal, že se řídí svými idejemi
Po strništi bos ČR
130 Kč
Dvojitý milenec Francie
90 Kč
Chloé, mladá křehká žena se sklony k depresím, začne docházet na psychoterapii
a bezhlavě se zamiluje do svého psychologa Paula
Emoji ve filmu 3D USA
150/130* Kč
Křižáček ČR
100 Kč
„Historická roadmovie“ odehrávající se v době vrcholného středověku
a inspirovaná romantickou básní Jaroslava Vrchlického získala Křišťálový glóbus
za nejlepší film na MFF Karlovy Vary 2017
Po strništi bos ČR
130 Kč
Španělská královna Španělsko
110 Kč
Hollywoodská hvězda se vrací po 2. sv. válce do rodného Španělska,
aby zde natočila velkolepý film o španělské královně Isabele I.
Velká oříšková loupež 2 USA
130/110* Kč
Veverčák Bručoun musí se svými přáteli zabránit starostovi Oakton City
zbourat jejich domov kvůli plánované výstavbě zábavního parku
Srdečně vás vítáme Francie
100 Kč
Emoji ve filmu USA
120/100* Kč
Po strništi bos ČR
130 Kč
Křižáček ČR
100 Kč
Druhá strana naděje Finsko
90 Kč
Stárnoucí podomní obchodník s košilemi dělá velké rozhodnutí:
opustit svoji ženu alkoholičku i uvadající živnost…
Pěkně blbě USA
90 Kč
Kumail je stand-up komik a největší fanoušek Akt X. Emily studuje psychologii,
má skvělý smysl pro humor a rozhodně se teď nechce vázat. Alespoň do chvíle,
než vyrazí na večer stand-up komiků
Dancer GB
(viz str. 8)
150 Kč
Hurvínek a kouzelné muzeum 3D ČR
150/130* Kč
Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro celou rodinu
Tulipánová horečka GB/USA
120 Kč
Nizozemsko, počátek 17. století, doba tulipánové mánie. Umělec Jan Van Loos
se zamiluje do vdané mladé ženy Sophie, zatímco je pověřen na přání jejího
manžela namalovat její portrét
Hurvínek a kouzelné muzeum ČR
130/110* Kč
Temná věž USA
120 Kč
Roland Deschain, poslední z řádu rytířů, vede s Walterem O‘Dimem
odvěkou bitvu a je odhodlaný zabránit mu ve zničení Temné
věže, která svou existencí drží pohromadě celý vesmír – Idris Elba
Labutí jezero – balet Rusko (viz str. 8)
250/200* Kč
Dunkerk USA/ Francie
130 Kč
Válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí
evakuace obklíčených francouzských, britských a belgických vojáků
z pláží severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940
Po strništi bos ČR
120 Kč
Španělská královna Španělsko
110 Kč
Temná věž USA
120 Kč
Cesta času SRN/ Francie
90 Kč
Vizionářský přírodopisný film pojednává o počátcích i zániku známého
vesmíru, vývoji sluneční soustavy a života na planetě Zemi
Červená ČR (viz str. 8)
90 Kč
Dobrý časy USA
100 Kč
Nikas se po zpackané bankovní loupeži ocitá ve vězení. Jeho bratr
Constantine se kvůli jeho vysvobození vydává na zoufalou cestu
městským podsvětím – Robert Pattinson, J. J. Leigh
Hurvínek a kouzelné muzeum 3D ČR
150/130* Kč
Tulipánová horečka GB/USA
120 Kč
Po strništi bos ČR
120 Kč
Terminátor 2: Den zúčtování 3D USA
140 Kč
Deset let po neúspěšném pokusu zabít Sarah Connorovou, matku
budoucího vůdce lidstva ve válce proti strojům, se do L. A. vrací nový
Terminátor, aby zlikvidoval už narozeného Johna Connora
Neruda Chile/Argentina
110 Kč
Píše se rok 1948 a Studená válka dosáhla k chilským hranicím.
Pablo Neruda během kongresu obviňuje vládu ze zrady Komunistické
strany, za což jej prezident Gonzalez Videla zbavuje funkce
Život za život Francie /Belgie
100 Kč
Vše začíná v noci, tři mladí surfaři na bouřlivém moři.
O několik hodin později, po cestě domů, dochází k nehodě
Po strništi bos ČR
120 Kč
David Gilmour v Pompejích GB (viz str. 8)
250/200* Kč
Víno nás spojuje Francie
110 Kč
Jean posledních deset let cestuje po světě a přetrhl všechna pouta,
která ho spojovala s rodinou žijící v Burgundsku. Jeho otec ale vážně
onemocní, a tak se po letech musí vrátit do krajiny svého dětství.
Neruda Chile/Argentina
110 Kč
Letíme! SRN/Belgie
110 Kč
Barry Seal: Nebeský gauner USA
110 Kč
CIA, Bílý dům, Escobar; všechny vodil za nos – znuděný dopravní pilot,
kterému potřebnou životní energii dodá spolupráce s CIA
Nejsledovanější ČR
110 Kč
Nejsledovanější je komunikačním mostem mezi dvěma generacemi.
Co to vlastně znamená být YouTuberem?
Víno nás spojuje Francie
110 Kč
Sněhurka – N. Rimski-Korsakov Francie (viz str. 8)
250/200* Kč

Dětská představení:
2. 9.
9. 9.
16. 9.

15.00
15.30
15.30

Letíme! SRN/Belgie
Letíme! SRN/Belgie
Hurvínek a kouzelné muzeum

ČR

110 Kč
110 Kč
130/110* Kč

140/120*
130/110* Kč u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

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

3. září
Home Food Festival
amatérský festival domácího jídla
pořádají 3Karásci a Beach Aréna
Radotín za podpory MČ Praha 16
areál Beach Areny Radotín
6. září
Předprodej podzimních dotovaných
zájezdů pro radotínské seniory
Klubová scéna Milana Peroutky
(vchod ze dvora domu U Koruny)
od 8.00 do 10.00 hodin, více na str. 4
9. září
Rozmarné léto
divadelní představení podle V. Vančury
v podání souboru Rádobydivadlo Klapý
Biotop/v případě nepříznivého počasí
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.30 hodin
vstupné 150 Kč, více na str. 4
10. září
Pétanquové loučení s létem
+ vrh koulí
závěrečný letní turnaj v pétanque,
který je součástí 5. ročníku mistrovství
Radotína v boulo/koulo disciplínách
s vloženou soutěží ve vrhu koulí
boulodrom Elbrus u Beach Areny
13. září
Zahájení předprodeje vstupenek
předprodej vstupenek každou středu
od 16.00 do 18.00 hodin v kanceláři
kulturního střediska
16. září
Radotínské Burčákobraní
9. ročník kulturně společenského podniku
pod taktovkou Městské části Praha 16
a Českého archivu vín
náměstí Sv. Petra a Pavla od 14.00 hod.
19. září
Čaj o třetí s koncertem
Jiřího Helekala s dcerou Kateřinou
setkání radotínských seniorek a seniorů
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 15.00 hodin
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17. srpna
Trainspotting 2
pokračování legendárního
britského filmu, 2017
Letní kino Kamínka od 21.30 hodin více
facebook.com/letnikinokaminka
19. srpna
Zbraslavské jarmarky
farmářské trhy s prověřenými prodejci
a doprovodným programem
Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin
více na www.zbraslavskejarmarky.cz
19. srpna
Zbraslav – město zdraví a pohybu
zdravotně preventivní akce
Zbraslavské náměstí 9.00-13.00 hodin
23. srpna
Jan Burian
letní antidepresivní koncert – písničky,
vtipy a možná i tanec, vstupné 200 Kč
Letní kino Kamínka od 19.30 hodin
více facebook.com/letnikinokaminka
24. srpna
Sirotčinec slečny Peregrinové
pro podivné děti
americký fantasy film, Tim Burtona
Letní kino Kamínka od 21.30 hodin
více facebook.com/letnikinokaminka
31. srpna
Rychle a zběsile 8
osmý film americké filmové série
Letní kino Kamínka od 21.30 hodin
více facebook.com/letnikinokaminka
2. září
Zbraslavské jarmarky
farmářské trhy s prověřenými prodejci
a doprovodným programem
Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin
více na www.zbraslavskejarmarky.cz
3. září
Rozmarná letní plovárna
rozlučka s létem v duchu prvorepublikové
plovárny s panem plovárníkem a jeho přáteli
u Vltavy na Závisti od 14.00 hodin
8. září
Pohádkový les
tradiční zábavné pohádkové putování
loukami v Borovičkách pro nejmenší děti
s rodiči, od 15:30 hodin. Více info na
www.pexeso.org, 721 518 248.

21. září
Kinovinárna: Srdečně vás vítáme
nová francouzská komedie scénáristy filmu
Co jsme komu udělali
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 110 Kč, více na str. 4

9. září
Zbraslav – Jíloviště
jubilejní 50. ročník jízdy historických
vozidel do vrchu s dopolední výstavou
vozidel na Zbraslavském náměstí
start jízdy okolo 13.00 hodin

23. září
Gabriela Preissová: Její pastorkyňa
Divadlo Máj v režii Jaroslava Kodeše
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 150 Kč

9. září
Zbraslavské trojice
43. tradiční šachový turnaj hráčů všech
generací pořádá pod záštitou starostky
MČ Praha - Zbraslav Ing. Z. Vejvodové
Sokrates 2001 – spolek hry královské
Restaurace U přístavu 8.30-16.30 hod.

více na www.praha16.eu

více na www.mc-zbraslav.cz

Han Kahg – Vegetariánka
Jonghje se jednoho dne probudí z krvavé
noční můry a její život se začne dramaticky
měnit. Ze všeho nejdřív přestane jíst maso.
Ovšem v dravé patriarchální společnosti
její náhlé vegetariánství a zejména
neoblomný postoj, s jakým se vzepře
svému muži i rodině, představuje pro její
okolí ohromný šok. Román o dramatické
proměně poslušné manželky ve zvláštní
bytost - vegetariánku, popírající veškerá
konzervativní společenská pravidla.
nakladatelství Odeon
Dimitri Verhulst – Opozdilec
Velmi hořká, černá a nekorektně satirická
novela o muži, který se na sklonku života,
v posledním zoufalém pokusu, jak mít
konečně pokoj od vlastní manželky,
rozhodl předstírat Alzheimerovu chorobu –
tak precizně, že skončí v zařízení pro
dementní pacienty.
nakladatelství Odeon
Jan Lukeš – „Právě proto, že jsem“.
Rozhovor s Ivanem M. Havlem
Podobní, a přece tak jiní. Ivan M. Havel,
mladší bratr bývalého prezidenta Václava
Havla, jako by v něčem byl skoro jeho
dvojčetem, v jiném úplným protikladem.
Knihovna Václava Havla
PRO DĚTI
Kateřina Maďarková –
Justýnka a asistenční jednorožec
Justýnka je docela obyčejná holčička,
které ale dočista chybí fantazie. Naštěstí
dostane asistenčního jednorožce Huberta.
Ten ji za pouhých šest dní naučí věci kolem
sebe vidět úplně jinak – najednou je svět
kolem ní barevný, plný dobrodružství
a zážitků.
nakladatelství Albatros
Jaroslava Lainesová –
Pohádky Matky přírody
Proč medvědi v zimě spí? Proč kopřiva
pálí? Proč kukačka nemá hnízdo?
Vyprávění o tom, kolik námahy musí
Matka příroda vynaložit,
aby vše fungovalo tak, jak má.
nakladatelství Edika
Šárka Pichrtová, Jan Laštovička – Babylon
Soubor autorských písniček,
ilustrací a herních úloh, ve kterých mají
děti spolu s rodiči možnost se kriticky
zamyslet nad tím, zda lze na rotopedu dojet
do Pardubic, zda je možné mít ponorku na
vzducholodi či kterému číslu únava přidá
na hodnotě. Cílem třinácti energických
„rostoucích písní“ skupiny BABYlon Band
je pobavit a zároveň poučit: menším dětem
být pomocníky v rozšiřování slovní zásoby,
těm větším pak v hledání širších souvislostí
pomocí otázek, hádanek a doplňovaček.
nakladatelství Albatros
Eva Chupíková –
Slohovník aneb Praha má styl
Vydejte se na fascinující pouť Prahou
po stopách hlavních architektonických
slohů! Přeneste se na chvíli do historie
a staňte se staviteli a architekty! Hravý
interaktivní průvodce Evy Chupíkové
vám představí hlavní rysy jednotlivých
stavebních slohů na nejznámějších
pražských památkách jako je například
bazilika sv. Jiří, katedrála sv. Víta,
Letohrádek královny Anny, Valdštejnský
palác, Stavovské divadlo…
nakladatelství Albatros
Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3
Praha – Zbraslav
tel.: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@mc-zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/knihovna
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PVC, KOBERCE,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
DŘEVĚNÉ PODLAHY,
ODBORNÁ MONTÁŽ
KARLICKÁ 10
PRAHA 16 RADOTÍN
WWW.AR-PODLAHY.CZ
info@ar-podlahy.cz
Tel.: 257912736
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D G  P
Slavný kytarista, vokalista a jeden
z hlavních skladatelů legendární skupiny Pink Floyd David Gilmour se po
pětačtyřiceti letech vrátil do antického
amfiteátru pod Vesuvem, kde v 70. letech vznikl slavný dokumentární film

Pink Floyd v Pompejích. Před třemi
tisíci fanoušky tu odehrál koncert,
během něhož zazněly ikonické skladby jako ‚Wish You Were Here‘ a ze
kterého úchvatné audiovizuální efekty
udělaly jedinečnou podívanou.

Pětačtyřicet let od slavné show, ze
které vznikl dokumentární film Pink
Floyd v Pompejích, se David Gilmour
vrací na místo činu. Skladatel, zpěvák
a kytarista legendárních rockerů odehrál v červenci 2016 v kulisách ruin
nejstaršího amfiteátru na světě dva
spektakulární koncerty. Ze záznamu
vznikl ohromující snímek, v němž
zazní hity Gilmourovy sólové kariéry
i klasiky z vrcholných let Pink Floyd.
Zat í mco koncer t Pi n k Floyd
v 70. letech byl kvůli natáčení bez
diváků, tentokrát dvojité show pod
Vesuvem přihlíželo na 3000 fanoušků
Davida Gilmoura. Jednasedmdesátiletý bard psychedelického rocku si
do kapely přizval hvězdné muzikanty
jako baskytaristu Guye Pratta, který
vystřídal v Pink Floyd Rogera Waterse,
bubeníka Steva DiStanislao, klávesistu

SNĚHURKA
N R-K
Sněhurka se narodila ve starých dobách
mýtického království cara Berendeje,
vzniká svazkem bohyně Vesny s Dědou
Mrázem. Ochraňována svými rodiči před
žárlivým bohem Slunce Yarilem, jež slíbil
přehřát její srdce, pokud se zamiluje a dospěje, je její osud svěřen lesnímu skřítkovi.
Deset let po jejím vzniku, Rimsky
Korsakov napsal: „Kdokoli, kdo se nezamiluje do Sněhurky, nerozumí mé práci

D
Fi l mov ý por t rét „Da ncer“ bez
příkras zachycuje cestu původem
ukrajinského tanečního genia Sergeje
Polunina na baletní výslunní. Díky
obrovskému talentu, vlastní vytrvalosti i ambicím rodiny, která podřídila
jeho kariéře vše, se v 19 letech stal historicky nejmladším sólistou Královského baletu v Londýně. Součástí jeho
každodenního života se staly strhující
výkony oceňované ovacemi, ale i bolestivý dril ventilovaný excesy na

Úroveň: lehká
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z Rolling Stones Chucka Leavella nebo
dlouholetého spolupracovníka Michaela Jacksona, Grega Phillinganese. Skladby z Gilmourových sólových alb Rattle
at Lock a On An Island doplňují
chronicky známé skladby Pink Floyd
včetně ‚One of ese Days‘, ‚Wish You
Were Here‘ nebo ‚Comfortably Numb‘.
Atmosféru koncertu dotváří dokonalá
audiovizuální show plná laserových
efektů, pyrotechniky a videoprojekcí
na obrovské oválné obrazovce.
„Ačkoli už nehraje do půli těla nahý,
jinak jako by se David Gilmour vůbec
nezměnil - má pořád tak krásný hlas i jeho kytara zní stále s tou stejnou hloubkou
i ostrostí teskného blues,“ líčí v pětihvězdičkové recenzi list e Guardian.
Kino Radotín uvede ve středu
13. září 2017 ve 20.00 hodin
záznam koncertu z amfiteátru
v Pompejích pod Vesuvem. Vstupné
250 Kč v den projekce (200 Kč
v předprodeji na pokladně kina
od 15. 8. do 12. 9. a ZTP, senioři,
studenti).

fantazii o lásce a mýtické obnově.
Aida Garifullina zpívá roli Sněhurky, zatímco produkce a hudební režie
byly ponechány ve schopných rukou
dalších dvou ruských umělců: mladého dirigenta Michaila Tatarnikova
a režiséra Dmitrije Tcherniakova..

Kino Radotín uvede v neděli 17. září
2017 v 16.00 hodin záznam opery
z Pařížské Opéra Bastille. Vstupné
250 Kč, ZTP, senioři a studenti 200 Kč.

ani mě samotnému.“ Toto mistrné poetické dílo oblíbené slovanské literatury
„Sněhurka“ přináší na scénu kouzelnou

divokých večírcích. Pod sílící osobní
krizí slibně rozjetou dráhu v Londýně
opustil a po krátkém angažmá v Rusku plánoval z taneční scény zmizet
úplně. Jeho život změni lo set kání s americkým fotografem a režisérem Davidem LaChapellem, se kterým
natočili taneční klip ke skladbě Take
Me To Church. Video zhlédlo 17 milionů lidí a přes noc vrátilo Polunina do
povědomí jako hvězdu globálního formátu. Uvědomil si, že tanec je jeho životním posláním a darem, který může

sloužit i dobré věci. Nadace PROJECT
POLUNIN vytvořila program na podporu profesionálních tanečníků. Cílem
nadace je vytvářet tanečníkům prostor
pro svobodnou a tvořivou realizaci, zároveň jim poskytovat zázemí v podobě
právních a agentských služeb, tak aby
mohli rozvíjet svůj talent.

Kino Radotín uvede dokument příběh geniálního tanečníka, rebela
a zranitelného člověka ve středu
30. srpna 2017 ve 20.00 hodin.

Úroveň: těžká

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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Nad Libří 60/3
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adresu redakce: V. Balého 23, 153 00
Velká Chuchle
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Praha-Radotín. Na obálku napište
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Kristýna Staňková
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Celovečerní dokumentární film
Olgy Sommerové o světově proslulé
operní pěvkyni a herečce Soně Červené je příběhem ženy, jejíž malé dějiny, soukromý a profesní život byly
ovlivněny velkými dějinami Evropy
20. století. Její umělecká dráha čítá
sto operních rolí ve čtyřech tisících
vystoupeních na jevištích pěti kontinentů.
„Život, kariéra i osobnost paní
Soni Červené jsou natolik pozoruhodné, až je s podivem, že celovečerní dokumentární film o ní vzniká
až teď k jejím 92. narozeninám. Na
druhou stranu to tak možná mělo
být, protože látka si díky tomu počkala na zkušenou režisérku Olgu
Sommerovou, která se jí ujala jistou
filmařskou rukou. Film není pouhým
chronologickým popisem událostí ze
života paní Červené, na pozadí jejího
osobního a pracovního života můžeme sledovat i většinu zlomových
událostí nejen v dějinách Českoslo-

LABUTÍ JEZERO
P I Č

Labutí jezero patří k nejslavnějším
klasickým baletním titulům a je součástí repertoáru všech světových scén.
Původem německá pohádka o princezně Odettě proměněné v labuť,
o černokněžníku Rudovousovi a o ne-

šťastném princi, který zapomene na
svou přísahu, si získala nesmrtelnost
díky hudbě P. I. Čajkovského a také
díky původní dochované choreografii
Lva Ivanova a Mariuse Petipy. Labutí
jezero, symbol baletní noblesy a ele-

venska a České republiky, ale i celé
Evropy. Jak peripetie velkých dějin

můžou ovlivnit život jednoho člověka? Vitalita a kouzlo osobnosti paní
Červené dokazuje, že i složité problémy a komplikace mohou člověka „povýšit“ a posunout dál, vše záleží jen
na osobním přístupu. Právě to může
být pro diváky největší inspirací.“
Radka Urbancová, Aerofilms
Kino Radotín uvede celovečerní
dokument ve čtvrtek 7. září 2017
v 17.30 hodin.
gance, romantického střetu nadpřirozeného dokonalého světa a reálného
světa zrady a podvodu v podání nejbrilantnějších tanečníků planety
z ruského Bolšoje. Jurij Grigorovič,
choreograf slavných dramatických
baletů v roce 2001 zrevidoval dílo
s velkolepou scénou a kostýmy.
OSOBY A OBSAZENÍ:
Odetta/Odilie: Světlana Zacharova;
Princ Siegfried: Denis Rodkin;
Rudovous: Artem Beljakov;
Šašek: Igor Tsvirko; Královna: Jekaterina Barykina;
Učitel: Alexej Loparevič;
Princovi přátelé: Kristina Kretova,
Jelizaveta Kruteleva;
Ceremoniář: Alexandr Faděječev

Kino Radotín uvede v sobotu 2. září
2017 v 16.45 hodin záznam baletu
z Bojšojo teatra v Moskvě. Vstupné
250 Kč, ZTP, senioři a studenti 200 Kč.

Anglická družina i kurzy pro seniory
startují již 25. září
Prázdniny jsou pomalu u konce
a nový školní rok se nezadržitelně blíží. Co tento rok zapracovat na svých
jazykových znalostech tak, abyste příští
dovolenou zvládli již bez zádrhelů a němých pohledů?
Zapište se do podzimních jazykových kurzů v Channel Crossings v Radotíně a vyberte si ze 6 evropských
jazyků. Nově je v nabídce i ruština.
K nákupu kurzu získáte nejen účast
v diskuzním klubu zdarma, ale i kávu
či čaj na posilnění.
Chcete vybraný kurz zakončit složením mezinárodní zkoušky a získat
tak větší šanci na
lepší práci? Zkoušky
LanguageCert mají
neomez enou platnost a mezinárodní
uznání a je možné
složit ústní či písemnou část, anebo obě
dvě naráz. V případě, že si zkoušku
zakoupíte současně
s veřejným kurzem,
získáte 10% slevu
na kurz a zaručíte
si tím, že motivace
vám v průběhu semestru rozhodně
neklesne.
Učit se jazyky dává smysl v každém
věku, a tak jsou nově v nabídce speciální kurzy pro lidi ve věku 55+. Nikdy
nevíte, zda si budete muset v zahraničí
sami objednat v restauraci či jet navštívit dceru do Londýna, kde budete
odkázáni jen sami na sebe.
Myslíme i na maminky s dětmi,
které se chtějí učit jazyky a nemají
„hlídací babičky“. K vybraným kurzům je možné zakoupit službu hlídání
dětí, a vy se tak můžete plně soustředit
pouze na studium.
Je prokázané, že čím dříve se děti
seznámí s cizím jazykem, tím lépe.

Učí se zcela přirozenou cestou a jsou
schopné „nasávat“ nová slovíčka bez
jakéhokoliv úsilí.
Mají větší kapacitu paměti, schopnost imitace a přirozeně si osvojují
výslovnost a intonaci. Navíc nemají
strach z chyb a nedostatečné slovní
zásoby. Investujte do vzdělání vašeho dítěte a zvolte metodu učení „bez
bif lování“ slovíček. Připravujeme
jazykové kurzy angličtiny, němčiny
i francouzštiny pro děti již od 3 let.
Novinkou jsou anglické kroužky pro
předškolní děti a anglické družiny pro
děti školního věku.

Máte již plány na 13. září? Hráli
jste někdy kriket či petang? Pokud
ne, určitě si nenechte ujít plánovaný piknik v radotínském biotopu.
Přijďte si zahrát netradiční sporty,
vysoutěžit jazykový kurz, naučit se
nová slovíčka, seznámit se s našimi
lektory a pobavit se. Vítány jsou děti
i dospělí. Přineste si dobrou náladu
a upečeným koláčem určitě také nikdo nepohrdne. Ostatně tak to přece
na pikniku chodí.
Chcete se dozvědět více? Přijďte
se informovat na naší radotínskou
pobočku nebo navštivte www.chc.cz/
rozvrh.
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Češi jsou vicemistry Evropy v boxlakrosu
Dramatické finále mistrovství Evropy ve finském Turku zakončilo náročný turnaj 14 evropských zemí. Češi,
pasovaní do role jednoho z favoritů
mistrovství, svou roli splnili na jedničku a suverénním způsobem došli až do
finále evropského šampionátu.
Během své cesty dokázali porazit
favorizovanou Anglii, která přijela
do Finska s 12 naturalizovanými
Kanaďany, domácí Finsko, Německo,
Srbsko a v semifinále turnaje opět
Německo.

Náročnost turnaje spočívala v povrchu. Poprvé v dějinách mistrovství
světa a Evropy se hrálo na betonu
v nádherné hale elitního finského hokejového týmu TPS Turku. Doposud
to bylo vždy na umělé trávě.
Finálový soupeř Čechů Izrael, čtvrtý tým mistrovství světa 2015, byl před
turnajem jasným favoritem a soupiska

plná Američanů a Kanaďanů s dvojím
občanstvím a často profesionální zkušeností to jen potvrzovala. Češi vstoupili do utkání skvěle a jako jediný tým
v průběhu mistrovství donutili Izrael
bránit od první vteřiny a na hráčích
hájících modrobílé barvy byl vidět
respekt. V čase 1:31 min. našel Pešek
dobře hrajícího Skálu a ten otevřel
skóre. V 6. minutě začala úřadovat
hvězdná dvojice izraelských útočníků Bergman – Chetner, kteří otočili
stav na 3:1 pro Izrael. Ve 14. minutě
přišla rychlá odpověď
od kapitána českého
týmu Poupěte a vzápětí
od Košťála. První čtvrtina udala tón celému
utkání. V následujícím
p r ů b ě hu n e o d s k o č i l
ani jeden tým na rozdíl
více branek než jedné.
V druhé půlce utkání
byla znát herní převaha
Čechů, ale Izraelci dokázali odpovídat lepší
produktivitou. Češi se
dostávali častěji před branku výborně
chytajícího Higginse, zatímco Izraelci
ohrožovali skvěle chytajícího Mareše
střelbou ze střední a větší vzdálenosti. V čase 54:52 srovnal skóre veterán
Došlý na 7:7. Vyrovnaný stav však
nevydržel ani půl minuty a Bergman
střelou k tyči stanovil stav utkání na
8:7. Čechům nepomohla ani závěrečná

Mezinárodní žákovské dostihy
První červnovou neděli se na chuchelském závodišti odehrály dva mezinárodní dostihy žáků, adeptů dostihového řemesla, kde se utkali zástupci
dostihových škol České a Slovenské
republiky, Maďarska a Irska.
V prvním dostihu, Ceně Hipospolu, odstartovalo z boxů 7 koní,
vítězkou se stala pětiletá bělka Fiomi

s devatenáctiletým žákem třetího
ročníku chuchelské dostihové školy
Danielem Vyhnálkem, pro kterého
to bylo páté vítězství v kariéře. Na
druhém místě doběhla Archipenka
s Danou Bořánkovou, třetí Sun for
Life, v sedle byl Ákos Makoviczki
z Maďarska, čtvrtá Yes April s irským
žákem Michaelem Leonem Melia a na
pátém místě doběhla Our Lass s Anetou Trnkovou. Dostih ještě dokončila

Mumbai s Davidem Liškou a Maureen
s Davidem Dygrýnem.
Ve druhém dostihu, Ceně Střední
školy dostihového sportu a jezdectví,
startovalo 11 koní. Cílem vítězně proběhl opět bělouš, valach Ladar opět
s Danielem Vyhnálkem, který mohl
slavit šestý životní triumf. Na druhém
místě cílem proběhla Candle in the

Wind s Ákosem Makoviczkim, třetí
Delfín s Davidem Liškou, hájícím školní barvy, čtvrtý Lady’s Man s Valerií
Vyhnálkovou, vítězkou mezinárodního
žákovského dostihu v Bratislavě a pátý
Labond s Anetou Trnkovou v červenobílém dresu chuchelské dostihové školy.
Šestý doběhl War Horse s debutujícím
Milanem Davidem, sedmý Veselý Jarda
s Davidem Dygrýnem, osmá Arkanie
s Danou Bořánkovou, nesoucí nejvyšší

Mistři Evropy a absolutní vítězové ČR
Taneční studio Fantasy Dance
Centre Praha, které v letošním roce
oslavilo své 20. výročí, si dalo jako
dárek titul mistrů Evropy v street
dance formacích.
Juniorský extraligový tým s choreografií „ Pop in machine“ a pod vedení
Zuzana Al Haboubi – Luky Sivák osl-

nil svým výkonem devítičlennou mezinárodní porotu natolik, že ohodnotila výkon FDC známkami nejvyššími:
111111111. Dále pak byl už jen krok od
vytouženého ocenění
„Top Group Award“ a „Absolutního
vítěze taneční skupiny roku 2017“.
„Ještě nyní cítíme ty chvíle plné

hra bez brankáře, a tak se lakrosová
reprezentace státu Izrael stala prvním
týmem státu Izrael, který za posledních 69 let získala mistrovský titul
z kolektivního sportu.
Češi nezklamali a získali obrovský
respekt v lakrosovém světě. Asi poprvé v dějinách sportu Čechům fandili
společně Rakušané, Němci, Poláci,
Švýcaři, Slováci a Srbové českým pokřikem Češi do toho!
Do prvního All star týmu byl zvolen
Dominik Pešek a Jakub Výmola, ve
druhém se objevil Jan Košťál. Brankář
Jakub Mareš byl zvolen MVP finálového zápasu. Česká republika – Izrael 7:8
(3:3, 2:2, 1:1, 1:2). Z 23 hráčů Českého
národního týmu bylo 15 hráčů LCC:
Antonín Gottwald, Martin Hodaň,
Jiří Košťál, Jiří Loskot, Martin Malinovský, Jakub Mareš, Dominik Pešek,
Miroslav Polách, Petr Poupě, Tomáš
Procházka, Roman Seidl, Radek Skála,
Martin Šrůta, Jakub Výmola a Tomáš
Žipaj, které doplňovali trenéři Miroslav Knotek a Patrik Procházka.
Konečné pořadí mistrovství
Evropy 2017:
1. Izrael
8. Srbsko
2. Česká republika 9. Švýcarsko
3. Finsko
10. Švédsko
4. Německo
11. Polsko
5. Anglie
12. Turecko
6. Irsko
13. Rakousko
7. Slovensko
14. Nizozemsko
hmotnost v poli 66,5 kg, devátý Astorius s Michaelem Leonem Melia, desátá
Svitava s maďarskou žákyní Korinnou
Huszár a jedenáctá Kinder Joy s neméně zkušenou slovenskou žákyní, Natálií
Winterovou.
Cel kov ý m v ítězem žá kovského
klání se stal Daniel Vyhnálek, druhé
místo obsadil Ákos Makoviczki a třetí
Dana Bořánková.
Pro v ítězné t ý my, pr v n í t ř i
jez dce – ž á k y v k a ž dém dost i hu
a všechny účastníky mezinárodního
žákovského střetnutí byly připraveny
poháry a pěkné věcné ceny, které
předala paní K. Eddery, host z nejznámějšího anglického dostihového
centra Newmarketu. Občerstvení pro
všechny zajistila společnost Hollandia
z Krásného Údolí.
Vizitky jezdkyň a jezdců
mezinárodního žákovského utkání:
Michael Leon Melia (17 let, Irsko,
3 starty/ 0 vítězství), Korinna Huszár
(17 let, Maďarsko, 23 startů/
3 vítězství), Ákos Makoviczki
(17 let, Maďarsko, 25 s./ 1 v.), Natália
Winterová (17 let, Slovensko, 1 s./ 0 v.),
Dana Bořánková (18 let, ČR, 7 s./ 0 v.),
Aneta Trnková (18 let, ČR, 7 s./2 v.),
Valerie Vyhnálková (19 let, ČR, 41 s./ 2 v.),
Milan David (16 let, ČR, 0 s./ 0 v.),
David Dygrýn (18 let, ČR, 9 s./ 1 v.),
David Liška (16 let, ČR, 37 s./ 0 v.),
Daniel Vyhnálek (19 let ČR, 42 s./ 4 v.)

krásných emocí, šťastných okamžiků,
slz radostí a potlesku diváků. Děkujeme za ně, jsme na vás pyšní,“ říká Eva
Filipová, majitelka – manažerka FDC
a dodává, „ani ostatní týmy Fantasy DC
však nezůstaly pozadu, a tak se můžeme pyšnit tituly mistrů ČR i v dětské
a juniorské kategorii a vícemistrů ČR
v kategorii seniorů. Na tanečních soutěžích TSR a CDO jsme v tomto roce
vybojovali: první místo dvacetkrát,
druhé šestkrát a třetí místo sedmkrát.
Takže bych tu chtěla ještě jednou pogratulovat nejen všem tanečníkům, ale
i lektorům - Zuzce All Haboubi, Alence
Langerové, Robinovi Šebovi a Lukáši
Sivákovi, kteří jsou velcí profesionálové,
choreografové a lidé v jedné osobě. Tyto
úspěchy by se neobešly bez podpory rodičů a příznivců FDC, a tak bych ráda touto cestou všem těmto lidem poděkovala.
Velice si toho vážíme!“
Více informací o činnosti klubu se
můžete dočíst na www.fantasydc.cz
a jeho FCB stránkách.
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Prosvištělo tudy Kolo pro život
Skvělé zážitky si z tras další části
série Kolo pro život Praha – Karlštejn
Tour České spořitelny, která se v sobotu
22. července jela jako Velká cena Prahy,
odvezlo téměř 2000 účastníků.
Jako první šli na start nejmenší závodníci. Okruhy ČT Déčko Junior Tro-

phy se klikatily přímo v areálu závodu.
V půl dvanácté startoval hlavní závod
trasy B, která s délkou 53 kilometrů
a převýšením 1150 metrů patří v rámci
seriálu k těm středně náročným. První
kilometry do Radotína se cyklisté řítí
rychlostí atakující 60 km/h, dokud
nepřijde uzoučký propustek pod tratí
a vzápětí už první delší stoupání. Z těch
dalších je asi nejobávanější výjezd (pro
mnohé spíše výšlap) přezdívaný Mount
Ventoux u Mořinky.
Zpestřením na zpáteční cestě byl zážitkový Birell segment v lese při sjezdu
zpět do Radotína. V Radotíně ovšem
radost nekončila. Jen pár set metrů po
rozbitém asfaltovém sjezdu následoval

kopec s příhodným názvem Radotínská brutál stojka: 300 metrů s průměrným převýšením 22 % a maximálním
přesahujícím 30 %. A po výšlapu přišel sjezd dlouhé série schodů.
A pak zpět do areálu závodiště – na
sprinty v cílové rovince.
S tratí si nakonec nejlépe poradil domácí Matouš Ulman (Česká spořitelna Accolade), který
právě až v cílovém spurtu porazil
Jiřího Hudečka (GIANT Trans
Brdy). Mezi ženami přesvědčivě
zvítězila Jana Pichlíková (Erste
premier Petr Čech MTB).
Vedle hlavní půlmaratonské
trati byla připravena i kratší
trasa C s délkou 37 km a převýšením 810 m, která byla zkrácenou variantou trasy B včetně Birell
segmentu, Radotínské brutál stojky
a sjezdu schodů. Ze zvučných jmen
obohatil její start paralympionik Jirka
Ježek, který i přes svůj handicap dojel
na 12. místě celkového pořadí se ztrátou necelých 3 minut na vítěze Tomáše
Vosátku a ve své věkové kategorii si
odvezl bronzovou medaili!
Pro rodiny s dětmi byla připravena
nesoutěžní trasa D - Fitness jízda měřící 19 km s převýšením 131 metrů po
stezkách podél soutoku Vltavy a Berounky do Černošic a zpátky.
Kompletní výsledky závodu i celého
seriálu najdete na www.kolopro.cz

České derby překvapilo
Poslední červnovou neděli vyvrcholila úvodní polovina metropolitní sezóny
v Conseq Parku Velká Chuchle nejprestižnějším klasickým dostihovým dnem,
jehož vrcholem bylo 97. České derby
České podnikatelské pojišťovny, které
skončilo velmi překvapivě.
V dramatickém doběhu nedělního
97. Českého derby České podnikatelské pojišťovny předčil jeden
z největších sázkových outsiderů
a jediný tuzemský rodák ve startovním poli Joseph (kurz 50:1)
v epickém duelu o krátkou hlavu
Felixe s žokejem Rájou (kurz 30:1).
O dvě a půl délky na třetím místě
finišoval George Boole s žokejem
Šarou, který startoval s kurzem
27:1. Mezi sedm nejlepších na
dotovaných příčkách se z preferovaných aktérů vešel jedině čtvrtý
Sir Sun s žokejem Chaloupkou, na kterého se sázelo 5,5:1. Joseph dosáhl na
rychlé dráze druhého nejlepšího času
v historii Českého derby 2:29,19.
V sedle Josepha druhého triumfu
v české modré stuze dosáhl žokej Jiří
Palík, trenér Pavel Tůma a majitel

i chovatel vítězného koně Jiří Charvát se v nejprestižnějším klasickém
dostihu roku dočkali premiérového
prvenství.
Naopak trojnásobný český žokej
šampión a aktuálně devátý muž
německého šampionátu Bauyržan
Murzabajev dosáhl v neděli devěta-

třicátého kariérního double, již pátého
v letošním roce, když vyhrál závěrečnou Cenu EBF na 1800 m pro nezvítězivší tříleté v sedle perspektivního debutanta Stáje Marcelewo Polish Pearl
trenéra Wroblewskiho.

Kdo ovládl Provence?
Tato otázka přišla na přetřes v neděli
9. července na boulovišti El Brus v Beach areálu, když zhruba ve čtyři hodiny
odpoledne torzo statečných účastníků
pétanque-ového turnaje Léto v Provence čelilo zuřivé průtrži mračen!
Devět tříčlenných a jeden dvoučlenný tým odehrály první tři kola
takzvaným Radotínským švýcarem.
Překvapivých výsledků byla celá řada!
Mohutný nástup do prvního kola
měli Přetrénovaní, kteří nemilosrdně
rozebrali partu s názvem Sklerotici
v poměru 13:1. Nenápadný tým Hello
Kitty, kde tradiční kapitánku Klárku
Kosteleckou nahradil Milan Mach, si
snadno poradil s dámskou sestavou
Radost 13:5. Vidláci Juniors poměrně
překvapivě podlehli 10:12 Májovkám.
V 2. kole šokovaly skvělé Májovky:
Nedaly šanci favorizovaným Šedým
Vlkům a „přejely“ je s krutým výsledkem 13:4. V ostře sledovaném duelu
Hello Kitty porazili Přetrénované
favority turnaje 13:10!
V kole 3. si Šedí Vlci spravili chuť
a knokautovali Radost 13:0. Hello Kitty dotáhli vítěznou sérii do konce proti
Májovkám 13:7!
A mělo nastat semi- a finále o konečné umístění. Hrozící mračna většina
borců a borkyň oklasifikovala výrokem

„to se přežene“ a rozehrála semifinále…
Nepřehnalo! Zhruba uprostřed vyhrazeného času to přišlo!
Po několika úvodních nárazech větru padly první kapky. A pak nastalo
„boží dopuštění“! Déšť se změnil v liják a liják v průtrž doprovázenou zuřivým náporem vichru, hromy a blesky!
Zbylá zcela promočená posádka měla
co držet stanový přístřešek a hlídat
ceny a důležité dokumenty. Nebylo
zbytí a za konečné byly prohlášeny výsledky po odehraných třech kolech.
Léto v Provence, turnaj v pétanque,
9. července 2017, konečné výsledky:
1. Hello Kitty (Zuzana Čapková,
Ondra Šťastný, Milan Mach), 3 body,
skóre +17; 2. Přetrénovaní (Michal
Sodja, Mikuláš Michalík, Martina
Popelková), 2 b., +17; 3./4. Májovky
(Jiřina Krčková, Jitka Jonášová,
Vendula Bukalová) a Vidláci Juniors
(Kryštof Leiský, Matyáš Leiský,
Martin Leiský), 2 b., + 5; 5. Dvojka,
2 b., -1; 6. Šedí Vlci, 1 b., +1; 7.
Bludičky, 1 b., 0; 8. GPS Řepy, 1 b.,
-4; 9. Radost, 1 b., -16; 10. Sklerotici,
0 b., -24.

Na sportovním poli tedy zaslouženě
zvítězila parta Hello Kitty. Celkově.

STRANA 10

KULTURA - INZERCE

Divadlo nejen o vodě na Biotopu!
Opět po roce je v sobotu 9. září od
19.30 hodin na radotínském Biotopu
plánované divadelní představení Rádobydivadla Klapý, Rozmarné léto.
Vančurovo k lasické dílo české

literatury v rozmarné a veselé úpravě
režiséra a dramaturga Jaroslava Kodeše

sklidilo již loni zasloužený úspěch.
Počasí a způsob zářijového podvečera
zdál se býti více než vhodným a krásným.
Biotopem se nesla květnatá mluva
třech pánů, nudících se v dešti. A pak
přijel Arnoštek
se svou krásnou
společnicí…
Nenechte si to
ujít; vypněte doma
wifi a vezměte
teenagery.
Vstupné je 150 korun
a vstupenky je
možné z a koupit
př í mo př e d
představení m na
Biotopu. V případě
deště se divadelní
představení
uskuteční v Ku lturním st ředisku
U Koruny.

Předprodej podzimních zájezdů

ČÍSLO 7-8/2017
přídavek Smetanovy skladby z mládí,
polky Ze studentského života.
Další virtuoz?
Společně s klavíristou Janem
Novotným byl na plakátě ohlášen
i malý tajemný host. Byla jím šestiletá Klára Gibišová s provedením
programu, kter ý dává tušit budoucí klavírní hvězdu, vydrží-li jí
dosavadní píle a láska ke klavíru.
Své příznivce v Radotíně i v Praze
už má. V neděli 25. června se jí
podařilo uspět v celostátní soutěži
mladých pianistů do 15 let Prague
Junior Note 2017. Zvítězila nejen ve
své kategorii, ale stala se i absolutní
vítězkou 26. ročníku této soutěže.
Za zmínku stojí i to, že absolutní
vítězství získala od všech členů
poroty i přes to, že byla nejmladší
účastnicí. Se stejným počtem bodů
byly absolutní vítězky dvě: šestiletá
Klára Gibišová a patnáctiletá Eliška
Tkadlčíková z Olomouce.
KAAN se snaží plnit přání svým
příznivcům, proto se pokusí i v budoucnu zajistit posluchačům podobné
kulturní zážitky.

Konečně se dočkali
Kulturní zážitek jako v Obecním
domě, Rudolfinu, Covent Garden či
v Metropolitní opeře zažili posluchači
v neděli 11. června v radotínské modlitebně Českobratrské církve.
Srovnání s předními domácími, evropskými či světovými hudebními domy
není v žádném případě nadsázka.
Do Radotína si v parném letním dni
udělali cestu i posluchači z Prahy. Neodradilo je ani sálavé horko nedělního
odpoledne. Věděli, že zážitek vynahradí obtíže cesty. Klavírista Jan Novotný
s podobným koncertním programem
úspěšně vystoupil na podzim loňského
roku v Torontu. I v Radotíně očekávali
posluchači především skladby Bedřicha Smetany. Vzpomínka na Čechy
ve formě polek a výběr z cyklu České
tance: Furiant, Slepička, Obkročák,
Sousedská a Medvěd byly vrcholem
večera. Posluchači provedení těchto
Smetanových skladeb, pianisticky
nesmírně náročných, ocenili dlouhotrvajícím potleskem. Odpovědí jim byl

Městská část Praha 16 srdečně zve radotínské seniory a seniorky 6. září
od 8.00 do 10.00 hodin na předprodej podzimních zájezdů:
středa 4. 10. 2017 – Mělník, pohled na soutok Vltavy a Labe doplněný
degustací z místních vinic
Zámek Lobkowiců Roudnice, soutok Labe s Vltavou, degustace vína na
mělnickém zámku
středa 11. 10. 2017 – Pardubice, město vonící perníkem a spojené se
slavným dostihovým závodem
Slavné dostihové závodiště, renesanční zámek pánů z Pernštejna, největší
středoevropská kolekce pohlednic
středa 25. 10. 2017 – Plzeň, dlouhá historie místního židovského
obyvatelstva
Synagoga, bytové interiéry Adolfa Loose, Muzeum loutek
středa 29. 11. 2017 – Adventní Budyšín
Kryštofovo údolí nedaleko Liberce, pohyblivý Chaloupkův orloj, unikátní
Jírův Betlém, adventní trhy

Její pastorkyňa

Pravidla pro předprodej:
1) Jedna osoba může koupit na každý zájezd maximálně 2 místenky
2) Není možné si místo na zájezdu rezervovat před předprodejem telefonicky
či e-mailem
3) Není nutné dělat pořadník od časných ranních hodin, na každého se dostane
Pro radotínské seniorky a seniory platí zvýhodněná cena 200 Kč/ osoba
Info: CK2, Pavel Nový, tel: 224 313 161, 731 170 029

Nové nastudování klasiky z pera Gabriely Preissové se po velkém úspěchu
vrací do Koruny.
Divadlo Máj opustilo pro jednou
známé vody pohádkové tvorby pro
děti a se zkušenou rukou režiséra
a dramaturga Jaroslav Kodeše na
Kormidle se pustilo do chladných
h lubok ých proudů k lasického
dramatu s hutným jazykem a silnou
emocionální zátěží.
Proč? Slovy Máje: „Její Pastorkyňa
patř í do zlatého pokladu české
dramatiky. Je esencí toho, co rádi
nazýváme národní, co hovoří jazykem
naší země. Je to drama o síle vášně,
lásky i odpuštění. Pro vnímavého
člověka je zázrak, může-li se blíže
potkat s tímto dílem.“
Přijďte si vyzkoušet, jak Pastorkyňa
zapůsobí na vás – a můžete přitom
i obdivovat nádherné kostýmy z dílny
Vlasty Pilařové.

Její Pastorkyňa – sobota 23. září
2017 od 19.00 hodin,
vstupné 150 Kč
hrají:
Kostelnička – Marie Weigrichtová
Jenůfa – Eliška Weigrichtová
Laca – Jiří Jahoda
Števa – Roman Solčány
Stařenka – Vlasta Pilařová j.h
Dobra Halaxová
Stárek – Vratislav Huráb
Kolušina – Magdalena Procházková
Rychtář – Jaroslav Šebesta
Rychtářka – Ivanka Vadlejchová
Karolka – Nikola Vanclová

RADOTÍNSKÉ
BURČÁKOBRANÍ 2017
MČ Praha 16 ve spolupráci
s Českým archivem vín připravují
na sobotu 16. září 2017
od 14 hodin před radotínskou
radnicí již 9. ročník této kulturně
společenské akce.

MČ Praha 16
a Český archív vín

K ochutnávce budou připraveny
mydliňáky, burčáky po zlomení,
ve varu, sladké burčáky, mladá
vína a gastronomické speciality.

Radotínské
Burčákobraní

V doprovodném kulturním
programu vystoupí
Romská cimbálovka pana Kováče,
Václav Neckář & Bacily,
Zdenka Trvalcová & Friends
a Žlutý pes

ročník 2017

16. 9. 2017

Součástí programu bude
účastnická anketa o ceny.
I letos se chystá pohádkový
stan pro děti.
www.ceskyarchivvin.cz

www.praha16.eu

