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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčané

Další milion korun 
organizacím

Radotínská radnice i letos podpoří 
formou dotací přínosné projekty přede-
vším těch subjektů, které pracují s míst-
ními dětmi a mládeží, rozdělí mezi ně 
celkem 1 030 800 Kč.

Zastupitelstvo městské části Praha 16 
na svém zasedání dne 26. března 2018 
schválilo přidělení finančních pro-
středků na projekty v oblasti volno-
časových aktivit, sportu a kultury, dle 
platných Dotačních pravidel.

Příspěvky z rozpočtu Městské části 
Praha 16 mohou být poskytovány

FEMAT Radotín s.r.o., Výpadová 2313, 153 00  Praha
Tel.: 242 406 328, www.femat.cz
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www.tednatomam.cz
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1,4 TSI 110 kW

Radotín • 19.5. Rodeo • 26.5. Dětský den • 2.6. Královský průvod • 3.6. Minigolf • 5.6. Čaj o třetí • 16.6. Neckyáda • 28.6. Triatlon

Výstavba bazénu v plném proudu. Jak na biotop?
Krytému bazénu v areálu Základní 

školy Praha – Radotín se již betonuje 
základová deska. Během přípravy a vr-
tání pilotů základové desky investor 
s generálním dodavatelem a hlavním 
projektantem koordinovali jednotlivé 
profese, tak aby během vlastní stavby 
nedošlo ke zbytečným zdržením. 

Vyjasnily se napřík lad otázky 
kolem vzduchotechnického potrubí 
ve vlastní bazénové hale. Původní 
řešení zavěšení přívodního potrubí 
v centrálním koridoru bude nahra-
zeno esteticky přijatelnějším rozvo-
dem ve střešní konstrukci a ve středu 
haly zůstane pouze jeden rozvod. 
Oproti původnímu projektu se také 
změní vstupní hala, která bude mít 
nově i propojení do restaurace v prv-
ním patře. 

Intenzivní stavební práce ale ovlivní 

dopravu a hlavně parkování v nej-
bližším okolí areálu biotopu. Už od 
začátku května se posunul zákaz 
vjezdu v ulici K Lázním na roh za-
hrady II. stupně školy, k parčíku na 
bývalém náměstí MDD. Dále mohou 
zajíždět pouze místní obyvatelé, kteří 
vlastní souhlas městské části, držitelé 
parkovacího průkazu pro zdravotně 
postižené a samozřejmě vozidla obou 
staveb. Stále totiž ještě pokračují práce 
na školní aule, která by měla být hoto-
vá do konce školního roku.

Termín pro dokončení bazénu je 
poslední den tohoto kalendářního 
roku – stejně dlouho by měla trvat 
i změna dopravního režimu v uli-
ci K Lázním. Ta kromě zmíněného 
zákazu vjezdu znamená i omezené 
parkování u Beach arény. Zde zůstala 

Studijní cesta z Bavorska
Ve čtvrtek 5. a v pátek 6. dubna 

hostil Radotín návštěvu z partnerské-
ho města Burglengenfeld. Dvoudenní 
studijní cestu absolvovalo celkem 
16 německých přátel z Bavorska v čele 
se starostou omasem Geschem a dal-
šími pracovníky tamější radnice.

Burglengenfeld leží v ma lebné 
krajině Horní Falce, nedaleko Řez-
na (Regensburgu). Partnerské styky 

s Burglengenfeldem byly navázány 
již v roce 1990, nicméně právní rá-
mec získaly až uzavřením smlouvy 
o partnerstv í roku 1992. Kromě 
existence cementárny tak dnes 
obě města spojuje více než 25leté 
přátelství a kromě toho velmi čilý 
stavební ruch. 

„Při každé z našich cest do Bavor-
ska vidíme nové městské projekty, 

oživování historického centra či 
rozvoj dřívějšího vojenského are-
álu v sídlo plaveckého bazénu, škol 
či kina,“ hodnotí radotínský sta-
rosta Mgr. Karel Hanzlík. „I naši 
němečtí hosté byli letos překvape-
ni, jaký pokrok jsme od jejich mi-
nulé návštěvy udělali a obdivovali 
stavební boom hlavně v oblasti 
škol – novou plánovanou lávku, 
nástavbu a rozšíření budov škol, 
biotop i právě vznikající bazén.“

Dvoudenní studijní cesta pro-
vedla německé přátele Radotínem 
současným, tak i budoucím (sou-
částí programu byly prezentace 
budoucího Centra Radotín, re-
konstrukce železniční trati a ná-
draží, bazénu či víceúčelového 
Centra Koruna). 

Součástí programu byla vy-
cházka po Radotínu a delegace 

V Šárově kole
se začalo stavět
O velké stavební akci, na níž se rado-

tínské radnici podařilo sehnat celých 
59 milionů, jsme již psali. Nyní se tedy 
ochrana nemovitostí proti dynamické-
mu působení rozvodněné řeky v jejím 
vnějším ohybu stává skutečností. V nej-
bližších měsících to pro tuto oblast sa-
mozřejmě znamená určitá omezení.

Firma Čermák a Hrachovec, a.s. ce-
lou stavbu zahájila nejprve výstavbou 
provizorních oplocení jednotlivých 
pozemků. Nyní před nimi začíná 

Od soutoku 
V l t a v y  s  B e -
rounkou u La-
hovic by se až 
k Černošic ím 
měl rozk ládat 
P ř í m ě s t s k ý 
pa rk  S o u t o k . 

V České republice rozsahem a fi-
losofií ojedinělý projekt, který je 
inspirován podobnými, v Evropě 
už desítky let fungujícími kulti-
vovanými příměstskými oblastmi. 
Smyslem založení parku a účelem 
jeho existence je koncepční využití 
tohoto 1000 hektarů velkého kusu 
krajiny s důrazem na ekologickou 
stabilitu, šetrné hospodaření a roz-
voj udržitelné turistiky a rekreace.

Na začátku, před několika lety, stály 
místní samosprávy, zástupci hlavního 
města a Institutu plánování a rozvoje 
HMP před úkolem formulovat svo-
je představy, očekávání vlastníků 
pozemků, podnikatelů a veřejnosti 
do základních tezí, na kterých by se 
všichni shodli. Následovala řada jed-
nání, diskuzí a analýz, které pomocí 
platformy Společně na Soutoku defi-
novaly soubor informací, ze kterého 
se právě tvoří Akční plán založení 
Příměstského parku Soutok. 

Od začátku bylo všem dobře 
známo, že zde existují kontroverzní 
záměry, které by mohly celou myš-
lenku parku dramaticky ovlivnit, 
ne-li ohrozit. Jedná se především 
o plánovanou těžbu štěrkopísků 
na pravém břehu Berounky od 
soutoku až k lipenecké velkotržnici 
a splavnost Berounky z Prahy do 
Berouna. V současnosti jsou tyto 
záměry asi největším oříškem, kte-
rý je potřeba rozlousknout. 

Pro zabránění megalomanskému 
záměru splavnosti jsme v rámci 
spolupráce obcí-signatářů Memo-
randa o Soutoku připravili návrh 
novely zákona o vnitrozemské 
plavbě, která navrhuje kompletní 
vynětí splavnění Berounky z to-
hoto zákona. Cílem je zachování 
jedinečné říční krajiny dolního 
toku Berounky bez stavby jezů 
a betonových koryt. 

PP Soutok se stal strategickým 
projektem hlavního města Prahy, což 
mimo jiné znamená i zajištění finan-
cování přípravných projektových fází.

Podrobnější informace o projek-
tu naleznete na webu IPR Praha.

Každý rok s velkou pokorou kladu s mými 
kolegy věnce k památníkům radotínských 
občanů padlých při květnovém povstání roku 
1945, kteří se i na sklonku válečného běsnění 
a brzké vidině osvobození neváhali postavit 
prchajícím nacistickým jednotkám a zasadit 
se o rychlejší příchod míru. Nejinak tomu 
bylo i letos 5. května při připomenutí zahájení 
Květnového povstání českého lidu a následné-
ho státního svátku – Dne vítězství 8. května. 
Události spojené s těmito daty určitě před-
stavují, i s ohledem na 3 700 padlých v Praze 
a přibližně 11 700 v celé republice, jeden z nej-
odvážnějších skutků naší novodobé historie.

A tak mi bylo při pietní akci uctění památ-
ky skoro dvou desítek obětí, tváří v tvář všem 
těm jménům padlých radotínských občanů při 
květnovém povstání roku 1945 vyrytých na 
desce památníku na nám. Osvoboditelů, kteří 
neváhali pro lepší a svobodnější budoucnost 
země položit to nejcennější – svoje životy, 
nějak smutno, vnitřně jsem cítil rozpaky 
a možná i stud v kontextu aktuálního dění 
v naší zemi. 

Když si uvědomím, jak jsou v posled-
ních měsících znásilňovány demokratické 
principy svobodné společnosti neskuteč-
nou koncentrovanou polit ickou, ekono-
mickou a mediální mocí člověka, který by 
v Česku nejraději zavedl styl autoritářského 
vládnutí, rozkazoval nám a vedl nás jako své 
zaměstnance. Jak nebezpečné je pro budouc-
nost, že onen premiér v demisi začíná ovládat 
státní zastupitelstva a nyní i státní policii 
a nad ní dozorující orgány.  Nebo si k ladu 
otázku, proč minimálně 2,5 milionu Čechů 
volilo při podzimních parlamentních volbách 
politicko-byznysový projekt prokazatelného 
člena STB, kariérního komunisty, notorického 
lháře navíc trestně stíhaného člověka, nebo 
extremistické SPD či KSČM, jenž se do této 
doby nikdy nedistancovala od své totalitní 
minulosti a ničení demokraticky smýšlejících 
lidí? To vše korunující nově zvolený prezident 
Zeman, který bez jakékoliv skrupule navštěvuje 
autoritářsky vedené země a v poslední době 
stranický sjezd komunistů. To, že v rámci pod-
pory možné vznikající vlády dostávají komu-
nističtí poslanci nechvalně spojení s minulým 
režimem vlivné parlamentní funkce, kdy jsou 
uráženi novináři a lidé, kteří veřejně vyjadřují 
svoji nespokojenost a názor, je vše toto obrov-
ské zneuctění odkazu všech padlých za svobodu 
a demokracii, zároveň velice alarmující. 

To v éře, kdy se máme v porovnání s jinými 
zeměmi velice dobře, kdy jsme jednou z nej-
bezpečnějších zemí, ale ne díky těm, kteří jsou 
u současné moci.

Děkuji všem, kdo jste se v Radot íně 
zúčastnili pietní akce a uctili památku těch, 
kteří pro lepší budoucnost a pro nás neváhali 
obětovat to nejcennější, svůj život. Děkuji, že 
jste uctili principy svobodné a demokratické 
společnosti. Děkuji za podporu, že podobný 
pocit a názor nemám jen sám. Nebuďme líní, 
nenechme se otrávit či uspokojit, neupadávej-
me do letargie a hlavně přemýšlejme o ceně 
a váze svobody a demokracie.  
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Další milion korun organizacím
výhradně nestátním obecně prospěš-
ným organizacím, fyzickým i právnic-
kým osobám a školním klubům – a to 
pouze v případě, jsou-li právnickými 
osobami s účetnictvím vedeným sa-
mostatně od účetnictví školy, působí-li 
na území Radotína v oblastech volné-
ho času, sportu a kultury.

Dotační komise v letošním roce 
hodnotila 96 žádostí (o 16 více než 
v roce 2017). Jednotlivé žádosti po-
soudi la a vyhodnoti la , u každého 
projektu pak navrhla, zda a v ja-
ké výši bude dotace posky tnuta. 
Dotace nebyla schvá lena pouze 
u 24 žádostí, v 72 případech byla 
naopak doporučena.

Částka, která byla mezi jednotlivé 
projekty rozdělena, činí 1 030 800 Kč. 
Cílem poskytování dotací z rozpočtu 
Městské části Praha 16 je podpora 
celoroční činnosti subjektů a jednorá-
zových volnočasových, sportovních, 
kulturních a společenských akcí 
určených pro obyvatele této městské 
části všech věkových skupin nebo pre-
zentujících městskou část. Radotínská 
radnice se tímto způsobem snaží ma-
ximálně podpořit programy určené 
dětem a mládeži.

Vypsání dotačních řízení nezis-
kovým organizacím ze strany rado-
tínské radnice je tradiční záležitostí, 
dotace – dříve granty – jsou udělo-

vány každoročně již od roku 2005 
(tehdy se rozdělovalo 300 tisíc Kč).

Úsek školství, mládeže, TV a kul-
tury Kanceláře úřadu ÚMČ Praha 16 
nyní vyzývá úspěšné žadatele k podpi-
su a převzetí dotačních smluv. 

Radotínská radnice tradičně v do-
tačním řízení přiděluje peníze určené 
pro tuto oblast jednak na pořádání 
tradičních akcí pro širokou veřejnost, 
které se konají každoročně (jako je 
např. Velké radotínské rodeo, boxlak-
rosový Memoriál Aleše Hřebeského, 
Vítání jara či Big Beat Fest Párty), 
dále pak organizacím, které pracují 
s mládeží. 

Právě sportovní kluby a další sdru-
žení se zaměřením na práci s dětmi 
jsou z grantů podporovány nejsilněji – 
jmenovitě to jsou LTC Radotín – teni-
sový klub, Radotínský turistický klub, 
Radotínský sportovní klub, SC Rado-
tín, TJ Sokol Radotín, Junák – svaz 
skautů a skautek, Sbor dobrovolných 
hasičů, Občanské sdružení Petrklíč 
(k duši klíč) a další. Opomíjeny však 
nejsou ani organizace pracující se 
seniory, jako je třeba Klub aktivních 
a nestárnoucích. 

Na stránkách www.praha16.eu 
v oblasti Finance – Volnočasové 
aktivity, sport a kultura naleznete 
podrobný přehled jednotlivých 
žádostí i přidělených částek.

Školení pěstounů 
o smutku

Na radnici Městské části Praha 16 
proběhlo 1. března jedno z pravidelných 
školení pro náhradní rodiče vykonáva-
jící pěstounskou péči.

Jako doprovázející organizace pěs-
tounů na území Prahy 16 zajišťuje 
radotínský Odbor sociální možnost 
vzdělávání pro náhradní rodiče. Je to 
jeden ze způsobů, jak je podporovat 
a pomáhat jim v jejich náročném úko-
lu být náhradním rodičem. Tentokrát 
proběhlo školení pěstounů na téma 
Emoce – Smutek, jak s ním pracovat, 
jak se dotýká našich dětí. 

Být náhradní rodič znamená pečo-
vat, starat se, mít rád, vytvářet stabilní 
a bezpečné podmínky pro nezletilé 
dítě. Znamená to však pro ně také to, 
že nikdy nebudou biologickými rodiči. 
Jejich úkolem je doprovázet děti s vě-
domím toho, že mají svou biologickou 
rodinu, své kořeny. S úkolem biologic-
ké rodiče respektovat a být pro děti 
oporou v jejich nové náhradní rodině.

Tito náhradní rodiče vykonáva-
jí velmi náročnou a zároveň velmi 
důležitou, úctyhodnou a výjimečnou 
činnost v rámci solidarity vůči všem 
nezletilým dětem, které nemají mož-
nost žít ve své biologické rodině. Být 
pěstounem je velmi zodpovědná čin-
nost. Jako doprovázející organizace 
si sociální pracovníci pěstounských 
rodin nesmírně váží.

Během školení na téma emoce 
a smutek se pěstouni dozvěděli, ja-
kým způsobem svým dětem pomoci 
v prožívání emocí. Jakým způsobem 
je mají doprovázet při vzteku, smutku, 
radosti, bolesti apod. Pěstouni měli 
možnost sdílet své konkrétní situace, 
které aktuálně řeší. Cílem školení bylo 
uvědomění si svých vlastních emocí 
a jejich prožívání a následně pak pod-
pora jejich prožívání u dětí.

Lotr si hrál se značkami
6. dubna v 18.40 hod. autohlídka MP prověřovala telefonické oznámení, že v ulici 
Výpadová dochází k nerespektování dopravních značek. Po příjezdu na místo 
hlídka zjistila, že na komunikaci bylo zaparkováno větší množství motorových 
vozidel. Strážníci při kontrole dopravního značení následně zjistili, že několik zna-
ček bylo viditelně poškozeno. A to takovým způsobem, že z pohledu řidičů nebylo 
možné dopravní značení bez podrobného prohlížení značky zblízka přesně iden-
tifikovat. S ohledem na výše uvedené skutečnosti nebyly žádné přestupky na místě 
zjištěny. Vzhledem ke způsobu, jakým byly tyto značky poškozeny, bylo zřejmé, 
že šlo o úmysl. Strážníci celou situaci na místě řádně zadokumentovali a následně 
předali místně a věcně příslušnému správnímu orgánu k dořešení.
Místo parkoviště skládka baterií
Písemné oznámení ve věci údajného neoprávněného nakládání s nebezpečným 
odpadem prověřovala 12. dubna krátce před polednem autohlídka strážníků 
z Prahy 16. Oznamovatel uvedl, že došlo k nesprávnému nakládání s použitými 
bateriemi, které byly ve velkém množství poházeny po zemi v okolí kontejnerů 
na náměstí Osvoboditelů v obslužné komunikaci za OC Berounka. Hlídka po 
příjezdu na místo zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě a na zemi v okolí 
kontejnerů se skutečně nachází několik desítek poházených použitých baterií 
různých druhů a značek. Strážníci po provedeném šetření na místě celou zá-
ležitost řádně zadokumentovali a následně předali místně a věcně příslušnému 
správnímu orgánu k dořešení z důvodu nerespektování zákona o odpadech 
a možného neoprávněného nakládání s nebezpečným odpadem.

Právo nahlížet do spisu upravuje 
ustanovení § 38 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, a mají jej všichni 
účastníci a jejich zástupci, a to i v pří-
padě, že je rozhodnutí v právní moci.

V přestupkovém řízení jsou účast-
níky podle § 68 odst. 1 jak obviněný 
z přestupku, tak poškozený. Je-li 
projednávána náhrada majetkové 
škody způsobené přestupkem, je též 
účastníkem vlastník věci. Účastníkem 
je také navrhovatel, na jehož návrh 
bylo zahájeno řízení o přestupku. 
Jiným osobám správní orgán umožní 

Nejčastější dotazy nahlédnout do spi-
su, prokáží-li práv-
ní zájem nebo jiný 
vážný důvod. Z na-
h l í žen í  do spisu 
jsou vyloučeny ta-
kové část i, které 
obsahují utajova-
né informace nebo 
skutečnosti, na něž 
se vztahuje záko-
nem uložená nebo uznaná povinnost 
mlčenlivosti. Nahlížení do spisu je 
spojeno s právem činit si výpisy a po-
řizovat kopie ze spisu nebo jeho částí. 
Účastník má právo na bezplatné poří-
zení kopií ze spisu.

Městská policie oceňovala 
spolupráci i strážníky

V Kulturním středisku Radotín ve 
čtvrtek 28. března poděkovala pražská 
městská policie kolegům policistům, ha-
sičům, zástupcům místních samospráv 
i strážníkům. Medailemi „Za zásluhy“ 
3. stupně byla oceněna jejich dlouholetá 
nadstandardní spolupráce i výjimečné 
pracovní nasazení. 

Ředitel Obvodního ředitelství Měst-
ské policie Praha 5 Zdeněk Hejna 
(pod jeho gesci spadá i správní obvod 
Prahy 16), který ocenění předával spolu 
se spoluorganizátorem akce starostou 
MČ Praha 16 Mgr. Karlem Hanzlíkem, 
k celé akci dodal: „Na Praze 5 a Pra-

ze 16 máme dlouhodobě velmi dobrou 
spolupráci jak se složkami IZS, tak i se 
samosprávami. Policisté i hasiči nám 
vždycky vycházeli a vycházejí vstříc. 
Výbornou kvalitu spolupráce dokázal 
i průběh řešení mimořádných situací, 
ať už to jsou povodně 2002, 2012, 2013, 
zajišťování protiteroristických akcí nebo 
třeba maratonu. Bez pomoci těchto slo-
žek bychom se neobešli. A co se týče 
samospráv, tak to je úplně samostatná 
kapitola, ve které mohu jen děkovat 
a chválit. Pod naše obvodní ředitelství 
spadá sedm městských částí, pět z toho 
je na Praze 16 a každá je jiná. Tady stráž-
ník pozná úplně všechno, od městské 
zástavby přes maloměsto až po vesnici. 
Máme sídliště, lesoparky, pole a strážní-
ci se musí orientovat. A na Praze 16 je to 
o to ¸horší ,̔ a mnozí sem ani jít sloužit 
nechtějí, protože tady opravdu funguje 
to, že místní obyvatelé svého okrskáře 
znají, svěřují se mu se svými problémy 
a strážníci se jim snaží vyhovět.“

Jedním z oceněných byl i strážník 
okrskář Antonín Hruška, který pracu-
je v Praze 5 už 18 let. Na otázku, co pro 
něho ocenění znamená, odpověděl: 

„Je velmi příjemné, že organizace na 
své lidi nezapomíná. Zároveň to pro 
mě ale znamená pocit zodpovědnosti, 
který zavazuje.“ Je to milý, usměvavý 
muž, působící pozitivně. V létě oslaví 
70. narozeniny, přesto stále slouží. 
Převzaté ocenění je důkazem kvality 
jeho práce i toho, že věk může být jen 
pouhým číslem.

Meda i l i  „Za zás luhy“ 3.  s tupně 
dále převzali: Stanislav Fresl, starosta 
Městské části Praha - Velká Chuchle, 
npor. Jiří Svoboda, DiS., velitel míst-
ního oddělení PČR Praha - Radotín, 
Bc. Oldřich Kinduch, velitel HS č. 8 Ra-

dotín a strážník okrskář Bohumír Bielik.
Radotínský starosta Karel Hanzlík 

pogratuloval všem oceněným a podě-
koval jim za práci. Ve své řeči připo-
mněl, že „se nacházíme v době, kdy 
se neřeší pouze virtuální nebezpečí 
a případná prevence, ale i zásahy, při 
kterých především členové integro-
vaného záchranného systému nasa-
zují svoje zdraví a i životy.“ Připomněl 
i přes rok starou smutnou událost, kdy 
při zásahu a likvidaci rozsáhlého po-
žáru ve Zvoli u Prahy přišel o život Jan 
Odermatt – profesionální hasič ze sta-
nice č. 8 v Radotíně. ,,Všem oceněným 
je potřeba poděkovat, tak jako desít-
kám dalších strážníků, policistů a ha-
sičů, kteří svědomitě vykonávají svoji 
těžkou profesi a ve složitých situacích, 
které se nevyhnou ani správnímu ob-
vodu Prahy 16, jsou našimi nejbližšími 
a spolehlivými pomocníky, řešícími 
nastalé situace,“ zmínil v závěru své-
ho proslovu starosta Hanzlík. Myslel 
tím především povodňové situace na 
Vltavě a Berounce, které v řadě přípa-
dů končily i evakuacemi obyvatel.

Územní plán na kolečkách
Během května a června budou pracov-

níci Institutu plánování a rozvoje Prahy 
(IPR) v terénu obyvatele Prahy seznamo-
vat s návrhem Metropolitního plánu.

Informační kontejner IPR Praha na-
vštíví během dvou měsíců celkem se-
dmnáct míst (část z nich již navštívil): 
Časový harmonogram 
informačního kontejneru IPR Praha
21. a 22. 5. metro Kačerov 
23. a 24. 5. Uhříněves 
28. a 29. 5. Jiřího z Poděbrad 
30. a 31. 5. Arkády Pankrác 
4. a 5. 6. metro Nové Butovice 
6. a 7. 6. Sofijské náměstí 
11. a 12. 6. OC Chodov 
13. a 14. 6. metro Strašnická 
18. a 19. 6. Strossmayerovo náměstí 
20. a 21. 6. metro Černý most 
25. a 26. 6. Kobylisy - ČUZK 
27. a 28. 6. Vítězné náměstí 
(pondělí a středa vždy 12.00-20.00 hod., 
úterý a čtvrtek vždy 10.00-18.00 hod.)

Tvůrci Metropolitního plánu budou 
představovat jeho verzi připravenou 
pro první  kolo veřejného projednání. 
V návrhu je komplexním způsobem 
vyjádřena vize rozvoje Prahy na příš-
tí desetiletí. Řídit se jím bude veřejná 
správa, investoři i občané. Plán neřeší 
detail jednotlivých domů a parcel, 

nýbrž koncepci celého města, včetně 
rozvoje infrastruktury nebo ploch 
pro novou bytovou výstavbu. Kom-
pletní návrh nového územního plánu 
pro Prahu je již od 16. dubna zveřej-
něn na webu plan.iprpraha.cz.

IPR chystá více informačních akti-
vit, během nichž bude plán občanům 
představovat. V Centru architektury 
a městského plánování bude např. až 
do konce července výstava, kde si kaž-
dý bude moci návrh plánu prohlížet 
a doptávat se přítomných odborníků. 
Veškeré informace o tom, kde je mož-
né se s plánem seznámit, budou k na-
lezení na www.iprpraha.cz. 

Nový územní plán vzniká od 
roku 2012 a platit by měl nejpozději 
od roku 2023. Od 27. června budou 
mít občané, městské části i další 
instituce v souladu s požadavkem 
stavebního zákona 30 dní na podání 
připomínek. 

Poté bude návrh plánu na základě 
připomínek upraven a proběhne dru-
hé kolo veřejného projednání. Délka 
projednávání bude záviset na množství 
připomínek, které k návrhu přijdou. 
Jejich počet se odhaduje na několik tisíc. 
Zastupitelstvo by mělo dopracovaný ná-
vrh schvalovat v roce 2022.

Městská část Praha 16 byla oslovena 
Obvodním soudem pro Prahu 5 se žá-
dostí o volbu nových přísedících. 

Obecné předpoklady pro výkon 
funkce přísedícího jsou stanoveny 
ustanovením § 60 odst. 1 zákona 
o soudech a soudcích a dle těchto může 
být přísedícím ustanoven státní občan 
České republiky, jenž: 
» je způsobilý k právním úkonům,
» je bezúhonný,
» má zkušenosti a morální vlastnosti, 

které dávají záruku, že bude svou 
funkci řádně zastávat, 

» v den ustanovení dosáhl věku nej-
méně 30 let,

» souhlasí se svým ustanovením za 
přísedícího a s přidělením k určité-
mu soudu.

U kandidátů na funkci přísedícího 
narozených před 1. prosincem 1971 
je navíc nezbytné splnit požadav-
ky předvídané § 60 odst. 4 zákona 
o soudech a soudcích resp. zákona 
o předpokladech pro výkon některých 
funkcí, jenž vymezuje okolnosti, za 
kterých nemůže být kandidát do funk-

Hledáme kandidáty na přísedící u soudu
ce přísedícího ustanoven. Neexistence 
překážek k výkonu funkce přísedícího 
podle tohoto zákona prokazuje uchazeč 
„lustračním osvědčením“ a čestným 
prohlášením.

Dle ustanovení § 64 odst. 4 zákona 
o soudech a soudcích může zastupi-
telstvo obce z kandidátů na funkci 
přísedícího zvolit přísedícím jen 
takového občana, který je přihlášen 
k trvalému pobytu v obvodu zastu-
pitelstva, jímž je do funkce volen, 
tedy v obvodu Městské části Praha 16 
a současně v obvodu soudu, pro který 
je do funkce volen, nebo který v těchto 
obvodech pracuje.

Na základě výše uvedené žádosti si 
dovolujeme oslovit širokou veřejnost 
s tím, aby případní kandidáti, mající 
zájem o výkon uvedené funkce a splňu-
jící shora stanovené zákonné podmínky, 
směřovali své přihlášky na adresu Měst-
ské části Praha 16, Václava Balého 23/3, 
153 00 Praha-Radotín, k rukám vedou-
cího Odboru občansko správního, a to 
nejpozději do 18. května 2018.

Přijímáme platební karty. Na několika 
pracovištích Úřadu městské části Praha 16 
bude od května 2018 testována možnost 
bezhotovostních plateb, tedy úhrady po-
platků platebními kartami. Platit bude 
možné mj. za nový občanský průkaz či 
pas, v centrální pokladně (obojí v budově 
na náměstí Osvoboditelů 21/2a) a také na 
matrice, která je současně pracovištěm 
Czech POINTu a kde se provádí vidima-
ce a legalizace (v budově v ulici Václava 
Balého 23/3). Přesné termíny spuštění nové 
služby na jednotlivých pracovištích zveřej-
níme s předstihem na webu Praha16.eu a na 
facebookovém profilu MČ Praha 16.
Nové telefony na Zbraslav. Detašova-
né pracoviště ÚMČ Praha 16 v budově 
zbraslavského úřadu (Odbor výstav-
by, dopravy a životního prostředí/ 
stavební úřad pro MČ Praha – Lipence 
a MČ Praha – Zbraslav) změnilo telefonní 
čísla. Od poloviny května jsou zde zave-
deny linky 257 111 870-874. Díky změně 
zajištěné ze strany Městské části Praha – 
Zbraslav, v jejímž objektu pracoviště sídlí, 
je nyní všech 5 pracovníků dosažitelných 
na samostatné lince (dosud byly pouze 
2 telefony, což nebylo komfortní ani pro 
jednu stranu). Čísla na jednotlivé pra-
covníky stavebního úřadu naleznete na 
webových stránkách Praha16.eu.   
Další kontejnery na kovy. V Radotíně opět 
došlo k rozšíření některých stanovišť na tří-
děný odpad o kontejner na kovy, od začátku 
května se jedná o tato 4 stanoviště: 0016/032 
v ulici Výpadová 1330/10 (za Fematem), 
0016/019 v ulici Karlická 54/12 (na mostě 
nad vlečkou), 0016/020 v ulici Slavičí 640/1 
a 0016/022 v ulici Otěšínská 842/8. 
Závod automobilů do vrchu. Z důvodu 
pořádání sportovní akce „Závod automo-
bilů do vrchu“ dojde dne 2. června od 8 do 
18 hodin k úplné uzavírce ulic Na Cikánce 
a K Zadní Kopanině, v úseku: K Cemen-
tárně – začátek obce Zadní Kopanina. 
Objížďka je vedena obousměrně po trase: 
K Zadní Kopanině – K Austisu – Ke Smí-
chovu – K Lochkovu – Ke Slivenci – Ce-
mentářská – K Cementárně – Na Cikánce. 
Provoz BUS MHD zůstane na dotčených 
komunikacích zachován. Pořadatelem 
akce je Sdružení českého autosportu.
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Radotínské vily, vilky, domy a domečky XV.

Historické snímky z letopiseckého archivu vyhledal a poskytl Ing. Jaroslav Šindelka,
současnou podobu nafotila  a textem doprovodila Kateřina Drmlová

Znovu se vracíme do Prvomájové ulice, abychom si prohlédli tři výstavní vily – i když původně výhradně 
obytným domem nebyla ani jedna z nich.

Druhý dům 
vpravo za 
křižovatkou 
ulic 
Prvomájové 
a Na Betonce 
nesl jméno 
Anežka po 
majitelce 
Anežce 
Čeledové, 
pro kterou 
jej navrhl 
František 

Kutil, architekt a stavitel. Povolení k obývání 
obytného domu, dílny, skladiště a prádelny 
nese datum 9. dubna 1934, v témže roce byla 
povolena i výstavba řeznicko – uzenářské 
provozovny

Řeznická dílna byla přestavěna na pokoj 
už v roce 1936, bývalá krámská místnost se 
změnila v obývací v roce 1967, kdy také došlo 
k oplocení předzahrádky. Toto je současná 
podoba domu

 Dalším 
domem 
v řadě 
je vila 
postavená 
pro paní 
Otýlii 
Křížovou 
na přelomu 
let 1939 
a 1940

Stavitelem byl manžel paní Otýlie – 
František Kříž, který měl v přízemí 
i svou stavební kancelář

Dostatečně rozlehlý dům nebylo třeba 
rozšiřovat, pouze v roce 1968 přibyla 
„provisorní“ garáž

Svou eleganci dům neztrácí ani po téměř 
80 letech od výstavby

V době, kdy stavitel 
Kříž budoval své 
rodinné sídlo, už 
dávno stál na protější 
straně ulice výstavný 
hotel Gambrinus 
Jaroslava Bíška, na 
kolorovaném snímku 
je zachycený jeho 
zadní trakt

 Hotel podle vlastního plánu vystavěl stavitel
Josef Haut pro p. sládka Jos. Černého mezi červnem 

a listopadem roku 1910

V březnu roku 1911 byla povolena u hotelu 
stavba stájí

Lehce omšelá podoba hotelu ze sedmdesátých let, 
kdy byl rozdělen na bytové jednotky

Dnes se dům s novým majitelem opět mění…

 …a to od základů

Výstavba bazénu v plném proudu...

parkovací místa pro zdravotně posti-
žené a správce přilehlých sportovních 
areálů přímo před barem. Místa před 
vjezdem na původní parkoviště bioto-
pu jsou momentálně zrušena – to pro-
to, aby mohla vyjíždět stavební techni-
ka ze staveniště.

Proto více než kdy dříve pro toto 
léto platí, že by návštěvníci biotopu 
měli využívat parkoviště za sportov-

ní halou a „U Ondřeje“. Nově navíc 
městská část buduje pás odstavné plo-
chy v ulici Ke Zděři podél dráhy. Tady 
může zaparkovat až 60 vozidel.

Se sportovními kluby SC a RSK, které 
spravují areály mezi podchodem pod tra-
tí a vchodem na koupaliště, je již více než 
rok dohodnutý průchozí koridor, kterým 
se lze mezi těmito místy pohybovat. Od 
parkoviště „U Ondřeje“ je nejkratší cesta 
podél řeky.

tak v reálu navštívila jak ta místa, 
o nichž slyšela během prezentace, 
tak i jednotlivá zařízení, jejichž zři-
zovatelem je Městská část Praha 16.  
Podařilo se tak navštívit knihovnu, 
obě budovy místní základní školy, 
probíhající stavbu školní auly a ba-
zénu, biotop, místo u řeky, lávku, 
sportovní halu, dům s pečovatelskou 
službou, technické služby a sběrný 
dvůr, hasičskou stanici či Kulturní 
středisko v domě „U Koruny“ i míst-
ní sokolovnu.

„Nápad na sdílení dobré praxe se 
zrodil již předloni na úrovni vedení 
úřadu. Uvědomili jsme si totiž, že 
25 let probíhá vzájemná kulturní 
spolupráce, společné koncerty či 
setkání starostů, ale vůbec nevíme, 
co vlastně zajišťuje pro své obyvatele 
‚ta druhá‘ radnice a v čem bychom 
místním občanům mohli dále vyjít 
vstříc,“ odhaluje záměr Ing. Pavel 
Jirásek, tajemník radotínského úřa-
du a společně s německou kolegyní 
Ulrike Pel ikan-Roßmann hlavní 
organizátor obou studijních cest. 
„Navíc v rámci návštěvy radotín-
ské hasičské stanice byl domluven 
začátek zcela nové výměny zkuše-
ností mezi požárníky z obou měst,“ 
dodává Jirásek.        

Studijní cesta 
z Bavorska

Objektiv

 č
as

u

postupně bourat betonová opevnění 
vjezdů a odbagrovávat zemní násep. 
Práce byly zahájeny na samém konci 
budoucí ochranné zdi – v pohledu od 
Radotína. Postupovat se bude směrem 
proti proudu řeky až k rohu tenisových 
kurtů u Výpadové ulice.

Součástí celé akce jsou i přeložky 
sítí, veřejné osvětlení a místní rozhlas 
se již přesunuly na druhou stranu ko-
munikace, nyní se překládají sítě PRE, 
CETIN a UPC. Nově zde vznikne vě-
tev kanalizace.

Postupné práce na železobetonové 
zdi s propustmi chráněnými mobilním 
hrazením v místě vjezdů k domům 
vždy uzavřou tu část ulice, ve které se 
bude pracovat. Cyklotrasa A 1 je však 

uzavřena po dobu celé výstavby už od 
nájezdu na objízdnou trasu, která bude 
vedena po navazujících pozemních ko-
munikacích na druhém břehu řeky.

Přesný termín a rozsah omezení, 
včetně objízdných tras, bude zveřejněn 
na webových stránkách městské části.

Úplně nakonec se položí finální ži-
vičný koberec na chodník i na silnici. 

 „Na celou akci má stavební firma 
devět měsíců – od počátku dubna do 
konce letošního prosince,“ přibližuje 
časový průběh celé stavby radotínský 
starosta Mgr. Karel Hanzlík. „Pokud 
nedojde k nečekaným průtahům, stez-
ka by se v těchto místech měla opět 
plně otevřít v roce 2019.“

Celý harmonogram stavby i kon-
takty na zhotovitele jsou vyvěšeny na 
bráně klubovny Českého rybářského 
svazu (bývalá čistička), naproti teni-
sovým kurtům.

V Šárově kole...

Radotín má další venkovní tělocvičnu
Posilovat a cvičit pod širou oblohou 

budete moci v Radotíně už na dvou 
místech. Na cyklostezce okolo Beroun-
ky, pod úrovní Výpadové ulice (zhruba 
200 metrů od bistra „U Ondřeje“), 
bude totiž do konce května zprovozněn 
nový fitpark. 

Dospělí a děti od osmi let tady budou 
moci bezplatně a v kteroukoliv denní 
dobu využít nové fitness prvky a běžec-
kou dráhu. „Jde o spojení funkčního 
cvičení v přírodě, které využívá váhy 
vlastního těla vhodného prakticky pro 
všechny generace. V této lokalitě, kde 
se pohybuje množství cyklistů, běžců 
a navíc v blízkosti tenisových kurtů, je 
umístění tělocvičny více než účelné,“ 
uvádí Mgr. Miroslav Knotek, místosta-
rosta Městské části Praha 16.

Na vybudování fitparku obdržela 
Městská část Praha 16 dotaci z roz-
počtu hlavního města Prahy ve výši 

600 tisíc korun. Na spolufinancování 
pražských fitparků se finančně podílí 
i Český olympijský výbor, sportoviště 
by proto mělo být využíváno také pro 
pohybové testy a projekt olympijského 
víceboje mediálně podporovaného prá-
vě Českým olympijským výborem. „Na 
naši žádost byl předmět smlouvy roz-
šířen o pátou fitness stanici zaměřenou 
na rozvoj balančních schopností a vy-
budování pásu zámkové dlažby kolem 
běžecké dráhy,“ dodává Knotek.

Jak jsme již zmínili, nejde o první 
projekt venkovní posilovny. Jednu 
takovou mohou radotínští občané 
úspěšně využívat již tři roky. Osm 
přístrojů a soustava hrazd vhodných 
ke streetworkoutovému cvičení se na-
cházejí nedaleko koupaliště (biotopu) 
na radotínské straně Berounky. I tyto 
prvky jsou využitelné zdarma a pro 
každého. 

Na základě vyhodnocení nových informací z odborných studií a s ohledem na 
velkou aktualizaci Povodňového plánu hl. m. Prahy přistoupila Městská část Pra-
ha 16 ke komplexní revizi a aktualizaci svého povodňového plánu.

Odborné souhlasné stanovisko bez připomínek poskytl správce Povodí Vl-
tavy, s.p., soulad nového povodňového plánu s povodňovým plánem hlavního 
města Prahy byl potvrzen ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy. 

Povodňový plán řeší opatření potřebná pro včasný a ověřený přenos informa-
cí o možnosti povodňového nebezpečí. Tyto informace následně vedou k pře-
rušení provozní a jiné činnosti pro zmírnění povodňových škod, pro včasnou 
instalaci protipovodňových opatření, případně provedení včasné evakuace 
a tím zabránění zejména ztrátám na lidských životech. 

Protipovodňová opatření se ale budou měnit i nadále. Aktuálně je v řešení 
protipovodňová ochrana oblasti „Šárovo kolo“ a v plánu je k řešení i oblast 
„Rymáně“. Průběžně se upřesňují a doplňují povodňové plány jednotlivých 
vlastníků nemovitostí, které radotínské radnici umožňují vlastníky informo-
vat pomocí systému SMS či být předem připraveni na jejich případné poža-
davky na pomoc ke zmírnění škod.

Praha 16 má nový povodňový plán
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Jubilejní bláznivá plavba zve na Berounku

Krásné slunečné až letní počasí přivíta-
lo v sobotu 21. dubna malé cyklisty, jezdce 
na koloběžkách a ty nejmenší na různých 
odrážedlech na dětském dopravním hřiš-
ti v areálu radotínské základní školy. Zde 
proběhla již tradiční preventivně doprav-
ní akce nazvaná Bezpečné jaro pořádaná 
Městskou částí Praha 16 ve spolupráci 
s Policií České republiky.

Ani malí návštěvníci, kteří na do-
pravní hřiště dorazili bez kol či kolo-
běžek, si ale nemuseli zoufat, protože 
kolo si i s helmou mohli půjčit u stán-
ku Ski a Bike centrum Radotín.

Začínající účastníci silničního pro-
vozu plnili úkoly na pěti stanovištích, 
za každé úspěšně absolvované obdr-

želi na účastnickou kartičku razítko. 
Nejvytíženějším se opět ukázalo 
dětské dopravní hřiště řízené sema-
fory a policisty. Ti dětem vysvětlovali 
základní pravidla chování „za volan-
tem“ i jednotlivé dopravní značky. 
Hlavně pro menší jezdce to zname-
nalo spoustu nových informací, které 
se ne vždy hned vstřebaly, a tak bylo 
možné spatřit třeba koloběžku hro-
zivě se řítící kruhovým objezdem 
v protisměru. Strážců pořádku tu byl 
naštěstí dostatek, takže dokázali včas 
předcházet všem vážnějším kolizím. 
Což bylo třeba, protože provoz stále 
houstnul. Znamenalo to opravdu dů-
kladný test zručné jízdy, schopnosti 
reagovat na nenadálé situace, vůle 

Radotínská radnice a zdejší vodácký 
oddíl zvou všechny plavce se smyslem 
pro recesi na jubilejní 10. ročník soutěže 
ve splavování Berounky na netradičních 
plavidlech – na Radotínskou neckyádu, 
která je součástí projektu kulturně spo-
lečenských akcí Radotínské pábení. 

Plavení, jež se letos uskuteční v so-

botu 16. června, se tradičně může 
zúčastnit každý, komu nechybí odvaha, 
patřičná dávka recese a humoru, a do-
staví se na start v radotínských Říčních 
lázních s improvizovaným a amatérsky 
vyrobeným prostředkem konstruova-
ným pro splavení řeky Berounky. 

Podaří se letos překonat rekord z roku 
2014, kdy se soutěže zúčastni-
lo 18 plavidel? Pusťte se také 
do stavby své vlastní archy 
a přijďte se s ní předvést na 
Berounku! Snad do té doby 
nevyschne a rozkolébá všech-
ny kocábky, které se dostaví. 

Kromě samotné plavby 
je naplánována i zábava 
v Říčních lázních Radotín, 
hrát bude kladenská kapela 
Ex Post – jak před vyhodno-
cením plaveb a vyhlášením 
výsledkům, tak i po něm. 

Zahájení toho všeho je naplánováno 
na jednu hodinu po poledni, kdy začí-
ná prezentace a příprava plavidel. Pak 
si každá posádka ještě musí urvat své 
startovní číslo – ze stromů za řekou. 
(Nebojte se, kajaky budou připrave-
ny.) Ve tři začne start a do pěti by už 
všechna plavidla měla být v cíli u lávky 
u kostela. Vyhlášení výsledků je naplá-
nováno na sedmou hodinu večerní. 
A podnik v Říčních lázních určitě 
dohlédne na to, aby do té doby nikdo 
nepadl hlady, ani žízní.

Takže – máte už v hlavě své bláznivé 
vodní postrkovadlo? Vdechněte mu 
život, neckyáda je za dveřmi.
Budete-li se chtít zúčastnit, zašlete 
svou přihlášku (nebo, váháte-li, třeba 
i jen dotaz) na: iveta.krejci@praha16.eu; 
milan.bouzek@praha16.eu. Pro 
mimopražské je možné zajistit
ubytování v radotínské sportovní hale.

Je drak zvíře? A patří blechy na 
Noemovu archu? Na tyto zvláštní otáz-
ky možná odpoví letošní oslava svátku 
dětí na radotínském Biotopu.

Stejně tak se tu návštěvníci dozvě-
dí, jak se ke zvířatům chovat, jak 
o ně pečovat, jak si s nimi hrát – aby 
se mohli všichni společně nalodit na 
Noemovu archu. Učit je bude mistr 
Sokol a Havran Abraxas, ale děti si 
vyzkouší i bubnování, tance, zhlédnou 
divadla…
Vše to začne v jednu hodinu po po-
ledni slavnostním zahájením a pak:
13.30 přijde Drak!
14.00 začnou dovednostní soutěže
14.10 bude rozcvička na opičí dráze 
(i jinde)
14.45 Tanečnice rozpoutá tance se zvěří 
15.00 Mistr bubnů přiláká zvěř na 
divoké rytmy 
15.30 zase přijde Drak 
15.40 se předvede Bleší cirkus pana 

Blešmistra
16.00 sestoupí Noe z Archy
16.10 se opět bude tančit se zvěří
16.30 začne pohádka „ Když šla vrána 
do světa“
17.00 vyjde slavnostní 
průvod zvěře kolem 
moře za rytmu bubnů 
s divokým tancem 
nakonec 

… a pak se zvířátka 
nalodí a možná dostanou 
i něco s sebou na cestu.

Někdy mezi tím bude 
probíhat i malování na 
obličej, stopování zví-
řat a poznávání přírody, 
tvůrčí dílna oušek a tla-
piček, plavení po vodě, stříkání, cákání, 
střílení…, protože Městská část Praha 16 
celou akci organizuje ve spolupráci s rado-
tínským turistickým klubem, Mateřskou 
školou Radotín, Školním klubem KLÍČ při 

ZŠ Radotín, Petrklíčem o. s., Vodáckým 
oddílem Radotín, Junákem, Městskou 
policií hl. m. Prahy, Sborem dobrovol-
ných hasičů, Ski a Bike centrem Radotín, 
Proximou Sociale o. p. s., Prague City Gol-
fem, Channel Crossings, s.r.o., Klubem Be-
ránek, RSK a SK, Hubartem, UM-Měním 
a Paddle boardem. Každý z nich si připravil 

pro oslavový den něco jiného, takže nuda 
tu ani v nejmenším nehrozí.

Velký dětský den bude plný zvířat

Velký dětský den – v sobotu 26. května 
13.00 – 18.00 hodin, Biotop Radotín

Co plánuje Klub Radotín
Nízkoprahový klub pro děti a mlá-

dež, který sídlí pod přístavbou školy 
v Loučanské ulici, připravuje pro své 
návštěvníky i tentokrát různorodý pro-
gram. Podívejte se, na co tu zvou:

„V květnu se budeme v Klubu 
Radotín věnovat tématu fair play 
a sportování – společně se podíváme 
na film, budeme sportovat, povídat 
si,  půjdeme najít po Radotíně 
nějaké kešky a vyrazíme společně 
na kolech do lanového parku. 
Dále se můžete těšit na sladké 
vaření v klubu a sázení kytiček 
a bylinek. 

V květnu nás budete moct vidět 
také na Velkém dětském dnu na 
Biotopu a 26. června plánujeme 
tradiční akci Radotínský Happe-
ning vol. 9 ve skate parku, který je 
určen pro všechny mladé lidi z Ra-
dotína.“

Program Klubu Radotín
17. 5. Filmový klub
22. 5. Workshop - Fair Play pravidla II
24. 5. S klubem na kole do lanového parku
29.5. Pěstování a sázení
31.5. Vaření na klubu s bylinkami

Více na www.proximasociale.cz/
programy-pro-deti-a-mladez/
nizkoprahove-programy.

Znáte zásady přirozeného vaření?
dán kvíz ze zásad přirozeného stravo-
vání o ceny.

Přihlášky jsou přijímány do vyčer-
pání kapacity ubytovacího zařízení.

Určitě něco z toho znáte, ale možná 
máte pocit, že není čas se podobnými 
věcmi zabývat. Což je škoda.

Pozapomenuté znalosti o přirozené 
výživě a přirozeném vaření si můžete 
obnovit v kurzu Vaření srdcem, který 
pořádá KAAN v rekreačním zařízení 
Městské části Praha 16 v Chrobolech 
od 18. do 20. května. I ten, kdo chce 
jenom ochutnat, se může přihlásit na 
večeři 18. května a oběd 19. května 
(oboje tamtéž) na tel.: 737 839 042.

Účastníkům kurzu bude hrazen po-
byt (dvě noci v Chrobolech) a večeře 
18. května i oběd 19. května. Nedělní 
program bude domluven na místě dle 
počasí. Na závěr kurzu bude uspořá-

respektovat ostatní jezdce i chodce 
a dobrou znalost předpisů. U dalších 
stanovišť si děti vyzkoušely jízdu 
zručnosti, test zdatnosti i teoretické 
znalosti u stánků BESIP a Policie ČR, 
kde se občas zapotili i rodiče. Ti si 
také mohli vyzkoušet pocity na au-
tomobilovém trenažeru - simulátoru 
nehod.

Nechyběla ukázka záchrany tonou-
cího z Biotopu radotínskými hasiči 
z Hasičského záchranného sboru ČR, 
ani oblíbení strážníci na koních z Jízd-
ního oddílu Městské policie hlavního 
města Prahy.

Velikým lákadlem byli Klauni z Ba-
lónkova, kteří mezi svým pohádko-

vým povídáním s dopravní tématikou 
všem příchozím dělali radost výtvory 
z balónků všech barev a tvarů. 

Všechny odevzdané účastnické 
kartičky s pěti razítky byly zařaze-
ny do tomboly, která byla posledním 
bodem programu. Starosta Městské 
části Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík 
vylosoval 45 výherců krásných věc-
ných cen a 30 výherců volných „dět-
ských“ vstupenek do Kina Radotín 
na libovolné dětské představení. 
Děti si své výhry vybíraly samy, byl 
to pro ně i pro přihlížející úžasný 
zážitek – spousty úsměvů, radosti. 
Velký dík patří všem organizátorům 
celé akce a sponzorům.

Letní Bezpečné jaro

Pozvánka na unikátní sportovní pod-
nik, kterým je Velké radotínské rodeo 
(VRR), již byla zveřejněna v minulém 
čísle Novin Prahy 16. Teď, kdy horečka 
rodeových fandů stoupá – rodeo vypuk-
ne v sobotu 19. května, pochopitelně 
v Říčních lázních – je skvělý čas uvést 
pár dalších podrobností.

Atraktivní podívaná začne v půl de-
sáté Rančerským lasováním. Následu-
jící rychlostní disciplína Slalom kolem 

tyčí rozhodně nenechá nikoho v klidu. 
Dopolední program zakončí veleza-
jímavá a náročná disciplína, při které 
budou jezdci a jezdkyně nakládat tele. 

Ti, pro které je celodenní rodeový 
„maratón“ příliš dlouhý, by rozhod-

ně neměli propást slavnostní nástup 
s tradiční indiánskou modlitbou ve 
13.15 hod.  A pak už se program opět 
rozjede „na plný pecky!“ Oddělování 
dobytčat je vždy skvělou podívanou! 
Následovat bude dramatický Barelový 
dostih a Značkování telete, které se po 
určité odmlce vrací do programu VRR. 
Doplňme, že tato dobytkářská disciplí-
na je nejenom ze své podstavy napína-
vá, ale užije se při ní i spousta legrace. 

Program vyvrcholí 
zhruba v 16.30 až 
v 17.00 hod. parád-
ní „veledisciplínou“ 
zvanou Pokládání 
telete, kdy stateční 
mužové skáčou ve 
cva lu na doby tče 
s cílem položit jej 
na bok. Vítěz této 

disciplíny si odnese nejen mimořádnou 
finanční prémii, ale i Vítězný štít, který 
věnuje starosta městské části Praha 16 
Mgr. Karel Hanzlík. 

Při závěrečném nástupu bude nejen 
vyhlášena a oceněna nejlepší dáma 

rodea, ale, a to hlavně, vůbec nejlepší 
jezdec toto náročné sportovní akce (tzv. 
All Around Champion), který si domů 
odveze Senátorský pohár!  Ten již po 
několik let věnuje senátor našeho vo-
lebního obvodu PhDr. Tomáš Grulich. 

Takže rodeový stůl je prostřen, vá-
žení čtenáři! Za lidové vstupné zažijete 
mnoho adrenalinu a mnoho krásných 
zážitků při mnoha rodeových disciplí-
nách. Přijďte povzbudit jezdce a jejich 
čtyřnohé přátele. Bouřlivá atmosféra 
je zde vítána! Bude rovněž patřičně 
postaráno o váš pitný režim a i chu-
ťové buňky si přijdou na své. A na své 
si přijdou pochopitelně i děti, např. při 
svezení v sedle huculských koníků. 
K dispozici je rovněž kvalitní dětské 
hřiště – pokud bude malý divák či 
divačka již unaven či unavena. A večer 
si můžete protáhnout tělo, potěšit or-
gány sluchu a vše probrat v režii skvělé 
country kapely Bessoni.

Akce se koná pod záštitou Městské 
části Praha 16 a ke smysluplně stráve-
nému dni vás zvou členové pořádající 
organizace Tarpan Clanu z.s. spolu se 
zastřešující organizací, kterou je Ro-
deo Corral WI-CZ. 

Rodeo je již doslova za dveřmi!

Motocykly Harley - Davidson Pod Klapicí
Na pozvání Klubu aktivních a nestárnou-

cích přijela v sobotu 28. dubna do Radotína-
patnáctičlenná skupina řidičů předvést své 
unikátní stroje Harley - Davidson.

Ve skupině byl kromě motocyklů 
i kultovní automobil Corvette nebo sajd-
kára Harleye Davidson, to vše  rok výro-
by – od 30. let 20. století do současnosti. 

Bylo na co se dívat, dotazovat i co 
obdivovat. První zájemci se do Střední-
ho odborného učiliště Praha - Radotín 
dostavili ještě před příjezdem skupiny 
očekávaných motocyklů z jihočeské 
Soběslavi (během dopoledne dojížděli 
i další motocykly z Prahy, jejichž maji-
telé se o připravované akci doslechli). 

Počasí bylo naštěstí vstřícné, tech-

ničtí stařečci totiž za špatného počasí 
nevyjíždějí. Jejich rychlost není omra-
čující, ale svou průměrnou 70 km/hod. 
dojeli v impozantní koloně s ostatními. 
Příjezd byl velkolepý! Po vypnutí moto-
rů se řidiči občerstvili v místní krásné 
školní jídelně a mohlo se povídat.

Skupinu vedl vyučující obdobného 
učiliště v Soběslavi, který měl zájem se-
známit se s podmínkami  a technickým 
vybavení učiliště Pod Klapicí. Průvodce 
po objektech byl připraven. Možnost 
prohlídky dílen a tělocvičny využili 
všichni. Řidiči motocyklů i ti, kteří se 
původně přišli podívat jen na Harleye.

Odborný výklad o podmínkách výu-
ky v odborném učilišti zaujal. V průbě-

hu dopoledne se na Harleye přicházeli 
podívat další a další zájemci. Ti po-
slední stihli těsně před odjezdem ve 
13.00 hodin alespoň prohlídku, několik 
dotazů ohledně vozidel a také informa-
ci o pořadateli akce (KAAN). Program 
potěšil i ty, kteří ještě s KAAN žádnou 
akci neabsolvovali. Mezi příznivce klu-
bu se již nyní chtějí připojit! Pozitivní 
zpětná vazba nejen potěší, ale také 
inspiruje. 

Příští akcí KAAN bude jednodenní 
výlet do Jihočeského muzea motocy-
klů v Českých Budějovicích ve čtvrtek 
24. května. Návštěva muzea není po-
vinná, ostatní si prohlédnou město od 
soutoku Vltavy s Malší až po historické 
centrum. Pojede se vlakem – tam přes 
Tábor, zpět přes Písek. Zájemci se mohou 
hlásit osobně, nebo na tel.: 737 839 042.
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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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Věra Peroutková
tel.: 257 225 946

PDF, PSD, JPEG, GIF, TIF a BMP
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ŘEZ DŘEVIN,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ

certifi kát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

Tel: 728 217 957

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
plný úvazek, částečný úvazek

- jedná se o jednosměnný provoz pondělí-pátek

přijme na pozici:

Tel.: 777 66 1111, 608 777 977 
po 14. hodině

SKLADNÍK
- všechny pozice mají 1x za 3 týdny

službu v sobotu dopoledne 

ŘIDIČ DODÁVKY
skupina B

Hledáme zaměstnance na pozici 

 SKLADNÍK
 do velkoskladu ovoce/zelenina.

Požadujeme: pracovitost, flexibilitu, 
dobrý zdravotní stav

 Nabízíme: zázemí stabilní silné
společnos�, dobrý kolek�v, pracovní 

doba krátký/dlouhý týden,
dobré platové ohodnocení, stravenky, 

prémie, HPP, nástup možný ihned
Areál Velkotržnice Lipence 

Kontakt:
 Jakub Čuřík 724 368 146

Hledáme zaměstnance na pozici 

PŘÍPRAVÁŘ
balení ovoce a zeleniny do velkoskladu.
Požadujeme: pracovitost, flexibilitu, 

dobrý zdravotní stav,
vhodné především pro ženy

 Nabízíme: zázemí stabilní silné
společnos�, výborný kolek�v,

dobré platové ohodnocení, stravenky, 
prémie, HPP, nástup možný ihned

Areál Velkotržnice Lipence 

Kontakt:
 Jakub Čuřík 724 368 146

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz

Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba

technologie pro příjem
televizního a satelitního 

signálu.

TELEVIZNÍ
ANTÉNY

 

Estetika Zbraslav 
Pracoviště estetické medicíny se zázemím 

dermatologické ordinace 
Poskytované služby: 

· Botox 
· Výplně vrásek 
· Laserové ošetření 
· Odstranění kožních výrůstků 

Mudr. Anna Kinkorová 
Tel.: 604 809 675, 257 922 484 

e-mail: objednavky@estetikazbraslav.cz 
www.estetikazbraslav.cz 
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Malířské práce, štukování 
stěn i stropů, stěrkování,

lakýrnické práce

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Jana SRPOVÁ

Vinohrady 62
Praha 5 – Radotín
Tel.: 257 911 140

Mob.: 723 953 573
www.veterinaradotin.estranky.cz
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- na pozici skladník - vychystávač ovoce a zeleniny
Práce na noční směnu. Náplň práce: Vychystávání objednávek

s kontrolou kvality. Plat po zaškolení 23 000,- Kč v čistém.
Nutná dobrá pracovní morálka. 

- na pozici řidič dodávky na rozvoz ovoce a zeleniny po Praze
Nutná vlastní doprava na pracoviště. Pracovní doba 4.30-13.00.

Za víkendové služby příplatky. Náplň práce: nakládka zboží,
rozvoz až k zákazníkovi do provozu, kontrola zboží při vykládce.

Nutný ř. p sk. B, pracovitost, slušnost. Plat 25 000,- Kč
v čistém i více dle odpracovaných služeb. 
Kontakt: Štěpán Souček 774 457 717

Hledáme zaměstnance -
Areál Velkotržnice Lipence
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SLEVY - UŠETŘETE

§ GDPR §
�ešením je program na www.
241cs.com/cs/a/Chomutov
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Náklad 10 000 výtisků. 
Výtisk a distribuce ZDARMA. 

Tisk Grafotechna plus s.r.o., 
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.

 Další číslo vyjde 15.6.2018.
Uzávěrka pro inzerci: do 4.6.2018.

Distribuce do všech poštovních schrá-
nek ve správním obvodu zajištěna pro-

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

a fotografie se nevracejí. 

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

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

mobil: 602 294 754,
www.zaluzie-bendik.cz

Doprava v okolí 10  km ZDARMA

ŽALUZIE, ROLETY, MARKÝZY, SÍTĚ PROTI HMYZU,
ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA, GARNYŽE, 
ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE A TYČE NA MÍRU

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

7,30 - 12 a 12,30 - 14 h

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

kontakt:
777 266 238
kucma@atlas.cz
www.kucma.cz

provozovna Radotín:
Vinohrady 62
objednávky po tel. dohodě

Zemní práce minibagrem
Jan Kubát

U Sanatoria 39, Praha 5

tel.: 728 11 70 90
www.bagrovani.info

email:
bagrovani.info@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

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

Vodnář s.r.o. - REKO24
MICHAL KAUCKÝ

tel.: 603 456 772

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

zkušenosti od roku 1997

WWW.REKO24.CZ

Bytové jádro za 5 dnů

VETERINÁRNÍ ORDINACE RADOTÍN 
Adresa:
Náměstí Osvoboditelů 69
Praha 5 - Radotín

Kontakt recepce,
obchod:

+420 731 272 969
www.vetradotin.cz

Nabízíme:
»  vakcinace, čipování, pasy, odčervení
»  hematolog. a biochemické vyšetření krve na počkání
»   vyšetření krve během několika minut
»  vyšetření moči a trusu
»  dermatologické vyšetření
»  kastrace a menší chirurgické zákroky
»  ultrazvukové odstranění zubního kamene
»  rentgenové vyšetření

MVDr. Irina Lobová
MVDr. Linda Gregušová

PRODLOUŽENÉ
ORDINAČNÍ HODINY

OTEVÍRACÍ DOBA 
PONDĚLÍ – PÁTEK 9 - 19 hod. 
SOBOTA – NEDĚLE zavřeno
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Kino Radotín, Na Výšince 875/4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.kinoradotin.cz

15. 5. 17.30 Pepa   ČR 110 Kč
  Nová česká komedie, ve které se Michal Suchánek jako úředník Pepa
  snaží uniknout z nudné reality, což vyústí spíš v tragikomedii
 20.00 Gauguin   Francie 90 Kč
  Paul Gauguin se roku 1891 usadil na exotickém ostrově Tahiti, aby tu
  v divoké a neposkvrněné přírodě načerpal inspiraci pro svoje obrazy
16. 5. 10.00 Baby bio: Tátova Volha   ČR 60 Kč
  Po smrti manžela se čerstvá vdova se svou dcerou vydává po stopách
  jeho milenek hledat dosud dobře utajovaného syna
 17.30 Human Flow   SRN 110 Kč
  Miliony lidí na naší planetě mají extrémně silný důvod opustit svůj
  domov a vydat se na cestu
 20.00 Psí ostrov   USA 120 Kč
  Nový film Wese Andersona. Psí chřipka ohrožuje Japonsko a hrozí, 
  že přeskočí na člověka
17. 5. 17.30 Kluci z hor   ČR 100 Kč
  O vztahu mentálně postiženého strýce (Jiří Lábus) se synovcem
  (Martin Dejdar), které osud svede v jedné chvíli dohromady
 20.00 Deadpool 2   USA 130 Kč
  Připravte se na druhý příchod Wade Wilsona alias Deadpoola (Ryan
  Reynolds). Komiksový nářez studia Marvel je tu
18. 5. 17.30 Hledá se princezna   Ukrajina 110 Kč
  Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů,
  krásných princezen a zlých čarodějů
 20.00 Půlnoční láska   USA 110 Kč
  Příběh sedmnáctileté Katie Price, dívky plné životního optimistu, která   
                                    se od dětství musí úzkostlivě vyhýbat slunečnímu světlu
19. 5. 15.30 Dětské: V husí kůži   USA 130/110* Kč
  Starý houser se začíná starat o dvě malé kachničky a pomáhá jim
  z bryndy, kterou tak trochu sám způsobil
 17.30 Deadpool   USA 60 Kč
  Bývalý člen speciálních jednotek, žoldák Wade Wilson, se podrobil
  pokusu, díky kterému získal schopnost rychlého samouzdravování
 20.00 Deadpool 2   USA 130 Kč 
22. 5. 17.30 Jak napálit banku   SRN 120 Kč
  Boxer Chris, namydlený herec Petr a šílený marketingový specialista
  Max léta šetřili peníze na budoucnost, ale padli na nulu
 20.00 Bufo Alvarius  ČR 110 Kč
  Radikální svědectví o nejsilnějším známém přírodním psychedeliku,
  tryptaminu 5-MeO-DMT a žábě Bufo Alvarius ze sonorské pouště
23. 5. 17.30 Batalives: Baťovské životy   ČR 110 Kč
  Fenomén Baťovských měst, která svého času vznikala po celém světě
  podle svého zlínského vzoru
 20.00 Bohu žel   ČR 100/80** Kč
  Film Saši Dlouhého Bohu žel sleduje šest uprchlických příběhů
  prožívaných po dobu několika let v České republice
24. 5. 17.30 Dámský klub   USA 120 Kč
  Když se čtveřice dlouholetých kamarádek ponoří do lechtivého 
  románu, může to mít velmi dobrodružné následky
 20.00 Solo: Star Wars Story   USA 130/110* Kč
  Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie ve
  zbrusu novém dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii
25. 5. 17.30 Cesta za králem trollů   Norsko 110/90* Kč
  Tři bratři vyrážejí na nebezpečnou výpravu za záchranou princezny
  Kristin, která je v zajetí zlého trolla
 20.00 Deadpool 2   USA 130 Kč
26. 5. 15.30 Dětské: Hledá se princezna   Ukrajina 110 Kč
 17.30 Solo: Star Wars Story   3D   USA 150/130* Kč 
 20.00 Dámský klub   USA 120 Kč
29. 5. 17.30 TGM Osvoboditel   ČR 70/40** Kč
  Plastický portrét prvního československého prezidenta složený
  z archivních záběrů s vlastními dotáčkami a komentářem
 20.00 Pod jedním stromem   Island 110 Kč
  Pod jedním stromem je komedie chladná a tvrdá jako nehostinné islandské pláně
30. 5. 17.30 Tátova Volha   ČR 110 Kč
 20.00 Neznámý voják   Finsko 120/100** Kč
  Válečné drama Neznámý voják vypráví o jednotce finských vojáků
  bojujících proti agresivnímu stalinskému Sovětskému svazu
31. 5. 17.30 Hastrman   ČR 120 Kč
  Romantický thriller s Karlem Dobrým v roli hastrmana vznikl
  na motivy oceňovaného románu Miloše Urbana
 20.00 Půlnoční láska   USA 110 Kč
1. 6. 17.30 Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce   Dánsko 90 Kč
  Život v městečku Solby je tichý a poklidný až do dne, kdy Mitcho a Sebastian
                                    najdou v přístavu vzkaz v láhvi
      20.00 Solo: Star Wars Story   USA   3D 150/130* Kč
2. 6. 17.30 Deadpool 2   USA 130 Kč
 20.00 Teambuilding   ČR 110 Kč
  Zaměstnanci banky z jednoho okresního města vyráží na tři dny do hor,
                                    na tolik moderní teambuilding
3. 6. 09.30 Dětský den: Malý dráček   SRN 40 Kč
  Dráček Kokosáček a jeho kamarád Oskar se narodili na Dračím
  ostrově, ale jsou jiní než ostatní
 11.00 Dětský den: Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců  Francie 40 Kč
  Na malebném lesním paloučku se jednoho dne rozhoří nepřátelství
  mezi koloniemi černých a červených mravenců
 14.00 Dětský den – Příšerky pod hladinou   Španělsko 40 Kč
  Zemi zaplavily nekonečné oceány, lidstvo se odstěhovalo o dům dál 
                                    a veškerý život na dokonale modré planetě obstarávají tvorové z hlubin
 16.00 Dětský den - Paddington 2   GB/Francie 40 Kč
  Aby mohl Paddington koupit dárek ke 100. narozeninám tety Lucy,
  začne pracovat. Dárek je však ukraden a nové dobrodružství začíná
5. 6. 17.30 Teambuilding   ČR    110 Kč
 20.00 Hastrman   ČR 110 Kč
6. 6. 17.30 Jak napálit banku   SRN 100 Kč
 20.00 Kino naslepo   (viz str. 8) dobrovolné 
  Přijďte na projekci Kino naslepo a nechte se překvapit výběrem filmu.
  Vstupné zaplatíte až podle toho, jak se vám bude film líbit
7. 6. 17.30 Lekce   Francie 110 Kč
  Několik mladých lidí, kteří hledají své místo ve společnosti, se účastní
  semináře tvůrčího psaní pod vedením známé spisovatelky Olivie
 20.00 Debbie a její parťačky   USA 110 Kč
  Debbie a její tým mají smělý plán loupeže, kterou se chystají provést
  na velkolepé kostýmní gala přehlídce celebrit v newyorském muzeu
8. 6. 17.30 Pat a Mat znovu v akci   ČR 120 Kč
  Pro Pat a Mata není nic problém!
 20.00 Backstage   Slovensko/ČR 120 Kč
  „Backstage je o lásce, tanci, přátelství, penězích, slávě a moci,“
  přibližuje režisérka Andrea Sedláčková
9. 6. 15.30 Dětské: Neuvěřitelný příběh o obrovské hrušce   Dánsko 90 Kč
 17.30 Backstage   Slovensko/ČR 120 Kč
 20.00 Debbie a její parťačky   USA 110 Kč 
12. 6. 17.30 Psí ostrov   USA 110 Kč
 20.00 Bílá tma   ČR 70/40** Kč
  Film ke 4. výročí SNP. Mladý lékař a skupina zraněných se skrývají v
  podzemním úkrytu a jsou osvobozeni sovětskými vojáky
13. 6. 10.00 Baby bio - Dvě nevěsty a jedna svatba 60 Kč
  Bob Klepl a Eva Holubová v nové české komedii s Aničkou  
  Polívkovou v roli městské single a její sestry plánující svatbu
 17.30 Teambuilding   ČR    110 Kč 
 20.00 Manifesto   SRN 100 Kč
  Snímek skládá hold proměnlivé tradici a literární kráse uměleckých
  manifestů a zároveň kriticky zkoumá roli umělce v dnešní společnosti
14. 6. 17.30 Solo: Star Wars Story   USA 120/100* Kč
 20.00 Kazišuci   USA 110 Kč
  Komedie o holkách, které chtějí přijít o panenství, a o rodičích, kteří
  jim v tom chtějí zabránit doslova za každou cenu
15. 6. 17.30 Příšerky z vesmíru   SRN 110 Kč
  Tři ufoni se rozhodli, že si u nás pořídí speciální a bezkonkurenčně
  nejlepší matraci, kterou viděli ve vysílání teleshopingu
 20.00 Ghost Stories   GB 110 Kč
  Do rukou skeptického profesora se dostanou tři nevysvětlitelné případy
  a ve chvíli, kdy je začne řešit, se dostane do děsivé hororové smyčky
16. 6. 15.30 Dětské - Pat a Mat znovu v akci   ČR 120 Kč
 17.30 Máš ji!   USA 110 Kč
  Každý rok se pět velmi soupeřivých přátel zostra pustí do měsíc
  trvající hry na babu, kterou hrají již od první třídy 
 20.00 Kazišuci   USA 110 Kč

150/130* - na představení s takto označeným vstupným - sleva (dle typu představení) pro děti, studenty, 
seniory, ZTP.  Slevu lze uplatnit u vstupenek zakoupených pouze na pokladně kina
110/80** - levnější vstupné pro členy Filmového klubu
100/40*** - speciální cena v rámci jednorázové akce

Rodinné centrum
Pexeso, z.s.

do 31. května
Centrum Radotín se představuje  
výstava s informacemi k chystané 
výstavbě na nám. Osvoboditelů

17. května
Komentované prohlídky výstavy 

k Centru Radotín
nám. Osvoboditelů 17.00-19.00 hod.

start  u železničního přejezdu
v ul. Na Betonce v 17.15 a 18.15 hod.

17. května
Kytarový koncert

žáků ZUŠ K. Slavického 
kostel ČCE Na Betonce od 18.00 hodin

18. – 20. května 
KAAN: Vaření srdcem

kurz přirozeného vaření v Chrobolech
více viz str. 4

19. května
Velké radotínské rodeo

jezdecký areál v Říčních lázních Radotín 
od 9.30 hodin
více viz str. 4

22. května
Taneční koncert

žáků ZUŠ K. Slavického 
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 18.30 hodin

23. května
Absolventský koncert

žáků ZUŠ K. Slavického 
Libeňský zámeček od 17. 00 hodin

24. května
ZUŠ OPEN Radotín 2018

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny 16.00–19.00 hodin

25. května
Noc kostelů

otevřené dveře a tzv. modlitební hlídka
modlitebna Církve československé 

husitské v Prvomájové 7

25. května
Noc kostelů v Třebotově

vystoupení žáků a učitelů ZUŠ
K. Slavického Třebotov od 18. 00 hodin

26. května
Velký dětský den 

 velká oslava svátku malých
tentokrát v duchu archy Noemovy

areál Biotopu Radotín od 13.30 hodin
více k programu viz str. 4

29. května
Violoncellový koncert
žáků ZUŠ K. Slavického 

kostel ČCE Na Betonce od 18.00 hodin

2. června
XII. Královský průvod 

radotínské zastavení císařské jízdy
areál Biotopu Radotín od 13.45 hodin

více k programu viz str. 10

5. června
Čaj o třetí

tradiční setkání radotínských seniorek 
a seniorů s koncertem muzikálových, 

operetních a operních melodií:
Andrea Jíšová – soprán, Josef Jíša – klavír

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 15.00 hodin

6. června
První dobrodružství s knížkou

aneb narodil se čtenář
setkání pro rodiče a nejmenší

Místní knihovna Radotín od 10.00 hod.

8. června
Koncert varhanního oddělení

kostel sv. Klimenta od 19.00 hodin

12. června
Koncert nejmladších žáků

ZUŠ K. Slavického 
kostel ČCE Na Betonce od 18.00 hodin

14. června
Koncert nejmladších žáků

ZUŠ K. Slavického 
kostel ČCE Na Betonce od 18.00 hodin

16. června
Radotínská neckyáda 

splavování Berounky s pomocí 
originálních plavidel a ponorek
od 13.00 hodin v říčních lázních

start v 15.00 tamtéž, dojezd u lávky
více viz strana 4

17. června
Na minigolf minimísto!

turnaj 6. ročníku Mistrovství Radotína
v boulo/koulo 

areál DG Fortuna Radotín v Prvomájové 
ulici od 13.30 hodin

více na www.praha16.eu

Fredrik Backman –
A každé ráno je cesta domů delší a delší

Děda a Noah si povídají na lavičce. 
Děda cítí, že jeho svět se mění. Zachytit 

vzpomínky je čím dál těžší a oba se musejí 
naučit to nejtěžší: rozloučit se.

nakladatelství Host

Laetitia Colombani – Cop
Indka, která patří k nejnižší společenské 
vrstvě, Italka, jež zdědí rodinnou firmu, 
a Kanaďanka, která má skvělou kariéru 

v právnické firmě. Nevědí o sobě – a přesto 
se mezi nimi vytvoří symbolické pouto 

vzpoury proti nepřízni osudu.
nakladatelství Odeon

Christine Féret-Fleury –
Dívka, která četla v metru

Juliette zbožňuje knihy a napadá ji, jak jsou 
její dny oproti osudům na papíře nudné. 
Jednou ráno se vydá  do kanceláře jinou 

ulicí. A její život se navždy změní.
nakladatelství Motto

Martin Sichinger  –
Kocovina šumavského léta

Vimperk roku 1987. Velitel místní stanice 
VB se před festivalem Setkání mládeže 

Šumavy snaží  zabránit všem provokacím. 
Největším rizikem se pro něj stává pátrání 

mladíka, jemuž sovětská armáda
před téměř dvaceti lety zastřelila otce 

a který tuší, že nešlo o nehodu,
ale o dokonale připravenou vraždu. 

A důkazů přibývá...
nakladatelství 65. Pole

Susanne Janssonová  – Rašeliniště 
Kdysi dávno tu pochovávaly oběti bohům 
a říká se, že tady lidé beze stopy mizí ještě 
dnes. Právě sem přijíždí bioložka Nathalie, 
aby dokončila pokusy pro svou doktorskou 
práci o zeminách. Když se ale v rašeliništi 

objeví mrtvé tělo, znamená to děsivý důvod 
k pátrání v minulosti — jak pro policii,

tak pro Nathalii samotnou...
nakladatelství Host

Will Bowen – Svět bez stížností
Proč je stěžování ničivé, jak s ním přestat 

a jak k tomu inspirovat i ostatní?
nakladatelství Synergie

Ivana Boháčová, Jaroslav Podliska a kol. –
Průvodce pražskou archeologií 

Výsledky archeologického výzkumu Prahy 
se zaměřením především na středověkou 

minulost města zahrnují i informace 
o pohřebišti v Lahovicích.
Archeologický ústav AV ČR

Pro děti:
Helena Haraštová  –

                       Nebojím se tmy  
Interaktivní kniha plná zábavy ukáže
dětem od 3 let, že nemusí mít strach.

nakladatelství Albatros

Sibylle von Olfers 
(přebásnil Tomáš Vondrovic) – Kořínci 
Jak to, že “Kořínci” zůstávají aktuální i pro 
dnešního čtenáře? Bezpochyby je za tím 
samotná představa dětí žijících v teplém 

bezpečí Země v souladu s koloběhem 
ročních období.

nakladatelství Malvern

Jaroslav Němeček, Tomáš Nový –
Čtyřlístek na nebezpečném ostrově   

Fifinka, Myšpulín, Bobík a Pinďa zažívají 
strhující dobrodružství v různých částech 
světa kvůli Myšpulínovu supermagnetu

nakladatelství Čtyřlístek

Kelly Barnhillová  –
Dívka, která upíjela měsíc

Každý rok obětují lidé v Protektorátu
jedno novorozeně čarodějnici z lesů.

Ale Xan není krutá. Dítě nakrmí výživnou 
hvězdnou září a najde mu novou rodinu 

na druhé straně lesa. Jedné holčičce ovšem 
dala napít svitu měsíce…

V krvi jí začala kolovat magie,
a tak ji raději vychovala sama. Jak se blíží 

dívčiny třinácté narozeniny, kouzla začínají 
vyplouvat na povrch a přitahují zlo.

Brzy bude muset Luna bránit ty,
kdo dosud chránili ji. A postavit

se skutečnému zlu.
Kniha získala Cenu Johna Newberyho 

a řada významných časopisů
a předních světových knihoven ji vyhlásilo 

nejlepší knihou roku 2016.
nakladatelství Argo

více na www.knihovna-radotin.cz

do 8. června
Kontrast

výstava obrazů Karolíny Šulcové galerie 
Městského domu Zbraslav
ve výpůjční době knihovny

16. května
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin

19. května
Zbraslavské jarmarky

farmářský trh na Zbraslavském náměstí
od 8.30 do 12.30 hodin

více na www.zbraslavskejarmarky.cz
 

19. května
Pivní den

Pivo z šesti malých pivovarů včetně 
Zbraslavské kozy můžete ochutnat v areálu 

restaurace Kamínka od 10 do 22 hodin.

24. května
ZUŠ OPEN 2018

podvečerní happening
ve třech hudebních blocích vystoupí 

komorní smyčcový orchestr ZUŠ Jozefa 
Rosického ze slovenské Nitry,

ZUŠ Praha-Zbraslav a Big Band
ZUŠ Biskupská

areál Bowlingu Zbraslav (U Stromečku)
od 17.00 hodin

25. května
Noc kostelů

celovečerní program v kostele sv. Havla
od 17.00 hodin a v Husově sboru

od 17.30 hodin

26. května
Zbraslavský žebříček

pohárová taneční soutěž v rámci oslav
50. výročí KAT Zbraslav

Sokolovně Zbraslav od 14.00 hodin

26. května
STELLA Cup

fotbalový turnaj pro hráče i hráčky
na hřišti na Baních

2. června
Zbraslavské jarmarky

farmářský trh na Zbraslavském náměstí
od 8.30 do 12.30 hodin

více na www.zbraslavskejarmarky.cz
 

2. června
Zbraslav – město zdraví a pohybu 

zdravotně preventivní akce
Zbraslavské náměstí 9.00-13.00 hodin

9. června
Jízda s vrchu Jíloviště – Zbraslav

8. a 9. června
Rock pro Zbraslav

v pátek v Music Clubu Zbraslav
od 20.00 hodin, v sobotu v areálu Kamínka

16. června
Zbraslavské jarmarky

farmářský trh na Zbraslavském náměstí
od 8.30 do 12.30 hodin

více na www.zbraslavskejarmarky.cz
 

16. června
Dětský den

na prostranství ve Slunečním městě
od 14.00 hodin

16. června
Jaroslav Svěcený s klavírním
doprovodem Václava Máchy

benefiční koncert v sále Zámku Zbraslav
od 19.00 hodin

předprodej vstupenek v Městském domě 
Zbraslav a na www.mosefanovaka.cz

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

22. května
Jak připravit dítě na školu

přednáška – co by mělo dítě umět před 
zahájením školní docházky, poruchy učení 

(pozornosti, chování)…
vstupné 90 Kč, rezervace nutná, hlídání dětí 

po dohodě, 17.45–19.15 hodin

26. května
Atletické závody

 pro děti od 5 do 12 let v 5 atletických 
disciplínách pod vedením odborných 

lektorů, registrace do 24. května na 
recepce.pexeso@seznam.cz

hřiště ZŠ Nad Parkem 9.00–12.00 hod.

více na www.pexeso.org
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Pomùcka:
Nola,
ulema Hornina 1. DÍL

TAJENKY
Ètvereèné

nerosty
Va�e
osoba

Jasná
hvìzda

Jedna
i druhá

SPZ okr.
Sokolov

Jméno
hereèky

Kaèírkové

Nìkdej�í
nájezdník

Tkalcovský
stroj Pøiná�et

Koupací
nádoby

Ohrazený
les

Spodek
nádoby

Bývalá
vládní

politická
strana

Obì
Dietlova
televizní
hrdinka

Latinská
spojka
Orvat

Vyrytá
tisková
deska

Osobní
zájmeno
Objednat
k výrobì

Hasnice

Souhlas
Býv. �véd.
hudební
skupina

Úspìch
Samec
ovce

Pokladna

Likérník
Pardu-
bická

rafinerie

2. DÍL
TAJENKY Nápor

Spojka
podøadící
úèelová

Malicherný
puntièkáø
Kloudná

Chemická
znaèka
rubidia

Pøísný
kritik

Bavlnìná
tkanina

Hazardní
karetní hra

Popìvek
Chemický

prvek

Noèní
dravý pták

Sarmat
Výzva

Úder
�iroèinou

Mìsto
v Itálii

Uzenina
Spojka
(toliko)
Koupì

Usazený
nános

neèistoty

Primáti

Kvìtenství
petrklíèe

Citoslovce
bolesti

�emlovka

Islámský
vykladaè
vìrouky
a práva

Citoslovce
pobídky

Stavební
dílec

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 31.5.2018

Řešení z minulého čísla

Šárka Havlíková
Na Říháku 1143/26

Radotín

Václav Husák
Na Benátkách 461/7

Radotín
Petra Vencová

U Černé rokle 152
Velká Chuchle
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 Již tradičně chystá i letos Kino 
Radotín speciální celodenní program 
pro děti. Dětský den se tu bude letos 
konat v neděli 3. června a děti v do-

provodu svých rodičů uvidí celkem 
čtyři různé filmy. První představení 
pro nejmenší diváky začne 9.30 a pro-
mítat se bude milá pohádka Malý 
dráček. Následovat budou v jede-
náct hodin Mrňouskové: Údolí ztra-
cených mravenců. Od 14 hodin si děti 

Kino Radotín odměňuje svoje diváky. Hned na několika projekcích v květnu 
a červnu se bude soutěžit a losovat o nejrůznější ceny. Diváci tak můžou odejít tře-
ba s knížkami od knihkupectví Dobrovský, které je hrdým partnerem našeho kina. 
Soutěžit se bude už třeba s komiksovou novinkou Deadpool 2, v tomto případě se vy-
platí sledovat facebook. V sobotu 19. května si pak budou moct vítězové vyzvednout 
svoje ceny na Deadpoolovské dvojprojekci. Kino Radotín totiž v jeden den promítne 
jedničku i druhý díl filmu. Za zmínku stojí i projekt Filmové osmičky, který je zase 
z jiného ranku. Za symbolické vstupné v něm můžete zhlédnout poklady české kine-
matografie, které jsou nějakým způsobem spjaté s osmičkovými roky našich dějin. 
Kino Radotín nezapomíná ani na děti, a protože se blíží dětský den, chystá i speci-
ální nedělní program pro své nejmenší diváky. Celou neděli 3. června bude promítat 
animované filmy a děti čeká spousta soutěží a drobných dárečků. Kromě speciálních 
programů najdete v programu Kina Radotín aktuální novinky a filmy v premiérách. 
Fanoušky sci-fi jistě potěší novinka Solo: Star Wars Story, z oddechových komedií 
bude stát za vidění Dámský klub, pro náročnějšího diváka je tu třeba výborně hod-
nocený Neznámý voják nebo dlouho očekávané Manifesto. Dál pokračuje i speciální 
projekce Kino naslepo, která si neustále získává nové nadšené příznivce. 

U     D  K R
Kino Radotín připravilo pro fanouš-

ky marvelovského antihrdiny Dead-
poola takový malý svátek. V sobotu 
19. května bude promítat během jed-

noho odpoledne skvělý první díl téhle 
akční pecky a hned po něm novinku 
Deadpool 2, která ten týden vstoupí do 
kin. Kromě parádního zážitku z obou 
filmů na velkém plátně kina si budou 
moct diváci zasoutěžit o nejrůznější 
ceny a užít si neopakovatelnou atmo-
sféru komiksového svátku. Aktuální 
informace najdete na facebooku Kina-
Radotín a na www.kinoradotin.cz. 
sobota 19. května od 17.30
a od 20 hodin, Kino Radotín 

F     
Kino Radotín se zapojuje do pro-

jektu Národního filmového archivu 
a ve zvláštním uvedení promítne šest 

celovečerních snímků připomínají-
cích významné „osmičkové” události 
moderních československých a čes-

kých dějin. Kurátorský výběr snímků 
zastupujících roky 1918, 1938, 1948 
a 1968 čítá šest celovečerních snímků. 

Do kin tak vstoupí v digitální kvali-
tě f i lmy Zborov (J. A. Holman, 
Ji ř í Slavíček, 1938), TGM Osvo-

boditel (Věra Chytilová, 1990), 
Klapzubova XI. (Ladislav Brom, 
1938), Krise (Alexander Hackens-
chmied, 1939), Bílá tma (František 
Čáp, 1948) a Démanty noci (Jan 
Němec, 1964). Zborov a Démanty 
noci budou digitálně restaurovány. 
Během letošního roku tak budou 
mít diváci možnost vidět ve výborné 
kvalitě obrazu i zvuku poklady čes-
ké kinematografie. V Kině Radotín 
odstartuje cyklus Filmové osmičky 
snímkem TGM Osvoboditel a v prv-
ní polovině června ho bude následo-
vat film Bílá tma. „Diváky by mohlo 
potěšit i vcelku symbolické vstupné. 
Běžná cena vstupenky bude 70 Kč 
a členové našeho filmového klubu 
zaplatí jen 40 Kč,” upozorňuje ve-
doucí kina Adéla Beranová.

úterý 29. května od 17.30 hodin, 
úterý 12. června od 20 hodin,
Kino Radotín

K 

středa 6. června od 20 hodin, Kino 
Radotín

se vám bude f ilm 
líbit, a je jen na vás, 
j a k ou  č á s t k ou  h o 
po projekci oceníte. 
Kdyby se náhodou 
stalo, že jste promí-
taný f i lm už v idě-
l i, dostanete od nás 
volňáska na jakékoli 
představení na ten 
měsíc v radotínském 
kině.

Máte rádi překvapení? Přijďte do 
Kina Radotín na projekci Kino na-
slepo a nechte se překvapit výběrem 
filmu. Do poslední chvíle nebudete 
vědět, co vám promítneme. A my 
vám na oplátku slíbíme, že bude-
me vybírat opravdu pečlivě. Navíc 
vstupné zaplatíte až podle toho, jak 

D   K R

neděle 3. června od 9.30, 11.00,
14.00 a 16.00 hodin, Kino Radotín

můžou vybrat pohádku Příšerky pod 
hladinou a v 16 hodin začne v Kině 
Radotín řádit Paddington 2. Kro-
mě projekcí čeká děti doprovodný 
program, soutěže o nejrůznější ceny 

a nějaké ty dárečky k tomu. Přijďte 
si užít rodinný den do Kina Radotín, 
letos jsme pro vás filmy i doprovodný 
program vybírali opět pečlivě. 



své kategorii zvítězila. Celkově byla 42. 
z 81 závodníků, převážně mužů.  Jako 
bonus byla letošní sestava z Radotína 
vyhlášena i nejlepším týmem v soutěži 
družstev. 
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Ve finále se tak opět po roce střetl 
s FSpS MU Brno. Všem bylo jasné, 
že utkání bude nesmírně vyrovna-
né. A průběh celého utkání opravdu 
tomuto odhadu nasvědčoval. První 
bod na konto domácích připsal pár 
Bitman, Mikkela po dramatické tří-
setové bitvě. Další bod opět připadnul 
na stranu Meteoru a to zásluhou páru 
Louda, Rogalski. Dle očekávání do-
padla čtyřhra žen, ve které zvítězily 

soupeřky z Brna. Velkým zklamáním 
pak byly následující zápasy, které dle 
odhadů měly dopadnou kladně pro 

domácí tým. Jakub Bitman s Pavlem 
Drančákem po nesmírně vyrovnaném 
utkání proti Evansovi s Mendrekem 
nakonec zápas prohráli a soupeř tak 
vyrovnal skóre na 2:2.

Překvapením se pak stala dvouhra 
žen, která absolutně proti očekávání 
a představám nevyšla domácí Airi Mik-
kele, jež nenaplnila roli favoritky a pro-
hrála s Pavelkovou 2:0 na sety. V tento 
moment Meteor tušil, že je zle a že musí 
vyhrát zbývající dvouhry mužů, které 
měly být opět neuvěřitelně vyrovnané.

Jediný bod nakonec přinesl Honza 
Louda, který porazil Vojtu Šelonga. 
Michalu Rogalskému se Scotta Evanse, 
někdejšího 30. hráče světového žeb-
říčku, porazit nepodařilo. O případné 
remíze nebo konečné prohře tak musel 
rozhodnout zápas, do kterého nastou-
pila česká jednička Milan Ludík.

Všem i Milanovi bylo jasné, jak 
těžký úkol proti Raulu Mustovi (hráči 
světové třídy) Milana čeká. Zápas to byl 
neuvěřitelný a Milanovi museli smek-
nout pomyslný klobouk všichni hráči 
i diváci v hale, jelikož se rval jako lev. 
Bohužel i veškerá Milanova snaha proti 
estonskému „maratonci“ nestačila.

Sokolu Meteoru tak pro letošek zby-
la „jen“ stříbrná medaile, na kterou ale 
i přesto může být právem pyšný.

O víkendu 14. až 15.dubna hostily 
vinořská hala při ZŠ Prachovická 
a domácí pořádající klub Sokol Meteor 
Praha - Radotín nejvyšší soutěž druž-
stev, VPÚ Deco a Tesing finále play off 
extraligy 2018. 

Sokol Meteor Praha Radotín byl 
v pozici dokonce dvojnásobného obháj-
ce titulu z předchozích let. Letos se ale 
musel spokojit „pouze“ se stříbrem.

A jak druhou pozici vybojoval? 

Nejprve se domácí tým utkal s BK 
Deltacar 73 Benátky nad Jizerou s ko-
nečným skóre 5:3 pro Meteor. 

Extraligové stříbro pro badmintonisty Memoriál ovládl tým Tel Aviv LC
V aréně Sokola Radotín se ve dnech 

25. až 28. dubna konal už 25. Memoriál 
Aleše Hřebeského – největší evropský 
turnaj v boxlakrosu. Jubilejního roční-
ku se zúčastnilo 24 mužstev z 15 zemí 
včetně USA a Kanady.

Vzhledem k počtu účastníků se 
také po dlouhých letech změnil hrací 
systém. Týmy byly rozděleny do dvou 
výkonnostních skupin, Gold a Silver, 
a v nich se utkaly vždy ve čtyřech sku-
pinách systémem každý s každým. Dále 
se hrálo podle předem avi-
zovaného systému play-off. 
Hrací systém je navržen 
tak, aby i tým, který byl 
nasazen jako poslední, 
měl teoretickou šanci 
turnaj vyhrát. Celkem se 
odehrálo 68 utkání, a tak 
se z kapacitních důvodů 
hrálo několik z nich na 
zimním stadionu v Čer-
nošicích.

Turnaj ukázal, že jeho 
sportovní úroveň stále 
stoupá, zápasy byly už od 
skupin vyrovnané a napínavé. A stou-
pá i zájem diváků. Čtyřdenní akce 
přilákala rekordní počet návštěvníků 
– přes 4100.

V prvním semifinále se střetli ka-
nadští Alberta Warriors (ve čtvrtfinále 
vyřadili finské Turku Titans 6:5) s iz-
raelským Tel Aviv LC (ve čtvrtfinále 
porazili Bats Bratislava ze Slovenska 
7:4). Ve druhém semifinále nastou-
pili domácí LC Custodes Radotín (ve 
čtvrtfinále si poradili nečekaně snad-
no s kanadskými Green Gaels 7:3) 
a kanadští Nova Scotia Privateers (ve 
čtvrtfinále vyřadili irské Riggers 6:5).

Tel Aviv překvapivě hladce přehrál 

tým Alberty 1:7 (0:2, 1:4, 0:1), Priva-
týři z Nového Skotska pak po bitvě 
porazili loňské vítěze turnaje LCC 5:6 
(1:4, 2:0, 2:2).

V zápase o bronz Custodes vrátili 
Albertě porážku ze základní skupiny 
a vyhráli 3:6 (1:2, 2:4). Finálový zápas 
pak ukázal, že Tel Aviv LC, tvořený 
hráči izraelské reprezentace, byl tento-
krát nejlepší. Izraelci porazili tým Nova 
Scotia Privateers 6:3 (2:0, 2:2, 2:1). 
Naprostá většina hráčů Tel Aviv LC 

pochází z USA a Kanady a zkušenosti 
nasbírali v tamních elitních soutěžích. 
V dresu Tel Avivu nastoupila mimo 
jiných i jedna ze současných hvězd pro-
fesionální NLL Chad Culp. Tým dokázal 
vloni vyhrát boxlakrosové mistrovství 
Evropy a letos se usilovně připravuje na 
fieldlakrosové MS, které v červenci hostí 
izraelská Netanya.

Výsledky:
1. Tel Aviv LC (ISR)
2. Nova Scotia Privateers (CAN)
3. LC Custodes (CZE)
4. Alberta Warriors (CAN)
5. Turku Titans (FIN)
více na www.ahmemorial.cz 

Svátek legend motoristického sportu
O minulém víkendu úspěšně proběhl 

VIII. ročník Rallye Praha Revival – memo-
riálu Dalibora Janka, mezinárodní akce 
pro legendy motoristického sportu a histo-
rické závodní a sportovní automobily.

Více než 150 posádek od nás i z Ev-
ropy se 6. dubna sjelo do radotínského 
učiliště. Už během technické přejímky 
začalo pršet, na chuchelském hipodro-
mu posádky čekala promáčená trať 

slalomové zkoušky, z níž směřovaly na 
Václavské náměstí, jehož spodní polovi-
nu zcela zaplnily. Po slavnostním startu 
se vydaly posádky do Milovic, páteční 
zácpou. Což byl vlastně dobrý trénink 
na Sow section na tankodromu v Milo-
vicích. Další na autokrosové trati v Kosi-
cích byla zrušena pro nesjízdnost. 

Sobotní program byl velmi náročný, 
pro jezdce, které čekalo devět Show 
Section, i pro spolujezdce, kteří museli 
k těmto Show Sections dovést své jezdce 
v předepsaném čase a bez překročení 
dovolené rychlosti. Řeči o tom, že časy 
se nedají stíhat, i s ne úplně výkonným 
autem letos dokázala vyvrátit třeba 
zkušená revivalová posádka třídy 1 
(sériové vozy s obsahem do 1150 ccm), 
Ota Gernát – Ladislav Svoboda s Wart-
burgem 353, kteří dosáhli absolutní nuly 
a třídu zaslouženě vyhráli. (Již ustálený 
jedinečný revivalový formát byl na po-
slední Berounce premiérově obohacený 
o systém ONI – satelitní sledování všech 
posádek.) V sobotu tedy byl, mimo jiné, 

na programu třikrát průjezd Czechrin-
gu, kde se posádky mohly dostatečně 
vyřádit nejen na asfaltu, ale i ve vzduchu 
na známém skoku. 

V neděli byla v Pardubicích slalomo-
vá zkouška na motodromu, po Show 
Section v Kosicích, poté už všichni 
přes Milovice zamířili nejkratší cestou 
do cíle v radotínském učilišti.

Po sečtení výsledků třídu 1 ovládla 

posádka Ota Gernát – Ladislav Svoboda, 
třídu 2 Vojtěch Matoušek s Vladimírem 
Janovským na Toyotě Starlet, třídu 3 
Marcel Tuček, s Miroslavem Vrbou 
na Audi Coupe,.Ve třídě 4 došlo k nej-
urputnějšímu boji o vítězství, které 
nakonec získali manželé Jan a Pavlína 
Trajboldovi na Fordu Sierra. Třída 5 se 
stala kořistí posádky exmistra Evropy 
v rallykrosu Tomáše Kotka a Václava 
Adamczyka na Fiatu 128 Trivellato. 
Třídu 6 vyhráli Jan Reiss s manželkou 
Monikou na Škodě 130 LR. Druzí skon-
čili Jiří Bistiak s Daliborem Adamcem 
na Škodě 130 L. Na brouku VW 1303S 
startující Martin Jakušev a Jakub Klimeš 
vyhráli třídu 7, v 8. třídě protrhli smůlu 
Ladislav Hubálek s Ondřejem Haškem, 
dojeli – a zvítězili. Třídu pro novější auta 
s motorem do 1600 ccm vyhráli Václav 
Horn s Jakubem Tulisem na Peugeotu 
309, třídu 10 vyhráli jediní zahraniční 
vítězové Franz Boeck s Manfredem 
Danzigerem na Mazdě 323 turbo.

Po roční přestávce se 22. dubna konal na 
louce nad Velkou Chuchlí přespolní běh, 
který organizoval oddíl Atletika Chuchle 
pod vedením Miriam Stewartové. 

Za krásného počasí tu soupeřilo 
o vítězství 65 nadšených běžců v ně-
kolika věkových kategoriích. Nej-
starší závodníci se narodili v roce 
2004 a startovali na trati 800 metrů, 
nejmladší závodník (ročník 2016) 
zvládl 90 metrovou trať zatím jen 
do tří čtvrtin, a pak dorazil do cíle 

v náručí maminky.
Novinkou byla v letošním roce 

štafeta složená z různých ročníků. 
Diplomem, medailí a věcnou cenou 
byli oceněni nejen první tři z každé 
kategorie, všechny děti si odnesly 
účastnickou medai l i a nakonec 
i drobnost ze závěrečné tomboly. 

Sportovní akce se konala za finanční 
podpory MČ Praha-Velká Chuchle a fir-
my Kolektory Praha pod záštitou DTJ 
Velká Chuchle. 

Chuchelský přespolní běh 2018

Již po čtyřicáté se do Boroviček sjeli 
vyznavači jízdy na horských kolech.

Záměrně tu nezní „závodění“, pro-
tože Zbraslavská osma jsou sice závo-

Jubilejní Zbraslavská osma
dy, ale o čas a umístění tolik nejde. Na 
rozdíl od opravdových závodů je v Bo-
rovičkách všechno na pohodu, aby na 
start mohli nastoupit a do cíle dojet 

úplně všichni, tedy i ti, kteří dosud 
nikdy na žádných závodech nestarto-
vali. Akcí pro organizované cyklisty je 
spousta, ale podniků, kde se cítí dobře 
i ti zcela nezkušení, mnoho není. 

Ambicí organizátorů osmy není 
přilákat na start dorosteneckou re-
prezentaci, větší cenu má, když s od-
strkovadly dorazí děti, které chodí do 
zbraslavské školky. Proto jsou zvány 
děti ze zbraslavské školy, proto jsou 
zváni na start jejich rodiče. Novinkou 
letošního roku je rodinná soutěž, kde 
se počítají společné výkony rodičů 
a dětí.

V sobotu čtrnáctého dubna se vy-
dařilo počasí, což je jedním z předpo-
kladů pro povedený cyklistický závod. 
Desítky dětí i dospělých byly v Boro-
vičkách opět spokojeny, jistě i proto, 
že každý účastník dostal pamětnickou 
medaili, a tak se již všichni těší na 
podzim, kdy se bude slavit 20 let od 
první Zbraslavské osmy.

Zlatý Cukroušův mazec
Prvomájový cyk-

lokrosový Cukrou-
šův mazec letos do-
konale ovládl tým 
Ski a Bike centrum 
Radotín. 

Na pětatřicetiki-
lometrové trati si 
pro vítězství dojel 
L u k á š  Ho f m a n , 
pro bronz (2. místo 
v kategorii) Milan 
Černý, mezi sebe 
pustili jen Piotra 
Iciszaeka z Polska. 
Vojtěch Sopoušek 
si dojel pro 1. místo 
v kategorii (13. cel-
kově).

Šárka Černá zvo-
lila trať 69 km – a ve 
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Expedice Laponsko aneb s radotínskou vlajkou
za polárním kruhem

Na 220 km dlouhý běžkařský závod 
Nordenskiöldsloppet se letos do Švédska 
vypravila i čtveřice českých závodníků, 
kteří neopomenuli důsledně reprezen-
tovat i Radotín. 

Tři ze čtyř členů Rumového expresu 
závod konaný 24. března dokončili! 
A dva z nich, Ing. Štěpán Svačina 
a Ing. Michal Škoch poté podnikli ná-
ročný několikadenní trek horami spo-
lečně s autorem následujících řádek, 
masérem výpravy Janem Heřmánkem, 
který shrnul své zážitky takto:

„Po mnohých návštěvách exotic-

kých tropických zemí jsme se s přáteli 
rozhodli navštívit v polovině března 
tohoto roku pro změnu krajinu pustou 
a sněhem pokrytou. Arktické, Sámům 
patřící Laponsko. Laponsko se roz-
kládá v severních oblastech Norska, 
Švédska, Finska a Ruska. My se vydali 
do toho švédského a ne náhodou. Po 
dvoudenní cestě, po dvou tisících a šesti 
stech kilometrech strávených v autě, 
jsme konečně dorazili do cíle. Tím bylo 
malé městečko zvané Jokkmokk, kde se 
pořádá nejdelší světový jednodenní zá-
vod na běžkách „Nordenskiöldsloppet“, 

který je úctyhod-
ných 220 kilometrů 
dlouhý. Jako masér 
a  f y z i o t e ra p e u t 
jsem výlet měl tedy 
částečně i pracovní. 
Po tomto závodě 
b y l a  rege ne rac e 
rozhodně potřeba.

Po dvoudenní re-
konvalescenci jsme 
se autem přesunuli 
ještě dál na sever, 
do městečka Kvik-

kjokk, odkud jsme začali své putování 
do Národního parku Sarek a Padjelan-
ta. Tato krásná, leč drsná krajina vy-
žaduje dokonalou výbavu. Tu si pěkně 
vezete na bobech, které máte uchycené 
pomocí tyčí za bederní pás. Musíte 
počítat s čímkoliv, kdybyste zůstali 
odtržení od pomoci i více dní. Dostatek 
jídla, lékárnička pro 
první pomoc, náhrad-
ní oblečení a pořádný 
spacák, který zajistí, 
abyste neprochladli, 
atd. Naštěstí za ce-
lou dobu putování 
jsme měli nehostinné 
počasí jen jeden den. 
Většinu času bylo 
krásně, a tak jsme 
si to náramně užili. 
Denní teploty se po-
hybovaly kolem -5°C 
a noční klesaly často 
až k -20°C. Cesty vedou zprvu po za-
mrzlých řekách a jezerech, než se proti 
proudu dostanete do hor. Spali jsme 
pod širákem, ve stanu nebo v horských 
chatkách, kde je k dispozici plynová 

Dostihy
ve Velké Chuchli

20. května – 69. Velká květnová cena 
(I. k., 1600 m), ve které se utkají elitní 
starší mílaři. Celkem se uskuteční 
osm dostihů, první od 14.00 hodin.
24. května – Dostihový den PMU 
se uskuteční výjimečně v poledním 
čtvrtečním termínu (od 11.00 hodin).
3. června – 66. Velká červnová cena 
(I. k., 2200 m), nejdůležitější přípravná 
zkouška pro nejprestižnější klasický 
dostih roku České derby,
a 15. Cena Nory Jeane (II. k., 1600 m) 
pro tříleté a starší klisny. Úvodní 
dostih startuje ve 14.00 hodin.
10. června – 15. Červnový pohár 
(II. k., 1800 m), je hlavním z celkem 
osmi dostihů, ten první startuje
ve 14.00 hodin.

bomba, na které si můžete uvařit, 
a kamna, díky nimž si můžete usušit 
mokré věci. Oblast bez signálu vám do-
přeje dokonalé pročištění hlavy. Aktivní 
odpočinek je to, co mně nejvíce dobíjí 
vnitřní baterky. Všední starosti hlavu 
úspěšně opouští. Příroda je úchvatná: 
majestátní panorama dvoutisícovek 
lemujících hranici s Norskem, míru-
milovní a klidní sobi na každém rohu 
a další neméně zajímavá zvířátka, 
jako je třeba wolverine. Ale hlavně ta 
nejkrásnější podívaná na noční obloze, 

jaká jen může být... aurora borealis! 
Z polární záře jsem měl nejintenzivnější 
prožitek. Jsem moc rád za nové zážitky 
plné dobrodružství – a že jich opět bylo. 
Je prima mít možnost cestovat...“

Obchodní, občanské 
a rodinné právo

Převody nemovitostí
Sepisování smluv

Zakládání společností
Řešení sporů

Vymáhání pohledávek

tel: 737 473 278
raskovasim@gmail.com

advokátka 
JUDr. Simona RaškováC
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PO - PÁ  8.30 - 17.00
      SO  8.30 - 12.00

TEL.: 607 841 698, 257 811 287

Věštínská ul.,1266/13 RadOtín,
vedle PENNY marketu.

» ŽELEZÁŘSTVÍ
» NÁŘADÍ FIELDMANN
» LEDNICE, PRAČKY, ATD.
» TELEVIZE ATD.
» ELEKTROMATERIÁL
» DOMÁCÍ POTŘEBY
» SPOJOVACÍ MATERIÁL
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