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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčané

Na základní kámen projektu, který 
promění brownfield při ulici Na Beton-
ce nedaleko nádraží Praha – Radotín 
v moderní centrum, ve středu 9. března 
slavnostně poklepali starosta Městské 
části Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík 
a zástupci developera, společností 
VCES Property Development a.s. a Do-
ma je Doma s.r.o., a generálního doda-
vatele stavby, společnosti VCES a.s.

Do reálné podoby tu nyní začíná 
růst to, co se tak dlouho plánovalo. 
Jak řekl starosta Mgr. Karel Hanzlík: 
„Je to skoro 20 let, co se začalo uva-
žovat o přeměně tohoto území s cílem 
dát místu v centrální části Radotína 
nový život a vytvořit určitou proti-
váhu panelákům, které tu stojí přes 
ulici. Nikoho tehdy nenapadlo, že to 
bude běh na až tak dlouhou trať. Jsem 
rád, že i přes značnou složitost celé-
ho projektu jsme to nikdy nevzdali 
a v součinnosti s vybraným investo-
rem tak dnes můžeme realizaci stavby 

slavnostně zahájit.“
Vlastně za totéž radnici poděkoval 

Lukáš Kohl, jednatel Doma je Doma 
s.r.o.: „Myslím, že za ty tři roky, po 
které se projekt připravoval, už mnozí 
zapochybovali, že se tu vůbec začne 
stavět. Děkuji místním radním, že oni 

pochybnosti neměli; stejně jako my.“ 
I podle Davida Labardina, zástupce 
generálního ředitele VCES a.s. by celý 

projekt měl být názornou ukázkou 
spolupráce s městskou částí a lidmi, 
kteří zde žijí: „Jsme na začátku první 
etapy, ale věřím, že se nám podaří do-
končit všechny fáze projektu a otevřít 
tak tyto plochy v centru Radotína 

Základní kámen Centra Radotín

Plány na roky 2016-2017
Spolupráce mezi partnerskými městy 

Radotínem a hornofalckým Burglengen-
feldem pokračuje i letos. Rok 2017 navíc 
bude významný a plány oslav se již rodí.

Ve čtvrtek 10. března na radotínské 
radnici zavlála tibetská vlajka jako 
symbolická podpora tibetského lidu, 
který žije pod nadvládou Číny (letos 
tomu bylo již 57 let, kdy místní proti 

okupantům povstali). Vše v atmosféře 
nově uzavřeného svazku mezi Prahou 
a Pekingem a pár dní před 3denní ná-
vštěvou čínského prezidenta. 

Tento den však byl letos významný 
ještě z jednoho pohledu – upřesňovaly 
se plány v rámci partnerství mezi 
16. pražskou městskou částí a ba-

vorským městem na řece Nábě. A to 
nejen na letošní rok, ale i na ten příští, 
jenž bude velevýznamný: čtvrtstoletí 
spolupráce nejen s Radotínem, ale 
také se saským Johanngeorgenstadtem 
a 40 s francouzským Pithiviers.

Němečtí hosté si poprvé od kom-
pletního dokončení prohlédli a ob-
divovali rozkvétající Místo u řeky 

s informačními tabulemi, 
kde i Burglengenfeld má své 
nezastupitelné místo. Zajímali 
se o financování tohoto pro-
jektu, mlýny na Radotínském 
potoce a plánovanou výstav-
bu nové lávky přes Beroun-
ku. Starosta Městské části 
Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík 
na místě zmíni l i projekt , 
s nímž radnice zásadně ne-
souhlasí a „lobuje“ proti němu 
na úrovni hlavního města 
i na Ministerstvu dopravy: 

splavnění řeky až do Berouna a vytvo-
ření plavební dráhy (kanálu), která by 
znehodnotila poslední přírodní místa 
v jinak intenzívně hospodářsky využí-
vané údolní nivě. 

Milí hosté nebyli ochuzeni ani 
o zastávku u výstavby etapy A Centra 

Radotínské Smart 
City a rozvojové 

projekty
Aplikace moderních technologií, je-

jichž cílem je maximálně zpříjemnit život 
obyvatelům, ušetřit jejich čas i peníze. To 
by mohla být jedna z mnoha populistic-
kých definic označovaných souslovím 
„chytré město“, neboli Smart City.

Vedení Městské části Praha 16 za-
řazuje projekty s inteligentními rysy 
postupně, v dnešním čísle NP16 navá-
žeme na materiál zveřejněný v březno-
vém vydání.  

Otevřená komu-
nikace s občany je 
pro nás h lavně 
o b o u s t r a n n o u 
diskuzí a spolu-
prací na rozvoji 
městské části. Jed-

nu z možností jak vtáhnout obyvatele 
do dialogu o utváření místa, kde žijí, 
je participativní rozpočet.  

Princip je velmi jednoduchý. 
Zastupitelstvo vymezí část peněz 
z rozpočtu městské části a obyvatelé 
mohou přicházet s návrhy, co by se 
za tyto peníze mělo ve městě vylepšit. 
Pomocí hlasování nakonec sami oby-
vatelé rozhodnou, které z podaných 
návrhů se zrealizují. Úřad v procesu 
plní pouze funkci organizátora, od-
borného konzultanta a realizátora 
investic. Rozhodující slovo mají tak 
v celém procesu občané.

Odborným garantem projektu je 
nezisková organizace Agora Central 
Europe, která se dlouhodobě věnuje 
zapojování veřejnosti do rozhodova-
cích procesů.

Pro projekt „Společně pro Zbraslav“ 
jsme v rozpočtu vyčlenili 600 tis. Kč. 
Stanovili jsme hranici maximálních 
nákladů pro jednotlivé projekty 
150 tis. Kč s dobou realizovatelnosti 
do 1 roku. Sešlo se nám celkem 17 ná-
vrhů, 7 z nich splnilo podmínky a po-
stoupilo do hlasování. 678 hlasujících 
vybralo k realizaci 4 projekty. Vítězný 
návrh řeší bezbariérový přístup do 
budovy, kde působí Klub aktivního 
stáří. Další dva návrhy realizují vý-
měnu přístřešků na autobusových 
zastávkách, které jsou již za hranicí 
životnosti. Čtvrtý návrh kreativně 
upravuje fasády trafostanic PRE.  

Zbraslav není jediná městská 
část, která tenhle nástroj začala letos 
používat. Podporu mohou městské 
části získat i od hlavního města. Rada 
hl. m. Prahy rozhodla, že projekty 
zrealizované na principu participa-
tivního rozpočtu podpoří 50 % vyna-
ložených nákladů.  

Naši cestu ke spolupráci s občany 
jsme mohli představit i dalším čes-
kým radnicím na letošním ročníku 
celostátní konference Dobrá radnice. 
Ráda bych poděkovala všem, kdo 
projekt podpořili.

álie a lvi
pro umělce
z Radotína

Významná ocenění získali umělci žijící 
v Radotíně jak při vyhlašování cen di-
vadelních, tak i těch filmových.

Tenorista Jaroslav Březina získal 
álii 2015 za mimořádný jevištní 
výkon za roli Laci Klemeně v insce-
naci Janáčkovy opery Její pastorkyňa 
Národního divadla Brno. Podle po-
roty do ní vložil všechny své životní 
i jevištní zkušenosti a jeho výkon je 

Příchod jara je v drtivé většině pražských 
městských částí spojen s očistou a úklidem po 
zimě. Nejinak je tomu i v případě radnic ze správ-
ního obvodu pražské šestnáctky, které každoroč-
ně v předstihu organizačně připravují jarní úklid 
na svých místních komunikacích. V řadě případů 
je harmonogram sestavován i v koordinaci s úkli-
dem ulic, které jsou ve správě Technické správy 
komunikací hl. m. Prahy, což jsou většinou hlavní 
páteřní komunikace, po nichž se vedou trasy 
městské hromadné dopravy. Snahou samospráv 
je systém úklidu rozšiřovat a především zkva-
litňovat, samozřejmě v závislosti na finančních 
možnostech. Tak je to i v případě území Městské 
části Praha 16, kde se jarní úklid komunikací za 
několik posledních let rozšířil, i díky pořízení 
nové moderní techniky, z původních centrálních 
lokalit Radotína i na periferní komunikace tak, že 
dnes jsou „šestnáctkové“ místní komunikace uklí-
zeny takřka na celém území městské části. Úklid 
v Radotíně bude zahájen v týdnu od 18. dubna 
a bude probíhat až do druhé půlky května. 
V rámci organizačních schůzek byl naplánován 
harmonogram jednotlivých etap, časový rozsah 
a dopravní opatření, která byla předána k posou-
zení a k vydání stanoviska dopravně správnímu 
orgánu a Policii ČR. Důležitým bodem každo-
ročních příprav je i konstatování technického 
a personálního stavu připravenosti Technických 
služeb Radotín, hlavní výkonné složky jarního 
úklidu komunikací v městské části na levém 
břehu Berounky. Ke koordinačním schůzkám 
dochází i se zástupci Městské policie hl. m. 
Prahy a Policie ČR, účastnících se jednotlivých 
úklidových etap především z důvodu, zdali je 
řidiči respektováno rozmístěné dopravní značení. 
Tak je to organizačně i v případě Zbraslavi, kde 
dochází k úklidu 32 km místních vozovek a při-
lehlých chodníků, které jsou spravovány touto 
městskou částí. Zde byl jarní úklid zbraslavským 
Odborem místního hospodářství – komunálních 
služeb zahájen již 29. března. Nejčasnější zahájení 
v rámci Prahy 16 mají v Lipencích. Letos to bylo 
přesně na první jarní den, tedy 21. března. Další 
bližší informace k harmonogramu úklidu z jed-
notlivých městských částí ze správního obvodu 
„šestnáctky“ se dozvíte na straně 2 aktuálního 
vydání Novin Prahy 16, rovněž tak na webových 
stránkách městských částí. V některých místech 
jsou informace zprostředkovávány i hlášením 
v pravidelných relacích v místním rozhlase nebo 
prostřednictvím informativních letáků, jež budou 
v týdenním předstihu umisťovány za stěrače za-
parkovaných automobilů v dané oblasti, kde bude 
probíhat nejbližší úklid.   

Rád bych jménem všech organizátorů jarních 
úklidů využil prostoru redakčního sloupku a po-
žádal o součinnost všechny z Vás, kteří parkujete 
svoje automobily na místních komunikacích a ve-
řejných odstavných plochách, abyste přeparková-
ním vozidla umožnili provést v plném rozsahu jak 
strojní, tak ruční očistu komunikací. Bohužel, vždy 
se najde někdo, kdo dopravní značení rozmístěné 
v týdenním předstihu dle zákonného požadavku 
nerespektuje. I když je podobný provinilec poku-
tován, jeho překážející auto zásadním způsobem 
brání a omezuje realizaci očisty. Předem děkujeme 
za součinnost.  



Použité baterie a akumulátory vyhozené 
do běžného odpadu vážně znečišťují půdu, 
spodní i povrchové vody těžkými kovy. Proto 
je třeba je odevzdávat k recyklaci. Jak to ale 
udělat co nejjednodušším způsobem? 

Použité zdroje energie lze bezplatně ode-
vzdat ve všech prodejnách, které baterie pro-
dávají. Prodejci jsou povinni je převzít bez 
ohledu na jejich značku, velikost, množství 
či místo nákupu. Baterie lze odevzdávat také 
ve sběrných dvorech – sběrný dvůr v Radotí-
ně v ulici V Sudech je otevřený 
od pondělí do pátku od 8.30 do 
17.00 hodin (v období letního 
času až do 18.00 hodin), v so-
botu od 8.30 do 15.00 hodin.

Ú ř a d  m ě s t s k é  č á s t i 
Praha 16 navíc umístil dvě 
šedesátilitrové nádoby na 
použité baterie do vstupních prostor svých 
budov v ulici Václava Balého 23/3 a na ná-
městí Osvoboditelů 21/2a. Do těchto boxů 
je možné vhazovat knoflíkové články, mi-
krotužkové a tužkové baterie, malé i velké 
monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté 
baterie, akumulátory do mobilních telefo-
nů, notebooků nebo ručního nářadí.

Otázkou ještě zůstává, jak použité zdroje 
uchovávat doma. Těžko někdo půjde s kaž-
dým kouskem ke kontejneru. Doma však 
i jeden jediný může znamenat smrtelné 
nebezpečí zvláště pro malé děti. Zdravot-
níci upozorňují na strmý nárůst případů, 
kdy si dítě splete drobnou lithiovou baterii 
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k užití všem jeho obyvatelům.“
Jde o koncept, který firma nazvala „Bet-

ter Living“. S cílem vytvářet místa pro lepší 
život současných i budoucích obyvatel tak 
již vybudovala například londýnské Can-
ning Town Center.

V Radotíně byl projekt také během 
prezentace konzultován s obyvateli Rado-
tína. Ti například vyjádřili zájem o řešení 
dopravní sítě a parkování. Problematiku 
developer zahrnul do projektu a společně 

Základní kámen... 

Výkopové práce v Lochkově. Z důvodu 
pokládky optického kabelu budou v ter-
mínu 19.4.-16.5. realizovány výkopové 
práce v ulici Cementářská a Ke Slivenci 
(v úseku: K Celinám – V Úvozu). Práce 
budou probíhat ve 3. etapách a dotknou 
se zejména chodníků. Pouze v rámci 
3 .  e t ap y  v  t e r m í nu  9. 5 . -16 . 5 .  d o -
jde k zúžení průjezdního profilu vo-
zovky (vytvoření koridoru pro chodce) 
v ulici Ke Slivenci (v úseku K Lahovské – 
V Úvozu). Doprava zachovaná po zbývají-
cí části komunikace bude řízena světelnou 
signalizací. Zhotovitelem stavby je Aranea 
Network a.s.
Uzavírka v ulici Nad Kamínkou. 
Z důvodu konání veřejného závodu 
na horských kolech Zbraslavský MTB 
marathon „Cukroušův mazec“ dojde 
1. května v čase 11.00-16.30 hodin 
k uzavírce ulice Nad Kamínkou v úseku 
Neumannova – K Ubytovnám. Pořadate-
lem akce je o.s. KT Tryskomyš.
Ukliďme Česko. Úklid v rámci akce 
„Ukliďme Česko“ proběhne letos v Rado-
tíně 16. dubna v čele s Mgr. Hanusovou, 
vedoucí azylového Domu naděje Praha-Ra-
dotín, a dalšími dobrovolníky. Úklid bude 
probíhat nad ulicí Karlickou, parc. č. 1649/1 
a 1717/1 (u železničního přejezdu do Čer-
nošic), podél Radotínského potoka od ulice 
Hadravské k Vápenné a ještě na Homolce za 
drážním domkem. Přistavení kontejnerů 
a odvoz smetí bude zajištěno Technický-
mi službami Radotín. Bližší informace 
pro případné další dobrovolníky přímo 
u Mgr. Hanusové 739 052 087.
Úpravy koryta potoka. Na duben na-
plánoval státní podnik Povodí Vltavy, 
jako správce vodního toku Radotínského 
potoka, udržovací práce na jeho korytě 
v úseku od soutoku s Berounkou až po 
ulici Vápenná, ř. km 0,00-1,69. V jejich 
rámci dojde k odstranění náletových 
dřevin z dlažeb v korytě potoka do výš-
ky 1-1,5 m od vodní hladiny, dále bude 
potok vyčištěn od sedimentů v množství 
cca 401 m3 a dojde k odstranění porostů 
v havarijním stavu. Bude také opraveno 
kamenné zpevnění koryta u mostku ulice 
Pod Klapicí.
Centrální registrační místa. Dne 1. led-
na 2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2014 
Sb., kterým se změnil zákon č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a další související zákony; 
mj. v části třinácté i živnostenský zákon. 
Tímto se změnilo ustanovení § 45a živ-
nostenského zákona, které upravuje pra-
vidla fungování obecních živnostenských 
úřadů jako centrálních registračních míst 
(dále jen „CRM“), tj. míst, kde může fy-
zická i právnická osoba splnit povinnosti 
nejen podle živnostenského zákona, ale 
i podle dalších právních předpisů, tak, 
že od 1.1.2015 může fyzická i právnická 
osoba podat na živnostenském úřadu při-
hlášku k registraci nebo oznámení určené 
správci daně pouze za předpokladu, že 
nemá zákonem uloženu povinnost po-
dávat tato podání správci daně v elektro-
nické podobě. Od 1.1.2016  se povinnost 
podávat přihlášky či změny registračních 
údajů elektronicky na elektronickou adre-
su podatelny vztahuje na všechny plátce 
DPH, tj. i na podnikatele podnikající 
v režimu živnostenského zákona, pokud 
jsou plátci DPH.

SebeREFLEXE. Pozdní svítání, v zimě sníh 
a častější mlha, jindy déšť a městský smog… 
Do toho si přimíchejme převážně ponuré 
barvy našeho oblečení, a neštěstí – vinou 
zhoršené viditelnosti – je nasnadě. Od úno-
ra 2016 platí povinnost chodců používat 
reflexní prvky mimo obce. Jedná se totiž 
o místa, kde nejsou chodníky, a my jako 
chodci se ocitáme přímo na silnici. A stejně 
jako vozidla, která musí mít rozsvícená svět-
la, aby byla viditelná všem, i „nás“ chodce je 
třeba vidět. „Lidé nepotřebují přímo reflexní 
vesty, stačí jakýkoliv reflexní prvek, který je 
umístěn tak, aby ho viděli ostatní účastníci 
silničního provozu. V pořádku je tedy na-
příklad reflexní pásek nebo reflexní prvky, 
které jsou součástí oblečení,“ řekl mluvčí 
ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Na-
dace Besip na svých webových stránkách 
uvádí rozdíl ve viditelnosti různých barev 
našeho oblečení. Modré oblečení je řidiči 
viditelné teprve od 18 metrů, červené oble-
čení od 24 metrů, žluté od 37 metrů, bílé od 
55 metrů a reflexní oblečení již od 200 met-
rů. Musíme vzít v úvahu i reakční čas řidiče: 
vidí, rozeznává a rozhoduje. Je tak zřejmé, že 
reflexní oblečení či prvky poskytují řidiči 
dostatek času a chodce tím chrání. Reflexní 
prvky je možné zakoupit téměř kdekoli, a to 
včetně pošt.

Zachráněn z kolejí
Při běžné hlídkové činnosti zpozorovala pěší hlídka Městské policie hl. m. Prahy 29. února 
v 10.55 hodin v ulici Na Betonce u železničního přejezdu osobu bezvládně ležící ve středu 
kolejiště několik metrů od přejezdu. V tu dobu již svítila červená výstražná světla, zněl akus-
tický signál a byly spuštěny závory. Strážníci se ujistili, že vlak se ještě neblíží a neprodleně 
doběhli k ležícímu do kolejiště. Staršího muže urychleně přenesli do bezpečné vzdálenosti 
mimo koleje. Ihned poté po trati projely vlaky v obou směrech. Muž byl při vědomí a uvedl, 
že v kolejišti upadl, bolestivě si poranil koleno levé nohy a v důsledku zranění nebyl schopen 
žádného pohybu. Strážníci na místo přivolali Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy, 
která zraněného muže převezla k dalšímu vyšetření do Fakultní nemocnice v Motole. 
Kradli loď
Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy prověřovala 10. března v 8.00 hodin telefonické 
oznámení, že v ulici K Sádkám se pohybují tři podezřelé osoby, které se dle oznamova-
tele před několika minutami pokusily odcizit dřevěnou loďku umístěnou při břehu řeky 
Berounky pod Lahovickým mostem. Oznamovatel dále sdělil, že pronásleduje podezřelé 
osoby a vyčkává na příjezd hlídky. Ta ho v ulici K Sádkám kontaktovala, aby jí sdělil 
přesný popis podezřelých osob. Poblíž jednoho z domů poté strážníci zjistili výskyt tří 
osob, které odpovídaly popisu od oznamovatele. Všichni tři muži byli vyzváni k proká-
zání totožnosti a podání vysvětlení. Jmenovaní se shodně doznali k účasti na manipulaci 
s loďkou na řece Berounce. Dle jejich sdělení svého jednání zanechali po důrazném slov-
ním upozornění ze strany oznamovatele. Oznamovatel na místě potvrdil, že se skutečně 
jedná o podezřelé osoby, jež manipulovaly s loďkou. Vzhledem ke zjištěným skutečnos-
tem strážníci pojali důvodné podezření ze spáchání trestného činu a na místo přivolali 
hlídku z Místního oddělení Policie ČR v Radotíně, která si celou záležitost převzala 
k přijetí dalších opatření.

Každoroční jarní úklid komunikací 
v roce 2016 zaznamenává v Radotíně něko-
lik změn, které vyplývají jak ze zkušeností 
z uplynulých sezon, tak i z důvodu doplnění 
nově dokončených místních komunikací 
do harmonogramu. A jako vždy je několik 
„operativních“ záležitostí, jimž se rozpis 
také pružně podřizuje.

Jako obvykle je jarní úklid komunikací 
(JUK) řešen na etapy. V Radotíně je jich 
tradičně 6, jež se dále dělí do dílčích pod-
oblastí. Aby byl úklid sladěn s celoroční 
údržbou, která byla historicky řazena od-
lišně, mění se letos i číslování jednotlivých 
etap. Ale postupně.

Důležitými při zařazení čištění v ob-
lastech jsou hlediska provozně-technická 
a organizační. V roce 2016 se opět uklízí 
oblast kolem sokolovny až po Memoriálu 
Aleše Hřebeského (koná se 20. až 23. dubna) 
a lokalita náměstí Osvoboditelů v týdnu, 
kdy probíhá na parkovišti před obchodním 
centrem akce „Den s IZS“ (7. května). Letos 
bylo dále přihlédnuto k renovaci „hotelové-
ho domu“ mezi ulicemi Vrážská a Věštínská 
a „učiteláku“ v Tachovské, a tak se ulice ko-
lem nich budou čistit až na závěr blokového 
úklidu koncem května.

Novinkou je zařazení nedávno dokonče-
ných a předaných místních komunikací na 
Lahovské (Kalabisova, Jarmily Novotné) do 
systému JUK. Celá oblast se pak bude blo-
kově čistit nadvakrát (dosud pouze jeden den 
s dopravním omezením). Poslední letošní 
změnou je přesun ulice Hadravské do lokali-
ty Edenu, tj. od mateřské školy Petrklíč až po 
cementárnu bude vše čištěno v jednom běhu. 

V ostatním ale plán zůstává obdob-
ný jako v předešlých sezonách: každá 
z oblastí se čistí jeden týden, z něhož se 
však dopravní omezení (zákaz zastavení 
v uklízených ulicích) bude týkat jen úterka 
a čtvrtka. O potřebě přeparkovat vozidla 
v dané dny budou informovat jak značky 
rozmístěné týden předem, tak i bezpro-
středně před blokovým čištěním rozhlas 
a lístky vsunuté za stěrače automobilů 
v dotčených lokalitách. V ulicích s doprav-
ním omezením bude vždy rezervován pro 
očistu čas mezi 7.30 a 15.00 hodin (podle 
postupu čištění budou zákazové značky 
odstraňovány co nejdříve).

První etapa startuje 18. dubna a po-
slední končí 27. května (přesný přehled 
ulic s dopravním omezením viz dále nebo 
na www.praha16.eu). Od 30. května bude 
opakováním první etapy, tedy úklidem 
oblasti Rymáně, již následovat pravidelný 
cyklický (celoroční) úklid. 

Opět bude umožněno on-line sledování 
vozidel zapojených do jarní očisty, podru-
hé za sebou půjde už o pětici strojů: dvě 
multikáry, chodníkový stroj a dva nové 
čisticí vozy (Johnson, Kärcher). Na adrese 
http://vozidla.praha16.eu se tak letos kaž-
dý občan může kdykoli celé jaro podívat 
na to, kde se právě provádí strojový úklid, 
a dokonce lze sledovat i to, kde byl pro-
váděn v uplynulých hodinách (v mapě je 

zakreslena stopa za všemi vozy).  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy 

čistí v Radotíně se zákazem parkování stej-
né ulice jako loni (tedy Pod Klapicí a Vráž-
skou), ale vše již proběhlo o 2 týdny dříve: 
4. dubna mezi 8.00 a 15.00 hodin. 

Pravidelné blokové čištění ve Zbraslavi 
bylo v letošním roce zahájeno 29. března, 
ukončeno bude 9. června lokalitou „Na 
Mlíčníku“. Čištění probíhá každé úterý 
a čtvrtek vždy v době od 7.00 do 15.00 
hodin. Ve 20 okruzích tak bude postupně 
vyčištěno 100 ulic včetně chodníků (cca 
32 km) se zpevněným povrchem, které 
spravuje Městská část Praha - Zbraslav. Do 
ulic vyjede veškerá technika Odboru míst-
ního hospodářství – komunálních služeb, 
včetně pracovníků ručního úklidu. 

Komunikace a chodníky se vždy uklízejí 
kropením, sběrem zimního posypu, pra-
chu a dalších nečistot zametacím strojem, 
ručním dometáním a odstraňováním nále-
tové zeleně z komunikací, obrub a chodní-
ků. Sedm dní před začátkem úklidu bude 
v dotčených ulicích umístěno příslušné do-
pravní značení zakazující parkování. „Stej-
ně jako každý rok žádáme všechny řidiče, 
aby dopravní značení respektovali a v uve-
dených termínech v ulicích neparkovali 
(týká se i parkovacích zálivů). Vyhnete se 
tak odtahu a pokutě a hlavně umožníte 
bezproblémový průběh čištění. Přesný roz-
pis čištění dle jednotlivých okruhů nebo 
v abecedním pořadí ulic naleznete na we-
bových stránkách www.mc-zbraslav.cz“, 
říká vedoucí Odboru místního hospodář-
ství Štěpán Vacek, DiS.

Strojní čištění ulic v letním období pak 
bude probíhat již bez dopravních omezení. 

Doposud byly vyčištěny lokality Závist, 
Strnady, pěší komunikace Na Baních, 
propojení Na Baních – Strakonická, U Lé-
kárny, Hauptova, Zbraslavské náměstí, 
Vladislava Vančury, Pod Špitálem, Opata 
Konráda, Cisterciácká, U Malé řeky, U Hu-
dební školy, K Přístavišti, Kaškova, Boženy 
Stárkové, K Interně, U Prádelny, V Bílce, 
U Klubovny, V Platýzu, Košíkářská, U Stá-
rovny, K Havlínu, U Karlova stánku.

Na vlastní síly a techniku se spoléha-
jí i ostatní šestnáctkové městské části. 
Harmonogram nestanovují, protože bě-
hem úklidu neužívají dopravní omezení. 
V Lipencích jarní úklid začal s prvním 
jarním dnem – 21. března, od této chvíle se 
zde provádí dle potřeby a možností. 

V Lochkově odstartovala očista komu-
nikací 4. dubna. Provádí se v pracovní dny 
mimo úterý a při vhodném počasí (bez vel-
kého deště) za pomoci dvou strojů (jeden 
z nich byl pořízen z evropských fondů). 
Denně by se tak měly zvládnout jedna až 
dvě ulice. Občanům jde prosba o vyklizení 
ulice přímo do schránek. 

Velká Chuchle zahájila úklid rovněž 
v prvním dubnovém týdnu. Očistu chod-
níků a vozovek ve správě městské části tu 
provádí souběžně s prořezávkou zeleně pra-
covní četa Odboru místního hospodářství.

Změny při jarní očistě ulic

Plánované blokové čištění s dopravními omezeními ve Zbraslavi
19. dubna – Podéšťova, Pod Havlínem, Pod Urnovým hájem
21. dubna – Romana Blahníka, Pod Špejcharem, Matjuchinova (část)
26. dubna – U Včely, Jaromíra Vejvody, Pirnerova, Pelzova, Jiřího Mašína, Jaroslava
                    Švehly, za Zbraslavankou
28. dubna – Žabovřeská (část), Karla Michala, Fuchsova, Tadrova
3. května – Tunelářů (část), Vilímkova
5. května – K Výtopně, Tunelářů (část), Svépomoci, Sulova
10. května – Za Opusem, Na Vrškách, Lipenecká, Ke Kyjovu, U Pumpy
12. května – Šůrova, Ottova, K Belvederu, Boženy Hofmeistrové, Ke Dračkám,
                    Pod Spravedlností
17. května – U Loděnice, Na Plácku, Pod Chaloupkami, Pod Kamínkou,
                     Pod Studánkou, Rašilovova, V Hluboké, Spojařů
19. května – Na Drahách, K Vejvoďáku, Kubínova, Šulcova, Staniční, Studniční
24. května – Pod Zatáčkou, Pod Vysílačkou, K Ubytovnám, Lesáků, Nad Dálnicí
26. května – Nad Starou pískovnou, Ke Kamínce, K Nové škole, Nad Kamínkou
31. května –  Zvonařská, Lomařská, Nezvalova, Pod Sirénou, Žofie Podlipské, Nad Parkem
2. června –  Na Královně, Zdeňky Nyplové, Gutfreundova, Výtvarnická
7. června –  Hostošova, Jansenova, Nebezkého, Nechybova, plácek Na Mlíčníku
9. června –  Pod Třešňovkou, K Mlíčníku, Meliorační, Výzkumníků

Harmonogram čištění komunikací s dopravními omezeními v Radotíně
19. dubna (1., Rymáň) – Ke Zděři (část), Stadionová, K Berounce, Chrobolská, Na Rymáni
21. dubna (1., oblast škol) – K Přívozu, Horymírovo náměstí, Václava Balého, 
náměstí Sv. Petra a Pavla, Nad Berounkou, Loučanská, Ježdíkova, Felberova, Zítkova, 
Macháčkova, K Lázním, Ke Zděři (část)
26. dubna (2., Sídliště) – Sídliště (část od MŠ ke Karlické), U Starého stadionu, náměstí 
Osvoboditelů (před KS Koruna), Na Výšince (spodní část)
28. dubna (2., Viničky) – Sídliště (zbývající část), Týřovická, Na Výšince (horní část), 
Otínská, Jelenovská, Na Viničkách, U Viniček, Zdická, Zadovská, Vojetická, Javořická, 
Kolová, Dehtínská, Příbramská, Lošetická, Nýrská
3. května (3., nové sídliště) – náměstí Osvoboditelů (u sídliště), Prvomájová (u sídliště), 
Na Betonce (u sídliště), Pod Klapicí (slepá část)
5. května (3., sokolovna) – Prvomájová (část), Vinohrady, Slinková, Na Betonce (část), 
Jaspisová, Achátová, Vykoukových, Grafitová, U Vápenky, Býšovská, Čedičová, Štěrková 
(spodní část), Ametystová, Strážovská (spodní část)
7. května (3.) – náměstí Osvoboditelů (pouze parkoviště před OD Berounka)  
10. května (4., Eden) – Hadravská, V Edenu, Slavičí, Jarkovská, Kejnická, Safírová, 
U Drážky, Častonická, Ledvická, Pod Velkým hájem, U Učiliště, Vápenná, V Sudech
17. května (5., Říhák) – Strážovská (střední část), Na Říháku, U Sanatoria, Štěrková 
(horní část), Topasová, Živcová, Radkovská, Pod Lahovskou, Plánická, Chatová
19. května (5., Lahovská) – Strážovská (horní část), Jarmily Novotné, Kalabisova, Solná, 
Sobětická, K Višňovce, Otěšínská, Minerální, Strunkovská 
24. května (6., Mramorka) – Věštínská (část), Nýřanská, Zbynická, Josefa Kočího, Tachovská
26. května (6., Benátky) – Věštínská (část), Matějovského, Kraslická, V Parníku,
Na Benátkách, Výpadová (část), U Jankovky, Šárovo kolo

s bonbónem a spolkne ji. Ta přitom dokáže 
rozleptat sliznici jícnu už do jedné hodiny 
od požití!

V domácnosti je proto nutné mít pod 
dohledem jak zásobu nových článků, tak 
i ty, které jsou již vybité. K tomu může 
napomoci speciální papírová krabička 
ECOCHEESE o velikosti 8x8x17 cm s otvo-
ry pro jednoduchý vhoz baterií.

Po dohodě s jejím dodavatelem se rado-
tínská radnice rozhodla ji nabídnout oby-

vatelům Radotína – krabičky 
jsou k dispozici jak na úřadě, 
tak je také možně si požádat 
o jejich bezplatné dodání až 
domů – stačí poslat jedno-
duchý požadavek s uvedením 
jména, adresy (ulice + čp.) 
a kontaktního telefonu do 

e-mailové schránky tajemnik@praha16.eu. 
Správné třídění baterií napomáhá je-

jich recyklaci: čím více vybitých baterií 
se do recyklačního procesu dostane, tím 
méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit 
k výrobě nových. Zdraví nebezpečné 
materiály, které mnohé baterie obsahu-
jí, se prostřednictvím recyklace podaří 
zachytit. Z jedné tuny baterií lze přitom 
recyklací znovu získat 167 kg oceli, 210 kg 
zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg 
niklu a mědi.

Nebezpečné odpady je (pod pokutou) zaká-
záno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo 
nádob na jiný tříděný odpad. Na celém území 
hl. m. Prahy je pro jeho sběr každoročně reali-
zováno zhruba 300 svozů po cca 8 zastávkách. 

Občané mohou na kterékoli trase zdar-
ma odevzdat obsluze vozidel všechny níže 
uvedené odpady. Před odevzdáním nebez-
pečných odpadů při mobilním sběru jsou 
povinni prokázat občanským průkazem 
svůj trvalý pobyt na území Prahy.

V rámci mobilního sběru jsou odebírá-
ny tyto nebezpečné odpady: rozpouštědla, 

kyseliny, zásady, fotochemikálie, pestici-
dy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti 
(teploměry), olej a tuk (kromě jedlého), 
barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, 
detergenty obsahující nebezpečné látky 
(čisticí prostředky), léčiva, baterie a aku-
mulátory. Stavební odpady a elektrozaří-
zení není možné v rámci svozu odevzdat!

Mobilní sběr nebezpečných odpadů

Jakékoli nedostatky v oblasti nakládání 
s nebezpečným odpadem, neváhejte  
kontaktovat pracovníky MHMP
tel.: 236 004 221

Kam s použitými bateriemi?

Aktuální seznam všech sběrných míst a další
 informace naleznete na www.ecobat.cz

s radnicí jí věnuje patřičnou pozornost 
tak, aby podpořil sociální udržitelnost 
projektu.

První část plánované zástavby tak nyní 
dostává reálnou podobu. V rámci etapy A se 
v prostoru při ulici Na Betonce staví dva by-
tové domy se 76 byty a šest řadových domů. 
Stavební práce na této fázi projektu by měly 
trvat do února 2017.

V etapě B je naplánovaná výstavba 
dalších 134 bytů, v rámci etapy C by měly 
následně vzniknout nové obchodní pro-
story a centrum města v podobě náměstí 
a přilehlé třídy.

Harmonogram zastávkového svozu v Radotíně:
sobota 7. 5.
8.00-8.20 h. – křižovatka ul. Věštínská
                       a V Parníku (u kontejnerů)
8.30-8.50 h. – křižovatka ul. Stadionová
                       a Na Rymáni
9.00- 9.20 h. – ul. Vojetická (u kontejnerů)
9.30- 9.50 h. – ul. Sídliště (parkoviště před
                        trafostanicí)
10.00-10.20 h. – nám. Osvoboditelů
                          (před prodejnou Albert)
10.30-10.50 h. – křižovatka ul. Prvomájová –
                           Grafitová
11.00-11.20 h. – křižovatka ul. Živcová –
                          Radkovská 
11.30-11.50 h. – ul. Safírová (u kontejnerů) 

středy 10. 8. a 9. 11.
15.00-15.20 h. – křižovatka ul. Věštínská -
                           V Parníku (u kontejnerů)
15.30-15.50 h. – křižovatka ul. Stadionová -
                           Na Rymáni
16.00-16.20 h. – ul. Vojetická (u kontejnerů)
16.30-16.50 h. – ul. Sídliště (parkoviště před
                           trafostanicí)
17.00-17.20 h. – nám. Osvoboditelů (před
                           prodejnou Albert)
17.30-17.50 h. – křižovatka ul. Prvomájová –
                            Grafitová
18.00-18.20 h. – křižovatka ul. Živcová –
                           Radkovská
18.30-18.50 h. – ul. Safírová (u kontejnerů)
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Šestnáctka z výšky V: Radotín  

Radotín v ulici Na Betonce, která je 
rovněž velmi zaujala – i u nich probíhá 
přeměna „brownfields“ na nové, městu 

Plány na roky... Radotínské Smart 
City a rozvojové 

projekty
Postavit cokoli na „zelené louce“ 

(klasicky na nevyužívané zemědělské 
půdě v okolí aglomerace) není žádný 
kumšt, moderní města umějí pracovat 
s tzv. brownfieldy – lokalitami dříve 
využívanými k určité, často průmys-
lové činnosti, které se přemění na nové 
zázemí či přírodě blízké prostředí. Co 
do této kategorie řadíme v Radotíně?
Biotop (2014) 

Komplexní ojedinělá rekultivace 
bývalého nefunkčního prostoru, kde 
se dříve nacházela čistička odpadních 
vod, tzv. brownfieldu v blízkosti rado-
tínské základní školy. V současné době 
zde funguje koupací biotop – přírodní 
koupal iště. Jeho podstata spočívá 
v biologickém způsobu udržování čis-
té vody, bez chemických přísad. 
Místo u řeky (2015) 

Další ukázka realizace brownfieldu. 
Významná proměna lokality v histo-
rickém středu Radotína – od ústí poto-
ka až ke hřbitovu. Unikátní místo pro 
odpočinek, setkávání a další prostor 
pro kulturně společenské dění. Projekt 
byl vytvořen v rámci komunitního plá-
nování – radotínští občané se setkali 
s vedením městské části a architektem 
projektu, aby sami mohli říct, co v da-
ném prostoru chtějí mít. 
Centrum Radotín (v realizaci)

Revitalizace Centra Radotín začala 
v listopadu 2015 etapou A – výstavbou 

lupráci s magistrátem na projektové 
dokumentaci se podařilo připravit a re-
alizovat zázemí biotopu, které splňuje 
všechny požadavky pro provoz bazénu. 
V plánu je 25metrový čtyřdráhový 
bazén s jednou relaxační dráhou, ví-
řivkou, malou parní lázní a bazénkem 
pro děti. V případě realizace vznikne 
unikátní areál biotopu a bazénu, který 
nemá v ČR obdobu. Aktuálně se pro-
jednává sloučené územní a stavební 
řízení na ÚMČ Praha 16.
Pokračování revitalizace nábřeží 
u Berounky

Revitalizace nábřeží Berounky nava-
zuje na úspěšný projekt Místo u řeky. 
Je vypracována studie úpravy oblasti 
od hřbitova na křižovatku cest pod 
biotopem. Zpracovává se studie úpravy 
u ústí Radotínského potoka i prostoru 
náměstí Sv. Petra a Pavla, kde městská 
část uvažuje o celkové úpravě tak, aby 
splňoval požadavky na místo, kde se 
potkávají naši občané a které je cent-
rem kulturně společenských akcí. 
Rozšíření kapacity školy 

Nástavba na stávající pavilon 
bývalých dílen, jejíž realizací dojde 
k rozšíření kapacity školy o 120 míst, 
vybudování sociálního zázemí a bez-
bariérového přístupu do školy. Do 
budoucna je pak možné pokračovat 
v rozšiřování o další patro. Využití 
stávající budovy přinese levné a chyt-
ré řešení, které zapadá do koncepce 
rozvoje školy. V průběhu jara 2016 
bude vydáno stavební povolení, reali-
zace se předpokládá během letošních 
prázdnin.

Jak zkrotit oheň

obytného souboru při ulici Na Beton-
ce. Jedná se o revitalizaci prostoru po 
bývalé cementárně a průmyslových 
závodech, které byly historicky stře-
dem Radotína. Projekt byl uveden 
jako vzorový případ přeměny býva-
lých průmyslových brownfieldů na 
mezinárodní konferenci Rady pro 
šetrné budovy 2014 v hotelu Hilton 
v bloku Smart Cities. Projekt byl také 
představen na Fakultě architektury 
ČVUT v rámci semináře studentů 
k řešení brownfields za účasti zástupců 
IPR hl. m. Prahy, zástupců měst a pe-
dagogů fakulty.
Jaké projekty místní radnice připravuje 
v blízké i vzdálenější budoucnosti a spl-
ňují kritéria „smart“?
Podzemní kontejnery (2. fáze) 

V současné době je podána žádost 
o finanční prostředky na Státní fond 
životního prostředí. 
Inteligentní koše 

Odpadové nádoby využívající solár-
ní energie, tzv. Bigbelly. Díky lisování 
odpadu snižují četnost svozu, pojmou 
až čtyřikrát více odpadu než běžné 
koše, navíc jde o chytrou nádobu, kte-
rá si sama „zavolá“ o vývoz. Uvažuje 
se o umístění do exponované lokality 
ve Vrážské ulici (vedle hotelového 
domu). Zástupce radotínské radnice se 
zúčastnil prezentace tohoto inovativ-
ního pohledu na odpadové hospodář-
ství v rámci konference Smart Cities 
a také se setkal s přímým dodavatelem 
této technologie.
Bazén 

Příprava realizace bazénové haly 
s využitím zázemí biotopu. Díky spo-

přínosné a zkultivované lokality. 
Další program byl již čistě pracovní 

a zaměřený na plán akcí na letošek 
i prvotní výhled do roku 2017. V květ-
nu se vše dopiluje na německé půdě. 

Jak čelit požáru? Co dělat, abych se 
zachránil? A jak se má člověk chovat při 
mimořádných, krizových situacích, nebo 
když se ztratí v neznámém terénu?

To jsou jen některé z otázek, na 
které se mají dozvědět odpovědi naše 
ratolesti v rámci přednášky s názvem 
„Ochrana člověka za mimořádných 
událostí“, kterou pro základní školy 
v našem regionu připravuje Odbor 
ochrany obyvatelstva a krizového 
řízení Hasičského záchranného sbo-
ru hl. m. Prahy. Přednáška či spíše 
diskuse je vždy uspořádána na ně-
které z hasičských stanic (konkrét-
ně v Modřanech, Strašnicích a nově 
v Radotíně) a je spojena s – pro děti 
mnohem dobrodružnější – exkurzí 
a prohlídkou zásahové techniky.  

„Pro první stupeň ZŠ je přednáška 
zaměřena převážně na požární tématiku 
a bezpečnost. Pro druhý stupeň ZŠ jsme 
již téma rozšířili i o problematiku ochra-
ny obyvatelstva – jako je systém varo-
vání v případě mimořádných událostí 
a evakuace,“ upřesňuje koordinátorka 
programu por. Mgr. Blanka Kozlíková. 

V rámci preventivně výchovné činnos-
ti Hasičského záchranného sboru je cílem 
předat dětem co nejvíce praktických rad 

pro chování v krizových situacích, s cílem 
umět si poradit a ochránit se, případně 
zachránit život svůj i svých blízkých. 

Přednášku s exkurzí absolvovali žáčci 
druhé třídy radotínské školy pod vede-
ním MgA. Jiřiny Lindnerové ve středu 
16. března na radotínské stanici č. 8, kde 
se jim věnovala nejen jmenovaná pre-
ventistka, ale rovněž „kluci v akci“ – ve-
litel stanice npor. Bc. Oldřich Kinduch 
a jeho lidé z běžné směny „A“. Vedle 
teorie, kterou děti vyslechly a rády se 
zapojily do diskuse s „profíky“, velký 
ohlas přinesla prohlídka hasičských vo-
zidel, zásahových obleků a také ukázka 
vyhlášení poplachu před výjezdem.   

„Na stanici 8 je tento program zatím 
ve zkušebním provozu. Naopak prově-
řený je v Modřanech, tato nejnovější 
stanice č. 11 je vybavena učebnou 
a také interaktivním koutkem, kde si 
děti mohou vyzkoušet volání na tísňo-
vé linky, prohlédnou si vývoj ohně od 
pravěku – součástí expozice je i ohniště, 
které simuluje opravdový oheň, a pravě-
ká jeskyně, dále pak dveře, které simu-
lují vznik požáru,“ doplňuje Kozlíková. 

Program je určen nejen pro žáky 
základních a středních škol, ale jsou 
připraveny i přednášky pro seniory 
a dospělou populaci. Na návštěvu ha-
sičské stanice s programem je potřeba 
si vyhradit přibližně 2 hodiny.

Třetí pohled shora na Radotín se zaměřuje na centrum a severní oblast; 
tedy na místa, kde je v současné době asi nejaktivnější stavební ruch. 
Čerstvě odstartovaná první etapa výstavby projektu „Centrum Radotín“ je dole pod kopcem, nahoře na místě bývalé 
višňovky vzniká celá nová čtvrť – na již dokončenou část nyní navazují „Radotínské vyhlídky“.

centrum a sever

Záběr z dubna 2010 ukazuje celou 
zmíněnou oblast – od průmyslového 
areálu (vlevo) přes centrum, jehož 
změna již byla v této době částečně 
zahájena přeměnou části areálu bývalé 
akumulátorky na odstavnou plochu (pod 
parkovištěm na náměstí Osvoboditelů) 
až nahoru na Lahovskou, kde již stály 
první nové rodinné domy v, tehdy teprve 
budoucí, ulici Jarmily Novotné

V září 2003 ještě parkoviště před 
obchodním centrem lemovaly zchátralé 
provozní budovy původní továrny. Za linií 
paneláků při ulici Na Betonce je dobře 
vidět plocha, na níž dnes vzniká etapa 
A Centra Radotín

Snímek ze srpna 2013 zabírá totéž místo 
z opačné strany – vlevo je dobře vidět plocha, 
na které v té době parkovala auta, na ploše
u parkoviště již místo budov stojí autobusy

A ještě jeden záběr od řeky, tentokrát 
z července 2015 dobře ukazuje 
předimenzovanou hmotu věžáků panelového 
sídliště, kterou by v budoucnu mělo alespoň 
částečně odclonit nové centrum

Zcela 
čerstvý 
pohled 
z přeletu 
Říháku 
7. dubna 
odhaluje,
jak již 
pokročila 
výstavba 
při ulici
Na Betonce

foto: Emil Souček, Ing. Pavel Jirásek

Pohled přes průmyslové areály směrem 
vzhůru na Lahovskou z roku 2003 ukazuje 
jak kopec bez tunelu, a tudíž i bez okruhu, 
tak i nezastavenou višňovku

Totéž v srpnu 2013 – vpravo jsou dobře 
viditelné portály tunelu, výstavba vlevo 
nad ním je zárodkem nové čtvrti a jejích ulic 

A takto to vypadá na Lahovské nyní, ulice 
Jarmily Novotné a Kalabisova postupně 
dostávají svou finální podobu



sových akcí), za střih filmu Ztraceni 
v Mnichově. Nominován tentokrát byl 
ale i za střih filmu Domácí péče!

Za nejlepší režii byl oceněn Jan Pru-
šinovský, který sice vyrůstal v Zadní 
Třebani, ale nyní bydlí v Radotíně. 
Jeho film Kobry a užovky byl vyhlášen 
nejlepším filmem roku 2015 a další 
ceny posbíral i v hereckých kategori-
ích či za kameru!
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álie a lvi pro umělce z Radotína
suverénní po herecké i pěvecké stránce. 
(Prostě – dobrý důvod zajet si do Brna.)

A ocenění radotínští filmaři? Ti jsou 
hned dva.

Českého lva 2015 získal Vladimír 
Barák, dvorní střihač režisérů Petra 
Zelenky a Jana Hřebejka (pro rado-
tínské: mj. i autor filmů z Memoriálu 
Aleše Hřebeského a z dalších lakro-

Přijďte na Bezpečné jaro 2016
Již tradičně na „začátku“ cyklistické 

sezóny pořádá Městská část Praha 16 
ve spolupráci s preventisty Policie České 
republiky Bezpečné jaro.

Účelem dopravně-bezpečnostní 
akce je vtipnou, hravou 
a hlavně nenási lnou 
formou připomenout 
malým i větším účastní-
kům silničního provozu 
základní bezpečnostní 
pravidla. Stejně jako 
v minulých ročnících se 
můžete těšit na BESIP 
team a jejich stanoviš-
tě, na odbornou radu 
firmy Ski a Bike cent-
rum Radotín, policejní 
psovody Policie České 

Jeroným Pražský, fámulus mistra 
Jana Husa, nalezl, tak jako jeho přítel 
a učitel, smrt v Kostnici. Stalo se tak 
30. května 1416.

Na rozdíl od Husa, muže svatého ži-
vota a konzistentních názorů, Jeroným 
v Kostnici selhal. Jakkoli přijel bránit 
svého přítele Husa, ze strachu před 
smrtí v ohni své učení zapřel a nejen 
Husa, ale i „praotce“ radikálního 
reformizmu, Johna Wyclifa, se v zá-
ří 1415 odřekl. Pro nenávist nepřátel 
však našel nakonec svou hrdost, odvo-
lal již jednou odvolané a stal se v očích 
členů Kostnického koncilu kacířem 
z nejhorších. Jeho smrt, tak jako i smrt 
Husova, vzbudila v Čechách tak silný 
odpor a vzdor, že bude římskokato-
lické Evropě trvat bezmála 20 let, než 
„české kacíře“ přivede ke kříži. Ale i to 

republiky s jejich čtyřnohými zása-
hovými parťáky a svou majestátnost 
přijedou předvést i koně strážníků 
Městské policie hlavního města Prahy.

Během celého odpoledne si na jed-

notlivých soutěžních stanovištích bu-
dete moct vyzkoušet jízdu na doprav-
ním hřišti řízeném semafory a jízdu 
zručnosti pod bedlivým okem strážní-
ků Městské policie hl. m. Prahy. V are-
álu Biotopu Radotín proběhne ukázka 
záchrany tonoucího se člověka v režii 
Hasičského záchranného sboru hlav-
ního města Prahy. A pro ty nejmenší, 
ale nejen pro mě bude připravena po-
hádka Klaunů z Balónkova.

Chystají se i různé soutěže, zajíma-
vé hry a kvízy – s drobnou odměnou 
a průběžným losováním účastnických 
kartiček o hodnotné ceny.  
 
Bezpečné jaro 2016 – v sobotu
23. dubna 13.30-17.00 hodin
na Dětském dopravním hřišti 
v areálu ZŠ Praha – Radotín
v ulici Loučanská a i v areálu
Biotopu Radotín v ulici K Lázním.

Letošní „Radotínský den s IZS – Zá-
chranáři v akci“ se koná dne 7. května 
od 9.00 do 13.00 hodin na parkovišti 
před obchodním centrem Berounka na 
náměstí Osvoboditelů, Praha-Radotín. 

Městská část Praha 16 akci připravuje 
ve spolupráci s Hasičským záchranným 
sborem hlavního města Prahy, s Policií 
České republiky, s Vojenskou policií 
Armády České republiky, s Městskou 
policií hlavního města Prahy, se 
Zdravotní pojišťovnou Ministerstva 
vnitra, Jednotkou sboru dobrovol-
ných hasičů Radotín, Českým červe-
ným křížem a dalšími.

Opět zde tedy bude k vidění zásahová 

a záchranná technika, se kterou integro-
vaný záchranný systém denně zachraňuje 
lidské životy. Ukázku 
své činnosti předvede 
i Jednotka sboru dobro-
volných hasičů Radotín, 
Policie České republiky 
představí Poříční oddě-
lení a Služba cizinecké 
policie zde představí ne-
jen svou činnost, ale i tzv. 
Schengenbus - „Pojízdnou 
služebnu“ cizinecké poli-
cie Krajského ředitelství 
policie hlavního města 
Prahy.  

Záchranáři v akci v Radotíně POZOR! V souvislosti s pořádanou 
akcí bude parkoviště před obchod-
ním domem Berounka v době od 
6.30 do 13.00 hodin uzavřeno.

Neznámý buřič a provokatér Jeroným Pražský
bude iluze. Ideje, které svým životem 
zaplatili Jeroným Pražský a Jan Hus, 
už v naší zemi zůstanou a v podobě 

utrakvizmu ustojí i těžké a složité ob-
dobí rekatolizace 17. a 18. století.

Od Jeronýmova upálení uběhne letos 
600 let. V jeho osobě si připomeneme 
jednoho z největších intelektuálů pat-
náctého století, ale i člověka, který je 
nám v něčem blízký. Může být totalitní 
mocí ponížen, vystrašen a dohnán k se-
lhání v podobě odvolání toho, v co věří. 
Může však také toto ponížení obrátit 
v očištění cti, když se této moci vzepře, 
vrátí se ke svým ideám a neváhá pro ně 
ztratit to, co vedle cti máme nejcenněj-
šího, život!

Rozprava o Jeronýmovi Pražském 
s odborníkem M. Chadimou – 
v pondělí 25. dubna od 18.00 hodin 
v modlitebně CČSH Dr. K. Farského 
(první patro budovy v ul. Prvomá-
jová 909/7; Praha-Radotín)

Klub Radotín najdete v areálu Zá-
kladní školy Praha – Radotín vedle 
školní družiny, schází se do něho po 
schodech z ulice Loučanská. Je to úto-
čiště pro mladé, ale rozhodně to není 
jen nějaká „fajn zašívárna“.

Toto nízkoprahové zařízení zřizo-
vané obecně prospěšnou společností 
umožňuje dětem a mládeži ve věku od 

12 do 19 let aktivně trávit volný čas, se-
tkávat se s vrstevníky, realizovat vlast-
ní nápady a aktivity (např. při přípravě 
kulturních, sportovních a komunitních 
akcí). Děti zde mohou bezplatně vyhle-
dat odbornou radu a pomoc.

Velké množství činností v klubu se 
také pravidelně zaměřuje na předchá-
zení, nebo alespoň minimalizování 
jednotlivých forem rizikového chování. 
V minulém roce se specifická primární 
prevence v Klubu Radotín rozdělila do 
cyklů. V jarních měsících se zaměřila 
na problém užívání návykových látek; 
snahou bylo seznámit rizikovou skupi-
nu s nebezpečím jejich užívání a vzni-
kem závislosti i s jejími důsledky. Téma 
„Nástrahy v létě“ mělo děti upozornit na 

možná letní nebezpečí, doporučit, jak 
jim předcházet i jak poskytnout první 
pomoc. Cílem podzimního programu 
„Co s volným časem?“ bylo společně 
najít smysluplnější trávení volného času, 
třeba v zájmovém kroužku. Zároveň 
šlo i o to, jak aktivně využít volný čas 
v klubu – na výtvarných dílnách, při 
společenských či sportovních hrách.

Na podzim pracovníci Klubu Rado-
tín vyrazili s některými dětmi na pě-
tidenní RaP (resocializační pobyt) do 
Chrobol. Projekt pomáhá posílit psy-
chosociální a komunikační dovednosti 
účastníků s pomocí aktivit zaměřených 
na podporu sebepoznání, zvládání zá-
těžových situací, na zlepšení komuni-
kace jak s vrstevníky, tak s dospělými 
(rodiči, učiteli, sociálními pracovníky), 
s nimiž je často spjato sociálně nežá-
doucí jednání dospívajících.

Současné aktivity v klubu jsou 
zaměřené na předcházení násilnému 
chování. Mají přiblížit pojmy jako 
je agrese, agresivita, její projevy, 
a pomoct porozumět, proč je takové 
chování škodlivé a jaké jsou vhodnější 
strategie zvládání konfliktů.

„V současné době je hlavním tématem 
vandalismus a fotbalové násilí. Pomá-
háme dětem si uvědomit, jaké mohou být 
důsledky tohoto chování nejenom pro ně 
samotné, ale i pro jejich okolí,“ doplňuje 
Mgr. Zuzana Krausová z Klubu Radotín 
a na závěr shrnuje: „domníváme se, že se 
nám daří naše cíle do značné míry plnit. 
Při sestavování preventivních programů 
vycházíme z potřeb a z aktuálních témat 
návštěvníků našeho zařízení. Tyto akti-
vity můžeme realizovat i díky podpoře 
Městského úřadu Prahy 16 a Magistrátu 
hlavního města Prahy.“

V Klubu Radotín nejde „jen“ o zábavu

V sobotu 12. března proběhly na 
radotínské základní škole již 12. Veli-
konoční dílny.

Letos bylo jaro ještě daleko, venku 
toho mnoho nekvetlo, ale návštěvníky 
pestrého jarního tvoření již vítala váza 
plná rozkvetlého zlatého deště.
A co vše se tentokrát vyrábělo?

Hned u vchodu se z kuchyňky linu-
la sladká vůně - pekly se zde figurky 
z lineckého těsta slepované jahodovou 
marmeládou.

V klubu se vyráběla veselá jarní 
taštička s chlupatým ouškem a bílý 
beránek z vatových tyčinek.

V jiné místnosti se zdobila vejce vy-
raženými papírovými kytičkami a ko-

rálky, aby se mohla věšet na rozkvetlé 
větve, vystřihoval dvojitý zajíček a vy-
ráběl zápich na špejli – ptáček s peřím.

Na dalších stanovištích se voskovaly 
kraslice, drátovaly ozdoby s korálky, 
vyplétaly bavlnkou dřevěné slepičky 
či vejce, vyráběly veselé papírové kozy, 
kraslicoví načepýření kohouti či roz-
tomilí ptáčci z rýže.

Dvě představení – obnovené premi-
éry - předvedly děti z dramatického 
kroužku pod názvem „Vílí den“.

Dopoledne všem, jako vždy, velmi 
rychle uteklo, ale snad každý si vybral 
z bohaté nabídky a odcházel s plnou 
krabicí či košíčkem výrobků. Dvě 
hodiny po poledni již uklizená škola 

Jak se tvořilo velikonočně

ztichla, aby se přichystala opět na běž-
ný pondělní školní shon…

Poděkování patří všem, kteří se 
na dílnách a jejich přípravě podíleli, 
a Městské části Praha 16 za grantovou 
podporu, bez které by se to vše ne-
mohlo uskutečnit.

Slavnostní odemykání biotopu
Radotínská o.p.s. ve spolupráci s úřa-

dem Městské části Praha 16 připravuje 
na sobotu 14. května oficiální otevření 
letošní sezóny na radotínském Biotopu.

Součástí bohatého odpoledního 
programu budou různé sportovní 
soutěže, včetně možnosti vyzkoušet 
si modifikovanou podobu biatlonu 
s laserovými puškami. Mezi dalšími 
atrakcemi naleznete i jízdu na lodích, 

kole, střelbu na lakrosovou bránu, vý-
tvarnou dílnu, pěvecký koutek apod.

Samotné slavnostní „odemčení vod-
ní hladiny“ proběhne v 17.00 hodin za 
účasti představitelů radnice v čele se 
starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem.

Pro bližší informace sledujte webové 
stránky www.biotopradotin.cz
nebo FCB

Mezinárodní zkoušku z angličtiny 
Cambridge English: First již téměř 
nemusíme představovat. Gymnázi-
um Oty Pavla v Radotíně poskytuje 
možnost studentům připravit se na 
téměř 4hodinovou sekvenci čtyř částí 
této zkoušky již jedenáctým rokem 
a vždy se k tomu „neskromně“ hlásí.
Jak by ne, počet úspěšných absolventů 
této zkoušky se zde blíží číslu 140 a další 
noví adepti se na ni už pilně připravují.

Certifikát o cambridgeské zkoušce 
spolehlivě vypovídá o tom, jaké jazy-
kové dovednosti studenti mají. Studenti 
v úrovni B2 s přehledem zvládají běž-
nou psanou i telefonickou komunikaci, 
čtou učebnice a články a běžně komu-

nikují s rodilými mluvčími. V anglič-
tině dovedou být i vtipní a rozhodně 
rozumí ledajakým vtipům. 

Tentokrát certifikát přistál v rukou 
celkem třinácti úspěšným studentům. 
Tito pracanti v prosincových a lednovém 
termínu úspěšně složili FCE, tedy úroveň 
B2, jednu z mezinárodních zkoušek Uni-
versity of Cambridge ESOL (English for 
Speakers of other Languages). 

A to není vše! Složením této zkouš-
ky se zároveň jedná o efektivní přípra-
vu pro další zkoušky vyšších úrovní, 
jako např. CAE nebo CPE. A potvrdi-
lo se. Pět z těchto 13 studentů získalo 
nejvyšší možné hodnocení A, jež jim 
vyneslo vydání certifikátů, které navíc 

stvrzují nejen „anability at Level 2“, 
ale rovněž “Council of Europe Level 
C1“, tedy potvrzení vyšší úrovně C1 = 
Cambridge English: Advanced (CAE). 
Vysloužili si ji např. ziskem 186 bodů 
z celkových 190, jde tedy o téměř 98% 
úspěšnost. Co ještě nelze pominout, 
některým dalším studentům s hodno-
cením úrovně B chybělo jen pár bodů 
(1-2) k dosažení známky A.

Tyto mezinárodní zkoušky uznává 
více než 12 000 zaměstnavatelů, mj. 
finančních institucí a nadnárodních 
společností, jakož i univerzit po celém 
světě. Třinácti studentům se tím otevírají 
dveře k dalším „advanced“ zkušenostem 
a možnostem. 

Třináct studentů GOP složilo zkoušku FCE
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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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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

Kosmetický salon 
Hana Kadlecová

Praha 5 – Zbraslav
Tel: 723 148 375

www.kosmeticky-salon.eu

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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OPRAVY
Specialista na opravy dálkových ovládání,
Digi, Set Box, DVD, video, CD přehrávačů, 

gramofonů i telefon. nabíječek
Ivan Malinský

Prvomájová 110; Praha 5 – Radotín
Otevřeno: Po, St, Čt 10-16 hod.

607 920 640, 272 930 044

      Lenka Bennerová 
Vaše zahradnice

tel: 775 058 228
email:

vasezahradnice@email.cz
www.vasezahradnice.webnode.cz

NÁVRHY, ÚPRAVY
A ODBORNÁ PÉČE
O ZAHRADY

Zpracování průkazu energetické 
náročnosti budovy (PENB)

pro kotlíkové dotace, zelená úsporám 
nebo při prodeji či pronájmu objektu 
i provede energetický specialista 

Ing. Jan Cuřín
Zbraslav, 603 436 785
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·� Pečujete dostatečně o to nejcennější, co máte, o své 
zdraví? 

·� Chtěli byste dlouhodobě upravit svou váhu? 
·� Trápí Vás různé zdravotní komplikace jako např. poruchy 

trávení, vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční, 
vysoká hladina cholesterolu, diabetes mellitus…? 

Nabízím služby, pomocí kterých své zdraví podpoříte a upevníte: 

ü� odborné poradenství v oblasti výživy a pohybové aktivity pro 
zdravé i nemocné, od dětí až po seniory  

ü� jídelníčky každému podle jeho konkrétních potřeb  
ü� dlouhodobá pomoc při úpravě váhy 
ü� diagnostika složení těla na přístroji InBody 230 
 
MUDr. JANA VAŇKOVÁ – ordinace výživového poradenství 
Nová poliklinika Zbraslav, Elišky Přemyslovny 1325 
Praha 5 Zbraslav 156 00 
www.vyzivavezdraviinemoci.cz   tel: 602 242 153  

10% sleva s tímto letáčkem na vámi vybraný program - 
platnost do 15. 5. 2016 
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PEDIKÚRA - MANIKÚRA 
Kamila Krejzarová 

Ke Splávku 156, Lipence
Tel. 774 929 263
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Stavební firma
v Praze 5 – Radotíně

přijme 
na zkrácený úvazek

pracovníka na údržbu zeleně,
drobné opravy a úklid areálu.

Práce dohodou
Vhodné pro aktivního důchodce

Řidičský průkaz sk. B
a zákl. ovl. PC podmínkou.

Info: 602 352 092

Základní škola
Praha-Lipence

přijme do 1. září 2016 
učitele/učitelku

Př + Z (+Tv)
Kontakt: 731 522 439
krutova@zslipence.cz

(www.zslipence.cz)
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Vychází 15.4.2016. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 16.5.2016.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 4.5.2016. 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

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

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

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

Ordinační hodiny:
Po-Pá 9.00 - 19.00 hodin
Sobota 9.00 - 14.00 hodin
(pouze dvě soboty v měsíci)

Adresa:
Náměstí Osvoboditelů 69
Praha 5 - Radotín
MVDr. Irina Lobová
MVDr. Zdeňka Bláhová

Kontakt recepce:
731 272 969

Nabízíme:
»  vakcinace, čipování, pasy, odčervení
»  hematolog. a biochem .vyšetření krve
»  vyšetření moči a trusu
»  dermatologické vyšetření
»  mikroskopické vyšetření
»  otoskopie-vyšetření uší
»  kastrace a menší chirurg. zákroky
»  ultrazvukové odstranění zubního kamene
»  poradenství a prodej veterinárních diet



Kino Radotín, Na Výšince 875/4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.kinoradotin.cz
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19. 4. 17.30 Táta je doma   USA 110 Kč
  Kdo vyhraje neoficiální titul hlavy rodiny, jejíž vlastní fotr je lotr a ten 

nevlastní aspiruje na cenu pro „Tatínka roku“? Will Ferrell a Mark 
Wahlberg bourají všechna klišé tradičních rodinných komedií…

 20.00 Humr   Francie/GB 100 Kč
  Budoucnost nepřeje singlům: všichni jsou zatýkáni a odváženi do 

zařízení, kde si mají během 45 dnů najít spřízněnou duši. Komu se to 
nepovede, ten bude proměněn ve zvíře a vyhnán do lesů – Colin Farrell

20. 4. 17.30 Příběh lesa   Francie/SRN 80 Kč
  Dokument, který se natáčel čtyři roky na desítkách lokací po celé
                               Evropě, zachycuje vzrušující koloběh života v lese
 20.00 Jak básníci čekají na zázrak   ČR 120 Kč
  Štěpán, Kendy a Karas se vrací! Je jim 50 a cítí, že by si měli splnit své
  touhy a přání – Pavel Kříž, David Matásek, Eva Jeníčková, Josef Somr
21. 4. 17.30 Kolonie   SRN/GB 110 Kč
  Drama inspirované skutečnými událostmi odehrávajícími se v chilské 

kolonii Dignidad za vlády Pinocheta – Emma Watson, Daniel Brühl
 20.00 Lovec: Zimní válka   USA 120 Kč
  Prequel Sněhurky a lovce: Erik se musí vypořádat se dvěma mocnými 

královnami a kráskou, která nejde pro ránu daleko – Chris Hemsworth
22. 4. 17.30 Pat a Mat ve filmu   ČR 110 Kč
  Se stále stejným elánem likvidují vše, co chtěli opravit
 20.00 Orel Eddie   GB/USA 110 Kč 

První britský skokan na lyžích, který se zúčastnil olympijských her,
skončil v Calgary poslední, i tak si však splnil svůj celoživotní sen

23. 4. 17.30 Lovec: Zimní válka   3D   USA 140 Kč
 20.00 Spotlight   USA 110 Kč

 Pravdivý příběh reportérů deníku e Boston Globe, kteří odhalili
 masivní skandál zneužívání nezletilých představiteli místní arcidiecéze

24. 4. 16.00 M. P. Musorgskij: Boris Godunov   GB (viz str. 8) 300 Kč
                                                                ZTP, senioři a studenti 250 Kč
26. 4. 17.30 Spotlight   USA 110 Kč
 20.00 Ve sklepě   Rakousko 90 Kč

Provokativní náhled do privátních sklepů několika Rakušanů –
na jejich bizarní koníčky, vášně a obsese

27. 4. 17.30 Ulice Cloverfield 10   USA 120 Kč
 Příběh možná líčí, možná nelíčí osudy tří lidí, které celosvětová

katastrofa (která se možná vůbec nestala), uvěznila ve vybaveném
podzemním krytu, který nesmějí opustit, pokud chtějí přežít. I když...

 20.00 Kolonie   SRN/GB 110 Kč
28. 4. 17.30 Nikdy nejsme sami   ČR 110 Kč
  Drama o současné době a lidech – paranoidní bachař, nezaměstnaný 

  hypochondr, kterého živí manželka milující vyhazovače z nočního klubu,
  striptérka čekající na vězně... – Karel Roden, Lenka Vlasáková
 20.00 Carol   GB/USA 110 Kč

 Milostné drama o citovém vzplanutí dvou žen v 50. letech, kdy jejich
 osudová a nekontrolovatelná láska znamenala porušení zákona

29. 4. 17.30 Bella a Sebastian: Dobrodružství pokračuje   Francie 110 Kč
  Je konec války, Bella a Sebastian očekávají návrat Angelíny, ta se však 

nevrací. Sebastianův dědeček zná muže, jenž by měl pomoci Angelínu 
nalézt. Ale nejdřív musí chlapec se svým psem čelit tajemství, které 
oběma navždy změní život – Félix Bossuet, Tchéky Karyo

 20.00 Pavarotti zpívá Verdiho Requiem   Itálie (viz str. 8) 200 Kč
30. 4. 17.30 Nikdy nejsme sami   ČR 110 Kč
 20.00 Lovec: Zimní válka   3D   USA 140 Kč
3. 5. 17.30 Ani ve snu!   ČR 110 Kč

 Laura se touží dostat do party parkouristů. Při tom se zamiluje
                  do Lukyho, který jí v jejím fantazijním světě patří, ale v realitě ne

 20.00 Schneider vs. Bax   Holandsko 90 Kč
 Nájemný vrah Schneider má zneškodnit spisovatele Ramona Baxe. 

Začíná festival lstí, špatných načasování a draze vykoupených omylů
4. 5. 17.30 Nikdy nejsme sami   ČR 100 Kč
 20.00 Hlavu vzhůru   Francie 90 Kč

 Sociální drama, jak dospívat na hraně zákona v kůži sociopata a 
 neztratit přitom naději – Rob Paradot, Catherine Deneuve

5. 5. 17.30 Boj   Dánsko 100 Kč
 Vojenský důstojník Claus je obviněn z válečného zločinu. Tíživé

morální dilema ho nutí volit mezi osobní ctí a zájmy vlastní rodiny
 20.00 Já, Olga Hepnarová   ČR/Polsko 90 Kč

 Příběhem osamělého člověka vymezujícího se proti většinové
společnosti – dívky, která úmyslně najela do davu lidí a 8 jich zabila 

6. 5. 17.30 Bella a Sebastian: Dobrodružství pokračuje   Francie 110 Kč
 20.00 Tři hvězdy v Mnichově   SRN (viz str. 8) 200 Kč
7. 5. 17.30 Carol   GB/USA 110 Kč
 20.00 Jak se zbavit nevěsty   ČR 110 Kč

 Cukrářka Eva má upéct svatební dort pro svého bývalého manžela
                  a jeho novou lásku. To je něco pro svéráznou Evinu maminku…

10. 5. 17.30 Jak se zbavit nevěsty   ČR 110 Kč
 20.00 Boj   Dánsko 100 Kč
11. 5. 17.30 Nebe a led   Francie 80 Kč

Dokument o sérii dobrodružných cest polárníka a vědce Clauda Loriuse 
za polární kruh, které vedly až k objevení jevu oteplování

 20.00 Ani ve snu!   ČR 110 Kč
12. 5. 17.30 Sousedi 2   USA 120 Kč

  Jen co se Mac a Kelly Radnerovi zbavili jedněch nepohodlných studentů,
 mají na krku další, a dost možná ještě horší – jsou to totiž studentky…

 20.00 Moje matka   Itálie/Francie 90 Kč
 Intimní rodinné drama s prvky komedie o přijetí smrti a pochyb

13. 5. 17.30 Kniha džunglí   3D   USA(HON) 140/120* Kč
  Hraný velkofilm podle povídek Rudyarda Kiplinga o Mauglím
  vychovaném vlky, panterem Baghírou a medvědem Balů
 20.00 Kon-Tiki   Norsko 80 Kč

 Dobrodružný film mapující přípravy expedice, ale především průběh 
101 dní trvající plavby Tichým oceánem, kterou uskutečnil roku 1947
mořeplavec or Heyerdahl na dřevěném voru Kon-Tiki

14. 5. 17.30 Jak se zbavit nevěsty   ČR 110 Kč
 20.00 Sousedi 2   USA 120 Kč 
  
Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
20. 4. 10.00 Rodinný film   ČR 60 Kč

České drama sleduje, jak se vypořádají s nečekanou svobodou dva 
teenageři, i co udělá odloučení s dosud perfektně fungující rodinou?

 
Dětská představení
23. 4. 15.30 Příběh lesa   Francie/SRN 80 Kč
30. 4. 15.30 Bella a Sebastian: Dobrodružství pokračuje   Francie 110 Kč
7. 5. 15.30 Pat a Mat ve filmu   ČR 110 Kč
14. 5. 15.30 Bella a Sebastian: Dobrodružství pokračuje   Francie 110 Kč
140/120* u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

17. dubna
Jarní zelené koule

náborový turnaj v pétanque
bouloviště v areálu plážového volejbalu 

RSK v ul. K Lázním od 10.00 hodin
více viz str. 9

19. dubna
Pěvecký koncert

žáků Základní umělecké školy
Klementa Slavického v kostele ČBCE

Na Betonce 14 od 18.00 hodin

20.-23. dubna
Memoriál Aleše Hřebeského

mezinárodní turnaj v boxlakrosu
lakrosová aréna u radotínské sokolovny

více viz str. 9

21. dubna
Kytarový koncert

žáků Základní umělecké školy Klementa 
Slavického v kostele ČBCE Na Betonce 14 

od 18.00 hodin

21. dubna
Den Země v Petrklíči

zahradní slavnost Občanského sdružení 
Petrklíč (k duši klíč)

Centrum pro děti a rodinu Broučci
na nám. Osvoboditelů 6 od 16.00 hodin

23. dubna
S KAAN k Muchomůrce

jednodenní výlet do Soběslavi vhodný 
i pro děti, sraz na nádraží v Radotíně 

5.45 hod., odjezd 5.49 hod.
odjezd z Hl. nádraží v 6.34 hod.

23. dubna
Bezpečné jaro

dopravně-bezpečnostní odpoledne
dětské dopravní hřiště v areálech
radotínské ZŠ a Biotopu Radotín 

13.30-17.00 hodin
více viz str. 4

25. dubna
Neznámý buřič a provokatér

Jeroným Pražský
rozprava s odborníkem M. Chadimou

modlitebna CČSH Dr. K. Farského (první 
patro budovy v ul. Prvomájová 909/7)

od 18.00 hodin
více viz str. 4

28. dubna
Hudba a slovo na dvoře Karla IV.

vystoupení žáků Základní umělecké školy 
Klementa Slavického v kostele ČBCE

Na Betonce 14 od 18.00 hodin

5. května
Violoncellový koncert

žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál U Koruny od 18.00 hodin

7. května
Radotínský den s IZS

Záchranáři v akci
zábavně-naučné dopoledne

s integrovaným záchranným systémem
parkoviště před OC Berounka na nám. 

Osvoboditelů 9.00-13.00 hodin
více viz str. 4

8. května
Koncert Zemlinsky Quartet,

koncert vážné hudby pro celou rodinu
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné 100 Kč

11. května
Absolventský koncert

žáků ZUŠ Klementa Slavického
velký sál U Koruny od 18.00 hodin

12. května 
Komici s.r.o.

Miloš Knor a Ruda z Ostravy
Stand-up comedy show

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 19.00 hodin

vstupné 260 Kč 

14. května
Slavnostní odemykání biotopu

více viz str. 4
více na www.praha16.eu

16. dubna
Mach a Šebestová

činoherní pohádka na motivy známého 
Macourkova večerníčku

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

16. dubna
Maškarní bál na téma sci-fi a fantasy 

K tanci hraje Lehký Pochondr
sál restaurace U Přístavu

od 20.00 hodin 

19. dubna
Noc na Karlštejně

zbraslavské nastudování známé
 hudební komedie

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

21. dubna
Kris a Lenka

hudební duo ve složení klasická kytara 
a harfa se zpěvem, vstupné dobrovolné

rezervace míst na tel. 605 340 695
Kavárna U Stromečku od 19.00 hodin

23. dubna
Zbraslavské jarmarky

Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin

23. dubna
O princezně Zubejdě Solimánské

marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

25. dubna
Ze zbraslavské minulosti

beseda Okrašlovacího spolku Zbraslav
nad starými mapami, archiváliemi

a osobními vzpomínkami pamětníků
Kavárna U Stromečku od 18.00 hodin

25. dubna
Čtyři páry jedno eso

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

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin.  

25. dubna
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin

26. dubna
Workshop

k mezigeneračnímu poznávání
ZŠ Hauptova od 8.15 hodin

přednáška MUDr. R. Honzáka, CSc.
 od 14.00 hodin

6. května
Noc na Karlštejně

zbraslavské nastudování známé
 hudební komedie

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

7. května
Zbraslavská osma – jarní část

závod horských kol pro malé i velké starty 
od 14.00 v Borovičkách

7. května
Noc na Karlštejně

zbraslavské nastudování známé
 hudební komedie

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

14. května
Mach a Šebestová

činoherní pohádka na motivy známého 
Macourkova večerníčku

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

14. května
Narozeniny Karla IV.

kostel sv. Jakuba Staršího
od 16.30 hodin

rezervace vstupenek na
www.divadlozbraslav.cz

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

Bavič, moderátor, herec a zpěvák, 
který se proslavil díky pořadu Na stojá-
ka a soutěži X Factor, Michal Kavalčík 
alias Ruda z Ostravy, pobaví spolu 
s Milošem Knorem ve čtvrtek 12. květ-
na radotínské diváky svojí úspěšnou 
stand-up show Komici, s. r. o.  

Michal Kavalčík se věnuje herectví, 
moderování, hudbě a také jezdí se svý-
mi vystoupeními po klubech. Nejvíc ho ale 
baví improvizace a to, co okamžitě vzniká 
na scéně; kdy se nikdy neví, jak představení 
skončí, jak se bude vyvíjet a jestli bude velká 
legrace nebo jen takový klidný večer. Záleží 
to ale hlavně také na tom, jaké je publikum.

V roce 2005 se Michal zúčastnil konkurzu 
Na stojáka. Tam vznikl nápad s Rudou. S Mi-
lošem Knorem vystupuje zhruba od roku 
2008, kdy vznikla agentura Komici s. r. o. Do 
kin je připravován film Komici s. r. o.: e 

Ian Manook – Jerúldelger
Komisař Jerúldelger, rázný muž, jehož 

vychovali mniši ovládající bojová umění,
se ujímá dvou případů plných krutosti 

a násilí. Pátrání v hlavním městě 
Ulánbátaru, ale i v krásné a drsné přírodě 

ukazuje mnohé dávné tradice, ale také 
dnešní Mongolsko bez příkras: pozůstatky 

sovětského režimu, napjaté kontakty 
s Čínou, korupci, bídu,

nebezpečí nacionalistických bojůvek.
nakladatelství Kniha Zlín

Kate Atkinsonová – Bůh v troskách
Pokračování románu Život za životem 
(rovněž oceněné Costa Book Awards) 

obrací pozornost k Teddymu –
adeptu básnictví, pilotovi bombardéru RAF, 
manželu a otci – a sleduje ho na jeho cestě 

20. stoletím.
nakladatelství Argo

Eve Makisová – Tymiánové dopisy
Když Katerine zemře babička, zanechá jí 
krabičku na koření s arménsky psanými 
dopisy a deníkem. Katerine se vydává na 
Kypr, kde se setkává s mladým Arménem, 
jenž se jí stane průvodcem po minulosti 

i současnosti. Temné obrazy z období 
arménské genocidy a následné diaspory 

vyvažuje srdečný humor a postavy,
které přirostou k srdci.

nakladatelství Argo

Petra Dvořáková – Sítě
Tři příběhy o (ne)sebevědomí, o tom,
jak může nejistota a nízké sebevědomí 
ovlivnit náš život. Čím méně si věříte,

tím více jste ohroženi, stejně jako
Kristýna, Karolína a Naďa.

nakladatelství Host

PRO DĚTI
Vojtěch Otčenášek –

Dům pro myšku Elišku
Eliška není jen tak obyčejná myš,

živí se totiž zázračnou rostlinou, která 
prodlužuje život. A je zvídavá. Díky 

jejímu cestování se děti seznámí s řadou 
historických staveb z celého světa.  

nakladatelství Edika

Diana Mašlejová – Tajný cirkus
Zvídavá Bětka se spolu s mladším bráškou 
Cyrilem a rodiči vypraví na výlet do Paříže. 

V hotelu zjistí, že to je tajný cirkus, navíc 
jeden z nejlepších na světě! Ale úspěch 

přitahuje závist. A tak Bětka a ostatní musí 
cirkus zachránit! Vtipné a barevné ilustrace 

podtrhují pařížskou atmosféru.
nakladatelství Albatros

Kateřina Závadová –
Jak písmenka stromovala na bydláku
Pan Antonín a písmenko A nemají kde 

bydlet, domeček jim odplaval po řece při 
divoké jarní povodni. Naštěstí je léto,
a tak můžou stanovat. Zkusí spát pod 

širákem a nocovat v týpí s písmenkovými 
indiány, ovšem žádná sláva to není.

A tak si postaví dům v koruně stromu! 
nakladatelství Albatros

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, Praha – Zbraslav

tel.: 257 111 802-5
e-mail: knihovna@mc-zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz/knihovna

12. dubna
Odměny a tresty, důslednost

a hranice ve výchově
přednáška s besedou Mgr. Pavly Koucké, 

rezervace nutná, vstupné dobrovolné, 
hlídání 75 Kč/dítě
17.30-19.00 hodin

29. dubna
Čarodějnická stezka s Pexesem
tradiční procházka Borovičkami

pro malé i větší děti s rodiči,
stanoviště se zábavnými úkoly,

v cíli výtvarná dílnička,
buřty, představení

start od restaurace Kamínka 15.30 hod.

3. května
Toxické látky u vás doma

přednáška

7. května
 Montessori herna

více na www.pexeso.org

Ruda z Ostravy přijede do Radotína
Tour. Film bude možná taková dobrá tečka 
za Rudou z Ostravy a zakončí jednu herco-
vu životní etapu. Postupem času by se rád 
dostal na druhou stranu kamery.

Nenechte si tedy rozhodně ujít možná 
jedno z posledních vystoupení Komiků 
s ručením omezeným.
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Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

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

V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu 
nebo telefonní číslo a přiložte lehčí 
i těžší variantu sudoku s vyplněným 
jménem, adresou a tel. spojením. 
Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé. Výherci si svoji výhru 
mohou převzít na adrese redakce. 
Správná řešení zasílejte do redakce 
nejpozději do 30.4.2016

Řešení z minulého čísla

Jaroslav Bláha
Výpadová 215/9

Radotín

Jaroslava Pecharová
Zderazská 31/1

Radotín
Boris Diviš

Tunelářů 275
Zbraslav
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I když to tak venku úplně nevypadá 
a na jaro si nejspíš ještě chvíli počká-
me, je nejvyšší čas myslet na program 
dětí na letní prázdniny. Jinak se Vám 
může stát, že v dubnu s hrůzou zjistí-
te, že většina táborů je obsazená a na 
Vás zbylo jen nejisté místo náhradní-
ka. „První poptávky na ročník 2016 
jsme zaznamenali už na konci loň-
ských letních prázdnin a hned poté, 
co jsme v listopadu vypsali termíny na 
web, se nám přihlásilo několik zájem-
ců. Opravdu se nevyplatí příliš čekat, 
místa kvapem ubývají. Obzvlášť poté, 
co proběhnou jarní prázdniny, strhne 
se smršť s dotazy a přihláškami,“ říká 
Eva Sommerová z marketingu jazyko-
vé školy Channel Crossings.

Polovina míst 
v táborech na léto

je již obsazená

  Channel Crossings, Vrážská 238, Praha 5 - Radotín

„Naše jazykové tábory jsou v podstatě 
taková letní škola hrou,” uvádí Vítězslav 
Bican, ředitel jazykové agentury Channel 
Crossings, která již sedmou sezónu přichází 
s letním programem v podobě příměstských 
táborů a jazykových pobytů v zahraničí. 
„Příměstské tábory, které kombinují výuku 
angličtiny a od letoška i němčiny s pestrým 
programem plným her a výletů, jsou oblíbe-
nou alternativou klasického tábora. Rodiče 
oceňují hlavně to, že ráno mohou dítě při-
vézt, odpoledne vyzvednout, a noc už tráví 

Rozpis termínů příměstských táborů s jazykovou školou Channel Crossings:

doma v prostředí, které zná,“ dodává. 
„Na táboře jsem letos měla dvě děti, loni 

jedno. Líbilo se mi, že se program téměř ne-
opakoval – shodovala se snad jen příprava 
vlastní pizzy a to byl bezkonkurenční nápad, 
stejně tak jako místní minigolf. Děti byly moc 
spokojené a určitě se i něco naučily,“ hodnotí 
příměstský tábor s Channel Crossings paní 
Martina Kozická. „Velkým pozitivem je stálá 
komunikace v anglickém jazyce i úžasná 
vstřícnost pracovníků školy i lektorů,“ dodá-
vá Jana K. – maminka 11letého Tomáše.

Oblíbeným letním programem jsou letní 
jazykové kurzy v zahraničí. Většina z nich 
je určena pro děti od 7 do 17 let, některé 
programy nabízí i speciální kurzy pro vě-
kovou kategorii 16 až 20 let. Menší děti jez-
dí ve skupinách s česky mluvícím delegá-
tem, starší pak už samostatně. Vybrat si lze 
z destinací jako jsou Velká Británie, Irsko, 
Malta, USA, Kanada, Německo, Rakousko, 
Švýcarsko, Francie nebo Španělsko. Kromě 
výuky jazyka se mohou studenti těšit i na 
doprovodné aktivity, výlety a zajímavé 
exkurze. Po výuce je čeká pestrý program, 
který probíhá v mezinárodních skupinách.

Kurzy angličtiny ve Velké Británii s doprovodem českého delegáta

“Mému synovi se jazykový pobyt 
v Plymouth velmi líbil, učitelé ve škole 
byli kvalitní a probíraná témata zajímavá, 
každý den odpoledne byl jiný program. 
Ubytování bylo super a náhradní rodiče 
přátelští a fajn. Kuba se vždy odevšad 
domů těší, ale tohle bylo poprvé, kdy říkal, 
že by v Plymouth klidně další týden nebo 
dva zůstal. I nyní si stále píše s účastníky 
kurzu z jiných zemí a Kubova angličtina 
se určitě o trochu zlepšila.” Popisuje do-
jmy ze zahraničního jazykového kurzu 
syna Lenka Smažíková.

Nová produ kce  Musorgského 
mistrovského historického díla znovu 

svedla dohromady režiséra Richarda 
Jonese a dirigenta a uměleckého ředi-
tele Royal Opera House Antonia Pap-
pana. Původní autorova vize operního 
provedení Puškinovy hry o caru Borisi 
Godunovovi, který vládl v Rusku v le-
tech 1598 až 1605, byla pro vedení teh-
dejšího divadla Imperial příliš odváž-
ná. Proto musel Musorgskij zapracovat 
některé změny a nová verze opery byla 
nakonec uvedena v premiéře v ro-

Osoby a obsazení:
Boris Godunov: Bryn Terfel
Princ Shuisky: John Graham-Hall
Pimen: Ain Anger
Grigory Otrepiev: David Butt Philip
Varlaam: John Tomlinson
Xenia: Vlada Borovko
Xeniina sestřička: Sarah Pring
Fyodor: Emily Edmonds
Andrei Shchelkalov: Kostas Smoriginas

Kino Radotín uvede v neděli
24. dubna 2016 v 16.00 hodin
záznam opery z Royal Opera House 
v Londýně. Vstupné 300 Kč  (ZTP, 
senioři a studenti 250 Kč)

Modest Musorgskij
BORIS GODUNOV

Přijďte si i vy dopřát ve svém kině 
špičkový kulturní zážitek z předsta-
vení Royal Opera House, jedné z nej-
proslulejších operních scén světa.

Představení bude uváděno s českými 
titulky.

ce 1874. Mnoho kritiků však preferuje 
integritu původního originálu, a právě 
ten se rozhodl dopřát svým divákům 
v kinech po celé Evropě soubor lon-

dýnského Royal Opera House. V ti-
tulní roli je napjatě očekáván Bryan 
Terfel, jako lstivý princ Shuisky pak 
vystoupí John Graham-Hall a v roli 
tuláckého mnicha Varlaama se před-
staví John Tomlinson.

Tři velké hvězdy klasické hudby po-
prvé vystoupily společně v jeden jediný 
večer, a to na překrásném mnichov-
ském náměstí Königsplatz v Mnichově.

Mnichovské náměstí Königsplatz 
s elegantní architekturou je unikátním 
a malebným prostorem pro jakékoli 
vystoupení. Obzvlášť, když se na něm 
takhle vzácně potkají operní superstar, 

náměstí se pak přemění v operní dům 
pod širým nebem a vytváří atmosfé-
rou prostoupený prostor pro patnác-
titisícové publikum. Anna Netrebko 
se přidala k Jonasi Kaufmannovi 
a omasi Hampsonovi v kulturním 
srdci Mnichova na nezapomenutel-
ném večeru, kde zazněly árie, du-
ety A operní scény z děl Verdiho, 
Pucciniho, Giordana, Leoncavalla, 
Bizeta, Offenbacha, Lehára a dalších, 
navíc za doprovodu Janáčkova Filhar-
monického orchestru dirigovaného 
Claudiem Vandellim.

TŘI HVĚZDY V MNICHOVĚ 

Kino Radotín uvede v pátek
6. května 2016 ve 20.00 hodin
záznam koncertu. Vstupné 200 Kč

Účinkují:
sopranistka: Anna Netrebko
tenor: Jonas Kaufmann
bariton: omas Hampson
speciální hosté: Elena Zhidkova
& Ildar Abdrazakov
Janáček Philharmonic Ostrava

 Na úžasném záznamu vystoupení 
z roku 1967 se divákům v kinech 
představí mladý Pavarotti pod vede-
ním špičkového dirigenta Herberta 

von Karajana. Záznam Pavarroti 
zpívá Verdiho Requiem je dech berou-
cí ukázkou toho nejlepšího, co se kdy 
v klasické hudbě odehrálo. Diváci mají 
možnost si užít bezprostřední zážitek 
ze skladeb jako Dies irae nebo roz-

poznatelné Sanctus a další 
Verdiho nezpochybnitelné 
skvosty. Koncert se konal 
ve světoznámem operním 
chrámu La Scala na oslavu 
desátého výročí Toscaniniho 
smrti. Se stejnou produkcí 
pěvci s orchestrem a sborem 
vystupovali také v Moskvě, 
Montrealu, New Yorku a Mi-
láně. Záznam byl nahrán 
původně na 35 mm film 
a zachytil mladého Luciana 
Pavarrotiho zaskakujícího 
za Carla Bergonziho. Teď 
ho diváci v kinech po celém 
světě uvidí v úžasné digitální 
kvalitě obrazu i zvuku.

PAVAROTTI ZPÍVÁ
VERDIHO REQUIEM

Kino Radotín uvede v pátek
29. dubna 2016 ve 20.00 hodin
záznam koncertu. Vstupné 200 Kč

Program koncertu:
1. Introit and Kyrie 
2. Dies irae
3. Offertory
4. Sanctus
5. Agnus Dei
6. Lux aeterna
7. Libera me
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XXIII. ročník Memoriálu Aleše Hřebeského byl rozlosován
Během čtyřdenním maratonu se 

v 60 zápasech největšího turnaje v Evro-
pě představí hráči 21 týmů z 15 zemí.

Tradiční mezinárodní sportovní 
akce odstartuje ve středu 20. dubna! 
Galavečer Lakrosu a večerní exhibiční 
zápas je na programu v pátek, v sobotu 
se odehrají zápasy o umístění, semifi-
nále a od 20.00 hodin finále.

Nově se představí tým ze Švýcar-
ska a tým z Alberty, který tvoří hráči 
z oblasti Calgary. Turnaj slibuje opět 
účast hvězdných týmů Green Gaels 
z Toronta, Megamen Boston, obhájců 
titulu Pioneers z Vancouveru, domá-
cích Custodes, stále lepšících se hráčů 
z izraelského Tel Avivu, Turku Titans, 
Dublin Riggers, Bundeswehr Mnichov 
nebo istanbulských Sultans. Z do-
mácí špičky se zúčastní TJ Malešice 
a Jižní Město. Týmy byly rozlosovány 
16. března a prostřednictvím inter-
netové Custodes TV mohli losování 
sledovat hráči po celém světě.

Týmy se rozdělily do 7 skupin ze 
tří výkonnostních košů:

A: Pioneers (CAN), Istanbul Sultans 
(TUR), Polish Eagles (POL)
B: Green Gaels (CAN), Turku Titans 
(FIN), Helan Gĺr Lacrosse (SWE)
C: Goldstar Tel Aviv (ISR), TJ Malešice 
(CZE), Bats Bratislava (SVK)
D: Megamen (USA), Vienna Monar-
chs (AUT), Chocolax (SUI)
E: Bundeswehr Lacrosse (GER), Nova 
Scotia Privateers (CAN), Glasgow 
Cly desiders (SCO)
F: SK Lacrosse Jižní Město (CZE), London 
Knights (ENG), Deutschland Adler (GER)

G: LC Custodes (CZE), Riggers (IRL), 
Team Alberta (CAN) 

Turnaj začne 20.4 v 9.00 hod. zá-
pasem mezi německým Bundeswehr 
Lacrosse a skotským Glasgow Cly-
desiders. Slavnostní zahájení v 19.00 
hodin odstartuje v radotínské aréně 
XXIII. ročník Memoriálu Aleše Hře-
beského.

Všechny zápasy budou opět přenášeny 
po internetu. 

Více na www.ahmemorial.cz

Radotínský Sportovní Klub v loň-
ském roce úspěšně uspořádal historicky 
největší klubový turnaj v Evropě. Mož-
nost zahrát si před domácím publikem 
sobal světové úrovně byla pro většinu 
hráčů domácího týmu vrcholem jejich 
sportovní kariéry.

Po sezóně tak logicky řada dlouhole-
tých opor ukončila aktivní kariéru. Klub 

opustili většinou hráči tvořící kostru 
úspěšného týmu, který během posled-

ních deseti let vybojoval řadu medailí na 
domácí i mezinárodní sobalové scéně.

Jaro tak vítají radotínští sobalisté 
v obměněné sestavě, příležitost dostá-
vají mladší hráči a hráčky. Klub při 
této strategii postupného omlazování 
bude sázet na vlastní odchovance – ze-
jména v kadetských kategoriích má 
solidní líheň nových talentů. Tým 

kadetů dokonce 
v loňském roce 
ovládl pražskou 
soutěž, v níž za 
celý rok prohrál 
pouze dva zá-
pasy. V nadchá-
zející sezóně se 
po dlouhé době 
představí kadeti 
i kadetky rado-
t í nského sof t-
balového klubu 
v  ce los t át n ích 
soutěžích. Klub 
bude mít v mlá-

dežnických katagoriích ještě jednoho 
vyslance, a to nově se tvořící tým ju-

niorů, který bude ve své první sezóně 
především sbírat zkušenosti. 

Mladí sobalisté se na svoji první 
pořádnou konfrontaci s týmy z celé re-
publiky celou zimu poctivě připravují. 
Kluci se koncem ledna zúčastnili ha-
lového turnaje v pražských Bohnicích, 
kde se v silné konkurenci rozhodně 
neztratili a obsadili kvalitní šesté 
místo. Pro děvčata byl vrcholem zimní 
přípravy mezinárodní halový turnaj 
v Trutnově, kde zejména polské týmy 
disponovaly velkou fyzickou silou. 
Ani holky se však nezalekly a vybojo-
valy stejně jako kluci šesté místo. 

Celostátní sobalové soutěže mlá-
deže se hrají systémem turnajů. Na 
radotínském hřišti se místo jednoho 
velkého turnaje, který klub pořádal 
v loňském roce, odehrají turnaje hned 
tři. O své poháry tu budou hrát chlap-
ci a dívky do šestnácti let. Následovat 
je pak budou junioři. Legendy světové-
ho sobalu pálící homeruny daleko za 
hrazení našeho areálu v něm tak letos 
nahradí dravé mládí, které jednou 
možná bude odpalovat stejně tvrdě 
a daleko, nebo se třeba zařadí po jejich 
boku do Síně slávy... 

Sobalové mládí střídá legendy

17. dubna – 42. Memoriál Rudolfa Deyla 
od 14 hodin (areál závodiště otevřen 
již od 12 hodin)
24. dubna – 15. British Racing Green Day 
od 14 hodin (areál závodiště otevřen 
již od 12 hodin)
8. května – 68. Jarní cena klisen
od 14 hodin (areál závodiště otevřen 
od 12 hodin)
15. května – 95. Velká jarní cena
od 13 hodin (areál otevřen již od 11 hodin)

Nedělní dostihy
ve Velké Chuchli

Přijďte se podívat na tradiční fran-
couzskou hru. Náborový turnaj v pé-
tanque Jarní zelené koule se uskuteční 
na boulodromu v areálu plážového 
volejbalu RSK v ulici K Lázním v neděli 
17. dubna 2016 od 10.00 hodin.

Turnaj je vypsán pro tříčlenné 
týmy libovolného složení, které se 
utkají v první části tzv. švýcarským 
systémem. Ve finálové části se týmy 

utkají ve čtyřčlenných skupinách 
o výsledné umístění. Turnaj je určen 
pro všechny zájemce o tuto hru bez 
ohledu na věk, pohlaví a stupeň tré-
novanosti!

S ohledem na prostorové poměry 
nového boulodromu je stanoven ma-
ximální počet týmu na 12 (tj. počet 
hráčů na 36), startovné činí 60 Kč. 
Hra potrvá cca do 17.30 hodin.

Neseďte v neděli doma!

V sobotu 12. 3. 2016 se v Krkono-
ších ve Špindlerově Mlýně konalo  
SKI TRAB Mistrovství ČR ve skial-
pinismu 2016.

Na start se postavilo 80 závodníků ze 
všech kategorií a již od prvních metrů 
bylo jasné, že závod se pojede velmi 
rychle. V kategorii „Kadeti“ nádherné 
3. místo obsadil Tomáš Dybal, student 
Gymnázia Oty Pavla, který náročnou 
trať dlouhou 7,3 km s převýšením 
744 m zdolal za hodinu a 15 minut. 
Trať vedla velmi těžkým terénem, 
prudká a dlouhá stoupání se střídala 
se strmými sjezdy, ať už volným te-
rénem nebo po „rozbité“ sjezdovce. 
Blahopřejeme.

Bronzová medaile z Mistrovství ČR 
ve skialpinismu 2016

I v právě probíhající sezóně patří 
hráči oddílu TJ Sokol Radotín mezi 
špičku českého badmintonu.

Jakub Bitman, Bětka Bášová, Pavel 
Drančák jr. a Matěj Hubáček (v junio-
rech) jsou platnými členy reprezentač-
ních týmů České Republiky. 

Úprava systému mládežnických 
turnajů letos přinesla kromě změny 
ve věkových kategoriích také přesun 
republikových mistrovství na pod-
zim, což změnilo i plánování sezóny. 
Vrcholem její první poloviny jsou tak 
zejména celorepublikové turnaje, kde 
se pravidelně mezi prvními třemi 
umísťují radotínští hráči do 15 let Ma-
těj Hubáček, Pavel Synovec, Jonatán 
Šercl, Adéla Vacková, Katka Mikelová 
a Ema Staňková. Naprosto ovládli 
základní část pražského přeboru smí-
šených družstev – všechna družstva 
se kvalifikovala do podzimního Play 
Off, kde se bude hrát o titul Pražské-
ho přeborníka a o možnost startu na 
Mistrovství republiky. Výkonnostně 
se zlepšují i ti nejmladší; mezi ty nej-
lepší ve své kategorii se propracovávají 
hlavně Petr Hnilica a Tomáš Bláha. 

O dorost se radotínský badminton 
nemusí bát ani do budoucnosti, v ra-
dotínské hale trénuje okolo 70 dětí ve 
věku 7-15 let pod vedením 4 kvalifiko-
vaných trenérů a několika asistentů 
z řad starších hráčů nebo rodičů. 
Tréninky probíhají denně, dva dny 
v týdnu dokonce ve dvou blocích.

A dospělí? Letošní Mistrovství re-
publiky dospělých v Karviné přineslo 
oddílu 3 zlaté a 3 bronzové medaile, 
všechny v párových disciplínách. Ja-
kub Bitman se ve svých 27 letech stal 
ziskem 11 titulů jedním z nejúspěš-
nějších hráčů v historii českého bad-

mintonu. Letošní už sedmou výhru ve 
smíšené čtyřhře s Alžbětou Bášovou 
doplnil o 4. titul vybojovaný po boku 
Pavla Drančáka. Po delší době obnove-
ná dvojka tak potvrdila svou nominaci 
na Mistrovství Evropy družstev, kde 
nakonec muži vybojovali pěkné děle-
né 9. místo. Bronz si z Karviné odvezl 
Petr Hošek v deblu a mixu a premiéro-
vou medaili v soutěži dospělých vybo-
joval v deblu Michal Hubáček. 

Zlatí medailisté se stali oporou ex-
traligového týmu, který s přehledem 

vyhrál základní část soutěže a svými 
výkony, podpořenými posilami z Pol-
ska, se stal hlavním favoritem na ext-
raligový titul. Závěrečná kola Play-Off 
Extraligy se hrají právě v těchto dnech. 

A závěrem ještě jeden obrovský 
individuální úspěch – radotínský ro-
dák, zakladatel oddílu badmintonu, 
Ing. Mojmír Hnilica byl světovou bad-
mintonovou federací pověřen řízením 
celého badmintonového olympijského 
turnaje na LOH v Riu de Janieru ve 
funkci nejvyššího rozhodčího, tzv. 
„referee“ turnaje!

Badmintonová sezóna v plném proudu

Radotínské lakrosistky ovládly finále 
Česko-německého poháru proti DHC 
Hannover a zejména díky vynikající 
druhé půlce tohoto zápasu získaly trofej 
zpět do českých rukou.

V poháru se střetly tři nejlepší týmy 
z každé země. Už zápasy v základních 
skupinách byly velmi zajímavé a vy-

rovnané. V utkáních s „cizím“ soupe-
řem se i papírově slabší celky „kously“ 
a bojovaly. Girlz tak musely zlomit 
Hamburk, nasazený jako německá 
trojka, až v druhé půli, stejně tak čes-
ký SIS Flamingo kladl nečekaně tuhý 
odpor jak druhému českému soupeři 

ve skupině, Jižnímu Městu, tak ně-
meckému mistru z Hannoveru.

Radotínské Girlz si v zák ladní 
skupině poradily s Hamburkem 7:4  
a s Mnichovem v tuhé bitvě 5:4. Zvlášť 
v tomhle zápase excelovala radotínská 
obrana a tým skvělými zákroky podr-
žela brankářka Kateřina Dvořáková. 

M n ichov pa k 
v samém závěru 
otočil zápas pro-
t i  Ha mbu rk u 
a zajistil si účast 
v  s em i f i ná le . 
Z druhé sku-
piny postoupil 
f avor i z ov a ný 
Ha n nover  po 
v ý h r á c h  n a d 
Jižním Městem 
7:5 a nad SIS 

8:5. Jižní Město nakonec SIS Flamin-
go přehrálo 7:2 a nasměrovalo ho tak 
do zápasu o 5. místo.V něm Flamingo 
dlouho popotahovalo skóre na svou 
stranu, ale nakonec se z vítězství rado-
vali hosté z Hamburku.

„Německé“ semifinále začaly lépe 

Triumf lakrosistek obhájkyně loňského vítězství z Mni-
chova. Hannover ale dokázal otočit 
a nakonec vyhrál těsně 3:2. Semifinále 
mezi Girlz a Jižním Městem začalo 
náporem domácích, po dvou minu-
tách vedly 2:0. Pak ale trochu polevily 
a nechaly soupeřky vyrovnat. Ještě do 
přestávky si ale Girlz vybudovaly ná-
skok 6:2, který v druhé půli vyztužily 
ještě dvěma góly. Jižní Město se v zá-
pase o bronz s Mnichovankami také 
urputně tahalo, ale v poslední minutě 
Němky strhly vedení na svou stranu 
a získaly bronz.

Finále začaly lépe Girlz. Němky ale 
dokázaly vyrovnat a v poslední mi-
nutě první půle se dostaly do vedení. 
O to ale ještě před přestávkou přišly 
a v druhé půli je začal radotínský tým 
jasně přehrávat. Girlz Němky překo-
návaly v útoku a deptaly důslednou 
a aktivní obranou korunovanou 
výkony Kateřiny Dvořákové v bran-
ce. Druhou půli vyhrály radotínské 
hráčky hlavně zásluhou pěti gólů  ne-
zastavitelné Míši Srchové 8:0 a získaly 
cennou trofej. Míša Srchová vévodí 
tabulce střelců i kanadského bodování 
(11+1), Kateřina Dvořáková pak tabul-
ce úspěšnosti brankářek. 
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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

PRO RENOVACE BYTŮ A DOMŮ NABÍZÍME 
·� Instalaci vody a topení 
·� Termický solární ohřev vody, bazénu a přitápění 
·� Rekonstrukce koupelen 

Návrh • Demolice a odvoz odpadu  
Instalace vody a topení • Rozvod elektřiny  
Přizdívky, obklady, dlažby a malování 
Kompletace sanitárních zařízení • Úklid 

·� Zateplení fasád a malířské práce 
·� Sádrokartony - Půdní vestavby od A do Z 
·� Služby našeho architekta 

 

Strojní čištění opadů • Kamerový průzkum 
Tel. 773 874 099 

Volejte NONSTOP (noční příplatek) 
 

»  Zkušení řemeslníci 
»  Profesionální koordinace prací 
»  Pevná cenová nabídka 
»  Průběžná fakturace 

�
    SAK Radotín s.r.o.  •  Karlická 1407/39A  •  Praha 5 
                                  Tel. 257 812 160 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍMĚSTSKÉ JAZYKOVÉ TÁBORY
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

1. termín: 22. - 29.7. kurz AJ
     pro mládež 14 – 17 let s rodilou mluvčí       
2.  termín: 8.-12.8. děti 8 – 10 let, kurz AJ
     s rodilou mluvčí
3.  termín: 22.-26.8. děti 9 – 14 let,                

příměstský jazykový tábor
4. termín: 29.-31.8. děti 6 – 9 let, příměstský jazykový mini-tábor

 

» Intenzivní kurzy angličtiny pro dospělé
» Individuální výuka angličtiny po skypu se slevou
» Individuální výuka angličtiny, francouzštiny, němčiny
   a dalších cizích jazyků

» Překlady diplomových prací, příruček, brožur atd.
» Překlady z francouzského a německého jazyka
   do českého jazyka

Přihlášky a více informací na: www.anglictina-radotin.cz
email: verakunt@yahoo.com                tel.: 777 057 013

JS Angličtina Radotín, nám. Osvoboditelů 69, Praha 16 – Radotín

Letní kurzy angličtiny pro dospělé i děti
Dále nabízíme:

Překlady z anglického do českého jazyka a naopak
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HASICÍ PŘÍSTROJE, PLNĚNÍ CO2 
ŠKOLENÍ 
POŽÁRNÍ DOKUMENTACE 
HYDRANTOVÉ SYSTÉMY 
PREVENTIVNÍ KONTROLY
POŽÁRNÍ VÝZBROJ
PROTIPOŽÁRNÍ TĚSNÍCÍ HMOTY
U Starého stadionu 1
153 00 Praha 5 Radotín
tel.: 257 911 387

tel./fax: 257 741 069
mobil: 602 224 419
e-mail: hasic.servis@drofa.cz
www.drofa.cz

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


