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Slovo starosty
Kupní smlouvu na prodej pozemků, 

na nichž se v nejbližší době začne stavět 
první etapa Centra Radotín, schválilo 
Zastupitelstvo městské části Praha 16 
v pondělí 26. října na svém mimořád-
ném zasedání. Po patnácti letech pří-
prav se začne s vlastní realizací první 
etapy „Centra Radotín“.

Celkem jde o více než 6 tisíc metrů 
čtverečních, k nimž ve svěřené správě 
vykonává vlastnická práva městská 
část a které podpisem smlouvy pře-
jdou do vlastnictví společnosti Resi-
dence Radotín Jedna, s.r.o. Postou-
pení právních vztahů vychází z již 
podepsané smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, kterou radotínská radnice 
uzavřela s investorem – společností 
VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s. 
ke konci roku 2013.

Stavební povolení k tzv. Revita-
lizaci Centra Radotín – Etapa A, 
ul. Na Betonce bylo vydáno 10. srpna 

Vizualizace etapy A, pohled od ulice Na Betonce
2015. První etapu tak firmy zahájí 
ještě letos. Půjde o komplex pěti 3- až 
5podlažních bytových domů podél 
ulice Na Betonce a část obchodní 
třídy vedoucí kolem Alberta až k po-
toku. Ve všech objektech tak vznikne 

75 nových bytů. 
Na začátku listopadu se začne s de-

molicí nepotřebných objektů mezi 
ulicemi Na Betonce a Jaspisovou, 
tedy na ploše původně využívané jako 

Centrum Radotín má definitivně zelenou

V některých z obecních bytů Městské 
části Praha 16 je třeba snížit hladinu 
radonu obsaženého ve vzduchu. V ná-
vaznosti na prováděná měření a jejich 
vyhodnocení se volilo nejlepší možné 
řešení. K jeho realizaci by mělo dojít 
v průběhu příštího roku.

Vzhledem k tomu, že ve zmíněných 
bytech nedochází ke kumulaci radonu 
vzlínajícího z podloží stavby, ale ze 
stavby samotné (ze strusky, která byla 

Řešení radonu 
v obecních bytech

V Radotíně tento podzim proběhly 
nebo jsou připraveny úpravy komuni-
kací, které by měly zvýšit bezpečnost 
chodců a usnadnit cyklodopravu. Jed-
na z nich se týkala chybějícího propoje-
ní chodníků ve Vrážské ulici, další dvě 
cyklistické trasy směrem na Černošice.

Díky podnětu Městské části Praha 16 
se po letech podařilo vyřešit nedosta-

tečné zabezpečení chodců ve Vrážské 
ulici mezi křižovatkami s ulicemi 
U Jankovky a Prvomájová (výjezd 
z tunýlku pod železniční tratí). Nová 
dopravní opatření, které zde instalova-
la Technická správa komunikací hl. m. 
Prahy (TSK), tu podél oplocení firmy 

STAHL vytvořily nový koridor pro 
chodce. TSK je mohla realizovat i dí-
ky projektu BESIP, z něhož je možné 
financovat drobnější, lokální úpravy 
důležité pro bezpečnost chodců.

Během posledních dvou zářijo-
vých dnů se tak podařilo instalovat 
sloupky, které spolu s vodorovným 
značením chrání trasu pro pěší. Ta 

vede přímo u plo-
tu – není vy výšena 
nad vozovku, takže 
ne jde  o  chod n í k . 
Zde to však nevadí, 
p r o t o ž e  o c h r a n u 
tvoří nejen samo do-
pravní opatření, ale 
i parkující auta, která 
koridor od frekvento-
vané silnice dostateč-
ně izolují. Směrem 
do ulice U Jankovky 
je instalován pruh 
o z v u č n é h o  n á -

střiku (při nájezdu na něj kola auta 
drnčí). Navíc zde byla nastříkána 
„zebra“, kterou posílil jeden city blok 
(betonové svodidlo). Vozidla, která 
vjíždějí z vedlejší ulice do křižovatky, 
mají díky tomu lepší výhled a nemusí 

Pro chodce a pro cyklisty

Vážení čtenáři, 
ráda bych vás 
pozvala na pro-
cházku k nám, 
n a  Z b r a s l a v . 
Podzimní barvy 
vltavského údolí 

můžeme letos obdivovat i z nových 
míst. Podařilo se nám dokončit 
úpravy vstupního prostranství do 
Městského domu v ulici U Malé 
řeky. Věříme, že proměnu ocení 
zejména svatebčané a návštěvníci 
kulturních pořadů v Divadle Jana 
Kašky. Stupňovitá plocha sjedno-
cená kamennou dlažbou je dopl-
něna rampou pro bezbariérový 
vstup, lavicí pro posezení, stojany 
na kola a veřejným osvětlením. 
Okrasný strom, který bude vysa-
zen koncem listopadu, věnujeme 
900. výročí našeho města. Za 
delší návštěvu stojí proměněný le-
sopark Belveder. Charakter tohoto 
významného místa se pohybuje 
na hranici mezi divokou přírodou 
a uměle vytvořeným městským 
parkem. Revitalizace lesoparku 
vycházela z potřeby obnovit neu-
držované území jako klidné místo 
s rozmanitou zelení a zajímavou 
architekturou. Rekonstrukcí pro-
šly cesty i vodoteče, byla vytvoře-
na nová odpočinková místa a vy-
hlídky, altány a studánky. Velkým 
překvapením je kosatcové jezírko 
v dříve zanedbaném zákoutí. Ur-
čitě se přijďte podívat!

Z druhého břehu Berounky 
se zájmem sledujeme vývoj pro-
jektu Centrum Radotín. I když 
se projekt stále upřesňuje, je již 
nyní zřejmá úspěšná snaha o vy-
tvoření kvalitního městského 
bydlení – obytného prostředí, kte-
ré bude bezpečné, živé a krásné. 
K nakročení realizace první etapy 
gratulujeme všem obyvatelům 
Radotína. V tomto směru Zbraslav 
poněkud zaspala a s úkolem sta-
novit koncepci rozvoje města jsme 
teprve na začátku. Budeme rádi, 
když se s námi o své zkušenosti 
radotínští sousedé podělí.

Přeji Vám hezké podzimní dny. 

Topolová alej, kvůli které je už ně-
jakou dobu uzavřena část cyklostezky 
na břehu Berounky, se dělí mezi rado-
tínský a černošický katastr. Velkou část 
stromořadí má ale ve správě Povodí 
Vltavy, s.p. 

Zástupci obou radnic i státního 
podniku se počátkem října sešli, aby 
se, s vědomím významu tohoto pří-
rodního prvku, dohodli na společném 
postupu. Z jejich jednání vyplynula 
základní představa o koncepčním 

Co bude 
s topolovou alejí? 

Mám velkou radost, když registruji 
a osobně i v idím, že se podaří něco 
zajímavého zorganizovat , udělat či 
vzkřísit k životu. Něco, co lidem přinese 
radost, potěšení a v mnoha případech 
i potřebné poučení a inspiraci. V přípa-
dě nesoutěžního festivalu amatérských 
divadel – Radotínské radosti, který se 
konal o víkendu 7. a 8. listopadu již po 
sedmé, určitě tak mohu napsat. Dnes se 
jedná již o tradiční nabídku zajímavého 
kulturního programu pro diváky a zá-
jemce o divadlo nejen ze severozápad-
ního předměstí hlavního města Prahy či 
z Poberouní, ale v mnoha případech i pro 
nadšence z daleko větších dálek. 

Zcela si uvědomuji fakt, že bez 
správných a zapálených lidí, kteří vě-
nují spoustu svého volného času tomu, 
aby podobné tradice vznikly, to prostě 
nejde. Jsem rád, že tací lidé v Radotíně 
a v divadelním souboru Gaudium jsou. 
Lidé, kteří mají snahu vložit úsilí do 
přípravy, samotné organizace festivalu 
a nakonec i do realizace přehlídky, která 
jim následně přinese zasloužené pocity 
zadostiučinění, a to především v podání 
potlesku příchozích malých i velkých ná-
vštěvníků divadelních představení.

Podobných akcí v rámci celé Prahy 16, 
na nichž je organizačně „podepsána“ celá 
řada dobrovolníků a obětavých lidí, bude 
do konce roku ještě mnoho a s příchodem 
závěru roku a s adventním časem se jejich 
frekvence bude ještě stupňovat. Nejinak 
tomu bude i v Radotíně. Již koncem listo-
padu nás čeká ve velkém sále kulturního 
střediska v domě U Koruny slavnostní 
vernisáž a výstava Kruhu radotínských 
výtvarníků; další milá akce, jež nás pro 
změnu zavede do světa převážně ama-
térských výtvarníků, kteří každoročně, 
bezmála více jak třicet let, prezentují svoje 
malby a plastiky. Po ukončení výstavy nás 
čeká pověstný advent a s ním čtyři kon-
certy věnované předvánočnímu rozjímá-
ní. Již nyní se můžeme těšit na program, 
v jehož rámci vystoupí špičkoví, meziná-
rodně uznávaní umělci jako je sopranist-
ka Markéta Mátlová, sólista Národního 
divadla Jaroslav Březina anebo kytarový 
virtuos profesor Štěpán Rak, s nímž bu-
deme moci dodatečně oslavit jeho letošní 
významné životní jubileum. 

No a kdo bude chtít, může 13. pro-
since přijít před radotínskou radnici na 
Vánoční trhy anebo na 2. svátek vánoční 
si zpříjemnit slavnostní chvíle poslechem 
tradičního koncertu mobilní zvonohry 
zvonaře Petra R. Manouška zakončený 
slavnostním ohňostrojem. 

Ještě jednou děkuji všem spoluorga-
nizátorům a s Vámi se všemi se těším 
na viděnou při některé z uvedených akcí. 
Pohodový podzim.
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Stejně jako u ostatních dokladů, je 
i u parkovacího průkazu označujícího 
vozidlo přepravující osobu těžce zdra-
votně postiženou potřeba zkontrolovat 
platnost, a pokud možno ještě před jeho 
vypršením si požádat o jeho výměnu. 

V současné době je již možná vý-
měna těchto Parkovacích průkazů 
(viz vzor označení O7) s platností do 
31. 12. 2015.

Výměnu stávajících průkazů zajišťu-
je Odbor sociální Úřadu městské části 
Praha 16, a to v pondělí a ve středu od 
8.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00 hodin 
a v pátek od 8.00 do 12.00 hodin. K vy-
dání nové parkovací karty je nezbytné 
donést platnou průkazku ZTP nebo 
ZTP/P, stávající označení a fotografii 
o rozměrech 35 mm x 45 mm. Také 
upozorňujeme, že parkovací průkaz 

musí osobně podepsat 
buďto sám držitel prů-
kazu ZTP nebo ZTP/P, 
popřípadě jeho zákonný 
zástupce. Výměna bude 
provedena zdarma. 

Výměna parkovacích průkazů

Pronajímatel je povinen udržovat po 
dobu nájmu byt v dobrém stavu, způso-
bilý k obývání. Běžnou údržbu a drobné 
opravy si však musí zajišťovat a hradit 
sám nájemce. Co se obvykle považuje 
za drobné závady? A kdy může nájemce 
žádat po pronajímateli úhradu nákladů 
na odstranění závady?

„Zákon ani jiný právní předpis nede-
finuje, co se považuje za běžnou údržbu 
a drobné opravy. Pronajímatel a ná-
jemce si to však mohou sami vymezit 
v nájemní smlouvě, například podle 
druhu činnosti či výše vynaložených 
nákladů,“ říká Lukáš Zelený, ve-
doucí právního oddělení dTestu.

Za drobné opravy se považují 
například opravy podlahových 
krytin a prahů, opravy částí oken 
a dveří, výměny zámků, rolet 
a žaluzií, výměny elektrických 
koncových a rozvodných zaříze-
ní, zejména vypínačů, zásuvek, 
jističů, zvonků, domácích tele-
fonů, zásuvek rozvodů datových sítí 
či signálů televizního vysílání. Dále 
třeba opravy vodovodních odtoků, 
odsavačů par, digestoří, baterií, sprch, 
ohřívačů vody, umyvadel, výlevek, 
splachovačů, kuchyňských sporáků, 
infrazářičů, kuchyňských linek či ve-
stavěných skříní.

U zařízení pro vytápění se za drob-
né opravy považují opravy kamen na 
tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů 
etážového topení na pevná, kapalná 
a plynná paliva, včetně uzavíracích 
a regulačních armatur a ovládacích 
termostatů etážového topení. Nepo-

važují se však za ně opravy radiátorů 
a rozvodů ústředního vytápění.  

„Pokud nájemce zjistí v bytě jinou 
než drobnou závadu, kterou je za-
potřebí bez prodlení odstranit, má 
povinnost na ni ihned upozornit 
pronajímatele. Zároveň je povinen 
předcházet škodám, které by mohly 
následkem takové závady vzniknout. 
Pokud tedy například v nočních ho-
dinách praskne stoupačka, je nájemce 
povinen ihned zastavit přívod vody, 
případně přivolat havarijní službu. 
Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu 

způsobenou vytékající vodou,“ 
upozorňuje Lukáš Zelený. Úhra-
du nákladů, které nájemce účelně 
vynaložil – například na pro-
vedení havarijní opravy – může 
požadovat po pronajímateli.

Pokud nájemce zjistí v bytě 
jinou než drobnou závadu bránící 
obvyklému bydlení, kterou ale 
není zapotřebí neprodleně řešit 

(např. při deštích dochází k mírným 
průsakům do interiéru bytu), má po-
vinnost upozornit na ni pronajímatele 
bez zbytečného odkladu.

Pronajímatel musí v přiměřené době 
zajistit nápravu oznámené závady. 
Pokud tak neučiní, může závadu od-
stranit sám nájemce a pronajímatel má 
povinnost nahradit mu důvodně vyna-
ložené náklady. Pokud není závada tak 
podstatná, aby nájemce musel nutně 
sám zajišťovat její nápravu, ale kvůli 
nečinnosti pronajímatele je snížen 
komfort jeho bydlení, má právo poža-
dovat slevu z nájemného. 

Údržba a opravy bytu –
co platí nájemce a co pronajímatel?

Agresivní opilec
Autohlídka Městské policie prověřovala 14. října telefonické oznámení z tís-
ňové linky 156: „U křižovatky ulic Vrážská a Věštínská vedle autobusové za-
stávky MHD Nádraží Radotín leží opilý muž.“ Strážníci po příjezdu na místo 
(ve 21.30 hod.) našli zjevně podnapilého muže, který se choval agresivně a ne-
kontrolovatelně pobíhal po vozovce. Hlídka ho vyzvala k prokázání totožnosti 
a podání vysvětlení. Následně byl muž prolustrován v databázi osob hledaných 
Policií ČR s negativním výsledkem. Vzhledem k jeho silné podnapilosti bylo na 
místo přivoláno vozidlo určené k převozu opilců do Protialkoholní záchytné 
stanice FN Na Bulovce (Astra 150). Po provedené orientační dechové zkoušce 
na přítomnost alkoholu v dechu (3,42 promile) se agresivita muže vystupňovala. 
Po vulgárních nadávkách adresovaných strážníkům muž jednoho z nich nečeka-
ně udeřil pěstí do obličeje. Vzhledem k podezření ze spáchání trestného činu jej 
napadený strážník omezil na osobní svobodě za použití donucovacích prostředků 
(hmaty, chvaty) a služebních pout. Následně přivolaná hlídka z místního odděle-
ní Policie ČR Radotín si poté celou záležitost převzala k přijetí dalších opatření. 
Porušil zákaz pobytu
Při běžné hlídkové činnosti zpozorovala 18. října ve 20.15 hod. autohlídka Měst-
ské policie v ulici Vrážská v Radotíně v předzahrádce nádražní hospody skupinu 
osmi osob, které zde popíjely alkoholické nápoje. Hlídka poté zjistila, že se ve 
skupině vyskytuje strážníkům dobře známá osoba, které byl Úřadem městské 
části Praha 16 uložen tříměsíční zákaz pobytu na území MČ Praha 16. Hlídka 
muže vyzvala k prokázání totožnosti a podání vysvětlení. Lustrací v evidenci 
Policie ČR se potvrdilo, že mu byl uložen zmíněný zákaz pobytu, který již nabyl 
právní moci. Na základě těchto skutečností strážníci pojali důvodné podezření 
ze spáchání trestného činu maření úředního rozhodnutí a na místo přivolali 
hlídku z místního oddělení Policie ČR Radotín, která si podezřelého převzala 
k dalším úkonům.

Dlouholetý radotínský starosta, poté 
místostarosta, zastupitel a člen stavební 
komise Ing. Jiří Holub oslavil 26. října 
85. narozeniny. Blahopřát mu přišli zá-
stupci vedení radotínské radnice a úřa-
du – lidé, kteří s ním velmi dlouho, a po 
celou dobu s potěšením, spolupracovali.

A určitě by se k nim rádi přidali 
i mnozí další – na to, co dlouhé roky pro 
toto místo a jeho obyvatele dělal, si urči-
tě vzpomene každý. I na to, že úspěchů 
dosahoval, aniž by 
opouštěl otevřený 
a lidský přístup.

Do čela rado-
t í n s k é  r a d n i c e 
byl zvolen poprvé 
v roce 1990 a poz-
ději ještě dvakrát. 
Ačkoli v komunál-
ních volbách v roce 
2002 nekandidoval 
jako lídr Občanské 
demokratické stra-
ny, získal největší 
počet preferenč-
ních hlasů a po 
následující čtyři roky působil jako 
radot ínský místostarosta . Během 
16 let jeho manažerské činnosti došlo 
v Radotíně k viditelným a význam-
ným změnám: uskutečnila se výstavba 
technické vybavenosti téměř ve dvou 
třetinách městské části, dařilo se 

rekonstruovat místní komunikace, 
byla realizována privatizace bytových 
domů, v Radotíně vyrostl Dům s pe-
čovatelskou službou a městská část se 
dočkala moderního zdravotnického 
zařízení. Také se v té době Radotín stal 
sídlem správního obvodu nejen pro 
svůj katastr, ale i pro území Lipenců, 
Lochkova, Velké Chuchle a Zbraslavi.

Během působení Jiř ího Holuba 
ve veřejném a pol it ickém životě 

získala městská část doslova novou 
tvář a stala se příjemným domovem 
pro více než osm tisíc obyvatel. Za-
slouženým oceněním jeho zdravého 
patriotismu bylo udělení čestného 
občanství na podzim roku 2006.

Ing. Jiří Holub oslavil pětaosmdesátiny

Pro projekt Národního centra bezpeč-
ného internetu pod názvem „Internet 
vstřícný pro seniory“ se hledá „amba-
sador“ pro oblast Prahy 16.

Oč se jedná? O program prevence 
kybernetické kriminality a elektronic-
kého násilí páchaného na seniorech, 
využití internetu k podpoře senior-
ských aktivit a začlenění seniorů do 
společnosti – záštitu nad ním převzalo 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
České republiky.

Projekt snižuje rizikové fakto-
ry vedoucí k rozvoji kybernetické 
kriminality a elektronického násilí 
u této cílové skupiny, zvyšuje digitální 
gramotnost a povědomí o bezpeč-
ném a etickém užívání informačních 
technologií, mobilních zařízení a in-
ternetu u věkové kategorie seniorů. Je 
reakcí na potřeby u vyšších věkových 
skupin obyvatelstva, a to v oblastech 
identifikovaných Národním akčním 
plánem: především zajištění a ochrana 
práv starších osob, celoživotní učení 
a mezigenerační spolupráci.

Program klade důraz na rozvoj 
znalostí a dovedností seniorů pro lepší 
orientaci v problematice internetu, in-

formačních technologií a online bez-
pečnosti a na rozvoj aktivní ochrany 
starších uživatelů, tzv. „silver users“, 
před elektronickými útoky, podvody 
a násilím. Měl by také podporovat 
informovanost seniorů, jejich začle-
nění do společnosti a uplatnění jejich 
dovedností na trhu práce a zájmových 
aktivit a při ochraně vlastních práv.

Certifikovaný ambasador bezpeč-
nějšího internetu je vhodná pozice 
pro seniory, kteří chtějí pomoci svým 
vrstevníkům získat znalost technologií 
a zdokonalit své dovednosti v užívání 
internetu, online komunikace s dů-
razem na hlediska online bezpečnosti. 
A ambasador se bude ve svém regionu 
podílet na proškolování seniorů v oblas-
ti bezpečnějšího užívání internetu. 

Hledá se ambasador

V případě zájmu o pozici Certifikova-
ného ambasadora bezpečnějšího
internetu je třeba kontaktovat
Národní centrum bezpečněšího
internetu na e-mailu: 
seniori@saferinternet.cz nebo na
telefonním čísle 252 548 438, kde jsou 
poskytovány další informace.

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné 
zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha 16 se koná ve středu 16.12.2015 
od 17.00 hod. v radotínském Kulturním 
středisku, náměstí Osvoboditelů 44.
Volné místo. Úřad městské části Pra-
ha 16 vyhlásil výběrové řízení na obsa-
zení pracovní pozice referent/ka Od-
boru sociálního, Úsek sociálně právní 
ochrany dětí. Jedná se o pracovní 
poměr na dobu určitou (zástup za 
mateřskou a rodičovskou dovolenou) 
s termínem nástupu 15. prosince 2015. 
Podmínkou je odborná kvalifikace dle 
ustanovení § 110 zákona č. 108/2006, 
o sociálních službách, v platném zně-
ní. Bližší informace jsou k dispozici 
na Praha16.eu v odkazu Úřad – Volná 
místa, na úřední desce i na informač-
ních tabulích v Radotíně.
Technická odstávka pracoviště 
osobních dokladů. Od 28. prosince 
až do konce roku 2015 nebude možné 
kvůli chystané novele zákona a s ní 
souvisejícím úpravám informačních 
systémů Ministerstva vnitra ČR 
přijímat žádosti o vydání nového 
občanského průkazu ani cestovního 
dokladu. Stejně tak nelze v uvede-
ném období předávat již vyhotovené 
doklady. V této době bude možné 
požádat pouze o vydání dokladu bez 
strojově čitelných údajů s dobou plat-
nosti 1 měsíc, za jehož vydání nebude 
vybírán správní poplatek. Úřad měst-
ské části Praha 16 proto doporučuje 
všem občanům vyřídit si záležitosti, 
týkající se občanských průkazů a pa-
sů, do poloviny prosince 2015.
Upozornění pro podnikatele. Pod-
nikatelé by měli dát pozor při zpra-
cování dokumentace pro provádění 
staveb, neboť takovou činnost lze 
provozovat pouze na základě živ-
nostenského oprávnění k provozo-
vání vázané živnosti s předmětem 
podnikání „Projektová činnost 
ve výstavbě“. Jde-li však výlučně 
o projektování elektroinstalací, lze 
takovou činnost vykonávat v rámci 
živnosti volné, obor č. 63 „Projekto-
vání elektrických zařízení“. 

Dovolujeme si oznámit,
že činoherní soubor

při Divadle Jana Kašky

zkouší
v rámci oslav

„Roku pro Zbraslav 900 let“
původní českou
situační komedii

Oldřicha Vlčka

Čtyři páry jedno eso
v autorově režii.

Jde o taškařici, mapující 
živočichopis našich 

současníků, tedy o komedii 
také tak trochu o nás.

Ovšem i sladká komedie,
jak tomu v životě bývá,

může zhořknout v ústech
a úsměv vystřídá poznání,

že – řečeno s klasikem,
vola můžeš přivést k vodě, 

ale napít se musí sám.

Premiéra
ve čtvrtek 12. listopadu 2015

Divadlo Jana Kašky,
19.30 hodin

Listopadové reprízy:
úterý 17., neděle 29.

a pondělí 30. listopadu

Zbraslavská kulturní 
společnost
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Objektiv

 č
as

u

Další zbraslavské divadelní spolky
a lesní divadlo

Ještě jednou zaměříme objektiv času na zbraslavské divadlo - 
představíme si další tamější divadelní spolky.
Jednomu z nich místní vděčili i za lesní divadlo.

Za 1. světové války uvedl 
několik divadelních 
představení (ve spolupráci 
s členy spolku Hálek) 
Dramatický odbor 
Sportovního klubu 
Zbraslav. Většinou hrál 
ve prospěch válečných 
sirotků či fondu pro 
ošacení chudé zbraslavské 
školní mládeže. Plakát 
veselohry Na letním bytě 
z 26. srpna 1917 je jeden 
ze dvou dochovaných.

 V roce 1906 založila 
záběhlická mládež při 
Dělnické tělovýchovné 

jednotě divadelní odbor. 
Od kupletů kritizujících 

Rakousko se mládež 
po postavení hostince 

U Zelenků, který měl velký 
sál, mohla pustit i do 

divadelních představení. 
Zde soubor působil až do 

roku 1925, kdy se na přání 
nájemce hostince musel 

vystěhovat na Žabovřesky – 
divadelní odbor při Jednotě 
proletářské tělovýchovy tam 

fungoval až do rozpuštění 
KSČ v roce 1938. 

Mimochodem, samostatné 
obce Záběhlice i Žabovřesky 
byly ke Zbraslavi připojené 

až v roce 1924.

Při KSČ zahájil po roce 1945 činnost Spolek 
divadelních ochotníků Karel Marx. K 30. výročí trvání 
SSSR uvedl 8. listopadu 1947 veselohru N. V. Gogola 
Ženitba. Po roce 1950, na základě usnesení KSČ
o sloučení s ostatními divadelními ochotníky, zanikl.

V roce 1910 byl 
založen dramatický 
odbor České strany 
národně socialistické 
„Havlíček“. Mimo 
pěvecko-recitačních 
vystoupení
na stranických 
schůzích
a pravidelně pořádané 
pěvecko-hudební 
akademie, uváděl 
také v sále U Vejvodů 

divadelní i operetní představení. Z her se dochovalo jen několik málo fotografií,
tato hromadná je ze hry Jak starý Záplata duchy citoval z roku 1932. 

V roce 1937 byl při Církvi československé založen 
propagační a dramatický odbor. První divadelní 
představení odehrál v Davli 14. února 1937, byla to 
hra J. Doudlebského Páter Josífek (předseda odboru 
Bedřich Zima, stojící první zleva). Od tohoto dne 
až do zákazu divadelních představení v srpnu 1944 
odehrál soubor na 32 her a více jak 100 představení 
na Zbraslavi, ve Vraném, v Modřanech, Chuchli, 
Zvoli a jinde. Podklady z archivu divadla a z pozůstalosti po Ing. Františku Kadlečkovi,

laskavě poskytnuté jeho ženou, připravil a zpracoval Filip Toušek, redakčně upravila Kateřina Drmlová

Po roce 1945 obnovil odbor svá divadelní představení v různých sálech 
na Zbraslavi, ale především zahájil výstavbu divadla v přírodě.
Lesní divadlo se nacházelo na pozemku v „Hluboké“ v dnešní ulici
Nad Kamínkou, přibližně proti vstupu do zahrádkářské kolonie.
Plán zdarma vypracoval arch. Hynek Svoboda a v červnu 1945 se 
započalo se zemními pracemi. Vše ručně, betonové sloupky se odlévaly 
na místě, pod vedením br. Daniela Boťchy, tesaře, byla vybudována
i pokladna, toalety, jeviště, sklad rekvizit a zakoupený nábytkový vůz
se změnil v šatnu – celkem tři roky neúnavné práce. Na snímku
ze 6. srpna 1950 je představení Kříž u potoka. 

Klicperův Hadrián z Římsů 7. záři 1952 – divadelníci 
používali opravdu bohaté kostýmy. Podle vyprávění 
pamětníků nechyběli ani živí koně.

Za 10 let od otevření lesního divadla bylo sehráno 18 her 
ve 30 divadelních představeních. Byly to například Měsíc 
nad řekou, Lucerna, Hrátky s čertem, Třetí zvonění, 
Bankrotář. Koncem padesátých let už soubor působil pod 
hlavičkou místního sboru požární ochrany, na fotografii
z 19. července 1959 je herecká sestava hry Tažní ptáci. 

K zázemí divadla patřil samozřejmě bufet. 

Novoročenka lesního divadla 1961. V následujícím 
roce divadlo bohužel vyhořelo a kvůli těžební činnosti 
sousedního kamenolomu už nebylo obnoveno.

Pozemek bývalého lesního divadla je za oplocením 
kamenolomu, takže nepřístupný. V lese po něm zůstaly 
jen zbytky betonových podstavců hlediště a nápovědní 
budky.

parkoviště. Následovat budou zemní 
a výkopové práce. Jak již dříve řekl ra-
dotínský starosta Mgr. Karel Hanzlík, 
důležitou prioritou v rámci výstavby 
„Centra“ je minimalizace omezení pro 
občany a zachování stávajícího počtu 
parkovacích míst pro rezidenty a řeše-
ní dopravy v klidu.

Součástí stavby je proto vybudování 
nového parkoviště na začátku budoucí 
obchodní třídy v prostoru mezi kotelnou 
a domem číslo popisné 1362, kde vznik-
ne 22 nových parkovacích míst. V plánu 
jsou další parkovací plochy – v Prvomá-
jové ulici mezi Slinkovou a Vinohrady 
(v ulici Prvomájové již probíhá úprava 

dosavadního chodníku) a za supermar-
ketem Albert na náměstí Osvoboditelů 
(tzv. obslužná komunikace). 

Následná etapa bude zahrnovat sa-
motnou „jádrovou“ lokalitu na náměstí 

Osvoboditelů, mezi stávajícím obchod-
ním centrem Albert a Radotínským 
potokem. „Přesná podoba budoucí 
zástavby je ještě stále upřesňována, 
a to z důvodu řady faktorů, které často 
ne zcela závisí na radotínské radnici 
nebo investorovi lokality. Jde například 
o podobu revitalizace železniční trati 
Praha – Beroun a termín její realizace,“ 
uvedl Mgr. Karel Hanzlík, starosta 
Městské části Praha 16.

„Revitalizace centra bude po dokončení 
a obydlení Rezidence Radotín hotova při-
bližně z jedné třetiny. Už nyní je rezervová-
no sedmdesát pět procent všech bytů,“ do-
dal Ing. arch. Lukáš Kohl, jednatel spo-
lečnosti Residence Radotín Jedna, s.r.o., 

a dodal, že by rád poděkoval sousedům 
projektu za trpělivost a vstřícnost, s níž ke 
stavbě přistupují.  

Informace najdete na webu Praha16.eu.

Centrum Radotín má definitivně zelenou Řešení radonu v obecních bytech
použita na výrobu zdicích tvárnic), 
není možné jít cestou dodatečných 
izolací. Jedinou možnou cestou je in-
tenzivní výměna vzduchu v místnos-
tech. První vzduchotechnické jednot-
ky a čističky vzduchu byly instalovány 
již v devadesátých 
letech na zák ladě 
tehdejších měření. 
V roce 2014, na pře-
lomu února a března, 
se měření opakovalo 
(i kvůli postupnému 
zateplování obecních 
domů). 

P o  v y h o d n o -
cen í  na měřených 
hodnot se rozhodla 
radotínská radnice 
instalovat vzducho-
techniku do celkem 
40 bytů. Na základě 
toho pak vyhlásila výběrové řízení na 
zhotovitelskou firmu; bez požadavku 
konkrétního systému větrání. Vzhle-
dem k tomu, že se do soutěže přihlá-
sila pouze jediná firma splňující daná 
kritéria, bylo toto řízení zastaveno 
a vyhlášeno nové. Do dalšího výběru 
se přihlásily dvě firmy, z nichž ale jen 
jedna splňovala požadavky městské 
části. Vzhledem k tomu, že šlo o již 
opakovanou soutěž, byla zbylá firma 
oslovena s požadavkem zkušební in-
stalace v jednom z bytů, zároveň byl 
o totéž požádán referenční dodavatel 
vzduchotechniky. 

V průběhu tohoto léta probíhalo 
měření v obou bytových jednotkách. 
Po vyhodnocení výsledků se Rada 
městské části Praha 16 rozhodla vy-
zvat původního vítěze výběrového 
řízení, aby předložil cenovou nabíd-
ku pro instalaci vzduchotechniky 

do 20 bytů. To proto, že polovina 
nájemníků ji nechce. Z toho důvodu 
se provede instalace všech vzducho-
technických jednotek na chodbách 
domů (budou fungovat vždy pro dva 
až tři byty) a jejich napojení do těch 
bytových jednotek, kde s tím nájem-
níci souhlasí. V ostatních se bude 
rozvod instalovat vždy až poté, co se 
byt uvolní.

Pokud bude radnice s nabízenou ce-
nou souhlasit, předpokládá dodavatel, 
firma ermWet, s.r.o., že by mohl vše 
dokončit do konce srpna 2016.

se vyhýbat autu zaparkovanému mimo 
stání. Pro parkování je vyhrazeno 
19 kolmých stání, která jsou nyní vy-
značena vodorovným značením.

Další stavební práce by měly usnadnit 
pohyb „kolařům“. A1, jedna z nejfrek-
ventovanějších pražských cyklotras, má 
dostat asfaltové propojení i v místech, 
kde byl její povrch doposud zpevněn 
jinými materiály. Část, kterou financuje 
Městská část Praha 16, je již hotová: 
23. října se na panelovou cestu, která 
vede od cesty kolem dešťové usazovací 
nádrže na Rymáni k Berounce, po-
kládal asfaltový povrch. Práce, kterou 
prováděla firma Šlehofer, přišla Radotín 
na 398 418 Kč bez DPH. 

Další navazující úsek, který propo-
juje již upravenou vozovku s částí na 
černošickém katastru, zadávala TSK. 
Výběrové řízení vyhrála firma Čermák 
a Hrachovec. Ta zde bude muset uložit 
všechny vrstvy vozovky, čemuž bude 
také odpovídat cena, která by se měla 
pohybovat kolem dvou milionů Kč. 

Poslední nezpevněná část obepíná 
areál Biotopu Radotín. Propojení 
dlážděné části pod hřbitovem a uli-
ce K Lázním by mělo být rovněž 
pokryto asfaltem, zatím však je tato 
etapa v procesu stavebního řízení 
a stavební práce se tu předpokládají 
až na jaře 2016. I tady bude zakázku 
zadávat Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy.

Pro chodce 
a pro cyklisty
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A už není. Kdo na ně dorazil, užil si 
trh i zábavu – a plně si uvědomil další 
pootočení koloběhu roku. Dveře léta, 
i toho babího, se zavřely, úroda je skli-
zená a od vody to zebe, ať je pod mra-
kem, nebo slunečno... Což není důvod 
k řece nevyrazit.

To si řeklo hodně lidí a k řece 
přišli – na chvíli či nadlouho. Vždyť 
se tu také odehrávala největší kulturní 
akce ze všech, které radotínská radni-
ce každoročně pořádá. 

Již 18. Havelské posvícení zahájila 
v sobotu opět bohoslužba slova v kos-
tele sv. Petra a Pavla a fanfára trubačů 
o deváté. Pod šedým nebem se trh plnil 
jen zvolna a hudbu Old Fashion Tria 
si ti, kdo dorazili, vychutnávali spíš 
zdálky, na posezení pod stany u školy 
bylo přece jenom příliš chladno. Trh 
ovšem vedle nádherných řemeslných 
výrobků nabízel i jídlo a pití. A ještě 
před polednem bylo plno. Vystoupení 
kejklíře Rudy Hardena, houslisty na 
chůdách Jiřího Jelínka i skupiny his-
torického šermu Alotrium už měla po-
četné publikum. A když navíc přidal 
Třehusk staropražské písně a později 
Nešlapeto své jarmareční popěvky, už 
bylo plno i u připravených stolů. 

Neobsazené nezůstaly ovšem ani 
lavičky u malého pódia u gymnázia 
– tam malé i velké lákaly střídavě po-
hádky divadelního spolku Gaudium, 
Divadla Ančí a Fančí, vystoupení ma-
teřských škol Petrklíč a Jeden strom, 
ukázky latinskoamerických tanců 

a bubenická šou žáků ZUŠ.
Mezi pódii a dál k oběma koncům 

tržiště stály stánky těch, kteří sem 
míří každoročně, i zajímavých no-
váčků, takže bylo z čeho vybírat. Do 
nabídky přispíval i stánek Městské 
části Praha 16, od něj si ovšem zájemci 
nosili především informace – a ty 
byly, s výjimkou Knihy o Radotínu, 
zdarma. 

Ale zpět k  programu – ve čtyři od-
poledne si návštěvníci zamířili zvěda-
vě překontrolovat, jestli opravdu může 
někdo zpívat jako Jiří Schelinger. 
A zjistili, že může, tak už u velkého 

pódia na náměstí Sv. Petra a Pavla 
zůstali. Tomu, kdo neměl chuť tančit 
na Miminko či Špenát, zahrál chvíli 
poté pořádně od podlahy Harry Band, 
který při třech písní doplnila hlasově 
úžasně disponovaná slovenská zpě-
vačka Beego Shea. Vrcholem celého 
hudebního programu ovšem bylo až 
následné vystoupení, alespoň to tvr-
dili naprosto shodně všichni, kteří si 
koncert Michala Hrůzy a jeho kapely 

Hrůzy vyslechli. Zážitek už nedokázal 
překonat ani závěrečný U2 revival. 

Neděle se probudila do modře 
vymydleného rána a slunce pak už 
nepřestalo svítit, dokud posvícení 
neskončilo. Zase tu hrálo Old Fashi-
on Trio i Třehusk a Jiří Jelínek – sám 
i s kolegou chůdařem – rozehrával 
klauniády na chůdách nejen u obou 
pódií, ale i z jednoho konce trhu na 
druhý. 

Na malém pódiu vystřídalo rado-
tínskou mateřskou školu Divadlo Toy 
Machine; jestli byl lepší jeho dopolední 
Baron Prášil, nebo odpolední Sněhová 

královna, by bylo těž-
ké porovnat. Divadel-
ní spolek Gaudium si 
vedle pohádky o vel-
blouďátku zopakoval 
i úspěšné Pohlednice 
z e  s t a ropra ž ského 
jarmarku, a hlavně 
svůj trvalý hit Tintili 
Vantili. Ozvláštněním 
programu tu byl street 
dance v podání dětí 
z taneční školy Ele-
ments Crew. 

Velké pódium odpoledne ovlád-
ly hned dvě mladé kapely po sobě: 
Perutě Milana Peroutky a ostravské 
Nebe. Závěr celého programu si vzal 
na starost naopak léty prověřený hu-
debník Mirek Imrich s kapelou Tango. 
Definitivní tečku vyzpíval hymnem 
Rammsteinu „Das ist wunderbar“. 
A skvělé to opravdu bylo – všechno. 
Tak zase za rok.

Bylo posvícení

Křoví jr. nazkoušelo autorský kus, 
který poprvé představílo na  Radotínské 
Radosti.

Divadelní společnost Křoví vznikla 
v roce 1999 na Praze západ, ale i v Ra-
dotíně již má své příznivce. Naposledy 
si je získala na Klubové scéně Milana 
Peroutky hrou Na útěku. Podílí se tu 
i na různých společenských akcích 
(Diskotéky pro starší a pokročilé, 
akce Neviditelných modelek...)  Sou-
bor je sice dospělý, ale čas od času se 
někdo z ansámblu „obětuje“ a stvoří 
hru s dětmi a pro děti. K Werichově 
Královně Koloběžce 1. už skončila 
autorská práva a děti vyrostly z kos-
týmů. Takže je zde další pokus z Křo-
vácké líhně. Ten má opět na svědomí 
Dana Radová (zde zpovídaná režisérka 
Křoví, ale také vedoucí KS U Koruny) 
s vydatnou pomocí Věry Haneškové 
(barmanka Klubové scény MP a ma-
minka prasátek) a hudebně zdatní 
členové Křoví a rodiče dětí. 

Jsem prase, jsem prase ráno, večer 
zase, jsem prase, jsem tlustý a přimě-
řeně hustý…
Jak dlouho tuhle hříčku zkoušíte?

Skoro každá zkouška začínala růz-
nými hrátkami a rozmluvami, a to nás 
hodně bavilo. Protože všechny čtyři 
děti jsou velmi kreativní a tvůrčí, na 
samotné zkoušení už nebylo tolik času. 
Navíc se scénář stále upravoval – díky 
tomu, co vznikalo při našich hrách. 
Termín premiéry jsme tak nějak posou-
vali a zjistili, že naším cílem není ona, 
ale zábava na tvořivé cestě k ní.
Jsou tam hodně vtipné písničky 
a básničky…

Jo, něco si napsaly samy děti, něco 
vznikalo společně a třeba dva hlavní hity 
máme od křováckého pilíře, herce a tex-
taře Jirky Hladovce a od textaře kapely 
Dr. Max a biskupa Dušana Hejbala. 
Jaké to je mít v souboru i svého syna?

Každou zkoušku jsem si říkala, že to 
už příště asi nedám. Je strašně v opozi-

ci. Běda, jak někoho pochválím víc… 
Na druhou stranu jsem to dělala hlav-
ně kvůli němu – pro jeho chuť hrát 
a pro ten společný zážitek. A  abych 
ho oddálila od chatování, skypování, 
facebooku…  A když jsem jim po roce 
řekla, že pro ně mám mladého rejžu, 
byl nejvíc proti a že prý je se mnou 
sranda a že nikoho jiného nechce. 
Budete tedy pokračovat? A co chystá-
te nového s Křovím?

No, nevím, pro mne to při všech mých 
aktivitách bylo strašně náročné. Zkoušeli 
jsme hlavně o víkendech, když nemáme 
program, nebo o prázdninách a svátcích. 
Ale zase za tu cenu, že děti blbnou, ještě 
se něco naučí, nejen o sobě, a nesedí 
u počítačů, to asi stojí. Jenže ony strašně 
rychle rostou a mění se jim zájmy, takže 
se uvidí… A s „dospělým“ Křovím právě 
začínáme zkoušet novou, poprvé autor-
skou, hru Standa Dudek – legraci na 
motiv Tylova Švandy Dudáka.

Tři prasátka a my čtyři

Premiéra Tři prasátka a my čtyři je 
v neděli 13.12. od 15.00 hodin a pre-
miéra Standy Dudka na jaře 2016

Hvězdou loňského ročníku vrcholné 
přehlídky amatérského divadla Jiráskův 
Hronov se stal Il Congelatore Kočovného 
divadla Ad Hoc, letos Hronov nadchlo 
jejich poeticko-komické pásmo S úsmě-
vem nepilota.  Obě představení se budou 
hrát v Koruně o víkendu 5. a 6. prosince.

Základem inscenace Il Congelatore 
je mafiánský příběh z dob americké 

prohibice (tady ovšem nikoli alkoho-
lické, ale zmrzlinové) plný vtipných 
aktuálních narážek, ale i nejznámějších 
operních árií, duetů a sborů v origi-
nálním českém libretu i skvělém na-
studování celého souboru. „Hity“ ve-
likánů, jako je Mozart, Rossini, Verdi, 
Puccini, Bizet, Leoncavallo, Offenbach, 
Smetana, Janáček a další zazní v tak 
kouzelném českém přetlumočení, že 
zcela jistě zaujmou a rozesmějí i diváka 
jindy k opeře vlažného a znalci opery 
se vysloveně pokochají a obě skupiny 
se na tomto souboru zřejmě stanou 

závislé (soudě podle reakcí a rezervací 
těch, kteří v Radotíně již obě předsta-
vení viděli). 

Od března 2013, kdy AD Hoc ovládl 
Pražskou přehlídku amatérského diva-
dla, se Kočovné divadlo stalo kultur-
ním fenoménem a slaví úspěchy doma 
i v zahraničí – letos reprezentovalo 
Českou republiku na mezinárodním 

festivalu amatérského divadla 
Spots op West v Belgii. 

Na pražském Operním festiva-
lu si Il Congelatore získal přízeň 
publika Divadla Na Prádle od 
prvních tónů předehry. Téměř 
každé hudební číslo odměňovaly 
spontánní ovace, dupot a volání 
a na konci se tleskalo opravdu 
bouřlivé, srdečně, ve stoje a dlou-
ho. Takový vřelý úspěch by mohli 
na profesionálních operních scé-
nách leckdy závidět. Chcete-li to 

slyšet a vidět na vlastní oči, máte šanci 
5. a 6. prosince vždy od 18.30 hodin ve 
velkém sále KS U Koruny. 

Komicko poetické pásmo S úsmě-
vem nepilota, získalo na festivalu 
v radotínské Koruně POPAD 2015 
opět všechny možné ceny: cenu divá-
ků, odborné poroty za scénář a text, 
za hudbu, za inscenaci a za uměleckou 
interpretaci textů a písní a opět dobyli 
i Jiráskův Hronov. Pokud seženete 
vstupenky, můžete se těšit 5. prosin-
ce od 21.00 na Klubové scéně Milana 
Peroutky.

Mafiánský Il Congelatore/Zmrazovač
a poetické pásmo S úsměvem nepilota  

ZŠ Praha - Radotín
a Školní klub KLÍČ

pořádají

12. Vánoční 
dílny

v sobotu 28. listopadu
od 9.00 do 13.00 hodin

v budově 2. stupně 
radotínské ZŠ
vstupné 80 Kč

Městská část Praha 16 za přispění Českomoravského cementu a.s. a ve 
spolupráci s Římskokatolickou farností Praha-Radotín připravila již X. Cyklus 
nedělních předvánočních koncertů, třetí z nich bude opět spojen s Vánočními trhy 
připravovanými ve spolupráci se zbraslavským Pexesem:
29. listopadu – První adventní koncert: vystoupení kytaristy Štěpána Raka 
                         a   hostů, velký sál Kulturního střediska Radotín v domě
                         U Koruny od 17.00 hodin
6. prosince – Druhý adventní koncert: vystoupení tenoristy JaroslavaBřeziny,
                         kostel farního sboru Českobratrské církve evangelické
                         Na Betonce od 17.00 hodin
13. prosince – Třetí adventní koncert: Rybova mše v podání Smíšeného 

pěveckého sboru SUDOP a Orchestru učitelů ZUŠ Klementa 
Slavického kostel sv. Petra a Pavla od 15.00 hodin
Vánoční trhy náměstí Sv. Petra a Pavla od 13.00 do 18.00 hodin

20. prosince – Čtvrtý adventní koncert: vystoupení sopranistky Markéty 
Mátlové, kostel farního sboru Českobratrské církve evangelické 
Na Betonce od 17.00 hodin

Vstupné na koncerty je dobrovolné, vybraná částka bude použita na sociální 
projekty Městské části Praha 16.

Adventní koncerty a trhy

Jarmila Novotná: Operní diva – tak 
zní název jedinečné výstavy operních 
kostýmů jedné z nejzářivějších hvězd 
20. století, která až do konce prosince 
probíhá v Obecním domě v Praze.

Výstava je výsledkem tříletého 
úsilí neziskové organizace Zámek 

Liteň, z. s., díky níž je tu k vidění 
šestice nejslavnějších kostýmů, které 
si sama Jarmila Novotná nechala šít 
u krejčích v Čechách i v zahraničí. 
Jejich prostřednictvím se rovněž před-
stavuje i výběr nejvýznamnějších rolí 
Novotné: Mařenky z Prodané nevěsty, 
Violetty, hlavní hrdinky opery La Tra-
viata, Mimi z La Bohémy, Cherubína 
z Figarovy svatby, Oktaviána z Růžo-
vého kavalíra či Manon. Jednotlivé 
kostýmy jsou řazeny v časové posloup-
nosti a doplňují je informace o jejich 
původu, biografická data a údaje 
o místech zpěvaččina působení. Do-
bové souvislosti jejího života a tvorby 
pak přibližuje přehledný životopis, 
s původními fotografiemi a předměty 
z muzejní sbírky z Litně.

Na výstavě je rovněž k mání nejno-
vější kniha uznávaného spisovatele 
Pavla Kosatíka – první monografie 
o Jarmile Novotné s názvem Baronka 
v opeře.

Výstava kostýmů Jarmily Novotné

Více informací na www.zamekliten.cz

Rockový zpěvák, skladatel a textař Vla-
dimír Mišík je jednou z nejvýraznějších 
osobností české populární hudby již od 60. let 
20. století.  Svou tvorbou ovlivnil celou řadu 
umělců ať už z hudebního, výtvarného či lite-
rárního prostředí. 

Muzikanti pod značkou ETC však začali 
vystupovat v roce 1974. Společně, přes mnohé 
personální změny a dvouletý zákaz činnosti 
v 80. letech, koncertují dodnes. Do současné 
chvíle vydala kapela 10 řadových alb, řadu 
kompilací a také 1 DVD k 60. narozeninám 
Vladimíra Mišíka. V červnu 2010 vyšlo 
úspěšné (Zlatá deska) a ceněné album Ztra-
cený podzim, které nese název dle stejno-
jmenné skladby na báseň Emila Boka. V roce 
2014 oslavila kapela ETC 40 let své existence 

Vladimír Mišík 

Čtvrtý, předvánoční, čaj pro radotín-
ské seniory a seniorky pořádá Městská 
část Praha 16 v úterý 1. prosince.

Ti, kteří přijdou, se tentokrát vedle 
tradičního pohoštění dočkají i před-
stavení Divadla Františka Kreuzman-
na s názvem Adventní rozjímání. Vá-
noční a předvánoční povídky z pera 
samotného principála nabídnou pří-
běhy plné laskavého humoru a chápa-
vého pohledu na lidi a svět kolem nás. 
Jejich nedílnou součástí bude příjemná 
hudba i s vánočními koledami. 

A tak pozvánka pro všechny starší 
z Radotína zní: Pojďte se s námi naladit 
na ty nejkrásnější svátky v roce.

Čaj o třetí s Adventním rozjímáním

úspěšným turné s mnoha hosty.
Na koncert Vladimíra Mišíka & ETC 

v Radotíně se můžeme těšit již v úterý 15. 
prosince.
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 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

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

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

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

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

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

mobil: 604 404 907

Odvykání kouření
až 90% úspěšnost

Závislosti: alkohol, drogy, léky
Telefonické objednávky

604 207 771
224 214 617
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SERVIS OKEN
Nabízíme Vám

kompletní servis
plastových, dřevěných, 

hliníkových oken
a dveří všech značek.

Tel.: 775 940 966 
www.psd-servis.cz

OPRAVY
CHLADNIČEK A MRAZNIČEK

ROZENSKÝ ALEŠ
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

E-mail: A.Rozensky@seznam.cz

jsou pro Vás připraveny
3 chalupy na sjezdovce 
ideální pro turistiku
a lyžování
podrobné informace:
602 31 51 19
marketa@mars-promotion.cz   

Ubytování v KRKONOŠÍCH
Pec pod Sněžkou, Velká Úpa
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Šárka Havlíčková, DiS.
Dentální hygienistka 

Dentální hygiena
Zdravotnické zařízení - Sídliště 110    

Praha 5 - Radotín      
Havlickova91@seznam.cz 

Tel. +420 604 403 503

 ordinace MUDr. Daniela Rejchrtová
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Kosmetický salon 
Hana Kadlecová

Praha 5 – Zbraslav
Tel: 723 148 375

www.kosmeticky-salon.eu

KADEŘNICTVÍ  
Fit-line centrum Radotín

Ke Zděři 1111
Helena Forejtová

pracuji s vlasovou kosmetikou 
Londa professional
Tel. 607 497 853
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Spolupráce za městské části:  
za MČ Zbraslav Blanka Velemínská, 

MČ Lochkov Eva Filipová, 
MČ Lipence Michal Popek,

MČ Velká Chuchle Pavel Kováč. 
 Redakční uzávěrka 6.11.2015. 

Vychází 16.11.2015. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.12.2015.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 3.12.2015. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

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

a fotografie se nevracejí. 

Instalace,
dodávky, opravy.

Zajištění HD příjmu
Skylink, CS Link.

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

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

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

ODVOZ a LIKVIDACE
ODPADNÍCH VOD a FEKÁLIÍ

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

AUTODOPRAVA - KONTEJNERY
LIKVIDACE STAVEBNÍHO ODPADU, 

DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU,
ZEMNÍ PRÁCE BAGREM 

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

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

Malířské práce
štuky - laky - stěrka
+ návštěva zdarma!

tel.606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506
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17. listopadu
Čtyři páry jedno eso

situační komedii v režii autora
O. Vlčka hraje činoherní soubor ZKS 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin 
rezervace na www.divadlozbraslav.cz

19. listopadu
Folklor trio

koncert – písničky české, moravské, 
slovenské i cikánské

Kavárna U Stromečku
od 19.00 hodin

vstupné dobrovolné
rezervace míst na tel.: 605 340 695

21. listopadu
Perníková chaloupka

marionetová pohádka pro nejmenší 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin 

rezervace na www.divadlozbraslav.cz

21. listopadu
Madona ze Zbraslavi – obraz, jeho 

historie, symbolika, kontext
interaktivní přednáška
s obrazovou projekcí
o historii, kontextu

a významu Zbraslavské Madony
Kavárna U Stromečku od 16.00 hodin 

rezervace míst na tel. 605 340 695

24. listopadu
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu 
Zbraslav od 18.30 hodin

27. listopadu
Rokování o Zbraslavi

moderovaná debata
o budoucnosti Zbraslavi

Městský dům od 18.00 hodin 

28. listopadu
Slavnostní zakončení

Roku pro Zbraslav
závěrečný večer v Královském sále 

zbraslavského zámku od 18.00 hodin

28. listopadu
Kaškova Zbraslav

celodenní přehlídka amatérského 
divadla v Divadle J. Kašky

29. listopadu
Čtyři páry jedno eso

situační komedii v režii autora
O. Vlčka hraje činoherní soubor 

ZKS Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin 
rezervace na www.divadlozbraslav.cz

30. listopadu
Čtyři páry jedno eso

situační komedii v režii autora
O. Vlčka hraje činoherní soubor ZKS 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin 
rezervace na www.divadlozbraslav.cz

3. prosince
Rozmarné léto

dramatizaci knihy Vladislava 
Vančury hraje soubor ZKS

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

5. prosince
Adventní Zbraslavské jarmarky

trh s bohatým a zajímavým 
kulturním programem

pro malé i velké
více na www.zbraslavskejarmarky.cz

5. prosince
Čertův švagr

marionetová pohádka+
Mikulášská návštěva

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

7. prosince až 7. ledna
Výstava betlémů

ze sbírky Františka Kadlečka
výstavní síň Městského domu

ve výpůjční době knihovny
a při akcích

více na www.mc-zbraslav.cz
změna programu vyhrazena

15. listopadu
Bowlingové kouloidní finále (viz str. 9)

19. listopadu
Upokojenkyně

komedie o stáří i mládí v podání divadla 
V.A.D, vstupné 150 Kč

velký sál KS U Koruny od 19.00 hodin

22. – 28. listopadu
Výstava kruhu radotínských výtvarníků 
velký sál KS U Koruny 10.00-18.00 hodin 

(28.11 do 16.00 hod.), vstup zdarma

POZOR! Klubový večer s Lubou Skořepovou 
22. 11. zrušen z důvodu nemoci

28. listopadu
12. vánoční dílny

budova 2. stupně ZŠ 9.00-13.00 hodin
vstupné 80 Kč

29. listopadu
První adventní koncert 

vystoupení Štěpána Raka a hostů
velký sál KS U Koruny od 17.00 hodin

vstupné dobrovolné

1. prosince
Čaj o třetí - Adventní rozjímání s divadlem 

Františka Kreuzmana
setkání radotínských seniorek a seniorů
velký sál KS U Koruny od 15.00 hodin

zdarma pro radotínské seniory

2. prosince
To vánoční šturmování

báchorka pro celou rodinu v podání
 DS Gaudium, vstupné 100 Kč

velký sál KS U Koruny od 19.00 hodin

3. prosince
Koncert ZUŠ k 50. výročí Večerníčka
velký sál KS U Koruny od 18.00 hodin

5. prosince 
Proč straka nenosí červenou čepičku

pohádka pro děti a po ní pro zájemce Mikuláš, 
vstupné 60 Kč

velký sál KS U Koruny od 15.00 hodin

5. prosince 
Il Congleatore - Zmrazovač

oceňovaná mafiánská opera v podání
Kočovného divadla Ad Hoc, vstupné 150 Kč

velký KS U Koruny od 18.30 hodin 

5. prosince 
S úsměvem nepilota 

komicko-poetické pásmo Kočovného divadlo 
Ad Hoc, vstupné 150 Kč

Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 21.00 hodin

6. prosince
Druhý adventní koncert: Jaroslav Březina
kostel farního sboru Českobratrské církve 

evangelické Na Betonce od 17.00 hodin

6. prosince 
Il Congelatore - Zmrazovač

mafiánská opera v podání Kočovného divadla 
Ad Hoc, vstupné 150 Kč

velký sál KS U Koruny od 18.30 hodin

7. prosince
Taneční koncert žáků ZUŠ K. Slavického

velký sál KS U Koruny od 18.30 hodin

8. prosince
Violoncellový koncert

velký sál KS U Koruny od 18.00 hodin

10. prosince
Žákovský koncert ZUŠ K. Slavického

Modlitebna ČBCE od 18.00 hodin

13. prosince
Vánoční trhy

nám. Sv. Petra a Pavla 13.00-18.00 hodin

13. prosince 
Tři prasátka a my čtyři

pohádka o tom, jak si děti hrály na prasátka
i na divadlo v podání dětské odnože DS Křoví 

vstupné 60 Kč
velký sál KS U Koruny od 15.00 hodin

13. prosince
Třetí adventní koncert:

Rybova mše v podání Smíšeného pěveckého 
sboru SUDOP a Orchestru učitelů

ZUŠ Klementa Slavického
kostel sv. Petra a Pavla od 15.00 hodin

15. prosince
Vánoční koncert ZUŠ K. Slavického

Modlitebna ČBCE od 18.00 hodin

15. prosince 
Vladimír Mišík & ETC

koncert legendárního seskupení
vstupné 270 Kč

velký sál KS U Koruny od 19.00 hodin

20. prosince 
Pohádky z vánočního kabátu

pohádky nejen o vánočním stromečku
a kometě souboru Anima Candida, vstupné 60 Kč

velký sál KS U Koruny od 15.00 hodin

více na www.praha16.eu

17. 11. 17.30 Ztraceni v Mnichově   ČR                                                 120 Kč
  Sir „P“, devadesátiletý papoušek šedý, který kdysi patřil Edouardu 
  Daladierovi, se ocitne v roce 2008 v Praze jako živá relikvie z dob
  Mnichovské dohody – Martin Myšička, Tomáš Bambušek
 20.00 Mládí   Itálie/Francie                                                 100 Kč
  Dirigent a skladatel v důchodu Fred se léčí ve švýcarském sanatoriu.
  Je tu s ním starý přítel, režisér Mick. Oba tráví čas ve vzpomínkách
  na mládí a své lásky a s plným vědomím svého věku hledí bez iluzí 
                   vstříc budoucnosti – Michael Caine, Harvey Keitel
18. 11. 17.30 Steve Jobs   USA                                                                   120 Kč
  Jaký byl Steve Jobs? V čem spočívala jeho genialita? I na tyto otázky
  hledá odpovědi režisér Danny Boyle
 20.00 Macbeth   GB/Francie                                                   90 Kč
  Klasické Shakespearovo drama se vrací na plátna v nové verzi
19. 11. 17.30 Otcové a dcery   Itálie/USA                                                 120 Kč
                   Katie (Amanda Seyfried) se snaží překonat problémy v partnerském
                   vztahu, které vyplývají z jejího problematického dětství bez matky 
                   20.30 Eric Clapton: Live at the Royal Albert Hall GB   viz str. 8       250 Kč
20. 11. 17.30 Proč jsem nesnědl svého taťku 3D   Francie     140/120* Kč
                   Vítejte v pravěku. Francouzský animovaný film vás seznámí s dávnou
                   historií, kdy se rodinné vztahy teprve vytvářely.
 20.00 Ed Sheeran: Jumpers for Goalposts   GB   viz str. 8             200 Kč
21.11. 17.30 Aldabra 3D   ČR                                                                   150 Kč
                   Dobrodružná 3D výprava do světa tropické přírody nabízí unikátní
                   osudové příběhy podivuhodných živočichů, kteří obývají atol Aldabra
 20.00 Hunger games: Síla vzdoru 2. část 3D   USA             150 Kč
                   Závěrečnou částí fenomenální série o Katniss Everdeenové  – Jennifer
                   Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harelson
24.11. 17.30 U moře   USA                                                                   110 Kč
                   Romantické drama o rozpadajícím se vztahu amerického manželského
                   páru v podání Angeliny Jolie a Brada Pitta 
 20:00 Berani   Norsko/Island                                                   80 Kč
                                    Islandská černá komedie nadchne každého fanouška severských filmů.
                                    Znesvářené bratry dokáže spojit jen láska k jejich ovcím
25. 11. 17.30 Aldabra   ČR                                                                   110 Kč
 20.00 Hunger games: Síla vzdoru 2. část   USA 120 Kč
26. 11. 17.30 Jo Nesb: Doktor Proctor a prdící prášek   SRN/Švédsko         90 Kč
  Nejnovější vynález, prášek proti prdění, nefunguje. Co vynalézt prášek
  fungující přesně opačně? Mohl by fungovat jako cyklo pumpička…
 20.00 Gangster Ka: Afričan   ČR                                                 130 Kč
                   Z polosvěta není cesty zpět. Volné pokračování zločineckého tažení
                   Radima Kraviece alias Káčka – Hynek Čermák
27. 11. 17.30 Proč jsem nesnědl svého taťku 3D   Francie     140/120* Kč
 20.00 Monty Python a Svatý Grál   GB                               120 Kč
                                    Hodně neotřelé zpracování příběhu krále Artuše putujícího napříč
                                    Británií, aby kolem sebe nashromáždil nejlepší rytíře...
28. 11. 17.30 Viktor Frankenstein   USA                                                 110 Kč
                   Viktor von Frankenstein (James McAvoy) a Igor (Daniel Radcliffe)
                                    se bok po boku představí v originálním novém zpracovaní klasického
                                    románu z 19. století
 20.00 Gangster Ka: Afričan   ČR                                                 130 Kč
1. 12. 17.30 Aldabra 3D   ČR                                                                   140 Kč
 20.00 Ejzenštejn v Guanajuatu   Mexiko/Nizozemsko               80 Kč
  Film Petera Greenawaye mapující desetidenní mexické dobrodružství
  sovětského režiséra Ejzenštejna, které ho trvale ovlivnilo
2. 12. 17.30 Monty Python a Svatý Grál   GB                               120 Kč
 20.00 Gangster Ka: Afričan   ČR                                                 130 Kč
3. 12. 17.30 Vánoční kameňák   ČR                                                 110 Kč
                   Starosta Kameňákova Pepan se se svým spolupracovníkem rozhodne
                                    postavit na hoře Říp skokanský můstek. Proto jedou za prezidentem
                                    republiky, který je často opilý a o úřad se vůbec nezajímá…
 20.00 Viktor Frankenstein   USA                                                 110 Kč
4. 12. 17.30 Malý Princ 3D   Francie                                                 130 Kč
                   Příběh neposedné holčičky, která žije ve světě dospělých. Příběh
                                    excentrického letce s duší dítěte. A příběh malého prince 
 20.00 Tři tenoři – Vánoční koncert   Rakousko   viz str. 8             200 Kč
5. 12. 17.30 Rodina k pronájmu   FR                                                 100 Kč
                   Komedie o tom, co se stane, když svatební smlouvu nahradí smlouva
                                    o pronájmu…
                  20.00 Black Mass: Špinavá hra   USA                                                 110 Kč
                                    Skutečný příběh mafiána Jamese Bulgera  (Johnny Depp), který se díky
                                    spojenectví s agentem FBI stal jedním z nejmocnějších gangsterů
8. 12. 17.30         V srdci moře    USA                                                                   110 Kč
                                    Roku 1820 se po útoku vorvaně potopila velrybářská loď. Zbylá
                                    posádka bojovala dalších několik týdnů o přežití na otevřeném moři
 20.00 Room   Irsko/USA                                                                  110 Kč
                                    Ma a její malý syn jsou drženi v zajetí v kůlně starého domu. Po sedmi
                                    letech, kdy jsou stále uzamčeni, se nesmírně touží dostat ven…
9. 12. 17.30 Vánoční kameňák   ČR                                                 110 Kč
 20.00 Black Mass: Špinavá hra   USA                                                 110 Kč
10. 12. 17.30 Hodný dinosaurus 3D   USA                                        155/135* Kč
                   Zažijte dobrodružnou výpravu do světa dinosaurů, kde se 
                                    Apatosaurus jménem Arlo spřátelí s člověkem
                  20.00 Vatikánská muzea 3D   Itálie   viz str. 8                                      250 Kč
                                    Film nás zavede do útrob Vatikánského muzea a Sixtinské kaple,
                                    a představí nám mistrovská díla tak, jak je doposud nikdo neviděl
11. 12. 17.30 Sněhová královna 2 3D   Rusko                               120 Kč
                   Gerdě se s pomocí skřítka Orma podařilo porazit Sněhovou královnu 
                                    a vysvobodit bratříčka Kaye. Čeká je však nová hrozba z ledu a sněhu…
                  20.00 Most špionů   USA                                                                   120 Kč
                   Snímek Stevena Spielberga podle scénáře bratří Coenů s Tomem Hanksem
                                    v roli právníka, který má v Sovětském Svazu osvobodit pilota
                                    sestřeleného během špionážní mise
12. 12. 17.30 V srdci moře 3D   USA                                                 130 Kč
 20.00 Rodinný film   ČR                                                                   110 Kč
                   Manželé se vydají na plavbu oceánem a doma zanechají dvě nedospělé
                   děti, pro něž nepřítomnost rodičů znamená možnost svobody
13. 12. 15.00 Sedlák kavalír / Komedianti    GB   viz str. 8             300 Kč
                                                                                         ZTP, studenti a důchodci        250 Kč
16.12.      17.30     Sněhová královna 3D   Rusko 120 Kč
     20.00     Rodina k pronájmu   Francie 100 Kč

    22.00     John Williams - filmová hudba   USA viz strana 8 200 Kč

Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
25. 11. 10.00 Nikdy není pozdě   USA                                                   60 Kč
                                    Připravte se na rock. Ricki Rendazzová, slavná kytaristka, se ve snaze
                                    splnit si své sny o rockandrollové slávě dopustila nepřeberného
                                    množství životních chyb – Meryl Streep

Dětská představení
21. 11. 15.30 Proč jsem nesnědl svého taťku  Francie                        115/90* Kč
28. 11. 15.30 Proč jsem nesnědl svého taťku   Francie                        115/90* Kč
5. 12. 15.30 Malý princ   Francie                                                                   120 Kč
12. 12. 15.30 Malý princ   Francie                                                                   120 K 

115/90* Kč u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina 

Tilar J. Mazze – Hotel Ritz
Hotel, jímž procházely dějiny Evropy. 

Historie rozmařilé Belle Époque,
která s příchodem války zemřela

s prvními výbuchy bomb. Pod střechou 
Ritzu se snoubí odvaha se zradou, jiskřily 
diamanty, bují intriky. V baru posedávají 
dvojití agenti a pod vnější fasádou kypí 

hnutí francouzského odboje. Defiluje před 
námi plejáda pozoruhodných obyvatel, 

padouši vedle hrdinů, jejichž osudy
se navzájem proplétají.
nakladatelství Metafora

Ilona Fryčová – Kavárna potmě
Text postavený na rychlých dialozích vás 
bezprostředně vtáhne do děje, vykreslí 
atmosféru Kavárny POTMĚ a vytvoří 

představu, jak se věci, které vidící
lidé vnímají jako běžné

a bezproblémové, mohou stát zádrhelem 
na cestě všedním pracovním dnem.
Třeba uvařit kávu, zaplatit v obchodě

či třeba přejít rozkopanou ulici.
A samozřejmě vztahy, které řeší nevidomí 
s úplně stejnou intenzitou jako lidé vidící.

nakladatelství Jalna

Amanda Prowse – Z lásky k vám
Dnes ráno Kathryn připraví rodině 

snídani a vypere prádlo. Dnes odpoledne 
zastřihne květiny na záhonech

a upeče koláč na synův
kriketový zápas. Dnes večer si klekne 

před svého manžela a bude čekat na jeho 
soud. Za každé porušení pravidel ji stihne 

trest. Tělo má plné jizev. Dnes v noci 
Kathrynina trpělivost přeteče a muže, 
který ji šestnáct let týral, zabije. Zítra

ji čeká vězení, soud a ztráta dětí.
nakladatelství Host

PRO DĚTI:
Michaela Sanytrová – My name is 

Karamel a bydlím v Londýně
V londýnské škole pro česko-anglické 
děti si každý měsíc někdo vezme domů 

plyšového medvídka Karamela – 
vyprávění, v němž se lehce prolíná

čeština s angličtinou.
nakladatelství Bilitera CZ

Ester Stará – Povíš mi to?
Bohatě ilustrovaná kniha učí 

prostřednictvím netradičních úkolů 
utřídit si a zformulovat myšlenky, hrát
si s jazykem a správně se vyjadřovat.

nakladatelství Mladá fronta

více na www.knihovna-radotin.cz

16. listopadu
Příměstský tábor

 jednodenní příměstský tábor pro školáky: 
hry, hádanky, malování

cena 410 Kč včetně celodenní stravy

18. listopadu
Děti a počítač

přednáška, vstupné dobrovolné
jídelna ZŠ Lipence od 18.30 hodin

20. listopadu
Vemte na to hrábě aneb pletení jinak
workshop pro děti od 7 let, cena 250 Kč 

včetně materiálu a zapůjčení hrábí
16-30-18.00 hodin

24. listopadu
Účinná komunikace s dětmi

přednáška psycholožky Mgr. Kateřiny 
Beerové, vstup 70 Kč, hlídání 50Kč/dítě 

rezervace nutná
od 18.30 hodin

25. listopadu
Adventní věnce

dílna pro dospělé, rezervace nutná,
cena 350 Kč včetně materiálu, herna
pro děti zdarma, 17.00-18.30  hodin

27. listopadu
Adventní věnce

dílna pro školáky, rezervace nutná
do 24. 11., cena včetně materiálu 270 Kč

16.30-18.00 hodin

Pexoklubovna
otevřený klub pro školní mládež

cool zábava každý pátek 
od 13.00 do16.00 hodin, vstup zdarma

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

Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

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

V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu 
nebo telefonní číslo a přiložte lehčí 
i těžší variantu sudoku s vyplněným 
jménem, adresou a tel. spojením. 
Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé. Výherci si svoji výhru 
mohou převzít na adrese redakce. 
Správná řešení zasílejte do redakce 
nejpozději do 27.11.2015

Řešení z minulého čísla

Jaroslav Sloup
Za chalupami 117

Lochkov

Jana Nováková
Plánická 19

Radotín
Václav Linhart

Dolejší 67
Kosoř
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  Channel Crossings, Vrážská 238,
Praha 5 - Radotín

Proč jezdit na dovolenou s těžkými 
slovníky a každé slovíčko v nich složitě 
vyhledávat? Naučit se cizí jazyk efek-
tivně a zábavně a ještě neošidit rodinu 
o dovolenou už nemusí být nereálný 
sen. Poptávka po jazykových kurzech 
v zahraničí pro celé rodiny rok od roku 
roste. Rodiče oceňují, že za vzděláním 
může vyjet celá rodina společně, uvě-
domují si, že děti vyrůstají do globali-
zovaného světa, kde je znalost jazyků 
nutností nejen pro pracovní, ale i osobní 
život. Možnost cestování a poznávání 
světa je dnes bezmezná, jedinou překáž-
kou, kterou je možné jednoduše odstra-
nit, je neznalost cizích jazyků. 

„Hlavním důvodem, proč jsme se 
do zahraničí vydali, byla motivace 
ke studiu angličtiny. Nemáme rádi 
stereotyp, a i když jsme museli opustit 
domov, touha poznání jiné kultury 
a obohacení našeho života byla sil-
nější. Také jsme několik let žili prací 
a chtěli jsme trochu zvolnit tempo 
života. Věřím, že se vrátíme bohatší 
a i spokojenější. Naučili jsme se tady 
dívat se na věci jinýma očima. Mys-
lím si, že i děti budou mít otevřenější 
dveře a nebudou se tolik obávat cizích 
lidí. Poznají zde spoustu vrstevníků 
z cizího světa a budou schopny lépe 
navazovat vztah s cizinci i u nás,“ 
popisuje zážitek ze studia v britském 
Sidmouth paní Halka M.
Kurzy v zahraničí lze maximálně 
přizpůsobit potřebám rodiny

Učit se může celá rodina nebo jen 
rodiče či děti. Odpoledne si můžete 
zařídit podle svého, třeba projezdit 
okolí a více poznat zemi, ve které 
studujete. Oblíbenější variantou, 
kterou rodiče pro své děti často volí, 
je program aktivit a výletů pořáda-
ných školou. Děti se tak neustále 
pohybují v kolektivu s kamarády 
a komunikují v cizím jazyce, který 

pro ně přestává být cizí. Naučí se 
jej navíc přirozeněji než klasickou 
výukou.

„Chtěli jsme, aby si naše děti zku-
sily zorientovat se v cizojazyčném 
prostředí a pochopily, proč je pro ně 
důležité učit se anglicky. Celodenní 
program, který škola nabízela, navíc 
děti přesvědčil o tom, že nejenže 
neztratí kus prázdnin sezením v la-
vici, ale užijí si spousty výletů a her. 
A protože Anglii máme všichni rádi, 
rozhodně jsme si to chtěli užít s ni-
mi! Děti se bez váhání zařadily do 
mezinárodního kolektivu malé sym-
patické školy a nabyly sebevědomí, 
které jim, doufáme, vydrží po celý 
školní rok,“ popisuje Hana B. svou 
rodinnou jazykovou dovolenou na 
jihu Anglie.

„Klientům se snažíme vždy nalézt 
řešení na míru. V minulosti se na 
nás napřík lad obráti la šestičlen-
ná rodina. Všichni se chtěli zlep-
šit v jazyce. Otec měl manažerský 
kurz, maminka byla začátečník, 
takže měla individuální výuku. Děti 
byly rozděleny do dvou uzavřených 
skupin podle znalostí a měly svou 
vlastní výuku. Celá rodina bydlela 
v apartmánu s několika ložnicemi, 
aby měli všichni soukromí. Navrch 
jsme dětem zajistili hodiny tenisu 
a celé rodině zapůjčení auta, aby 
byli maximálně mobilní,“ říká Adé-
la Müllerová z jazykové agentury 
Channel Crossings, která jazykové 
kurzy v zahraničí pořádá. Channel 
Crossings se díky svým 22letým 
zkušenostem řadí mezi nejvýznam-
nější jazykové agentury v České 
republice. Více informací najdete 
nawww.chc.cz v agentuře Vás rádi 
přivítají i osobně. 

Na jazykové kurzy v zahraničí 
můžete vyrazit s celou rodinou3     9  7

 5    2   4
 4 7 5    6 2

4    9   8
9        6
 3   4    5

1 8    3 7 4
5   6    2
 7  9     1

Lehká 

3 2 1 4 6 9 5 7 8
6 5 9 8 7 2 3 1 4
8 4 7 5 3 1 9 6 2

4 6 2 3 9 5 1 8 7
9 1 5 7 2 8 4 3 6
7 3 8 1 4 6 2 9 5

1 8 6 2 5 3 7 4 9
5 9 4 6 1 7 8 2 3
2 7 3 9 8 4 6 5 1

Lehká – �ešení 

9  5   2    
   5 1  9  4
 6   9   8

  1 9   6  8
  8    7   
7  9   6 2   

 1   3   5
3  4  5 1    
   4   3  6

T�žká 

9 4 5 8 6 2 1 7 3
2 8 7 5 1 3 9 6 4
1 6 3 7 9 4 5 8 2

4 5 1 9 2 7 6 3 8
6 2 8 3 4 5 7 9 1
7 3 9 1 8 6 2 4 5

8 1 6 2 3 9 4 5 7
3 7 4 6 5 1 8 2 9
5 9 2 4 7 8 3 1 6

T�žká – �ešení 

3     9  7
 5    2   4
 4 7 5    6 2

4    9   8
9        6
 3   4    5

1 8    3 7 4
5   6    2
 7  9     1

Lehká 

3 2 1 4 6 9 5 7 8
6 5 9 8 7 2 3 1 4
8 4 7 5 3 1 9 6 2

4 6 2 3 9 5 1 8 7
9 1 5 7 2 8 4 3 6
7 3 8 1 4 6 2 9 5

1 8 6 2 5 3 7 4 9
5 9 4 6 1 7 8 2 3
2 7 3 9 8 4 6 5 1

Lehká – �ešení 

9  5   2    
   5 1  9  4
 6   9   8

  1 9   6  8
  8    7   
7  9   6 2   

 1   3   5
3  4  5 1    
   4   3  6

T�žká 

9 4 5 8 6 2 1 7 3
2 8 7 5 1 3 9 6 4
1 6 3 7 9 4 5 8 2

4 5 1 9 2 7 6 3 8
6 2 8 3 4 5 7 9 1
7 3 9 1 8 6 2 4 5

8 1 6 2 3 9 4 5 7
3 7 4 6 5 1 8 2 9
5 9 2 4 7 8 3 1 6

T�žká – �ešení 

   5  6 3   
    3 9  2 1
 8 9     5

5  1  6     
 2  3  1  6
    5  1  8

 1     5 3
7 6  2 8     
  5 4  3    

Lehká 

1 4 2 5 7 6 3 8 9
6 5 7 8 3 9 4 2 1
3 8 9 1 2 4 6 5 7

5 7 1 9 6 8 2 4 3
9 2 8 3 4 1 7 6 5
4 3 6 7 5 2 1 9 8

8 1 4 6 9 7 5 3 2
7 6 3 2 8 5 9 1 4
2 9 5 4 1 3 8 7 6

Lehká – �ešení 

7 4  6  8 5  1
    3  9  8
  8       

  1 3 9   7
4        9
 7   8 6 1   

      4   
2  4  5     
1  3 8  4  9 7

T�žká 

7 4 9 6 2 8 5 3 1
5 6 2 7 3 1 9 4 8
3 1 8 5 4 9 7 6 2

8 2 1 3 9 5 6 7 4
4 3 6 1 7 2 8 5 9
9 7 5 4 8 6 1 2 3

6 9 7 2 1 3 4 8 5
2 8 4 9 5 7 3 1 6
1 5 3 8 6 4 2 9 7

T�žká – �ešení 

   5  6 3   
    3 9  2 1
 8 9     5

5  1  6     
 2  3  1  6
    5  1  8

 1     5 3
7 6  2 8     
  5 4  3    

Lehká 

1 4 2 5 7 6 3 8 9
6 5 7 8 3 9 4 2 1
3 8 9 1 2 4 6 5 7

5 7 1 9 6 8 2 4 3
9 2 8 3 4 1 7 6 5
4 3 6 7 5 2 1 9 8

8 1 4 6 9 7 5 3 2
7 6 3 2 8 5 9 1 4
2 9 5 4 1 3 8 7 6

Lehká – �ešení 

7 4  6  8 5  1
    3  9  8
  8       

  1 3 9   7
4        9
 7   8 6 1   

      4   
2  4  5     
1  3 8  4  9 7

T�žká 

7 4 9 6 2 8 5 3 1
5 6 2 7 3 1 9 4 8
3 1 8 5 4 9 7 6 2

8 2 1 3 9 5 6 7 4
4 3 6 1 7 2 8 5 9
9 7 5 4 8 6 1 2 3

6 9 7 2 1 3 4 8 5
2 8 4 9 5 7 3 1 6
1 5 3 8 6 4 2 9 7

T�žká – �ešení 

Britský zpěvák Ed Sheeran je velkou 
hvězdou současnosti, v červnu 2015 
se stal prvním umělcem, který vystu-
poval sám na stadionu ve Wembley, 
a to hned třikrát. Tři dokonalé noci, 
dohromady dav 240 000 nadšených 
fanoušků a jen on sám, Ed Sheeran, 
na pódiu. Zazněly hity jako “e A Te-
am”, “Sing” a “inking Out Loud” 
a fanoušky nadchlo i překvapení v po-
době duetu s Eltonem Johnem. Sestřih 
Jumpers for Goalposts spojuje největší 
koncerty v kariéře Eda Sheerana 
z června letošního roku na stadionu 
ve Wembley a je doplněný o pohled 

do zákulisí celého turné. Vše je navíc 
v dokonalé obrazové kvalitě, ve 4K 
Ultra HD. 

ED SHEERAN:
JUMPERS FOR GOALPOSTS

K i no R adot í n  uve de  v  pátek 
20. listopadu 2015 ve 20. 00 hodin 
záznam koncertu z londýnského sta-
dionu ve Wembley. Vstupné 200,- Kč.

Bílý bluesman s ryzím černošským 
srdcem opět dobývá Royal Albert 

Hall. Záznam mimořádného koncertu 
Eric Clapton: Live at the Royal Albert 
Hall z 21. května letošního roku, jímž 
kytarový mág oslavil své 70. naroze-
niny a pokořil hranici 200 hudebních 
večerů, které za svoji uměleckou ka-
riéru vystřihl právě v ikonické Royal 
Albert Hall, je zážitkem pro všechny, 
kdo mají rádi blues. Jeden z nejlepších 
a nejrespektovanějších kytaristů všech 
dob přezdívaný pro svůj typický herní 
styl Slowhand má ve svých 70 letech 
stále skvělou formu. 

ERIC CLAPTON: LIVE AT THE 
ROYAL ALBERT HALL

Kino Radotín uvede ve čtvrtek 
19. listopadu 2015 ve 20.30 hodin 
záznam koncertu z londýnské Royal 
Albert Hall. Vstupné 250,- Kč.

Záznam unikátní výstavy uvede Kino 
Radotín ve čtvrtek 10. prosince ve 20.00 
hodin.

Film nabízí neobyčejnou cestu k objeve-
ní impozantní sbírky umění. Zavádí diváka 
do útrob Vatikánského muzea a Sixtinské 
kaple a představuje mu zdejší mistrovská 
díla tak, jak ještě je nikdo doposud nevi-
děl: Caravaggiovy obrazy, sochy Laoókona 
a Belvedérského torza, postavy ze stěn 
a stropu Sixtinské kaple zcela zblízka. Od 
Michelangelovy Piety až k Fontáně di 
Trevi; od obrazů Giottiho, Leonarda da 
Vinciho a Caravaggia k plátnům Van Go-
gha, Chagalla a Dalěho; od neobyčejných 
fresek Rafaelových síní“ k majestátnímu 
„Poslednímu Soudu”. 

Díky 3D technologii mohou diváci 
proniknout ke všem detailům stropních 

VATIKÁNSKÁ MUZEA D

maleb a fresek, téměř se dotknout povrchu 
pláten či soch, a to za doprovodu ředitele 
Vatikánského muzea, profesora Antonia 
Paolucciho.

Filmy jako Star Wars, Schindlerův 
seznam, Šumař na střeše nebo Chyť 
mě, když to dokážeš, spojuje hudba 
Johna Williamse. Velkolepé znělky 
jako Imperial March se stormtroopery 
na jevišti, ale také znělka letních olym-
pijských her v Los Angeles 1984 a mno-
hem víc. To vše zaznělo na galavečeru 
u příležitosti zahájení letošní sezóny ve 
Walt Disney Music Hall v Los Angeles. 
Program koncertu:
- Olympic Fanfare and eme
- Soundings
- ree Pieces from Schindler’s List 
(Remembrances; Jewish Town — Kra-
kow Ghetto 1941; eme)
- Cadenza and Variations from Fiddler 
on the Roof (includes excerpts from 
the original score from the Broadway   
production written by Jerry Bock)
- e Duel from e Adventures of Tintin
- Escapades from Catch Me If You Can 
(Clsoing In; Reflections; Joy Ride)
- rone Room and Finale from Star Wars
Přídavky:
- “Dry Your Tears, Afrika” from 
Amistad (featuring the Los Angeles 
Children’s Choir and the women of 
the Los Angeles Master Chorale)
- eme from Jaws
- Imperial March (Darth Vader’s e-
me) from e Empire Strikes Back

Pro diváky, kteří si současně zakou-
pí vstupenky na půlnoční premiéru 
filmu STAR WARS: Síla se probouzí, 
bude cena vstupenky na tento koncert 
150 Kč na pokladně kina!!!

JOHN WILLIAMS -
FILMOVÁ HUDBA

K ino Radot ín uvede ve st ředu 
16. prosince 2015 ve 22.00 hodin zá-
znam koncertu z Walt Disney Music 
Hall v Los Angeles. Vstupné 200,- Kč.

Záznam koncertu Luciana Pavarottiho, 
José Carrerase a Plácida Dominga z vídeň-
ského Koncerthausu z roku 1999 uvede Kino 
Radotín v pátek 4. prosince ve 20. 00 hodin.

Digitálně remasterovaná verze koncer-
tu, na kterém tři světové pěvecké špičky 
zazpívaly na dvacet tradičních sakrálních 
i sekulárních vánočních písní za doprovodu 
vídeňského orchestru a Vídeňského dětské-
ho sboru, je zárukou překrásného předvá-
nočního zážitku.
Program:

White Christmas, Let It Snow, Oh Tan-
nenbaum , Ay! Para Navidad, Tu Scendi 
Dalle Stella - Carol of the Drum (e Little 
Drummer Boy), Ave Maria Dolce Maria, 
Brahms Wiegenlied, Jingle Bells, Children 
of Christmas, La Virgen Lava Pańales, I´ll Be 
Home For Christmas, Adeste Fideles, Can-
tique De Noël (Oh Holy Night), Amazing 
Grace, Felize Navidad, Silent Night, Pregarěa 
(El Cant De L´Amina A La Verge), Winter 
Wonderland, Strauss Wiegenlied, Sleigh 
Ride, Susani, Un Nuevo Siglo, Dormi Oh 
Bambino, Happy Christmas, War Is Over.

VÁNOČNÍ KONCERT TŘÍ TENORŮ

Sedlák kavalír (v originále ital-
sky Cavalleria rusticana) je jedno-
aktová opera z prostředí sicilského 
venkova. 

Tato jednoaktovka byla uvedená 
poprvé 17. května 1890 v Římě. Mnohá 
hudební čísla si získala velkou popu-
laritu, pro kterou je Cavalleria dodnes 
pravidelně uváděna po celém světě.

Komedianti (v originále I Pagliacci) 
je dramatická opera o dvou dějstvích 
z roku 1892. 

Její děj se odehrává na venkově 
v Kalábrii.

Autorem libreta je sám skladatel, 
námětem se mu stala příhoda, kterou 
viděl na vlastní oči. 

Je dodnes celosvětově populární pře-
devším díky zpěvnosti a jednoduchosti 
jednotlivých hudebních čísel.

Tyto opery patří k uměleckému 
směru nazývanému verismus. Tradič-
ně se uvádějí společně.

Pietro Mascagni / Ruggiero Leoncavallo

SEDLÁK KAVALÍR / KOMEDIANTI
v italštině s českými titulky, délka 3 

Kino Radotín uvede v neděli 13. prosince 
2015 v 15.00 hodin živý přenos záznamu 
opery z Royal Opera House v Londýně.
Vstupné 300 Kč (ZTP, senioři a studenti 
250 Kč).
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V Conseq Parku Velká Chuchle byla 
v neděli 25. října završena letošní dosti-
hová sezóna – slavnostní zakončení zce-
la ovládla legenda českého dostihového 
sportu, Josef Váňa. 

Byl patronem inauguračního roční-
ku Agrofert Velké národní steeplechase 
o Pohár Josefa Váni na 4500 m, jako tre-

nér vyhrál dva dostihy (včetně jmeno-
vaného) a byl i účastníkem nejsledova-

nějšího bodu doprovodného programu,  
v němž se s další legendou, Ing. Václa-
vem Chaloupkou, utkal v matchi v sed-
lech chladnokrevných koní.

Na start premiérového ročníku 
nejbohatší české klasické steeplechase 
se postavilo sedm koní, čtyři zástupci 
domácích stájí, dvojice z Německa 
a také historicky první švédský 
účastník chuchelského dostihu. Ale 
i jeho ve finiši předběhl favorizovaný 
osmiletý valach trenéra Josefa Váni 
Fafintadenient s žokejem-šampiónem 
Jaroslavem Myškou. 

Vrcholem rovinové části programu 
byla již 95. Moser Cena prezidenta na 
3200 m, v níž táhlým finišem z hloubi 
pole jistě o délku a půl triumfoval 
čtyřletý valach českého chovu Aztek 
s žokejem Jiřím Chaloupkou, který 
do své sbírky přidal již šesté prvenství 
v tomto tradičním dostihu. 

Završení dostihové sezóny
Po náročné letní přípravě na několika 

letních kempech, se v září opět naplno 
rozběhla badmintonová sezóna. 

Děti a mládež se připravují hlavně 
v radotínské hale, která umožňuje ce-
loroční přípravu. V každodenních tré-
nincích se střídají různé věkové katego-
rie. Trenérský tým se rozšířil o dalšího 

člena – ve spolupráci s nadšenými ro-
diči je tak dětem vytvářeno zázemí pro 
herní rozvoj. (Děti ve věku 6 až 9 let se 
zájmem o závodní badminton jsou stá-
le přijímány.) Ti starší trénují i v míst-

ní sokolovně, kde probíhají rovněž 
krátkodobé tréninkové kempy (jeden 
zde byl i o podzimních prázdninách). 
Její vybavení umožňuje totiž i kvalitní 
fyzické přípravy. A již první výsledky 
z podzimních turnajů ukazují, že cesta, 
kterou trenéři zvolili, přináší postup 
na celostátních žebříčcích. Zejména ti 

nejmenší z ročníku 2005 
(Petr Hnilica, Tomáš Blá-
ha, Adam Král či Helena 
Chvalová) ve své kategorii 
vládnou Praze a dokáží se 
prosadit i na republice – ve 
výběru Prahy na celostátní 
turnaj bylo z osmi hráčů 
sedm z Radotína. A získali 
bronzovou medaili.

V říjnové soutěži smí-
šených družstev ročníku 
2005 v radotínské hale 
skončily tři ze čtyř domá-
cích týmů v první čtyřce 
a obsadily první dvě místa.

Navíc do regionálního centra kate-
gorie do patnácti let, které nejlepším 
hráčům Prahy poskytuje přípravu 
nad rámec oddílových tréninků, byli 
zařazeni Jan Volček, Dan Fürst, Kat-

ka Mikelová a Ema Staňková. 
Nejlépe si v začátku sezóny vede 

Katka Mikelová. Vyhrála několik 
turnajů GP kategorie U15 – jak ve 
dvouhře, tak v párových disciplínách 
a je v nejlepší republikové osmičce ve 
dvouhře. V mladší kategorii je Ema 
Staňková dokonce druhá. Obě dvě 
nyní vládnou v pražské oblasti. Ema 
je navíc od letošního roku členkou Ta-
lent týmu, tvořeného nejlepšími hráči 
republiky do 13 let.

B r a t ř i  Hu b á č k o v i ,  t r é n u j í c í 
u M. Turoně ve vinořské větvi oddílu, 
jsou v reprezentačním výběru juniorů. 
Michal má dobré výsledky v turnajích 
evropského juniorského okruhu, ve 
čtyřhře ve Slovinsku zvítězil. 

Zatím slabší podzim dospělých 
zavinila zranění klíčových hráčů. Ext-
raligový tým hrál v prvním kole proti 
Benátkám bez svých tří opor, porážka 
tedy nebyla překvapením. V dalším 
kole by měl chybět již jen Jakub Bit-
man, který musí po operaci kotníku 
vynechat celou zimní část sezóny. 
Tým chce i letos bojovat o medaile, 
která loni těsně unikla. 

V polovině listopadu pořádá oddíl 
v Praze – Vinoři celostátní turnaj do-
spělých, kde se představí jeho nejlepší 
hráči. 

Badmintonové úspěchy

Kuželkáři SC Radotín se stali Mistry 
Prahy 2015. Co vše se skrývá za tímto 
úspěchem tzv. „malého“ sportu?

Oddíl s více než čtyřicetiletou tradicí 
má hráčský kádr založený téměř výlučně 
na vlastních odchovancích. Práce s mlá-
deží tu má výsledky: mladí hráči a hráč-
ky dokázali v minulosti vybojovat 
tituly mistrů Prahy v žákovských 
i dorosteneckých kategoriích 
a vyhráli jak soutěž Mladá Praha, 
tak i Pohár mládeže.

A-mužstvo se probojovalo 
až do III. ligy, kterou ale tehdy 
muselo hrát na pronajatých 
4 dráhách na Konstruktivě, na 
dvou radotínských ligu hrát ne-
lze. Po dalších 7 úspěšných letech 
v Divizi se v roce 2013, i přes 
medailové umístění na stupních 
vítězů, A-mužstvo rozhodlo ze soutěže 
odstoupit, protože při postupu do ligy 
by oddíl nebyl schopen pokrýt nákla-
dy na pronájem kuželny s ligovými 
parametry. Hráčský kádr však zůstal 
pohromadě a výsledkem je zisk titulu 
Mistra Prahy v letošním roce. V sou-

těži nejlepších 16 družstev hráči před-
vedli výborné výkony a ve 30 utkáních 
odešli jen 5x poraženi. Postupu se však 
opět (ze stejných důvodů) vzdali, ač po 
zdejších hráčích pošilhávají i ligové 
oddíly.

Stále se hraje v kuželně ze 70. let. 

Náklady na provoz, údržbu a obnovu 
hracích automatů nejsou malé a hráči 
jen doufají, že jim jejich „orloj“ nevy-
poví služby. I tak se v oddíle zaměřují 
na trvalé zlepšování prostředí a pod-
mínek nejen pro hráče, ale i pro veřej-
nost, která kuželnu využívá. Loni tak 

přibyla klubovna s posezením.
Pořádá se zde pravidelně Májový 

turnaj mládeže a Turnaj OldBoys pro 
hráče nad 55 let, letos se zahájil navíc 
turnaj Fantom Prahy v rámci seriálu 
pořádaného Pražským kuželkářským 
svazem, probíhá tu i jedna z disciplín 
akce 100 sportů a Jarní kácení kuželek 
v rámci Koulo/Boulo soutěží.

Pro širší veřejnost chce oddíl uspo-
řádat také soutěž neregistrovaných 
hráčů či soutěž 3 členných družstev 
pro zájemce z firem nebo jiných orga-
nizací. Hrát tu mohou i školy.

Oddíl stále rozšiřuje členskou zá-
kladnu, všichni zájemci mají dveře 
otevřené,  děti mohou hrát již od 
12 let. Jednou z výhod hraní kuželek 
v soutěžích je i fakt, že utkání v praž-
ských soutěžích se hrají ve všední den 
v podvečerních hodinách.

Kuželna je ale otevřena veřejnosti 
i pro jednorázové pronájmy za velmi 
nízké ceny.

Mistři Prahy jsou z nejmenší pražské kuželny

Kontakt pro pronájmy kuželny: 
606 067 384, 602 811 541, více infor-
mací na: www.radotin-kuzelky.wz.cz

Radotínský basketbalový klub sen-
začně vyřadil Sokol Pražský 63:61!

Radotín, loni ještě účastník praž-
ského přeboru B, vyřadil ve 3. kole 
Českého poháru prvoligový Sokol 
Pražský a díky odhlášení ČEZ Basket-
bal Nymburk tak postupuje přímo do 
5. kola, kde narazí na lepšího z dvojice 
Sršni Písek – BC Geosan Kolín. 

Zápas vzal od začátku pevně do 
svých rukou favorit z Žitné ulice 
a v sedmé minutě už vedl 15:4. Do-
mácí pak zásluhou Riegera a Soukupa 
stačili ještě do konce první čtvrtiny 
snížit na 19:14 pro hosty. V druhé de-
setiminutovce už byla hra vyrovnaná, 
zejména když Adam Rieger minutu 
před koncem poločasu srovnal dvěma 
trojkami za sebou na 25:25. Po dopi-
chu spolu s klaksonem z ruky Michala 
Kápara pak svítil na světelné tabuli 
stav 27:28 pro hosty. Třetí čtvrtina 
byla velmi vyrovnaná a skóre se dr-
želo stále na rozdílu jednoho až dvou 
bodů ve prospěch prvoligového Sokola 
Pražského a do posledního dějství se 
tak šlo za stavu 47:49. Diváci se tou 
dobou probudili a mohutně hnali do-
mácí dopředu, na což hned v úvodu 
odpověděl Jan Frolík trojkou a poslal 
tak Radotín poprvé v zápase do vede-
ní. Ke zlomu pak došlo 3 minuty před 

koncem utkání, když hostující Martin 
Lukáč posunul Sokol už na rozdíl 
6 bodů a útočně bezzubí domácí si brali 
timeout. Radotín však zbraně nesložil 
a hala pak vybuchla nadšením, když 
Soukup trojkou snížil na rozdíl jediné-
ho bodu. Hosté pak už nebyli schopni 
skórovat ze hry a Radotín si po dvou 
proměněných šestkách a koši z rukou 
Adáška došel pro senzační vítězství. 

Nováček na republikové basketbalové 
scéně tak zažívá euforii – v dosavadních 
šesti zápasech nedokázal najít přemoži-
tele. A účast v 5. kole Českého poháru je 
bezesporu největším historickým úspě-
chem klubu.

Sen pokračuje

Olympijská disciplína Vrh koulí byla 
v neděli 11. října čtvrtou, tedy předpo-
slední disciplínou letošního již 3. mis-
trovství Radotína v boulo/koulo.

A nutno říci hned na začátku, že si-
tuace na špici celkového pořadí se ještě 
více zdramatizovala. Hned v prvním 
kole (platí lepší výkon ze dvou sou-
těžních kol) na sebe upozornil junior 
J. Pauk, který hodil (pravda, dámskou 

koulí) krásných 8,70 m, což byl nako-
nec vítězný vrh. Favorité si své lepší 
vrhy nechali povětšinou na kolo dru-
hé. Sečteno, podtrženo bylo výsledné 
pořadí následující: 1. J. Pauk, 8,70 m., 
2. L. Haužvic, 8,43 m, 3. M. Michalík, 
8,00 m, atd. 

V celkovém pořadí letošního mis-
trovství je před poslední disciplínou, 
kterou bude turnaj v bowlingu, pěkně 

husto! L. Haužvic (91 b.) stáhl o jeden 
bodík náskok M. Michalíka (93 b.), 
který před ním vede tabulku o pouhé 
dva body. Na dalších místech se dá oče-
kávat litý souboj o místo třetí – P. Jirá-
sek, 75 b., J. Pauk, 71 b., R. Pauk, 68 b., 
J. Kopáč, 62 b., atd. Tabulkou stoupá 
letos velice úspěšná J. Mišková, která je 
průběžně na osmém místě (52 b.).

Zkrátka: V neděli 15. listopadu od 
15.00 hodin se bude na Bowlingovém 
finále v restauraci Amigos rozhodně 
na co dívat! 

3. mistrovství v boulo/koulo jde do finiše

Na start Berounky se do areálu ra-
dotínského učiliště sjelo 125 posádek, 
odhodlaných užít si víkend naplněný 
sportovním zápolením.

Je úžasné sledovat, jak pánové v le-
tech zapomínají na nemoce a neduhy, 
a mění se v kluky, kteří už se nemohou 
dočkat, až je startér pošle zase na trať. 
Přivítány byly i zahraniční posádky 

z Itálie, Polska, Slovenska a Rus-
ka. První vůz odstartoval v sobotu 
24. října v devět hodin. V minutových 
intervalech pak vyráželi bývalí i sou-
časní závodníci a majitelé sportovních 
a závodních automobilů do r. v. 1985, 
aby se vyrovnali se záludnostmi sle-
pého itineráře, v kterém se ukrýval 
nejeden navigační oříšek.

Na letišti u Lnářů je 
čekala první z osmi Show 
sec t ion. Nejr ych lejš í 
zde byla posádka BMW 
L. Hubálek – O. Hašek 
a posádka J. Drexler – 
P. Vlk, která ovšem byla 
zatížena obrovskou pe-
nalizací za rok výroby 
jejich Mazdy 323.

V Písku účastníky 
vyzkoušela malá La-
guna Seca na moto-
k á r o v é  d r á z e  A M K 
Písek-Hradiště. Během 

dvou kol předváděli všichni více či 
méně povedené průjezdy. Nejrychlejší 
byl opět L. Hubálek, z druhého místa 
se radovala posádka BMW Jan Zacha-
ta – Michal Hošek. Třetí skončili Jiří 
a Tomáš Achsové na Porsche 911. Po 
prvním absolvování píseckého okruhu 
posádky čekalo ještě Kožlí, se skokem 
a velkým brodem.

Nedělní program už nebyl tak ná-
ročný, z hotelu zamířili revivalisté 
zvířit prach do lomu v Lašovicích. 
Odtud přejížděli na sedlčanskou ral-
lykrosovou trať. Zde byli nejrychlejší 
V. Suk – Kateřina Kopicová, před 
duem Drexlar – Vlk a třetí, v té době 
již téměř jistí absolutní vítězové, Ladi-
slav Hubálek – Ondra Hašek. Odtud 
už posádky čekal jen volný přejezd 
zpátky do cíle v učilišti.

Po sečtení bodů pak následovalo 
předání pohárů nejlepším třem po-
sádkám v každé z vypsaných tříd. 

Revival Rallye Berounka startovalo z Radotína

7 8 0  z á v o d n í k ů  s e  v e  d n e c h  
24. – 25. října utkalo v mladoboleslavské 
sportovní hale ve sportovním aerobi-
ku a fitness týmech o tituly Mistrů Čes-
ké republiky. Aerobic Team Chuchle na 
něm reprezentovalo celkem 34 závodnic 
ve čtyřech věkových kategoriích.

Fitness tým aerobic petite v katego-
rii 17 a víc let ve složení Tereza Bare-
šová, Lucie Čuřínová, Matylda Malá, 
Nella Šimkovská a Anna Zajíčková 
obsadil ve své kategorii 1. místo!

V kategorii žen se na skvělém 
7. místě umístila Dita Hanzalo-
vá. Juniorky Kristina Čuřínová, 
Veronika Frantová, Dita Hanzalová, 
Kateřina Hricková, Magdaléna Krej-
čová, Eva Pospíšilová, Adéla Šimůn-

ková a Nikol Vosková si za výkon 
ve fitness aerobic grande vysloužily 
stříbro a titul vicemistryň ČR pro 
rok 2015. 

V kategorie kadetů (11 – 13 let) bo-
jovaly o medaile z Chuchle dva fitness 
týmy a dvě jednotlivkyně. Mistryně 

Evropy Veronika Frantová se po tříko-
lové bitvě s těsným bodovým rozdílem 
umístila na druhém místě. Natálie 
Smíšková se probojovala do finále, kde 
obsadila 6. místo. V kategorii fitness 
aerobic grande se Sarah Fryšová, Jana 
Karbanová, Petra Křečková, Veronika 
Mendíková, Lucie Pospíchalová, Natá-
lie Smíšková, Jana Šimánková a Nina 
Veselá umístily na skvělém 2. místě. 
V kategorii fitness aerobic petite se 
tým ve složení Judita Barešová, Kris-
týna Dudášová, Barbora Marešová, 
Lara Perez a Eva Soukupová probojo-
val na 4. příčku.

V nejmladší kategorii dětí (8 – 10 let) 
reprezentovaly Aerobic Team Chuch-
le v jednotlivcích Tereza Miková, 

která skočila třetí, 
a Kristina Straková 
(6. místo). V katego-
rii fitness týmů obě, 
společně s Elizabeth 
Al-Kaysy, Helenou 
Chvalovou, Veroni-
kou Kučerovou, Bar-
borou Martínkovou, 
Anežkou Melicharo-
vou a Vasilisou Tapil-
skou vybojovaly titul 
v icemist ryň České 
republiky a stříbrné 
medaile.

Na prosincovém Mistrovství světa 
budou Aerobic Team Chuchle repre-
zentovat fitness aerobic petite katego-
rie 17 a víc let, fitness aerobic grande 
kategorie junior a Veronika Frantová 
v kategorii žen 11 – 13 let.

Mistrovský titul pro chuchelský aerobic
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Co bude s topolovou alejí? 
způsobu obnovy břehové zeleně, která 
by měla zůstat významným krajinným 
prvkem i pro další generace. 

Na jednání o stavu a řešení topolové 
aleje podél Berounky se 7. října sešli 
oba starostové, Mgr. Karel Hanzlík 
a Mgr. Filip Kořínek, s pracovníky 
Povodí Vltavy v čele s ředitelem závo-
du Dolní Vltava Ing. Jiřím Friedelem. 
Schůzky se zúčastnily i pracovnice 
Oddělení životního prostředí Úřadu 
městské části Praha 16, a to včetně 
vedoucí Ing. Lenky Hübnerové. 

Základním důvodem setkání byl 
samozřejmě stav stromořadí a způso-
by jeho řešení, které již nějakou dobu 
obě dotčené samosprávy projednávají. 
Na černošickém katastru evidují za 
poslední rok desítky nutných zásahů 
hasičů. I navzdory tomu zde došlo 
k úrazu způsobenému pádem větve. 
Na základě odborného dendrologické-
ho posudku bylo v tomto roce několik 
stromů pokáceno a u dalších nyní pro-
bíhá prořez. Úprava korun by měla být 
provedena i u topolů, které rostou na 
území Státního pozemkového úřadu.

Většina stromů na pozemcích Ra-
dotína byla letos ve dvou etapách oře-

zána. Podnětem k tomuto razantnímu 
zásahu byly stížnosti občanů; jedna 
z nich od rodiny, jíž při procházce 
z topolu spadla větev těsně před kočá-
rek. Samotnému prořezu samozřejmě 
předcházel dendrologický posudek, 
který potvrdil havarijní stav aleje.

Největší část stromořadí by mělo 
řešit Povodí Vltavy: celkem 115 stromů 
v katastru Černošic a 15 na katastru 
Radotína. Jeho zástupci na zákla-
dě špatných zkušeností s prořezem 
topolů, který je nutné po prvním 
zásahu velmi často opakovat, navrhli 
větší procento kácení, než uvažoval 
dendrologický posudek. Upozornili 
však, že předtím, než budou určeny 
konkrétní dřeviny k pokácení, bude 
potřeba je všechny jednotlivě posoudit 
z hlediska možného výskytu zvláště 
chráněných druhů živočichů. Proto 
byla navržena spolupráce s Agenturou 
ochrany přírody a krajiny ČR. 

A jaké jsou výsledky klíčového 
jednání? Protože jak Černošice, tak 
i Radotín již zadaly studie revitalizace 
řešených území, poskytnou je k náhle-
du jako podklad pro možná variantní 
řešení. Všichni se však shodli na tom, 
že úpravy aleje je třeba rozdělit do 

etap. Postupné by mělo být jak kácení, 
tak i výsadba nových porostů. Ty by 
měly být druhově různorodé a růz-
nověké. To znamená, že vysazované 
stromky by měly být různého stáří 
a volené druhy mít nestejnou dobou 
dožití (přednost dostanou domácí dře-
viny). Tím by se mělo předejít tomu, 
aby stejný problém, jaký dnes vytvo-
řila nevhodná výsadba z konce 50. let 
minulého století, řešila další generace. 
Od výsadby různých dřevin s odliš-
ným vývojem korun lze také očekávat 
lepší vzdorování větru. 

Povodí Vltavy, s.p. zadá biologický 
průzkum v obou katastrech a vyžádá 
si k nim stanovisko Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR. Radotín si navíc 
nechá dřeviny na svých pozemcích 
posoudit i z hlediska provozní bez-
pečnosti. Povodí poté vypracuje návrh 
výsadby pro celý úsek s tím, že jednot-
livé samosprávy si návrh odsouhlasí 
vždy pro své území. Dohodnut byl 
i častější monitoring aleje, a pokud to 
bude nezbytné, bude při viditelném 
problému možné provést dílčí zásah. 
Jinak bude případné kácení patrně 
reálné v období příštího vegetačního 
klidu – až po vyřešení veškerých po-
chybností z hlediska ochrany přírody 
a majetkových vztahů.

Českomoravský cement, a.s., Mokrá-Horákov, Mokrá 359, 
PSČ: 664 04 poskytne k pronájmu objekt

včetně přilehlého pozemku.
Objekt se nachází v Praze 16 – Radotín,

jedná se o patrovou budovu (přízemí a 1. patro)
o celkové ploše cca 970 m2 a přilehlého pozemku

o výměře 1018 m2, vhodné k využití jako kancelářské
nebo skladovací plochy.

Více informací na tel. číslech: 724 138 660, 602 220 450
nebo e-mail pavel.pokorny@cmcem.cz, jiri.hajek@cmcem.cz

NABÍDKA PRONÁJMU

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER
stavební práce • obklady a dlažby
instalatérské práce • elektroinstalace
sádrokartony • likvidace odpadů

Bytové jádro za 5 dnůMICHAL KAUCKÝ
tel.: 603 456 772
e-mail: mkaucky@gmail.com

Strážovská 24, P5 Radotín

WWW.REKO24.CZ
zkušenosti od roku 1997

SOLÁRNÍ STUDIO
STÁLE V PROVOZU!!!

NAJDETE NÁS: 
nám. Osvoboditelů 1371

Radotín
V PRVNÍM PATŘE

OBCHODNÍHO CENTRA

Provozní doba
po-pá  10-18 hod.
Tel. 605 779 075


