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Křest CD přivítá nová scéna

Radotínští ušetří 600 tisíc korun

Jarní úklid 2012

Počty dětí na ZŠ
v Praze 16 rostou

Váš autorizovaný servisní
partner ŠKODA:

FEMAT, spol. s r.o.
Vrážská 1562/24a

153 00 Praha 5 - Radotín
Tel.: 800 400 497, 242 438 910

www.femat.cz

Jarní servisní prohlídka
od 19. 3. do 29. 4. 2012
pro Váš vůz ŠKODA
Začněte novou sezonu
s profesionální péčí a budete
celé jaro k nezastavení. 
Přijeďte s Vaším vozem
na jarní servisní
prohlídku ŠKODA.

ŠKODA Service
ŠKODA Orginální díly
ŠKODA Originální příslušenství

Vá ž en í  spo -
luobčané, tento 
sloupek by měl 
být věnován vše-
obecným téma-
tům týkajících se 
Prahy 16. Přesto 
většina kolegů 
ve svých komen-

tářích sklouzne do záležitostí, které 
řeší ve svých městských částech. 
U mne tomu dnes nebude jinak: 
Mnoho z Vás si povšimlo v minulém 
vydání NP16 konstatování o uzávěře 
ulice Josefa Houdka, hlavní a vlastně 
jediné příjezdové komunikace do Li-
penců. Příprava projektu trvala dlou-
há léta a spolu s rozšířením vozovky 
získáme nový vodovodní přivaděč, 
chodník a veřejné osvětlení po celé 
délce. Ten, kdo se celá léta kodrcal po 
záplatovaném povrchu a vyhýbal se 
chodcům a cyklistům, jistě potvrdí, 
že záměr je to krásný a pro dopravu 
nezbytný. Co jeho realizace ale přiná-
ší v dnešních dnech? Jak to tak bývá, 
jedna akce občas předběhne druhou. 
Proto dnes máme objízdnou trasu 
vedenu nezpůsobilou Jílovišťskou 
ulicí, jejíž celá rekonstrukce měla být 
dokončena před dvanácti lety. Měla 
být, ale není. Vzhledem k tehdejší 
neochotě jediného vlastníka oběto-
vat pár metrů přilehlého pozemku 
stáhl magistrát část nevyužité dotace 
a obnova byla ukončena v křižovatce 
Na Lhotkách. Vlastník následně, 
bohužel již pozdě, přece jen po-
chopil, jak blízkost inženýrských 
sítí ovlivní hodnotu jeho pozemku. 
Ustoupil a majetkové vypořádání je 
již dohodnuto. Zastupitelstvo tedy 
bláhově předpokládalo, že Jílovišťská 
dostane přednost a důstojná objízd-
ná trasa bude vybudována dříve, než 
dojde k uzavření Houdkovy. Zdroje 
města ovšem nejsou bezedné, a tak 
se do konce letošního října budeme 
rozčilovat nad mizernou kvalitou 
povrchu a bídnou průjezdností les-
ního úseku Jílovišťské, nad zbytečně 
naježděnými kilometry, odřenými 
zrcátky a pocuchanými nervy při 
vyhýbání se s autobusem. Až toto vše 
skončí a povezeme se po nové silnici, 
pak možná přijde ta pravá příležitost 
poděkovat zhotovitelské fi rmě za 
to, že původní termín odevzdání 
díla z února 2013 zkrátila právě na 
letošní říjen.

Příjemný vstup do jarních měsíců!

Nákupem elektřiny na komoditní 
burze ušetří Městská část Praha 16 více 
než čtvrtinu nákladů.

Jako jedna z prvních pražských 
městských částí nakoupil elektřinu 
na komoditní burze Radotín (Měst-
ská část Praha 16). Radnice sdružila 
plánovanou roční spotřebu spolu 
se zřizovanými školními a sportov-
ními zařízeními a dalšími subjekty 
do jedné centralizované poptávky 
1075 megawatthodin elektřiny v hla-

d ině n í zkého napět í .  Za místo 
nákupu zvolila Českomoravskou ko-
moditní burzu Kladno, která se se 
svými zobchodovanými objemy stala 
centrálním trhem s energiemi pro ve-
řejné zadavatele a tržním místem pro 
realizaci veřejných zakázek. Tímto 
krokem ušetřili radní městské po-
kladně více než čtvrtinu ze stávajících 
nákladů na pořizované energie.

Samotný nákup proběhl formou 
elektronické burzovní aukce 8. úno-
ra. V silně konkurenčním prostředí 

se podařilo snížit jednotkovou cenu 
elektřiny pro letošní a příští rok až 
na 1369 Kč/MWh, a to z původních 
průměrných 1724 Kč/MWh (bez DPH 
a bez dalších poplatků, například 
paušální platby za odběrné místo). 

„Při nakupovaném objemu dodá-
vek 1075 MWh elektřiny představuje 
dosažená celková úspora částku té-
měř 600 tisíc korun včetně DPH, což 
je výrazně více, než jsme si od nákupu 
původně slibovali. Pro rozpočet sa-

motné městské části 
to znamená náklady 
nižší o 385 tisíc ko-
run, dalších 99 tisíc 
ušetří naše mateřská 
š k o l a  a  s p o r t o v -
ní hala,“ pozname-
nává Mgr. Miroslav 
Knotek, 1. zástupce 
starosty. Sportovní 
c e n t r u m  R a d o -

tín spravující obecní areál nové -
ho stadionu ušet ř í 40 t isíc Kč , 
TJ Sokol Radotín 35 tisíc a Ivo Synek 
provozující stravovací zařízení pro 
místní seniory 37 tisíc Kč. 

Uvedenou nejnižší cenu v aukci 
nabídla a dodavatelem pro období 
od 1. dubna 2012 a konce roku 2013 
se stala společnost CENTROPOL 
ENERGY, a.s.

Ze všech možností daných záko-
nem o veřejných zakázkách zvolila 

Městská část Praha 16 vydává na 
dvou CD historicky první kompilaci, 
která je průřezem současné bohaté 
a pestré radotínské hudební scény. 
Křest proběhne v nově vybudovaném 
klubu v podzemí kulturního střediska 
za účasti Štěpána Raka, Petra Jandy, 
Jana Kalouska a dalších hudebních es. 

Na projektu, který vznikal od jar-
ních měsíců roku 2011 v nahrávacím 
studiu SOREA Miloše Rábla, přijali 
zcela zdarma účast vedle ryze ama-
térských interpretů i zástupci, kteří 
na profesionálním hudebním poli 
sklidili nejeden úspěch. A tak vedle 
skladeb světově uznávaného hráče 
na klasickou kytaru profesora Ště-
pána Raka je na CD nosičích slyšet 
například čistě amatérská big beatová 
formace Beer Sanatorium nebo ikony 

české rockové scény, jakými jsou ky-
tarový instrumentalista Petr Henych 
nebo hráč na bicí z legendární sku-
piny Olympic Milan Perout-
ka. Zazní rovněž úžasné 
fo l kové  h l a s y  Kvě t y 
Krejčové - Cádrové či 
Simony Löwy. 

Radotíňáci mnohé 
z interpretů dobře 
znají, jelikož v minu-
losti vystupovali na 
celé řadě kulturně spole-
čenských akcí, které připra-
vovala buď radotínská radnice, 
nebo některý z místních subjektů. 
„Chtěl bych všem interpretům a sku-
pinám bez rozdílu velice poděkovat za 
to, že přijali účast na tomto projektu. 
Jsem si zcela vědom, že to je z důvodu 

jejich společné lásky k hudbě a k mís-
tu, kde žijí,“ zdůrazňuje duchovní 
otec kompilace, starosta Mgr. Karel 
Hanzlík. „Moje velké poděkování 
směřuje i ke sponzorům a všem, 
převážně radotínským subjektům, 

kdož neváhali fi nančně přispět 
na vznik unikátního dvoj 

CD. Mnozí podporují 
radot ínské kulturně 
společenské projekty 
a různé podobné akce 
( ja ko t řeba  K n i hu 
o Radotínu) dlouho-
době i přes problema-

tičnost současných dní 
a ekonomickou recesi.“
Vyd á n o  bu d e  c e l k e m 

1000 kusů CD. Dílo spatří světlo 
světa začátkem dubna v rekonstruo-
vaných podzemních prostorách kul-
turního střediska, kde byla v únoru

Zápisy na školní rok 2012/2013 
proběhly na všech školách ve správním 
obvodu a potvrdily nastoupený trend 
posledních let. Největší podíl na ros-
toucím zájmu o školy na Praze 16 má 
nástup silnějších ročníků.

Hlavní nárůst žáků bude v příš-
tím školním roce na Základní škole 
v Radotíně. V prvním ročníku bude 
pět prvních tříd – tři s klasickou vý-
ukou a dvě s programem Začít spolu. 
Zatímco v klasických učebnách jsou 
pouze děti z Radotína, polovina dětí 
v projektu Začít spolu je přespolních.

Přestože letošní zima byla shoví-
vavější než ty předchozí, úklid ko-
munikací a veřejných prostranství je 
nutností. Jako každý rok jsou práce 
nejpečlivěji naplánovány ve dvojici 
velkých městských částí.  

V Radotíně jde tradičně o kombi-
naci generálního úklidu spojeného 
s vyklízením ulic a průběžného úkli-
du za běžného provozu, který probíhá 
již od února a je zaměřen hlavně na 
odstranění zimního posypu a psích 
exkrementů z chodníků. Tento režim 
potrvá do konce března. 

Čištění ve velkém bude probíhat 
v dubnu a květnu (od 5.4. do 17.5.), 

Absolvovali jste také nějaký 
ples z pestré nabídky, která i v le-
tošním roce byla opět opravdu 
bohatá? Plesy myslivců, sportov-
ců, maturitní plesy, bály zastu-
pitelstev, politických stran, akce 
všelijakých spolků a sdružení, 
reprezentační plesy podniků 
a samozřejmě někde i maškarní 
a karnevalové reje. Společenská 
část roku, tedy jeho první mě-
síce nám dopomohly, abychom 
po delším čase opět provětrali 
svoje večerní róby, plesové šaty, 
slavnostní obleky a  kostýmy. 
Pro některé z nás nastala tvrdá 
realita vypořádání se s nemilým 
faktem typu „Ty šaty opravdu již 
nedopnu nebo módní vlna mi 
neodvratně odplula někam do 
neznáma a moje šaty jsou vhod-
né pouze tak k návštěvě sklepa 
a ne společenského večera, kde 
bude celá řada známých“. Nás 
muže přeci jen tyto záležitosti 
nedokážou až tak vykolejit, ale 
ženy svolávají rodinnou radu, jak 
celou záležitost vyřešit. V mno-
hém případě my muži psycholo-
gický souboj nevydržíme, sáhne-
me do peněženky a vyšleme své 
nejbližší na honbu do obchodů 
a butiků za večerní toaletou a ke 
kadeřníkovi. Spokojenost je pak 
na všech stranách a nic nestojí 
v cestě zavelet k večerní zábavě. 
Pro některé z nás je to velice milá 
příležitost potkat se s celou řadou 
svých přátel, známých a kamará-
dů, se kterými se bohužel v hek-
tičnosti dnešních dní setkáváme 
sporadicky a nebo máme šanci 
s nimi prohodit jen nejdůleži-
tější slova. Proto mám podobné 
akce velice rád. Jestli se chystáte 
ještě na nějaký ples, přeji Vám co 
nejlepší zábavu v okruhu příjem-
ných společníků, uchu lahodící 
hudbu a zajímavou tombolu. 
Můžete si pak zabarvit modré 
políčko společenské akce.  



Velkoobjemové kontejnery v Radotíně

Nejčastější otázky

DOMÁCÍ NÁSILÍ
Třetí díl našeho seriálu dnes zodpoví 

otázku, co je nutné dělat v situaci akut-
ního ohrožení násilnou osobou v přípa-
dě domácího násilí. 

Při akutním nebezpečí je nutné při-
volat pomoc Policie ČR (tísňové volání 
158), případně záchranné lékařské služ-
by (linka 155) nebo pro obě tzv. krizo-
vou linku, která má číslo 112.

Problematiku domácího násilí upra-
vuje zákon č. 135/2006 Sb., který mění 
některé předpisy, které byly předtím 
platné a účinné. Při výše uvedeném 
postupu, kdy ohrožená osoba kontak-
tuje Policii ČR, může na místě dojít 
k vykázání násilné osoby ze společně 
obývané domácnosti. Toto ovšem musí 
posoudit policisté. Vykázání je považo-
váno za policejní úkon, a tudíž se proti 
němu nelze odvolat a nemá odkladný 
účinek. Proti vykázání lze použít jen 
specifi ckých opravných prostředků, 
jež ani tak nemají odkladný účinek, 
a vykázaná osoba je povinna se mu 
okamžitě podrobit. 

Vykazovaná osoba je oprávněna si 
na místě samém vzít nejnutnější věci 
osobního charakteru a místo opustit, 
ač se později může na místo ještě vrá-
tit. Ovšem za policejního doprovodu. 
Policie je povinna na žádost vykazo-
vané osoby ji poučit o tom, kde jsou 
možnosti ubytování apod. 

Vykázání trvá po dobu 10 dnů, které 
dá oběti čas na to, aby se připravila 
na další postup. Ten může společně 
zvážit a prokonzultovat s institucemi, 
které se domácím násilí zabývají. Tuto 
skutečnost mají policisté povinnost 
oznámit příslušnému intervenčnímu 
centru, které oběť kontaktuje a nabídne 
pomoc. Pokud se v místě bydliště zá-
roveň nacházejí nezletilé děti, tak tato 

informace putuje ještě k příslušnému 
orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

V případě, že se oběť rozhodne, že 
chce ukončit příkoří, které jí, případ-
ně dětem, násilná osoba způsobila, 
způsobuje a s největší pravděpodob-
ností způsobovat bude, může podat 
návrh k soudu. Ten při kladném 
rozhodnutí prodlouží vykázání ná-
silné osoby na další měsíc s tím, že 
vykázání může trvat nejdéle po dobu 
jednoho roku. 

Trestní oznámení jsou povinna 
přijímat všechna oddělení pořádkové 
služby Policie ČR, kriminální policie 
a vyšetřování okresního (nebo obvod-
ního) ředitelství Policie ČR a státní 
zastupitelství. Lze jej podat ústně do 
protokolu, písemně, doporučeně poš-
tou, osobním doručením do podatel-
ny. Vždy je nutné si vyžádat a uscho-
vat doklad o jeho podání! Vhodné je 
vyžádat si i vyrozumění o tom, jak 
bylo oznámení vyřízeno (např. v pí-
semném oznámení: „Žádám, abych 
byl/a vyrozuměn/a o tom, s jakým vý-
sledkem bylo moje trestní oznámení 
prošetřeno ve smyslu § 158, odstavce 2 
trestního řádu“). Bez tohoto výslov-
ného požadavku Policie ČR nemá ze 
zákona povinnost oznamovatele vyro-
zumět o výsledku svého šetření. 

Pro oznámení závažného domácího 
násilí (ohrožení zdraví a života, násilí 
na dětech, znásilnění apod.) existují 
specializované útvary služby krimi-
nální policie a vyšetřování. Případ 
oznámený přímo zde pak může být od 
počátku řešen diskrétně, kvalifi kovaně 
a především s ohledem na nutnost hájit 
oprávněné zájmy oběti závažného ná-
silného nebo mravnostního trestného 
činu.

Proč někteří podnikatelé nevydávají 
automaticky doklad o zaplacení zboží? 

Prodejce není povinen vydávat do-
klady o nákupu zboží automaticky. 
V zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, je v § 16 stanoveno: „Na 
žádost spotřebitele je prodávající 
povinen vydat doklad o zakoupení 
výrobku nebo poskytnutí služby 
s uvedením data prodeje výrobku 
nebo poskytnutí služby, o jaký vý-
robek nebo o jakou službu se jedná 
a za jakou cenu byl výrobek prodán 

nebo služba po-
skytnuta, spolu 
s identifi kačními 
údaji prodávají-
cího obsahující-
mi zejména jmé-
n o  a  p ř í j m e n í 
nebo název nebo 
obchodní fi rmu, 
případně název 
pro d áv a j í c í ho , 
jeho identifi kač-
n í č í s lo osoby, 
pokud zvláštní právní předpis nesta-
noví jinak.“

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné zase-
dání Zastupitelstva městské části Praha 16 
se koná ve středu 28.3.2012 od 17.00 hod. 
v radotínském Kulturním středisku, ná-
městí Osvoboditelů 44.
Děti do 10 let bez opencard. Původně 
avizovaná změna prokazování nároku na 
zvláštní ceny jízdného 0 Kč pro cesty po 
Praze dětí od 6 do 10 let se nekoná. I nadá-
le tak bude možné i u dětí mezi 6 a 10 lety 
věku prokazovat nárok na zvláštní ceny 
jízdného 0 Kč osobní průkazkou ověřenou 
jejím vydavatelem (právnickou osobou) 
se jménem, příjmením, datem narození 
a fotografi í dítěte. Může to být jak klasická 
průkazka PID vydávaná Dopravním pod-
nikem hl. m. Prahy, tak opencard s nahra-
nou průkazkou PID, ale i průkazka jaké-
hokoli dopravce v ČR nebo třeba průkaz 
sportovního klubu či zájmového kroužku. 
Jak je to u dětí s rozsahem a podmínkami 
nároku na zvláštní ceny jízdného 0 Kč? 
Děti od narození do 6 let (do dne předchá-
zejícímu dni 6. narozenin) jezdí zdarma 
v Praze i mimo Prahu s doprovodem oso-
by starší 10 let a nemusí nijak prokazovat 
věk. Děti od 6 do 10 let (do dne předchá-
zejícímu dni 10. narozenin) mají nárok na 
zvláštní ceny jízdného 0 Kč pouze v Praze 
a musí prokázat nárok osobní průkazkou 
ověřenou jejím vydavatelem (právnickou 
osobou) se jménem, příjmením, datem 
narození a fotografi í dítěte. Pokud nemají 
žádnou průkazku, platí poloviční jednot-
livé jízdné, přičemž mimo Prahu vždy 
platí poloviční jednotlivé jízdné. Děti 
od 10 do 15 let (do dne předcházejícímu 
dni 15. narozenin) mají nárok na zvláštní 
ceny jízdného 0 Kč pouze v Praze, přičemž 
se musí prokázat opencard s nahraným 
Dokladem o nároku na zvláštní ceny 
jízdného pro dítě od 6 do 15 let za 120 Kč. 
Pokud nemají opencard s Dokladem o ná-
roku na zvláštní ceny jízdného pro dítě 
od 6 do 15 let, ale mohou prokázat věk 
ověřenou průkazkou, platí poloviční jed-
notlivé jízdné. Pokud nemohou ani proká-
zat věk, platí plné jízdné. Mimo Prahu platí 
jízdné vždy.
Zrušena zelená linka. V rámci Odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy byla ke dni 1.2.2012 zruše-
na Zelená linka hl. m. Prahy. Nově mohou 
občané hlavního města Prahy využívat 
jako návazné kontaktní místo Pražské 
kontaktní centrum s kontaktním e-mai-
lem info@praha.eu a telefonním číslem 
12444. Lze využít také elektronický do-
tazník na webových stránkách na adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/zivot_
v_praze/prazske_kontaktni_centrum/
index.html.
Přísnější emisní norma pro dopravce. 
Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy 
upozorňuje dopravce na změnu podmí-
nek vydávání souhlasů k vjezdu do zóny 
zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 
6 t, zákazu vjezdu nákladních automobilů 
nad 3,5 t a zákazu vjezdu autobusů. Vozi-
dla musí od 1. ledna 2013 plnit nejméně 
emisní normu EURO 4. Pro další omezení 
negativních vlivů dopravy na životní pro-
středí v hlavním městě Praze bylo vydáno 
nařízení hl. m. Prahy č. 16/2010 „Integro-
vaný krajský program snižování emisí 
a zlepšení kvality ovzduší na území aglo-
merace Hlavní město Praha“. Podle tohoto 
nařízení mohou být od 1.1.2013 vydány 
souhlasy k vjezdu do obou zón - jak zóna 
zákazu vjezdu nákladních automobilů 
o celkové hmotnosti nad 6 tun, tak zóna 
zákazu vjezdu nákladních automobilů 
o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny a auto-
busů - pouze vozidlům, která splňují ales-
poň emisní normu EURO 4.  V uvedeném 
nařízení bylo stanoveno, že požadavek na 
splnění normy EURO 4 bude uplatněn 
do dvou let od vydání nařízení, takže 
provozovatelé byli o změně včas infor-
mováni. Regulace vjezdu těžkých náklad-
ních automobilů byla v Praze postupně 
zaváděna od začátku 60. let, a to nejprve 
v historickém jádru, postupně pak i v dal-
ších navazujících oblastech. V letech 2003 
a 2004 se rozšířila zóna se zákazem vjezdu 
nákladních automobilů s celkovou hmot-
ností nad 6 tun o oblasti ležící na území 
městských částí Praha 4 a 5. K poslednímu 
rozšíření došlo v roce 2006 v části Spoři-
lova. V užším centru Prahy byla v roce 
1999 vymezena zóna s časově omezeným 
zákazem vjezdu nákladních vozidel nad 
3,5 tun celkové hmotnosti. Plánky zón 
jsou k dispozici na stránkách Magistrá-
tu hl. m. Prahy www.praha.eu v části
Doprava, odkaz Automobilová.
            

Místní poplatek ze psů
Majitelé čtyřnohých miláčků musí do 

konce března zaplatit místní poplatek 
ze psů na tento rok. 

Sazba je pro jednoho psa v rodin-
ném domě stanovena na 300 korun, za 
druhého a dalšího 600 Kč. V ostatních 
bytových domech zaplatíte za jednoho 
pejska 1500 Kč, za druhého a dalšího 
potom 2250 Kč. Ti, co pobírají starobní, 
sirotčí, vdovský nebo vdovecký důchod 
bez dalších příjmů, uhradí 200koruno-
vý poplatek za jedno zvíře, za druhého 
a dalšího psího kamaráda 300 korun. 

Právnické osoby, které psa užívají 
k hlídání objektů a jež jsou zároveň 
vlastníkem objektu, uhradí za psa 
600 Kč, za druhého a dalšího 900 korun. 

Sazby a splatnost místního poplat-
ku ze psů stanovuje obecně závazná 
vyhláška č. 23/2003 Sb. hlavního 

města Prahy v platném znění. Popla-
tek je splatný bez vyměření předem, 
a to nečiní-li více než 600 Kč ročně 
nejpozději do 31. března každého ro-
ku. Činí-li více než 600 Kč ročně, ve 
dvou stejných splátkách, nejpozději do 
31. března a 31. srpna každého roku.

Obyvatelé Radotína mohou saz-
bu uhradit buď hotově na pokladně 
Úřadu městské části Praha 16, na 
nám. Osvoboditelů 21/2a, Praha - Radotín 
(přízemí, dveře č. 1) nebo poštovní pou-
kázkou či bezhotovostním převodem na 
účet vedený u České spořitelny, a.s. Praha, 
číslo 19-2000861379/0800. K identi-
fi kaci platby je nutno použít variabilní 
symbol přidělený správcem poplatku. 
Poštovní poukázky k úhradě do ter-
mínu splatnosti nejsou rozesílány. 

Pro odvoz a likvidaci objemného 
odpadu hradí hlavní město Praha při-
stavení přibližně 9000 velkoobjemových 
kontejnerů (VOK) o minimálním obje-
mu 9 m3 ročně. 

VOK jsou přidělovány městským 
částem podle počtu obyvatel s tím, že 
každá městská část jich má k dispozici 
minimálně 24 ročně, tj. jeden kon-
tejner každých 14 dní, jako prevenci 
vzniku černých skládek. Městské části 
samy rozhodují o stanovištích a ter-
mínech přistavení. Objemný odpad je 
ukládán na skládku směsného odpadu. 
Přistavení zajišťují Pražské služby, a.s. 
Kdy a kde budou kontejnery umístě-
ny v roce 2012 v Radotíně?
27.3.2012 – Hadravská + V Sudech 
(sběrný dvůr, „SD“), 
10.4.2012 – Prvomájová + V Sudech (SD), 

24.4.2012 – Na Rymáni + V Sudech (SD), 
22.5.2012 – Na Viničkách + V Sudech (SD), 
5.6.2012 – Ke Zděři + V Sudech (SD), 
26.6.2012 – Strážovská + V Sudech (SD), 
17.7.2012 – V Parníku + V Sudech (SD), 
31.7.2012 – Sídliště + V Sudech (SD), 
14.8.2012 – Safírová + V Sudech (SD), 
28.8.2012  – Živcová + V Sudech (SD), 
11.9.2012 – Hadravská + V Sudech (SD), 
9.10.2012 – Prvomájová + V Sudech (SD), 
23.10.2012 – Na Rymáni + V Sudech (SD), 
6.11.2012 – Na Viničkách + V Sudech (SD), 
20.11.2012 – Ke Zděři + V Sudech (SD), 
4.12.2012 – Strážovská + V Sudech (SD).

Ostatní městské části správního ob-
vodu Praha 16 informují o termínech 
přistavení prostřednictvím svých 
místních periodik nebo na webových 
stránkách.  

Radotínští ušetří 600 tisíc korun

Počty dětí na ZŠ v Praze 16 rostou

Praha 16 formu nákupu energií na 
komoditní burze proto, že se jedná 
o nejefektivnější způsob 
nákupu. „Jednoznačně se 
ukázalo, že jsme se vyda-
li správnou cestou. Nejde 
přitom jen o vysoutěženou 
cenu, ale rovněž o nízké 
administrativní náklady 
samotného nákupu a zpře-
hlednění dodavatelských 
a smluvních vztahů – de-
sítky smluv a jejich dodatků nahra-
dila jediná o šesti stranách,“ uzavírá 
Ing. Pavel Jirásek, tajemník Úřadu 
městské části Praha 16.

Nákupu elektřiny se oproti plánu ne-
zúčastnily další obecní organizace, zá-
kladní škola a technické služby, protože 

mají uzavřeny dlouhodobé kontrakty 
se stávajícími dodavateli. Z úspor se tak 
budou moci těšit až po další plánované 
aukci na období od roku 2014.    

Vedení školy po konzultaci se zřizo-
vatelem, jímž je Městská část Praha 16, 
tím projevilo jasnou podporu uvede-
ného školního programu. Ten se stal 
nedílnou součástí vzdělávacího plánu 
radotínské školy. „Nárůstem žáků ne-
bude výuka ovlivněna z hlediska pro-
storu, protože po dokončení přístavby 
získá škola jednu novou třídu a po 
přestěhování klubu do suterénu pří-
stavby i třídu druhou,“ uvedl zástup-
ce starosty Mgr. Miroslav Knotek, 

který má v gesci školství. 
Poprvé po delší době musela od-

mítnout  přespolní zájemce zbraslav-
ská škola. Třídy tak naplnila pouze 
místními dětmi. Důvodem je nedo-
statečná kapacita školy. 

Pro Velkou Chuchli a Lipence na-
stává nová éra. Obě v prvních třídách 
svých škol otvírají tzv. „paralelky“, 
tedy dvě třídy v ročníku.

Celkově ve správním obvodu Praha 16 
nastoupí do prvních tříd cca o 60 dětí 
více než v letošním školním roce.

Kontrola odhalila alkohol u mladistvých
Čtvrtého února okolo druhé hodiny v noci provedli městští strážníci společ-
ně s policisty namátkovou kontrolu diskotéky U Přístavu v ulici U Malé řeky 
na Zbraslavi. Zaměřili se hlavně na prodej a podávání alkoholických nápojů 
osobám mladším 18 let. Testovalo se pět jedinců a u dvou z nich byla dechová 
zkouška na přítomnost alkoholu v dechu pozitivní. Tyto osoby byly následně 
převezeny na místní oddělení Policie ČR do Radotína, aby zde mohl být případ 
dořešen. 
V hlavní roli opět alkohol
Jen o den později opět před druhou hodinou noční prověřovali příslušníci Měst-
ské policie další oznámení kvůli alkoholu. V lipenecké ulici Josefa Houdka se 
měl v osobním automobilu nacházet řidič pod vlivem této omamné látky. Hlídka 
při kontrole ulic nalezla dotyčné vozidlo zaparkované v ulici K Průhonu. Nachá-
zely se v něm dvě osoby. Při provedené kontrole na místě nedokázaly věrohodně 
prokázat svou totožnost a ani předložit doklady od vozidla. Následně proto byly 
i s vozidlem na místě předány Policii ČR k dořešení.
Feťák v akumulátorce
15. února v 8.00 hodin prováděli městští policisté kontrolu v objektu bývalé 
akumulátorky na náměstí Osvoboditelů v Radotíně. V těchto místech se totiž 
často zdržují osoby drogově závislé (jedná se o dnes již zbourané objekty, viz 
NP16 č. 2/2012 – pozn. red.). Onu únorovou středu tam nalezli mladého muže, 
narkomana. Po lustraci strážníci zjistili, že jde o osobu, která se nachází v data-
bázi hledaných osob. Muže si na místě převzala Policie ČR.
Vulgární bezdomovec zaútočil na strážníka
Téhož dne ve 20.20 hodin prověřovala hlídka Městské policie zdravotní stav 
bezdomovce ležícího na vlakovém nádraží Radotín. Poté, co byl muž probuzen, 
začal policistům vulgárně nadávat a následně na jednoho na jednoho z nich 
fyzicky zaútočil. Proti útočníkovi proto musely být použity hmaty, chvaty a na-
sazena pouta. Na základě vzniklého důvodného podezření ze spáchání trestného 
činu byla na místo přivolána státní policie a agresivní muž byl převezen na míst-
ní oddělení Policie České republiky. 



Jarní úklid 2012 Cena pro Proximu
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V soutěži vyhlášené Evropskou sítí pre-
vence kriminality pro rok 2011 na téma 
„Sport, věda a umění v prevenci kriminality 
dětí a mládeže“ opět získala národní cenu 
Proxima Sociale, o.s., která provozuje také 
Klub Radotín.

Zmíněná cena každoročně ohodnocuje 
nejlepší evropský projekt na poli prevence 
kriminality a podporuje výměnu zkušeností 
dobré praxe v rámci Evropské unie na zvo-
lené téma. 

Nejlepší projekty národního kola oce-
nili zástupci Ministerstva vnitra 7. února. 

Vítěz – občanské sdružení Proxima So-
ciale – se v projektu „Zdravý a kreativní 
volný čas“ orientuje na „sídlištní“ mládež 
ve věku od třinácti do devatenácti let. 
Pomocí zajímavých volnočasových aktivit 
získalo způsob, jak předcházet drobné 
kriminalitě mladistvých, experimentům 
s návykovými látkami, nudě, a v nepo-
slední řadě tak zajišťuje „dohled“ dospě-
lých osob nad neorganizovanou mládeží.
Tento vítězný projekt byl prezentován 
v rámci každoroční konference Best Prac-
tice pořádané EUCPN na konci minulého 
roku ve Varšavě.
POZOR!
Klub Radotín má novou otevírací dobu:
Pondělí, středa a čtvrtek 14.00-20.00 hod.

Vítěz – občanské sdružení Proxima So-

územní rozsah zůstává stejný jako 
v předchozích dvou letech, kdy se 
komplexně čistí oblast od Ametystové 
ulice po Výpadovou, resp. od Štěrkové 
po Týřovickou. Využita bude veškerá 
dostupná technika a zaměstnanci TS, 
zapojí se i nezaměstnaní smluvně za-
jištění z Úřadu práce hl. m. Prahy.

Přehledná mapa s barevnou legen-
dou bude umístěna na úřední desce 
v ulici Václava Balého i na webových 
stránkách www.praha16.eu.    

Stejně jako každý začátek jara 
bu d ou  k o mu n i k a c e  v e  s p r áv ě 
MČ Praha - Zbraslav uklízeny for-
mou blokového čištění, kdy v ulicích 
určených k úklidu bude sedm dní 
předem instalováno dopravní znače-
ní zakazující stání vozidel. Letos ale 
Zbraslavany čeká řada změn. „Oproti 
minulým létům se Odbor místního 
hospodářství, pod který od října 2011 
spadá i oddělení komunálních služeb, 
rozhodl, že přerozdělí okruhy tak, aby 
byl na čištění jednotlivých ulic dosta-
tek času a byl proveden jak úklid posy-
pového materiálu, tak ruční odstraně-
ní náletové zeleně z okrajů silničních 
obrub,“ uvedl pro Noviny Prahy 16 
Štěpán Vacek, DiS., vedoucí Odboru 
místního hospodářství zbraslavského 
úřadu. Počet okruhů se tak rozšířil 
z loňských devíti na letošních osmnáct 
(celkem bude uklizeno 92 ulic, což je 
cca 28 km vozovek). 

Další změnou je, že práce budou 
probíhat dvakrát týdně, a to vždy 

v úterý a ve čtvrtek (mimo dne svátku 
práce 1.5. a státního svátku 8.5. – v ty-
to dny se úklid přesune na následující 
den, tedy středy 2.5. a 9.5.). Do ulic 
bude nasazena veškerá technika 
MČ Praha - Zbraslav a pracovníci 
ručního úklidu. Přesný rozpis čištění 
naleznete i na www.mc-zbraslav.cz.

Další novinkou v systému úklidu na 
Zbraslavi je, že zametací stroj již od říj-
na 2011 s ohledem na počasí pracuje na 
úklidu ulic a chodníků denně a pomocí 
vysavače, který je součástí stroje, čistí 
pracovníci Odboru místního hospodář-
ství Zbraslav od pohozených odpadků, 
nedopalků či psích exkrementů.

Vedle čištění zajišťovaného měst-
skými částmi bude probíhat i úklid 
páteřn ích komuni kac í  ve sprá-
vě Technické správy komunikací 
hl. m. Prahy. V Radotíně to bude 
v úterý 3. dubna v ulicích Vrážská 
a Pod Klapicí, na Zbraslavi ve středu 
4. dubna v ulicích Elišky Přemyslovny, 
U Národní galerie a Žabovřeská.

A jak to bude v menších městských 
částech? Oproti předchozím rokům 
žádné zásadní změny, ve všech zajiš-
ťují činnosti vlastními silami a bez do-
pravních opatření. Zahájení zpravidla 
plánují na polovinu března. „Přímo na 
jarní úklid a čištění nemáme nikoho 
nasmlouvaného. Minulý rok jsme si 
nechali udělat několik nabídek, bo-
hužel náš rozpočet je dost malý. Úklid 
v naší obci obstarává pracovní četa, 
která má 3-4 zaměstnance,“ shrnuje 
za všechny Ing. arch. David Vokurka, 
zástupce starosty ve Velké Chuchli.

Harmonogram čištění komunikací s dopravními omezeními

Zbraslav (vždy 7.00 až 15.00 hod.) 
3. dubna (I.) – Opata Konráda, Cisterciácká, U Lékárny, Hauptova, Zbraslavské náměstí, 
Vladislava Vančury, Pod Špitálem
5. dubna (II.) – U Malé řeky, U Hudební školy, K Přístavišti, Kaškova 
10. dubna (III.) – Boženy Stárkové, K Interně, U Prádelny, V Bílce, U Klubovny
12. dubna (IV.) – Košíkářská, U Stárovny, K Havlínu, U Karlova stánku
17. dubna (V.) – Podéšťova, Pod Havlínem, Matjuchinova, Pod Urnovým hájem
19. dubna (VI.) – Romana Blahníka, Pod Špejcharem, Matjuchinova
(Elišky Přemyslovny – Žabovřeská)
24. dubna (VII.) – U Včely, Jaromíra Vejvody, Pirnerova, Pelzova, Jiřího Mašína,
Jaroslava Švehly, za Zbraslavankou
26. dubna (VIII.) – Žabovřeská, Karla Michala, Fuchsova, Tadrova
2. května (IX.) – Šůrova, Ottova, K Belvederu, Boženy Hofmeisterové, Na Plácku, 
Pod Chaloupkami, Pod Kamínkou, Pod Studánkou, Rašilovova, V Hluboké, Spojařů, 
Ke Dračkám, Pod Spravedlností, U Loděnice
3. května (X.) – Tunelářů (Tadrova – Vilímkova), Vilímkova
9. května (XI.) – Na Drahách, K Vejvoďáku, Kubínova, Šulcova, Staniční, Studniční, Lesáků, 
Pod Zatáčkou, Pod Vysílačkou, K Ubytovnám, Nad Dálnicí
10. května (XII.) – K Výtopně, Tunelářů (Svépomoci – Paškova), Svépomoci, Sulova
15. května (XIII.) – Za Opusem, Na Vrškách, Lipenecká, Ke Kyjovu, U Pumpy
17. května (XIV.) – Nad Starou pískovnou, Ke Kamínce, K Nové škole, Nad Kamínkou
22. května (XV.) – Zvonařská, Lomařská, Nezvalova, Pod Sirénou, Žofi e Podlipské, 
Nad Parkem
24. května (XVI.) – Na Královně, Zdeňky Nyplové, Gutfreundova, Výtvarnická
29. května (XVII.) – Hostošova, Jansenova, Nebeského, Nechybova, plácek Na Mlíčníku
31. května (XVIII.) – Pod Třešňovkou, K Mlíčníku, Meliorační

Po roce 1990 byla vápenka vrácena do rukou rodiny bývalých majitelů, která ji ve spolupráci s Hl. m. Prahou v závěru minulého století nechala 
zrekonstruovat. Cílem prací bylo zachránit dochované části vápenky. Dostavovalo se jen tam, kde bylo třeba zpevnit narušenou konstrukci 
(opěrné zídky, část klenby a vrcholové části komínů), tak, aby se nenarušil původní objem památky. Celkový dojem neruší ani blízká stavba, 
kterou Ing. Jahn rovněž zrekonstruoval a provozuje v ní ubytovnu, 
poskytující levné a příjemné ubytování uprostřed zeleně.

Kulturní památka č. 1691 
Pacoldovy vápenné pece 
je jako jeden z mála 
zachovaných podobných objektů evidována i Národním technickým muzeem. Stojí v údolí na konci Velké Chuchle, kde 
byla postavena kvůli možnosti těžby zdejšího vápence.byla postavena kvůli možnosti těžby zdejšího vápence.

Pacoldova vápenka ve Velké Chuchli

Podkladem stavby z druhé třetiny 19. století byl 
projekt dvojitých pacoldových vápenných šachtových 
pecí, které byly patentem profesora České techniky 
Jiřího Pacolda (1834-1907) a umožňovaly pálení 
netříděného vápence. V Chuchli jsou použity dvě 
dvojice těchto pecí.

V roce 1928 matka současného majitele 
Ing. Vladimíra Jahna zahájila dílčí 
modernizaci vnějšího příslušenství v té době 
již odstavených pecí (postaven byl např. nový 
výtah na zavážení vápence). Fotografie je 
z roku 1930, kdy byla vápenka po úpravách 
znovu uvedena do provozu.

Po válce se vápenka dostala do majetku bývalých Rudných dolů Ejpovice a bez údržby 
začala chátrat. Do devadesátých let 20. století se z vápenky dochovaly pouze dvě dvojice 
vypalovacích pecí. Vlastní vypalovací pec je masivní věžovitá stavba z lomového kamene, 
vyztužená zdivem z pálených cihel. Cihly jsou použité na nárožích, v klenbách a na 
římsách. Na vrcholu pece je dvojice omítnutých cihelných komínů.
Z obslužných a zavážecích lávek se dochovaly jen dvě dvojice kamenicky zpracovaných 
pískovcových konzolek – opěr.

Veškeré podklady, obrazové i textové, poskytl majitel vápenky Ing. Vladimír Jahn.Veškeré podklady, obrazové i textové, poskytl majitel vápenky Ing. Vladimír Jahn.
Současné fotografi e: Emil Souček

Radotín (vždy čtvrtek 7.30 až 15.00 hod.)  
5. dubna (I.) – Na Betonce, náměstí Osvoboditelů (mimo parkoviště před OD Albert, viz 
19. dubna), Na Výšince (po vlečku), Hadravská
12. dubna (II.) – Prvomájová, Vinohrady (včetně parkoviště u Prvomájové),
U Starého stadionu
19. dubna (III.) – Sídliště – úsek od parkoviště před poliklinikou ke Karlické, parkoviště 
před Správou obecních nemovitostí, náměstí Osvoboditelů – parkoviště před OD Albert
26. dubna (IV.) – Sídliště – úsek od ul. Na Viničkách ke konečné BUS MHD a dále zpět 
k Týřovické, Týřovická, parkoviště za zdravotnickým zařízením vč. příjezdu
3. května (V.) – Věštínská, Matějovského, Kraslická, V Parníku, Na Benátkách,
tzv. malá Výpadová (u DPS), U Jankovky 
10. května (VI.) – Pod Klapicí (slepá část), Slinková, Strážovská (po Ametystovou), 
Ametystová, Jaspisová, Achátová, Vykoukových, Grafi tová, U Vápenky, Býšovská, 
Čedičová, Štěrková (po Ametystovou)
17. května (VII.) – Tachovská, Josefa Kočího, Zbynická, Nýřanská, Horymírovo náměstí, 
Loučanská, Václava Balého



Křest CD...

dokončena nová klubová scéna na mís-
tě nevyužívaných sklepních prostor. 
Vzniklo tak další místo pro kulturní 
vyžití radotínských občanů – místo 
jako stvořené pro hudební koncerty, 
divadelní představení, výstavy či před-
nášky, ale třeba také pro uspořádání 
soukromé akce až pro 50 osob (viz 
Noviny Prahy 16 č. 10/2011). Úspěšná 
veřejná generálka se tu odehrála už 

3. března dětským představením Pe-
trpaslíkova divadla (podívejte se na 
vedlejší článek).

Co se v klubu chystá 
v nejbližší době?
Úterý 10. 4. (19.00) 
D i v a d e l n í  s p o l e k 
G a u d i u m ,  p r e m i -
é r a :  I v a n  D r a č :
Naznak líhají hvězdy
(výbor poezie ukra-
jinského básníka ze 
sbírek Dívčí prsty a Si-
cilská obrana)
Sobota 14. 4. (19.00) 
Divadlo DNO a  Š av-
g o č :  K d o p a k  
b y  s e  B o h a  b a r

(hospodský kabaret známého divadelní-
ka Jiřího Jelínka, tedy originalita, slovní 
hříčky, gagy, improvizace, skvělá zába-
va i pivo zaručeno!)
Středa 25. 4. (19.00) Divadelní spolek 
Gaudium: Tintili Vantili
(výběr z poezie Josefa Kainara v bri-
lantním podání tří radotínských he-
reček. Představení ověnčeno několika 
cenami) 

V prostorách herny, dříve rodinného centra Korunka, v Kulturním středisku Ra-
dotín v domě U Koruny se od září 2011 rozjelo mnoho programů pro rodiče s dětmi, 
které nabízejí různá občanská sdružení.

Programy si získaly své zájemce, a tak je téměř každý den v herně téměř plno. 
A na co všechno je sem možné zamířit?
Přehled programů jaro 2012
Baby signs – rozvíjím se – mluvte se svým dítětem dříve, než začne mluvit!

Znakování s miminky se zpěvem a hrou – možnost nahlédnout do duše dě-
ťátek, zjistit, co se jim líbí, co je zaujalo nebo s čím se chtějí pochlubit! Lekce 
se konají po 12 týdnů každou středu odpoledne 14.00-15.00 hodin. Připojit se 
můžete kdykoliv!

Více informací na www.anglictinaprodeti.net, telefon: 777 576 550 (Michaela)
Klub Montessori „Dům na vršku“, o. s. „Schody k nezávislosti“:

Učme se hrou – práce s pomůckami Montessori zaměřená na rozvoj smyslové-
ho vnímání, jazyková a matematická cvičení (obohacování slovní zásoby, rozvoj 
početní představivosti), nácvik praktických dovedností (práce s nejrůznějšími 
nástroji, miniaturními materiály, zapínacími rámy, těstem, vodou), pro před-
školáky grafomotorická cvičení: uvolňování partií důležitých pro psaní, nácvik 
pohybu ruky po papíře, obtahování, kreslení, vybarvování, nácvik držení psa-
cího náčiní.
Hrátky s angličtinou – pracovní listy, animované písničky, jednoduché příběhy 
v angličtině, hudební a pohybové aktivity (písničky s pohybem), nácvik základ-
ních frází, vycházky, část programu v herně, kino, divadla…
každý čtvrtek od 8.30 do 12.30 hodin
Více informací poskytne Kateřina Beranová, tel.: 775 910 380,
e-mail: kacka.beranova@montessori-klub.cz
Sdružení Andělky 
Pracovna Montessori pro děti od 1,5 roku, pondělí 9.30-11.30 hodin
Rytmika a tanečky nejen pro holčičky, úterý 16.00-18.00 hodin
Zpívání pro děti od 2,5 roku, středa 15.30-18.00 hodin
Více informací poskytne Petra Miterová, tel.: 731 475 481,
petra.miterova@andelky.cz 
Power jóga pro rodiče (s hlídaním dětí) každou středu od 10.00 hodin
Přihlášky a informace u lektorky Vlaďky Hlaváčkové 777 576 100,
vladka.hlavackova@klikni.cz

Jak „jede“ herna v Koruně

Tak jako v předcházejících osmi le-
tech zorganizovala i v tomto roce Měst-
ská část Praha 16 ve spolupráci s rado-
tínskou základní školou v době jarních 
prázdnin, tedy od 4. do 11. února 2012, 
lyžařský výcvikový zájezd.

Akce se zúčastnilo 33 převážně rado-
tínských dětí ve věku od 9 až do 17 let. 
Pobyt měly zajištěn již tradičně v pří-
jemném objektu v Krušných horách.

I přes citelně nízké arktické teplo-
ty, které sužovaly takřka celý ev-
ropský kontinent, probíhala denně 
výuka sjezdového lyžování zaměře-
ná na zdokonalování dovedností pod 
vedením lyžařských instruktorů, a to 
především na sjezdovkách blízkého 

 areálu v Novém Městě u Jáchymova 
(děti bydlely v chatě Lesanka v rekreač-
ní oblasti Mariánská), kde byly po celou 
dobu zájezdu velice kvalitní sněhové 
i technické podmínky. A to až do konce, 
kdy se uskutečnil slalomový závod o ce-
ny - ten byl hodnocen podle rozdělení 
do výkonnostních družstev. 

Během zájezdu si děti především 
v odpoledních částech dní užily mno-
ho her, které byly v závěru pobytu vy-
hodnoceny v rámci soutěže družstev 
(sněhová schovávaná, závody na klu-
zácích, turnaj ve stolním tenisu atd.). 
Nechyběly jim ani společenské večery. 

Celý týden se tedy více než vydařil - 
lyžařská výuka byla úspěšná, děti se 
nenudily - a hlavně se žádné z nich 
nezranilo, ani neonemocnělo. A co 
chtít víc!

Jaký byl „lyžák“?

V Lochkově se opět při-
pravuje akce zaměřená na 
výchovu a prevenci při po-
hybu cyklistů na vozovkách 
v městském provozu. Konat 
se bude 31. března od jedné 
hodiny v parku u sladovny.

M ě s t s k á  č á s t  P r a -
h a – L o c h k o v , 
TJ Sokol Lochkov a zdejší 
hasiči pro děti chystají 
dopravní hřiště, přednáš-
ky městských policistů 
a různé soutěže o ceny. 
Malí zvědavci budou mít 
možnost nahlédnout i do 
hasičských vozů. 

Zábavné odpoledne je pořádá-
no v rámci akce „Duben - měsíc 
bezpečnosti na silnicích“. 

Lochkovské kolmo

Kdy? Kde? V sobotu 3. března, kolem 
Koruny i uvnitř – už když děti s rodiči 
kolem třetí hodiny odpolední přicházely 
na sobotní divadlo, mohly zahlédnout 
tajemného muže - kouzelníka v černém 
plášti, posetém obřími růžemi, jak 
mlčky prochází Korunou a jejím okolím.

Při vstupu do Koruny potom bylo 
jasné, že se děje něco opravdu podiv-
ného: v chodbě zněla ponurá hudba 
a uplakaná Paní v Modrém dětem 
sdělila, že se jmenuje Táňa Princová, 
pracuje tady, ale před chvílí ji i její ko-
legyně z kulturního domu začaroval 
kouzelník a vzal jim klíč od velkého 
sálu. Takže divadlo bude, jen když jí 
děti pomůžou najít tři kolegyně a klíč.

A tak za pomoci dětí, rodičů a ma-
lých čertíků všichni šťastně vysvo-
bodili „Japonku“ na stromě, z níž se 
vyklubala paní Vlasáková, která jim 
prozradila, že k nalezení klíče i kole-
gyň potřebují najít čtyři růže z pláště 
kouzelníka. 

Při hledání růží děti objevily „Bílou 
paní na cimbuří“ kulturního středis-
ka. Ta se nejdříve styděla poprosit 

přítomné o splnění těžkého úkolu. Ale 
nakonec se ukázalo, že úkol tak hroz-
ný nebyl – každý/á musel políbit něko-
ho, koho má rád – líbalo se o sto šest. 
Z Bílé paní se vyklubala Dana Radová 
a další růže byla na světě. 

Posledním úkolem vedoucím k po-
slední růži a ke klíči od divadla bylo 
vysvobození „Princezny s červenou 
kokrhelí“ a kytarou. 
Zde všichni museli 
zazpívat známý hit 
v menší úpravě: Do 
Koruny cesta, jako 
žádná ze sta… Po-
vedlo se a čtyři růže 
vyměnili malí čertíci 
za klíč.

Největší překva-
pení ovšem přišlo 
na závěr – klíč nebyl 
od velkého sálu, kde 
se dosud d ivad lo 
hrálo, ale od úplně 
nové klubové scé-
ny, k terou zřejmě 
přičaroval tajemný 

Děly se „divné“ věci a nakonec hodný kouzelník. Takže 
děti se svými rodiči prošly tajemným 
sklepením za svitu svíček a najednou 
se před nimi objevilo krásné divadýlko 
a začala opravdová pohádka v podání 
Petrpaslíkova divadla.

Tímto se vlastně odbyla první gene-
rálka v nové klubové scéně, která je ve 
fázi posledních úprav a podle reakcí 
dětí i rodičů se povedla, a radotínští se 
mají již od dubna na co těšit. 

Všechny školy ve správním obvodě 
Praha 16 již rozhodly o době, v níž 
bude v tom kterém místě probíhat zá-
pis nových „frekventantů“ jednotlivých 
předškolních zařízení. Zde je přehled 
dat a hodin:
MŠ Praha - Radotín  
27. 3...............................9.00-17.00 hodin
http://radotinska-ms-
hastrmanek.webnode.cz
MŠ Nad Parkem Zbraslav
28. a 29. 3...................13.00-16.30 hodin
www.msnadparkem.cz
MŠ Matjuchinova Zbraslav 
28. a 29. 3...................13.00-17.00 hodin
vrácení přihlášek
4. 4............................13.00-16.30 hodin
www.ms-zbraslav.wz.cz
MŠ Velká Chuchle
18. 4..........................13.00 - 17.00 hodin
den otevřených dveří 
4. 4. a 11. 4...............15.00 - 16.00 hodin
www.skolka-chuchle.cz
MŠ Lipence
30. 3.............................13.00-17.00 hodin
www.skolkalipence.cz
MŠ Lochkov
2. 5...............................13.00-17.30 hodin

Zápisy do 
mateřských školLegendární japonský Fujirock fes-

tival 31. července 2011 je místem, kde 
režisér Adam Smith natočil unikátně 
pojatý fi lm Chemical Brothers: Don’t 
think, zachycující živé vystoupení kul-
tovní elektronické kapely  e Chemical 
Brothers z Británie.

Není to jen koncertní záznam – re-
žisér rozmístil na pódium i do davu 
dvacet kamer, fi lm nahrál ve špičko-
vém zvuku 7:1 Dolby Surround a nebál 
se zakomponovat vizuální výlety mimo 
časoprostor koncertu. Materiál natáčel 
na dvacet kamer umístěných nejen na 
pódiu, ale i přímo mezi fanoušky, tak, 
aby dokonale zachytily jejich úhel po-
hledu a emotivní reakce. Smith zároveň 
do záznamu dávkuje psychedelické vi-
zuály, které diváka ponoří do úchvatné 
atmosféry vystoupení.

„Chtěl jsem zachytit, jaké to je pro-
žívat živé vystoupení v samém srdci 
davu, přímo mezi fanoušky, a zároveň 
zkombinovat vizuální efekty, které 

používáme při koncertě, s materiálem, 
který jsme natočili během koncertu,“ 
popisuje svůj záměr režisér Adam 
Smith. „Film je zkrátka jeden velký 
psychedelický trip vyvolaný živou 
show Chemical Brothers,“ dodává.

Nemysli, nech to plynout

Anglické duo  e Chemical Brothers ve složení Tom Rowlands a Ed Simons, které 
vzniklo v roce 1992 původně pod názvem  e Dust Brothers, vydalo již sedm studiových 
desek. Několikrát získali ocenění Grammy a Brit Awards. Track Don’t  ink (Nemysli) 
doprovází oscarový fi lm Černá labuť.

Záznam jejich koncertu si můžete vychutnat v sále Kina Radotín (které je 
mimochodem jako jedno z mála vybaveno prostorovým zvukem 7.1) v sobotu 14. dubna 
od 20.00 hodin.

používáme při koncertě, s materiálem, 

Jedním z nejúspěšnějších projektů 
loňského festivalového léta, „Divadlem 
v hospodě“, se slavnostně otevře nová 
radotínská Klubová scéna Kulturního 
střediska U Koruny v sobotu 14. dubna 
od 19.00 hodin.

Představí se Divadlo DNO a Šavgoč 
s úspěšným kabaretem: Hospodin aneb 
Kdopak by se Boha bar? v režii Jiřího Je-
línka. Hrací prostor bývá přímo pod ba-
rem, základními pomůckami jsou pivní 
lahve, sklenice, půllitry, duše z kola.

Hospodský kabaret Hospodin je 
určen pro turné po českých hos-
půdkách a barech. Autoři hru méně 

náročnému publiku postupně při-
způsobují a z Bible vybírají jen ty nej-
známější pasáže (původní záměr měl 
prý intelektuálnější ambici).

Hospodin aneb Kdopak by se Boha bar? Trojic i  interpretů vévodí sám 
Jelínek – jeho herectví je bytostně autor-
ské, živelné a charismatické. I ve chvíli, 
kdy improvizuje, je opravdu pohotový, 
vtipný a v spoluhráčích má výbornou 
oporu. S Fe-érií o Kladně v podání 
divadla V.A.D  a Vlnou v podání  Tate 
Iyumni (které uvidíme na Radotínské 
Radosti) spojuje Hospodina princip 
hraní s divadelními konvencemi, chyt-
rá zábavnost a lehkost originálního 
autorského divadla. 

náročnému publiku postupně při-
Pokud se chcete opravdu dobře 

pobavit v krásném prostředí nové 
Klubové scény, rezervujte si vstupen-
ky (pro velký zájem) co nejdříve na: 
rezervacekskoruna@centrum.cz

Zbraslavské divadlo Jiřího Srnce a Rodin-
né centrum Pexeso zvou 19. března na dvě 
tragikomické jednoaktovky Václava Havla.

Oba kusy protkané pro Václava Havla 
typickými dějovými smyčkami a tématy 
slovní manipulace, lidského odcizení 
a přítomností alter ega samotného autora - 
disidentského spisovatele, budou ten večer 
k vidění v podání hostujícího profesionál-
ního divadla Rity Jasinské. 

Jeviště černého divadla se projednou 
změní nejprve v kancelář pivovarského 
sládka naplněnou pocitem intelektuální 
méněcennosti a poté v absurdně zařízený, 
přezdobený byt Věry a Michala, kde se bude 
demonstrovat ideální vztah, dítě, způsob 
života...

Audience & Vernisáž

19. března od 19.00 hodin,  délka před-
stavení je 1 hodina a 45 minut, rezervace 
vstupenek: zbraslav.srnectheatre@email.cz 
nebo divadlo@pexeso.org

Chcete sponzorsky přispět? Máte 
zajímavé nápady, jak akci obohatit? 
Volejte na telefon: 777 319 297
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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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Kočárky, autosedačky a výbavička pro miminko.

Obchod 600 m2

Věštínská 17, Praha 5 - Radotín

Věrnostní karta
dáme vám věrnostní kartu

na trvalé slevy 
v našem obchodě

Kontakt:
SAK Radotín s.r.o.
Karlická 1407/39A
fax: 257 911 177
e-mail: info@sakradotin.cz
www.sakradotin.cz

NEVÁHEJTE a BUĎTE SOLÁRNÍ!
V dubnu minulého roku jsme zveřejnili článek o termických solárních zařízeních na ohřev teplé užitkové vody, bazénu a přitápění. S radostí mohu 

konstatovat, že se našla spousta zájemců o tuto technologii a dokonce mám to potěšení oznámit, že bylo vyhověno všem zákazníkům z Prahy, kteří 
požádali o dotaci v programu ,,Čistá energie Praha.“ Částku, která jim byla přidělena, získali zcela nebyrokraticky a velmi rychle. Jeden ze žadatelů 
měl hotovost na svém kontě již během šesti týdnů od podání žádosti. Jak už jsem posledně zmiňoval, možnost dotace měli i zájemci, kteří vyměnili 
kotel na tuhá paliva za plynový, nebo elektrický. Rovněž tak Ti, kteří vyměnili klasický plynový kotel za  plynový -  kondenzační. Ještě bych chtěl 
podotknout, že více než polovina zájemců o solárně termický systém s kterými jsem hovořil, pravděpodobně z důvodu vysoké ceny od svého  záměru 
upustila. Z tohoto důvodu jsme s mými kolegy zvážili možnosti a usoudili, že nabídneme zájemcům jedno nevšední řešení.

Vypracovali jsme koncept zcela funkčního, ale pro montáž docela jednoduchého, solárního systému na ohřev TUV ve stylu stavebnice. Náš technik 
vysvětlí na místě způsob montáže a během prací osobně přijede a poradí. V případě komplikací, nebo nezdaru, za předem domluvenou odměnu 
rozdělanou akci dokončí. Cena solárního ohřevu TUV pro tříčlenou domácnost je  35 000,- Kč. V této položce není obsaženo 14 % DPH,  propojovací 
potrubí  mezi  kolektory a solárním zásobníkem, upevnění kolektorů a nemrznoucí solární kapalina. Naší povinností, která je součástí paušální ceny, 
bude  napuštění systému solární kapalinou a uvedení celého zařízení do provozu. V případě netěsnosti nebo závad způsobených zákazníkem 
chybnou montáží, budou tato místa opravena v hodinové sazbě, která bude předem dohodnuta.

Takže  -  neváhejte a připravte se již nyní na solární sezónu 2012. Objednávky do konce března budou cenově zvýhodněny.                                      
                                                                                                                                                                                                                                      Ivan jandečka

TOPENÍ – VODA – PLYN

Poskytujeme tyto služby:

Provozní doba:
Po-Pá: 8:00-17:00
So: dle dohody

Kontakt:
Žabovřeská 1530,
Praha 5 - Zbraslav

Tel.:   257 220 152
Mob.: 776 315 825
E-mail: info@bendapneu.cz
www.bendapneu.cz

● přezutí
● vyvážení
● kontrola tlaku
● mytí pneumatik,
   alu a ocelových kol

● opravy pneu včetně průrazů
● uskladnění pneumatik
● dezinfekce a plnění klimatizací
● rychloservis
● čištění interiérů
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(staré) Sídliště 1082
153 00 Praha 5 - Radotín

tel.: 723 603 807
www.trikolka.cz
poblíž zdravotnického střediska
konečná BUS 244

Jízdní kola: 
Dětská 12˝- 24˝ + odrážedla
Horská 26˝ + 29˝
Trekkingová
CITY i s torpedem
Oblečení, doplňky,
motorizace vč. variant
AUTHOR SPORT LADY

Elektrokola CYCLESTAR
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Vychází 15.3.2012. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 16.4.2012.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 30.3.2012. 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. 

Informační měsíční periodikum pro 

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

Nabídka volných kancelářských prostor
k pronájmu za výhodnou cenu
v přízemí třípodlažní budovy, 

možno telefon a internet.
volné od 1.2.2012
Zbraslav - Elišky Přemyslovny 380

S U B T E R R A a.s.

Info: p. Jaroslav Žoudlík, tel.: 244 063 123 - 602 449 811
e-mail: jzoudlik@subterra.cz

Zednické a obkladové práce
• rekonstrukce bytových jader
• rekonstrukce rodinných domů
• ploty, zámkové dlažby
• štuky
• fasády
• jiné zednické práce

777 171 206
Petr Kučeratel:

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací

INSTALATÉRSKÉ POTŘEBYINSTALATÉRSKÉ POTŘEBY
Vinohrady 62, Radotín, tel.: 733 543 453, kucma@atlas.cz, www.kucma.cz.

OTVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 8-12, 13-16 hodin

Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,
rekonstrukce bytů a domů, připojení plynových kotlů a spotřebičů.

OTVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 8-12, 13-16 hodin

Vinohrady 62, Radotín, tel.: 733 543 453, kucma@atlas.cz, www.kucma.cz.

Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,
rekonstrukce bytů a domů, připojení plynových kotlů a spotřebičů.

Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,

Firma KUCMA dále nabízíFirma KUCMA dále nabízí
výrobu kontejnerových stání
Firma KUCMA dále nabízí
výrobu kontejnerových stání

• příjem zakázek
• plastové rozvody
   vody
• měděné rozvody
• kanalizace
• PVC odpady
• instalační materiál

• bojlery
• keramika
• baterie
• koupelnové doplňky
• umyvadla
• vany a sprchové
  vaničky

• bojlery
• keramika
• baterie
• koupelnové doplňky
• umyvadla
• vany a sprchové
  vaničky

• příjem zakázek
• plastové rozvody
   vody
• měděné rozvody
• kanalizace
• PVC odpady
• instalační materiál

KUPON NA 20 % SLEVU NA JAKÉKOLIV JÍDLO PRO CELÝ STŮL

Platnost od 1.1.2012 do 31.3.2012

České a mexické speciality



Aktuální nabídka
vozidel Hyundai

Podrobné informace o vozech jsou
na www.hyundai-nubocar.cz,
vozy bez čekání, skladové vozy.
Nabídka platí do vyprodání zásob.

i30 5HB 1,4i Trikolor Plus    88.890,-     245.000,-i30 5HB 1,4i Trikolor Plus    88.890,-     245.000,-
i30 kombi 1,4iTrikolor Plus  95.890,-     258.000,-
ix35 CRDi 1,7 4x2                100.000,-    479.990,-

vozidel Hyundai
Nová i30 již v prodeji
od 289 990,-

Zveme Vás na předváděcí jízdu!

Otev�eli jsme nové centrum �pi�kové estetické dermatologie vybavené 
nejmodern�j�ími léka�skými p�ístroji, se kterými pracují �pi�koví 
léka�i v oboru.

Více informací naleznete na na�em webu .

Jsou pro Vás p�ipraveny VIP slu�by v p�íjemném
prost�edí, kde se Vám bude ur�it� líbit. Výb�r o�et�ení
cílen� pro Va�i problematiku.

Provozní doba je p�izp�sobena Va�im 
pot�ebám b�hem celého týdne od 8 do 20 hod.
a i déle  nebo b�hem víkend� dle dohody.

Mo�nost parkování v areálu centra. 
P�ij�te se podívat.

Najdete nás v Praze 5 na Zbraslavi, ulice K Vejvo�áku 1359, tel.: 775 233 220 a  251 010 779

 
 (Vrážská 1534, Praha 5 – Radotín, hned vedle vlakového nádraží) 

	!!!!		NEKALÉ		PRAKTIKY		NEVEDEME	!!!!	
N a b í z í m e 

oblečení a obuv pro turistiku, sport a volný čas, vybavení pro turistiku, kempování a stanování 
funkční prádlo i pro děti do zimy i tepla 

! ! ! ! NOVĚ  JSME PRO  VÁS  PŘIPRAVILI ! ! ! ! 
- BAZÁREK 

Je možno dát do komisního prodeje funkční prádlo po Vašich malých ratolestech 
                                                         - POTŘEBY PRO MYSLIVCE A RYBÁŘE 

(prádlo, ponožky, batohy a časem i více) 
Více informací v naší prodejně nebo na na nových internetových stránkách kde najdete aktuality 

www.turisticky-matros.cz 

TĚŠÍME  SE  NA  VAŠI  NÁVŠTĚVU 

Pro provozovnu Zdravotních 
potřeb v Praze 5 - Radotín 
hledáme zaměstnancena 
pozici asistent/ka prodeje. 
Požadujeme: SŠ, základy 

práce na PC, alespoň 
minimální zkušenost 

s prodejem. CV posílejte 
na adresu:

 nebo telefonicky na: 
info@zdrapohorackova.cz,

603/377 817.



    VIDEOSTUDIO
                 PÁTEK

603 277 383, 257 811 063 / Radotín

PŘEPISY

SKENOVÁNÍ

SLUŽBY

 ●  rodinného videa všech formátů
         na DVD
 ●  starých filmů 8 mm, 9,5 mm, 16 mm
       na DVD a HDD

 ●  diapozitivů, negativů a fotografií

 ●  kamera, foto, střih

www.studiopatek.cz
Objednejte si ji hned pouze za 404 Kč na: www.dianetika.cz

knihy.praha@dianetika.cz, tel.: 776 001 888

DIANETIKA
Moderní věda o duševním zdraví

CO OVLIVŇUJE VÁŠ ÚSPĚCH V ŽIVOTĚ?
CO ČLOVĚKU BRÁNÍ V TOM, DOSAHOVAT CÍLE?

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT, ABY SE VÁM PŘÁNÍ SPLNILA?

 Toto je kniha pro všechny ty,
kteří chtějí v životě dosahovat
cílů a splněných přání.

Zkušenost čtenáře: 
Díky Dianetice jsem
se zbavila bolesti kloubů
a problému s oteklými
nohami navždy.
Taky jsem o hodně
úspěšnější a mám pořád 
dobrou náladu.
A to ještě nejsem u konce:-).
Zuzana L.

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907

V březnu akce 1+1 zdarma!

Při březnové návštěvě našeho 
kosmetického a estetického centra 
He-Wa získáte další službu v ceně 
Vašeho zvoleného ošetření navíc 

zdarma. Můžete podstoupit kosmetické ošetření a další 
máte navíc, nebo již investovanou částku použijete na jiný 
zákrok a rozdíl ceny doplatíte. Podmínkou je využít tuto 
službu 1+1 v měsíci březnu. Akce se vztahuje na kos-
metické služby, hubnoucí procedury, neinvazivní liftingy 
i laserové ošetření. Akce se nevztahuje na „balíčky“ služeb.

Na první jarní den 20. 3. 2012 pořádá He-Wa Esthetic 
Medical Care Den otevřených dveří. Na jaře odkládáme 
nejen kabáty, ale i nadbytečné kilogramy a nevzhledné 
bochánky schované pod nimi. I naše pleť potřebuje 
omlazení k jarní svěžesti. Chcete vědět jak na to? Máte 
ostych o svém nedostatku mluvit? Spolu s našimi odborní-
ky můžete svůj problém konzultovat zdarma v rámci akce 
Den otevřených dveří. Nebojte se udělat změnu, která Vás 
po zimě opět rozhýbe.

Přijďte se podívat.

Adresa: Praha 5 - Zbraslav, K Vejvoďáku 1359 
tel.:+420 775 233 220 a +420 251 010 779. 
Více informací naleznete na našem webu www.he-wa.cz
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SPOLEČNOST PURUM S. R. O. SE ZAMĚŘUJE NA NAKLÁDÁNÍ
S NEBEZPEČNÝMI ODPADY A SOUČASNĚ NABÍZÍ I ŘEŠENÍ 

KOMPLEXNÍHO ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.
SPOLEČNOST PROVOZUJE ŘADU ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU,

RECYKLACI ČI ODSTRANĚNÍ ODPADŮ.

Společnost zahájila realizaci projektu
„Vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců

společnosti Purum s.r.o. a partnera“,
r.č. CZ.2.17/1.1.00/34210.

Cílem projektu je inovovat systém vzdělávání a realizovat program
dalšího vzdělávání pro zaměstnance společnosti Pururm s.r.o.

a partnera ECOLOGY SERVICES, a.s. ohrožené na trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a rozpočtem hlavního města Prahy.

Tančíte rádi?
Tančete s námi…

www.sandra96.cz
Moderní tance, mažoretky, hip-hop,
roztleskávačky, standardní tance,

břišní tance pro dívky od 4 do 15 let
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INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,

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

153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868

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



Kino Radotín, Na Výšince 4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.praha16.eu/kino

16. 3. 17.30 Rio 3D USA                                                                                120 Kč
 Animovaný příběh vzácného papouška jménem Blu, který žije na malém 

městě se svojí paničkou Lindou.
 20.00 Artist FR  Oscar 2011                                                                      90 Kč
 Film o hvězdě němého fi lmu 30. let a jeho vnitřním boji - přijmout nebo 

nepřijmout výzvu zvuku – Jean Dujardin, Bérénice Bejo
17. 3. 17.30 Street Dance 3D GB                                                                     90 Kč
 Historicky první 3D fi lm, který je inspirujícím a vzrušujícím výletem po 

scéně street dance – Rachel McDowall, Charlotte Rampling
 20.00 Probudím se včera ČR                                                                110 Kč
 Sci-fi  komedie, v níž je možné se vrátit do studentských let -

Jiří Mádl, Eva Josefíková
18. 3. 16.45 Lazebník Sevilský záznam opery z MET ( viz str. 10)               300 Kč
                                                              ZTP, důchodci, studenti 250 Kč
20. 3. 17.30. Pod sluncem tma ČR                                                                    80 Kč

 Dokumentární fi lm sleduje naprosto otevřeně a s vtipem prolínání
různých světů a úskalí rozvojové pomoci – režie: Martin Mareček 

 19.30 Válečný kůň USA                                                                        120 Kč
 Příběh o chlapci Albertovi a jeho milovaném koni na pozadí první
                                    světové války – režie: Steven Spielberg, Oscar 2012 – 6 nominací
21. 3. 17.30 Probudím se včera ČR                                                                110 Kč
 20.00 Zkrat USA                                                                                     90 Kč
  Akční thriler o agentce, která se stane terčem zabijáků – Michael 
 Douglas, Gina Carano
22. 3. 17.30 Probudím se včera ČR                                                                110 Kč
 20.00 Meruňkový ostrov SR                                                  80 (RFK 50) Kč
 Romantická drama o tom, kolik mužů může skutečně milovat jedna 

žena – Szidi Tobias, Attila Mokos
23. 3. 17.30 Megamysl USA 3D                                                                          110 Kč

 Animovaná rodinná sci-fi  komedie o roztomilém miminku z vesmíru
                   a jeho patáliách na Zemi.

 20.00 Lidice ČR                                                                                      90 Kč
 Velkofi lm plný emocí, o obyčejných lidech z Lidic, kteří se náhodou při-

pletli do cesty dějinám – Karel Roden, Zuzana Fialová
24.3. 17.30 Jack a Jill USA                                                                             100 Kč
 Komedie o tom, že sourozenec, a ještě k tomu dvojče, nemusí být vždy to 

pravé „ořechové“ – Adam Sandler, Al Pacino, Katie Holmes
 20.00 Válečný kůň USA                                                                        120 Kč
27. 3. 17.30 U 2 – záznam koncertu 3D                                                        150 Kč
 Výběr nejznámějších skladeb skupiny.
 20.00 Miláček GB                                                                                 110 Kč
 Volné zpracování známého románu Guy de Maupassanta z prostředí 

Paříže v 19. století – Robert Pattinson,Uma  urman 
28. 3. 17.30 Děti moje USA (viz strana 10)                                                  100 Kč

Drama nominované na Oscara o složité cestě otce k vlastním 
  dětem, které zůstaly bez matky – George Clooney, Mary Birdsong 
. 20.00 Přepadení Francie                                                                        80 Kč

 Akční thriller na základě skutečnosti o únosu letadla ozbrojenou islám-
skou skupinou GIA v roce 1994 – Jean Jacques Hertz

29. 3. 17.30 Hněv Titánů 3D USA                                                                 130 Kč
                  Dobrodružná podívaná o boji mezi bohy z Olympu a Titány,
                  kteří se snaží ovládnout svět – Sam Worthington, Liam Neeson

 20.00 Okresní přebor – poslední zápas Pepíka Hnátka ČR                110 Kč
 Film na motivy televizního seriálu o muži, pro kterého je fotbal víc než 

život – Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý 
30. 3. 17.30 Na vlásku 3D USA                                                                     130 Kč
 Animovaná rodinná pohádka o dívence s dlouhými vlasy a banditovi,
 který ji chce zachránit, plná kouzelných efektů a hudby.
31. 3. 17.30 Okresní přebor – poslední zápas Pepíka Hnátka ČR                110 Kč
 20.00 Hněv Titánů 3D USA                                                                 130 Kč
3. 4. 19.00 Bohémský život – fi lmový klub FIN (viz str. 10)        100(RFK 70) Kč
4. 4. 17.30 Láska je láska ČR                                                                          90 Kč
 Úsměvná, laskavá komedie o tom, že láska kvete v každém věku bez 

rozdílu pohlaví – Petr Nárožný, Eliška Balzerová
 19.30 Černobílý svět USA (viz str. 10)                                                100 Kč
 Film nominovaný na 4 Oscary o životě černých chův v amerických
 rodinách v 60.letech – Emma Stone, Viola Davis, Sissy Spacek
5. 4. 17.30 Divoké safari (předfi lm Prokletý hrad) 3D Belgie                     100 Kč
 Dokumentární fi lm o Africe a legendární Velké Pětce (slon, bůvol, 
 nosorožec, leopard, lev) –  režie: Ben Stassen
 19.00 Titanic 3D USA                                                                          150 Kč
 Byl obrovský, luxusní, nepotopitelný. 14.4.1912 šel ke dnu
 – režie: James Cameron, hrají: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet
6. 4. 17.30 Lorax 3D USA                                                                            150 Kč

 Animovaná pohádka o malém Tedovi a chlupatém ochránci
                  Loraxovi, kteří zachrání svět a navrátí stromy, květiny a vše živé. 

 20.00 U 2 – záznam koncertu GB 3D                                                       150 Kč
7. 4. 17.30 Divoké safari (předfi lm Prokletý hrad) 3D Belgie                      100 Kč
 19.00 Titanic 3D USA                                                                          150 Kč
10. 4. 17.30 Sněhurka USA                                                                            100 Kč 
                   Známá pohádka o zlé královně a překrásné Sněhurce přepracovaná
  do nové podoby – Lily Colins, Julia Roberts
 20.00 Čtyři slunce ČR                                                                          100 Kč

 Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Příběh rodiny a jejích přátel 
o touze proměnit svůj život k lepšímu – režie: Bohdan Sláma

11. 4.          17.30 Signál ČR                                                                                      90 Kč
                                    Boj o to, kdo prodá pozemek pro budoucí vysílač, může začít!
  Vojtěch Dyk, Kryštof Hádek, Bolek Polívka, Karel Roden
 20.00 Máme papeže Itálie/Francie                                                         80 Kč
  Habemus papam! Film inteligentní a humornou formou vypráví

o trablích s volbou papeže – Michel Piccoli, Nanni Moretti
12. 4. 17.30 Koupili jsme ZOO USA                                                             110 Kč

 Film podle skutečných událostí vypráví o ZOO, která patří k domu 
zakoupenému svobodným otcem s dětmi – Matt Damon

 20.00 Zatímco spíš Španělsko                                                                80 Kč
   Známý režisér hororů Jaume Balagueró představil příběh, který, 
                                    ač je bez hektolitrů krve, působí věrohodně a děsivě – Luis Tosar
13. 4. 17.30 Sněhurka USA                                                                            100 Kč
 20.00 Prci, prci, prcičky: Školní sraz USA                                            110 Kč

 Romantická pikantní komedie o partě bývalých studentů, setkávají  cích 
se po deseti letech - Alyson Hannigan, Sean William Scott

14 .4. 17.30 Čtyři slunce ČR                                                                          100 Kč
 20.00  e Chemical Brothers-zvuk 7.1. GB                                         200 Kč
  záznam koncertu (viz str. 4)
Dětské fi lmy:
17. 3. 16.00 O princezně, která všechno viděla ČR                                         50 Kč
  Pásmo animovaných pohádek.
24 .3. 16.00 Sobík Niko FIN                                                                            60 Kč

                  Příběh malého soba, který chtěl létat.
31. 3. 16.00 Krtek a medicína ČR                                                                    50 Kč
7. 4. 16.00         Zasadil dědek řepu ČR                                             50 Kč
14. 4. 16.00         Ošklivé káčátko a já Dánsko                                       60 Kč
Baby bio:
28 .3. 10.00 Modrý tygr ČR                                                                             60 Kč
                                    Dobrodružný, magický a humorný rodinný fi lm vtáhne děti i jejich
 rodiče do světa fantazie - Barbora Hrzánová, Jan Hartl

Do 30. března
Výstava obrazů Josefa Malíka
v prostorách Místní knihovny 

Radotín pondělí, středa a čtvrtek
9.00-12.00 a 13.00-18.00 hodin

17. března
Vítání jara

hudební půlden v Pivním sanatoriu
od 16.00 hodin hraje Beer Sanatorium

od 18.00 tanec hudebně doprovodí 
Míchačky betonu se zajímavými hosty

19. března
Čaj o třetí a koncert „Slavné malič-

kosti velkých mistrů“
pro radotínské seniory

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

21. března
Taneční koncert

vystoupení žáků Základní umělecké 
školy Klementa Slavického 

velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin

24. března
8. Velikonoční dílny

pořádají ZŠ a ŠK KLÍČ
při ZŠ Radotín 

v budově 2. stupně
od 9.00 do 13.00 hodin, vstupné 80 Kč

29. března 
Horymírův skok

jevištní úprava pověstí pro MŠ Radotín
velký sál Kulturního střediska Radotín

v domě U Koruny od 10.00 hodin

3. dubna
Hraje celá rodina

Vystoupení žáků Základní umělecké 
školy Klementa Slavického 

velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny od 18.00 hodin

11. dubna
Zájezd pro radotínské seniory

(památník Bedřicha Smetany v Jabke-
nicích, zámek Staré Hrady, exkurze do 

výroby Hořických trubiček)
akce pořádaná MČ Praha 16 a CK2

11. dubna
S prkny, která znamenají svět

představení nového radotínského 
divadelního souboru Černá ovce

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

13. dubna
Slavné operní maličkosti

výchovný koncert pro základní školu 
Praha – Radotín

velký sál Kulturního střediska Radotín

nově otevřená

KLUBOVÁ SCÉNA
v suterénu domu U Koruny

(vchod ze dvora)

3. dubna
Slavnostní představení CD radotínských 

hudebníků
(více viz str. 1 a 4)

Klubová scéna od 18.30 hodin

10. dubna
Naznak líhají hvězdy 

poezie ukrajinského básníka Ivana Drače 
ze sbírek Dívčí prsty a Sicilská obrana 

v podání členů DS Gaudium
Klubová scéna od 19.00 hodin

14. dubna
Hospodin aneb Kdopak by se Boha bar?

kabaret Divadla DNO a Lady Šavgoč
(více viz str. 4)

Klubová scéna od 19.00 hodin

25. dubna
DS Gaudium: Tintili Vantili

výběr z poezie Josefa Kainara v brilantním 
podání tří radotínských hereček –

představení ověnčené cenami
Klubová scéna od 19.00 hodin

Kulturní středisko Radotín
nám. Osvoboditelů 44/15

telefon: 257 911 746
více na www.praha16.eu

16. března
Líčení a péče o pleť v dospívání
workshop pro školáky od 14 let

vstupné 30 Kč, 15.00-16.30 hodin
Meditace spojených srdcí

vstupné 120 Kč, rezervace nutná
18.00-20.00 hodin

17. března 
Víkendové cvičení pilates

vstupné 220 Kč, rezervace nutná
17.00-19.00 hodin

20. března
První pomoc dětem – workshop

vstupné 120 Kč, hlídání 80 Kč
rezervace nutná, 9.30-11.00 hodin

21. března
Jak zodpovědně stravovat své děti

přednáška, vstupné 80 Kč
rezervace nutná, 17.00-18.30 hodin

28. března
Látkové květiny – tvořivá dílna
vstupné včetně materiálu 100 Kč 

rezervace nutná, volná herna
k dispozici, 10.30-11.30 hodin

31. března 
Jarnění a průvod k řece

vstupné 30 Kč/nad 2 roky, 2 dospělí+
2 děti 100 Kč, 14.30-17.00 hodin

5.-6.4. Velikonoční příměstský tábor 
pro děti od 6 let, rezervace na recepci

6.-9.4. Velikonoční lyžování pro 
celou rodinu

rezervace do 15.března

recepce: 721 518 248
www.pexeso.org

do 30. března
Duše přátel 

výstava z tvorby Jany
a Jana Majcherových

galerie Městského domu 
ve výpůjční době knihovny

17. března
Zvířátka a loupežníci

maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

19. března
Audience & Vernisáž
dvě aktovky V. Havla 

hraje divadlo Rity Jasinské
Divadlo J. Srnce od 19.00 hodin

21. března
Promítání pro seniory – Amerika 2.

přednáší Zdeněk Beránek
Klub KLASu od 15.00 hodin

23. března
Koncert Vejvodovy kapely

ke 110. výročí narození J. Vejvody
Černé divadlo J. Srnce od 19.30 hod. 

předprodej vstupenek od 7.3.

24. března
Šíleně prolhaná princezna
veselá činoherní pohádka

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

26. března
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu 
Zbraslav od 18.30 hodin

31. března
Kocour v botách

Veselá maňásková pohádka.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

5. dubna
Zlatá bula ženská
situační komedie

ze středověké knajpy
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

7. dubna
Kašpárkova strašidla

veselá marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

22. dubna
Pašije aneb Zrcadlo umučení 

a vzkříšení pána našeho
Ježíše Krista

prostranství před kostelem sv. Jakuba 
od 15.00 hodin

Změna programu vyhrazena!
Informace, rezervace: kultur-
ní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav, 

U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801
kultura@zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz/kultura

Sofi  Oksanen – Stalinovy krávy
Neobvyklý a nekompromisní pohled 

na problematiku poruchy příjmu 
potravy, bulimii i anorexii zároveň. 
Kniha je zároveň sondou do duše 
člověka, který váhá mezi dvěma 

nemocemi, stejně jako mezi svými 
dvěma identitami.

nakladatelství Odeon

Marcela Mlynářová –
Kdo nehřeší, nežije

Autorka se tentokrát s humorem jí 
vlastním zamýšlí nad rodiči, kteří 
jsou skálopevně přesvědčeni, že 
jejich právě narozené dítko je to 

nejkrásnější a nejinteligentnější dítě 
na světě. A přitom pozapomenou 

vzít v úvahu fakt, že matka příroda 
dokáže původní představy rodičů 

výrazně pozměnit.
nakladatelství Brána

Jaroslava Vilemína Kadlasová  – 
Cukr na nitku

Vzpomínky na dětství a dospívání 
v době normalizace ovlivňované že-
nami předchozích generací, které si 
dovedly poradit v každé situaci. Au-
torka vzpomíná, co ji přivedlo k její-
mu celoživotnímu koníčku – vaření, 
a dělí se se čtenáři o dobové recepty, 
podle nichž se dají uvařit například 
socialistické špagety po milánsku 
nebo připravit domácí debrecínka.

nakladatelství Motto

Václav Smrčka – Povltavské pohádky
Pohádky, pověsti a lidová vyprávění 
z Povltaví odehrávající se mezi Ka-
mýkem a Prahou, které autor shro-
mažďoval a psal v průběhu třiceti 

let.  První část knížky obsahuje za-
znamenané lidové pohádky a vyprá-
vění, v dalších částech doplnil autor 
pohádky svoje.  Knížku doprovázejí 

ilustrace Aleny Smrčkové.
nakladatelství Balt-East

Poznej svět kolem nás
Knížka pro všechny kluky a holky, 

které zajímá svět kolem nás. Najdou 
zde spoustu odpovědí na dosud 
nezodpovězené otázky z oblasti  
biologie, chemie a fyziky. Vše je

doplněno a názorně vysvětleno po-
mocí barevných ilustrací a fotografi í.

nakladatelství Svojtka&Co.

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav

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

Kultura
Velká Chuchle

6. dubna 
Velikonoční pašijová hra
aneb Jéžišku na křižku

premiéra představení chuchelského 
divadelního souboru od 18.00 hodin

Velikonoční výstava 
otevírací doba bude upřesněna

10. dubna
Nové chuchelské centrum

beseda na téma „Co dál s areálem 
Kazínská 8“ a prezentace fi nální verze 

architektonické studie regenerace 
centra od 19.00 hodin

19. dubna
Láska v hrobě

časosběrné dokudrama Davida 
Vondráčka – první fi lm z pásma 

„Dokumenty s autory“
od 20.00 hodin

Obecní areál Kazínská 8
Velká Chuchle
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Po tì�ké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. �Posly�te,
nevidìli jsme se u� nìkde? �Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!�

Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

V případě, že se chcete zúčastnit 
s losování 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 slosová ní 
budou zařazeni pouze úspěšní luštitelé. 
Výherci si svoji výhru mohou převzít na 
adrese redakce. Správná řešení zasílejte 
do redakce nejpozději do 29.3.2012.

Řešení z minulého čísla

Stanislav Dvořák
Hadravská 8

Radotín

Šárka Koudelová
Neužilova 1495/2

Zbraslav
Jiří Mikeš

Josefa Houdka 578
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Spaní je hlavní náplň činnosti 
malého cvrčka. Alespoň zpočátku. 
Miminko spí všude - v nosítku, v ko-
čárku, v autosedačce, v lehátku…a ně-
kdy i v postýlce J. Můžete-li si dovolit 
utratit hodně peněz a zařídit kom-
pletně celý dětský pokojíček, tak si 
tuto část pořizování výbavičky patrně 
opravdu užijete. Existují opravdu nád-
herné designové kousky, ze kterých 
poskládáte celý pokojíček zcela na 
míru. Nemůžete-li, nevadí. Postýlka 
se dá pořídit starší, nebo máte na půdě 
ještě svou starou, kterou dědeček třeba 
rád znovu natře. Vy si koupíte jen no-
vou matraci. Asi nejčastější variantou 
je umístění postýlky v ložnici rodičů 
s výhledovým přesunem do dětského 
pokojíku. Šikovné je postýlku přira-
zit bokem k letišti, takže při nočním 
krmení či přebalování můžete vstát 
„jen tak napůl“.  Jednu dobu byly 
populární tzv. „balkony“, ale postýlku 
využijete déle, a pokud sundáte jednu 
postranici, udělá Vám stejnou službu. 
Miminko může samozřejmě spát 
s Vámi ve velké posteli, dokonce se 
to i doporučuje pro vytvoření úzkého 
emocionálního pouta.  Na mateřský 
instinkt se můžete spolehnout, mi-
minko nezalehnete.  Pokud si nejste 
jistí, dejte miminko do velké postele 
v zavinovačce, nebo můžete použít 
i tzv. „vložnou redukci“ do manželské 
postele. Co se týče velikosti: nejčastěj-
ší rozměry jsou 120x60 nebo 140x70, 
i menší postýlka bez problémů vydrží 
do tří let věku dítěte. Postýlky mívají 
většinou nastavitelnou výšku roštu 
a stahovací postranici či vyndavací 
příčle, aby mohlo dítě později samo 
vylézat z postýlky. U nových postýlek 
je rozestup příčlí normován EU na 
65mm, tak, aby se spolehlivě zabráni-
lo prostrčení hlavičky do mezery mezi 
příčkami.  Můžete si pořídit i košík. 
Většinou se dělá ve variantě na koleč-
kách, což je praktické. Košík můžete 

převézt z místnosti do místnosti a mít 
tak miminko stále pod kontrolou.  
Děťátko v košíku je opravdu moc 
miminkovské a krásné a vůbec „ťu-
ťuťu…  Počítejte ale s tím, že v košíku 
Vám vydrží jen krátce, miminko z něj 
brzy vyroste.  Matraci vybírejte vždy 
kvalitní. Pružinové matrace nejsou 
příliš vhodné, jednak mohou vadit při 
snímání monitorem dechu, jednak se 
v nich nejvíc drží prach a mohou aler-
gizovat. Pěnové matrace jsou měkčí, 
výborné jsou matrace z kokosového 
vlákna, které je tužší a neproleží 
se, existují nejrůznější sendvičové 
typy. Latexová matrace je vhodná 
pro alergiky, v tomto materiálu se 
nikdy nedrží roztoči – a tím pádem 
se nehromadí jejich trus, který může 
alergizovat. Ochrana matrace – tzv. 
nepročuratelná podložka. Zamezí 
prosaku nežádoucích elementů v pří-
padě nehody. Pořiďte si i podložku do 
manželské postele, pokud občas spí 
miminko s vámi.

Přikrývka. Opět vybírejte nea-
lergizující materiály. Ideální je duté 
vlákno, které lze normálně vyprat. 
Peří se vyhněte. Polštářek se zakazu-
je! Jednak z bezpečnostních důvodů, 
jednak polštářek brání správné poloze 
páteře. Deka. Fleecová deka nebo tzv. 
larisa se hodí do postýlky, pokud mi-
minko necháváte v zavinovačce a ne-
chcete už použít klasickou přikrývku. 
Dále ji využijete do kočárku, přes 
autosedačku nebo houpací lehátko. 
Ložní prádlo – tj. povlečení a prostě-
radla – 2-3 sady. Součástí sad bývají 
i tzv. „nebesa“ a ochranný mantinel. 
Nebesa jsou třešnička na dortu, ty si 
můžete odpustit, ale ochranný man-
tinel si pořiďte. Zabraňuje zamotání 
ručiček mezi příčle a chrání hlavičku 
proti nárazu. Ložní prádlo vybírejte 
bavlněné, světlé, aby jej bylo možno 
vyprat na 60 či raději na 90 stupňů.

Spánek a věci okolo…

Bohémský život 
Hlavními hrdiny deset let staré Kau-

rismäkiho černobílé (a černohumorné) 
komedie jsou tři bohémové-outsidero-
vé: spisovatel Marcel (André Wilms), 
malíř Rodolfo (Matti Pellönpää) 
a hudební skladatel Schaunard (Kari 
Väänänen), kteří čelí všeobecnému 
nepochopení a nedocenění své tvůr-
čí geniality. S tímto nepochopením 
souvisí jejich tíživá životní situace 
a vpravdě bohémské přežívání na 
okraji společnosti. Důležitější než 
hmotné statky jsou však pro trojici 
našich hrdinů jejich vlastní umělecká 
hrdost a povznesenost nad starostmi 
netalentovaného okolí. 

Jeden z Kaurismäkiho tvůrčích vr-
cholů je natočen na motivy Murgerova 
románu Ze života pařížské bohémy 
(podle kterého vznikla i slavná Puc-
ciniho opera Bohéma). Kaurismäki 
přistupuje k dané předloze velmi 

volně, aktualizuje ji zasazením do 
současnosti a upravuje některé po-
stavy a motivy v duchu své lakonické 
černohumorné poetiky. Mnozí kritici 
označují Bohémský život za jeho nejvy-
spělejší a vizuálně nejdokonalejší fi lm.

A proč jít na Bohémský život teď 
a do Radotína? Uvedení režisérova 
vrcholného díla bude na zbrusu nové 

Patrně nejhranější opera všech dob se 
nyní chystá do radotínského kina. Ital-
ský skladatel Gioachino Antonio Ros-
sini ji údajně zkomponoval za pouhé 
tři týdny. Jeho melodická invence, vtip 
a instrumentační řemeslnost jí dokáza-
la vtisknout lehkost, která z ní v podání 
špičkových hudebníků prýští dodnes.

Rossiniho komická opera plná 

Lazebník Sevillský

Záznam Rossiniho nejznámější 
opery z Metropolitní opery v New 
Yorku uvede kino Radotín v neděli 
18. března od 16.45 hodin. 
Délka představení je 3 hodiny 
a 10 minut.

Děti moje patří do kategorie tzv. dramedií 
(jakási zvláštní sloučenina dramatu a komedie). 
Matt King (bezdětný playboy Clooney) má Ha-
vaj. Doslova a do písmene, žije si totiž na Ha-
vajských ostrovech svým poklidným životem, 
který naruší tragická událost: jeho manželka 
po nehodě skončí v kómatu v nemocnici a on 
dostane na starost jejich dvě dcery: desetiletou, 
přemoudřelou Sophii a sedmnáctiletou rebelku 
Alexandru. Zatímco Matt fungoval jako záložní 
rodič, který pouze jako pojistka zaskakoval za 
jejich matku, tentokrát spočívá nemalá rodi-
čovská tíha pouze na něm. Výchova dívek na 
Havaji není o nic snadnější než výchova dívek 
v Čechách, tím spíše, že mu to jeho dětičky ni-
jak neusnadňují a během jedné rodinné hádky 
mu Alexandra vpálí do tváře, že jeho manželka 
havarovala během romantického výletu se 
svým milencem. Šokovaný Matt se tak musí 

Černobílý svět nakladatele začne pracovat na knize o životě 
služebných, ale zdánlivě nevinný rukopis má 
nečekaně ničivý potenciál. Podaří se trojici 
žen překročit stín zavedených pořádků 
a černobílého vidění světa? Jemné drama, 
ozdobené celou řadou oscarových nominaci, 
se odehrává v nedávné minulosti, ale má 
překvapivě aktuální přesahy. Opírá se do 
pokryteckého rasismu, barevných škatulek, 
které rozhodují o osudech lidí. Ale  e Help 
není hysterický ženský fi lm s povinnými 
moudry a politickou korektností mezi řádky, 
je hereckým koncertem pro lidské hlasy, kte-
ré dlouho nemohly být slyšet, nadějí pro lid-
ské osudy, které byly nalajnované od kolébky 
na smrtelnou postel, fi lmem o odvaze, která 
umí mosty nejen bořit, ale i stavět. Herecky 
fi lmu dominuje zlatým Oscarem odměněná 
Octavia Spencer v roli prostořeké Minny, 
ale celý dámský ansábl vytvořil díky silným 
postavám jedinečnou atmosféru nepřeslaze-
né lidskosti a rebelie.  e Help netouží být 
chladnou analýzou ani srdceryvnou obža-
lobou zla, svými jemnými a nenápadnými 
prostředky toho ale dokáže víc, než by se na 
první pohled mohlo zdát. Řemeslně dokona-
lý kousek režiséra Tate Taylora má totiž srdce 
na pravém místě. A není ani černé, ani bílé. 

digitální kopii, jejíž restaurování bylo 
dokončeno v lednu 2012 a které za-
chovává maximální kvalitu a čistotu 
obrazu výjimečně nasnímaných inte-

riérů i exteriérů Paříže 
(kameraman Timo 
Salminen kladl při na-
táčení důraz na čistotu 
černobílého fi lmového 
obrazu a na kontrastní 
hru světel a stínů).  

Jde o fi lm, který zís-
kal Cenu FIPRESCI na 
MFF v Berlíně 1992, 
Evropskou filmovou 
cenu 1992 za nejlepší 
mužský herecký výkon 
v hlavní roli (Matti 

Pellonpää) a Evropskou fi lmovou cenu 
1992 za nejlepší mužský herecký výkon 
ve vedlejší roli (André Wilms).

Bohémský život – La vie de bohčme  
(Francie, Německo, Švédsko, Fin-
sko 1992) 100 minut, uvede Kino 
Radotín v rámci svého fi lmového 
klubu 3. dubna od 19.00 hodin 

volně, aktualizuje ji zasazením do 

obrazu výjimečně nasnímaných inte-
riérů i exteriérů Paříže 
(kameraman Timo 
Salminen kladl při na-
táčení důraz na čistotu 
černobílého fi lmového 
obrazu a na kontrastní 
hru světel a stínů).  

kal Cenu FIPRESCI na 
MFF v Berlíně 1992, 
Evropskou filmovou 
cenu 1992 za nejlepší 
mužský herecký výkon 
v hlavní roli (Matti 

Pellonpää) a Evropskou fi lmovou cenu 

převleků je hudebním přepisem hry, 
kterou napsal básník Beaumarcha-
is. Hlavní postavou libreta Pietra 
Sterbiniho je mazaný Figaro, který 
v bláznivé historce o zamilovaném 
hraběti Almavivovi a jeho vyvole-
né Rosině poskytuje za pár zlaťáků 
zamilovanému páru svůj důvtip 
a pomoc. Je jí více než třeba, neboť se 
svou půvabnou schovankou se chce 

o ž en i t  s á m j e j í 
por učn í k ,  s t a r ý 
a lakomý doktor 
Bartola, jenž tak 
chce  z í sk at  j e j í 
věno.

Dvojici milenců 
tvoří operní hvěz-
dy Joyce DiDonato 
a Juan Diego Fló-
rez, Peter Mattei se 
vtělil do role Figa-

ra a režie se ujal významný činoherní 
režisér Bartlett. Zpívá se v originál-
ním jazyce díla, tedy italsky, titulky 
jsou anglické a české.

Zcela první uvedení Lazebníka 
v Římě v roce 1816 prý skončilo fi -
askem, zalíbil se teprve napodruhé, 
od té doby již však nikdy diváky od-
mítnut nebyl. Lze jen děkovat osudu, 
že se syn divadelní zpěvačky a měst-
ského trubače a dozorce na jatkách 
v Pesaru nedoučil ani uzenářem, ani 
kovářem. Na hudebním lyceu v Bolo-
gni poznal Mozartovo dílo a rozhodl 
se, že bude „italským Mozartem“.  
A stal se  - Rossinim...
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Děti moje popasovat nejen s nesnadnou rolí otce, ale 
vedle bolesti z manželčiny nehody těžce pro-
žívá i její nevěru a uvědomí si, že jeho rodina 
je v totálním rozkladu. A právě je jediný, kdo 
může rodinné puzzle složit zase dohromady. 
A tak se Matt spolu s dcerami rozhodnou man-
želčina milence najít. Cesta k rodinnému štěstí 
je trnitá a hořkosladká. Payne své publikum 
citově vydírá, rozdává facky i něžná pohlazení, 
střídá smích a slzy, přidává ingredience jako 
podle fi lmové kuchařky. Je škoda, že Děti moje 
nepřicházejí s ničím novým, hrají na jistotu 
a na city. Vypráví obyčejnými způsoby o oby-
čejných věcech, exotiku tak dodává jen prostře-
dín Havaje. Výsledkem je průměrné rodinné 
drama s nadprůměrnými hereckými výkony, 
právě Clooney a jeho dcery povyšují banální 
dialogy a předvídatelný příběh na něco výji-
mečného. Bohužel se jejich nevšední uchopení 
postav každou chvíli propadá do sentimentální 
bažiny, z níž není úniku. Payne ždímá z diváka 
emoce přesně podle svých tradičních receptur, 
ale nenucené kouzlo z Bokovky kamsi zmizelo, 
nadhled nad situací tak přináší jen nesympatic-
ké vedlejší postavy. Děti moje vychází divákům 
po všech směrech vstříc, ale přesto v hlavě neu-
víznou. Pamatovat byste si tak měli především 
talentovanou Shailene Woodley v roli starší 
dcery. Za pár let budou Děti moje známé jako 
fi lm, který odstartoval její kariéru.

V kinech nastávají oscarové žně. Vydejte se 
na americký Jih v době, kdy se bojuje o občan-
ská práva, rovnoprávnost a důstojnost čer-
nošských obyvatel. Právě odtamtud pochází 
tahle sociální pohádka.

Byla jednou jedna mladá dívka, Eugenia 
Skeeter Phelanová (vycházející hollywoodská 
hvězda Emma Stone), která vyrostla na jižan-
ském maloměstě a právě dokončila univerzi-
tu. Na rozdíl od vdaných a vdavekchtivých 
kamarádek plány na rodinu odsunula na 
neurčito, protože se chce odmalička živit  psa-
ním, jako novinářka či spisovatelka. Posléze se 
jí přes odpor její matky podaří získat místo 
v místním plátku a o pomoc se svou pláno-
vanou knihou požádá služku své nejlepší 
kamarádky, Aibileen. Ta má za sebou nejen 
léta věrné služby u bílých pánů, ale i osobní 
tragédii: vychovala sice sedmnáct dětí pro 
svého zaměstnavatele, ale jediný syn tragic-
ky zemřel. Její útěchou je víra a kamarádka 
Minny, hubatá, vzpurná žena, kterou před 
vyhazovem chrání její neobyčejné kuchařské 
schopnosti. Pracuje pro osamělou a chápavou 
Celii (Jessica Chastain za roli získala nomi-
naci na Oscara). Skeeter na popud svého 

George Clooney, jedno z největších herec-
kých, režisérských i producentských es součas-
nosti, je muž, který si může projekty vybírat. Na 
letošních Oscarech byl nominován za scénář 
k politickému dramatu Ides of March (Den 
zrady) i za hlavní roli ve fi lmu Děti moje ( e 
Descendants), které mu právě Oscara za scénář 
kuriózně vyfoukly. Na režijní sesli navíc seděl 
Alexander Payne, který prorazil s nezávislými 
kousky jako Bokovka nebo O Smidtovi.



Průvan v kabině

říká asi jediný freeridový profesionál Ri-
chard Gasperotti. „Gaspi“, který je pod 
touto přezdívkou známý po celém světě, je 
už dnes legendou volného způsobu ježdění 
v přírodě – freeridu. Nepřehlédnutelnou 
osobnost Gaspiho máte možnost potkat na 
kole i v okolí Radotína, který se stal jeho 
druhým domovem.
Pocházíš ze severu Čech, z Jirkova. Co tě 
přivedlo do našich končin?
Do Prahy mě natáhl bývalý manažer, kte-
rému jsem pomáhal i s distribucí bikových 
značek z Kanady. Střechu nad hlavou mi 
poskytl Pepa Hanousek z legendární fi rmy 
Veloservis Hanousek.
Kdy jsi poprvé vstoupil mezi nejdrsnější 
skupinu freeridu?
Poprvé jsem pronikl do freeride komuni-
ty v roce 2002 v kanadském Vancouveru. 
O rok později už jsem dostal pozvání jako 
první Evropan na závod Red Bull Rampage 
v Utahu.
Jak dlouho trvalo, než jsi pronikl mezi 
elitní bikery?
Vše musí mít svůj vývoj, takže jsem si prošel 
téměř všemi odvětvími cyklistiky. A je to už 
pětadvacátý rok, co držím závodní řídítka.
Jak vlastně funguje profesionální freerider?

Freeriding je těžko zařaditelný sport a více-
méně obnáší hledání nových lokalit, natáče-
ní videí a prezentaci cyklistiky v úplně jiném 
světle, než jak to vidí klasická veřejnost.

Během kariér y jsi  projel 
Skalisté hory, Alpy, ale i tře-
ba severní Afriku. Máš svoji 
oblíbenou nebo nejvíc nenávi-
děnou trať?
Poslední dobu mne oslovilo 
Maroko, což je pohoří Atlas, 
kde je ještě panenská krajina 
nedotčená pneumatikou kola. 
Moc nevyhledávám trail italské-
ho Finale Ligure pod názvem 
Madona, kde se i malá chyba 
stává velkou bolestí. Rád si ale 
zajezdím všude.
Zdraví je asi to nejdůležitější, 
co ovlivňuje tvoji kariéru? Ko-
lik bylo takových zranění a jak 
na tom teď zdravotně jsi?
Kdybych měl vyjmenovat všech-
na zranění, tak o nich budete 
muset vydat přílohu (smích). 
Samozřejmě asi to nejvážnější, co mne ještě 
do dneška ovlivňuje, je utržená slezina, kdy 
jsem vnitřním krvácením ztratil přes dva li-
try krve a zubatá mi brousila kosou o jazyk. 
Poslední dobou se snažím najet na nový 
způsob tréninku, který je více zaměřený na 
fyzickou kondici, techniku jízdy a cvičení na 

labilních plochách.
Co bys zařadil do své síně 
slávy?
Fakt, že jsem do dneška 
přežil.
V posledních letech jsi 
spojil kariéru s podniká-
ním. Čím se zabýváš?
Je to tak, již čtvrtým rokem 
pokračujeme s projektem 
simpleride.cz, což jsou 
tréninkové kempy pro 
začínající i pokročilé bi-
kery, adventure výlety se 
specializací na část Maroka 
s místní kulturou a jež-

děním ve vysokých horách. Od letošního 
roku měníme celou naší fi lozofi i a stává se 
z nás international project company (pozn. 
autora: cykloprojekty jako kempy, adventu-

re výlety, škola biku a jiné posunula fi rma 
i mimo oblast ČR a spolupracuje převážně 
se zahraničními partnery).
Kolik jezdí v Čechách freeriderových 
profesionálů? 
Nejblíže může být tak Michal Maroši, ale 
on je profesionál v disciplíně fourcross. Já 
jsem asi opravdu jediný placený freerider 
v republice.
Jaké máš vzory a kdo jsou tvoji konkuren-
ti ve světě?
Z mých vzorů i konkurentů se postupem 
času stali kamarádi, a proto ježdění s nimi je 
víc o pohodě než o nervech. Největší vzor je 
Wade Simmons. Od Wada jsem před dvěma 
lety dostal nabídku na natáčení společného 
videa na jeho tajném místě pro kanadskou 
televizi.
Máš nějakou radu pro následovníky 
nebo pro ty, kteří s freeridingem teprve 
začínají?
Nepouštěj se do velkých věcí, když neumíš 
přejet obrubník! A drž se černého řemesla, 
ať je republika u vesla! Jinak děkuji restaura-
ci Sokolovna za dobré pivo.

„Na zážitky není nikdy pozdě a je lepší to držet
ve votáčkách než ležet doma na gauči…“,

ci Sokolovna za dobré pivo.

Více na: www.simpleride.cz.

Bydlí v Radotíně, kde navštěvuje i místní 
základní školu. Je jí deset let a kromě bruslení, 
lyžování, tenisu věnuje svůj čas hlavně golfu. 
Její handicap je 16. Tak by se dala velmi zjed-
nodušeně představit Patricie Macková. 

Budeme-li v seznamování s Páťou pokra-
čovat i dál, musíme o ní říct, že si zahrála 
na evropském turnaji US Kids ve Skotsku 
a hlavně – světové fi nále US Kids v Americe. 
A jak se do Ameriky dostala? Vyhrála fi nále 
jamkovky na Albatrossu hráček do devíti 
let, čímž se nominovala do Skotska. „Zjistila 
jsem, že Skotsko má přes tisíc hřišť,“ uvedla 
Patricie pro časopis Golf 
& Style. Tam skončila pátá 
a čekalo ji tak pozvání od 
amerických organizátorů. 
V její kategorii hrálo přes 
devadesát hráček a Patri-
cie skončila jako čtvrtá 
z Evropanek. 

Tato mladá talentovaná 
hráčka začínala s golfem 
v šesti letech. Na začátku ji 
trénoval dědeček Věroslav 
Rajchrt, poslední dva roky 
ji v akademii na Zbraslavi 
vede Petr Štrougal. „Páťa 
má ráda adrenalin, ale 
není to žádný divoký typ. 
Ráda si věci rozmyslí a dá 

tomu hlavu a patu, a to je myslím pro golf 
hodně důležité,“ dodal pro Golf & Style 
Věroslav Rajchrt. 

Na dotaz, co je to talent a zda jej Patricie 
skutečně má, řekl trenér Petr Štrougal, že jej 
má každé dítě, ale rozhodující je věk okolo 
patnácti šestnácti let, ale i bez talentu se 
dá dostat dál. A to je návod i pro ostatní 
rodiče golfuchtivých dětí. Ve Zbraslav Golf 
Academy totiž mohou hrát děti již od pěti 
let (Zbraslavgolfacademy.cz)

vy. Diváci tleskali atraktivním chvatům v po-
stoji i na zemi, turnaj se obešel bez vážnějších 
zranění, vítězové se radovali z krásných cen 
a nakonec byla připravena bohatá vánoční 
tombola pro všechny. I Zbraslaváci si dopřáli 
pořádnou ježíškovskou nadílku. V oddílo-
vém bodování vyhráli a získali pohár klubo-
vých vítězů. 

Zbraslavský klub poté čekala tradiční 
vánoční besídka a ti nejúspěšnější se v tom-

to roce navíc mohou těšit  na zisk vyššího 
pásku-kyu. A pokud se k nám na náboru 
chcete přidat, budeme se i s Vámi těšit na 
shledanou.

Desetiletý talent ve světě golfu

Přestože jsou Zbraslaváci tradičně vnímá-
ni jako mládežnický oddíl, letos se díky ro-
dině Zikešů zadařilo i v kategorii mužů – na 
mistrovství republiky zazářil zbraslavský 
odchovanec Jan Zikeš, který obsadil třetí 
pozici ve váze 100 kg.    

Otec Jana, Dalibor, získal v téže váze stříb-
ro na mistrovství republiky v kategorii senio-
rů. A jak se dařilo těm mladším závodníkům 
v jarní a podzimní části sezony roku 2011? 
Na kvalifi kačním turnaji na republiku v Os-
travě obsadil starší žák Vít Šmejkal 3. místo, 
v dalších kvalifi kacích na republiku v Jablonci 
nad Nisou získala Šárka Holubová třetí místo, 
Šmejkal byl sedmý a Barbora Kobzová pátá. 
Na VC Benešova v dubnu zvítězili Richard 
Kobza a Mikuláš Vanoušek. V květnu na 
Pražském poháru vybojovala na turnaji Šárka 
Holubová bronz a Barbora Kobzová stříbro. 
Letní sezonu zakončila Velká cena Strakonic, 
na níž přemožitele nenašel Šmejkal, zatímco 
Vojta Kropík získal druhé místo.

Pro většinu dětí znamená podzim návrat 
do školních lavic, pro mladé zápasníky 
přináší i vrchol judistické sezony. Po loňské 
medailové žni na mistrovství republiky bylo 
co obhajovat. První prověrkou závodní formy 
byl Český pohár – Brno Cup, mezinárodně 
obsazený turnaj, kde starší žačka Šárka Ho-
lubová vybojovala bronz. Poté jel zbraslavský 
oddíl testovat síly na mistrovství Prahy. Pře-
bornicí Prahy se stala ve starších žákyních 
Šárka Holubová, starší žáci Vitalij Tkach, Vít 
Šmejkal a mladší žák Jakub Rakovič se stali 
vicemistry, třetí místo získal Adam Rakovič.

I nejmladší naděje, které na tatami dělají 

první krůčky, nezahálely a první prosin-
covou neděli se úspěšně zúčastnily rando-
rri koťat ve Vršovicích, kde zvítězil Vláďa 
Tkach. Další úspěchy ulovila přípravka na 
turnaji v Neratovicích. 

Tradičním vrcholem sezony se stal v sobo-
tu 17. prosince 17. ročník Vánočního turnaje 
pro judisty od 5 do 14 let. Turnaj se poda-
řilo uspořádat s pomocí sponzorů a rodičů, 
a především díky grantu Městské části 

Praha – Zbraslav. Na dvou tatami bojovalo 
204 závodníků z 22 oddílů z celé republiky, 
nechyběla kompletní pražská, středočeská 
a jihočeská špička, přijeli i závodníci z Mora-

Zbraslavské judo má v roce 2012 na co navázat

Situace A mužstva SC Radotín není před 
jarním startem fotbalových soutěží ideální. Po-
slední místo v 18členném pelotonu Pražského 
přeboru a zisk pouhých devíti bodů po podzi-
mu nejsou právě tím nejlepším vkladem.

Po letním odmítnutí divize se určitý 
propad dal předpokládat, ale nikoliv takové 
hloubky. Velké omlazení týmu se nezdařilo, 
když mládí nebylo schopno nést odpověd-
nost a v rozhodujících okamžicích zklamalo. 
Pouhých 20 vstřelených gólů je pro ofen-
zivně laděné mužstvo velmi málo a obrana 
také nebyla skálopevná – 45 gólů radotínští 
neobdrželi v celé minulé sezóně. 
   Muselo tedy dojít ke změnám. Nejprve při-
šel po 9. kole trenér Rudolf Kahle a následně 
v zimním období nastal průvan v kabině.
   Brankářská dvojice Konečný – Hůla byla 
nahrazena vrátivším se Krystyníkem (1985) 
a Bogdanovem (1990). Z obrany odešel Hu-
ráb (do SRN) a Pitvorec (ukončil závodní 
kariéru). Nahrazeni byli Berenreiterem 

(1993), který přišel z Viktorie Plzeň a Císa-
řovským, jež se do středu posunul z místa 
krajního obránce či záložníka. V jednání je 
ještě návrat z hostování ve Slivenci obrán-
ce Neumanna. Do zálohy by se měl vrátit 
dispečer Tomáš Sluka (1978) a útočná řada 
je zcela nová. Přišel Miroslav Mašlej (1986) 
z SK Hanácká Slavia Kroměříž a Petr Pok-
rovskij (1992) z SK Motorlet Praha.
   Takto byla obměněna prakticky polovina 
kádru. Výsledky se dostavily okamžitě, ale 
zatím pouze v přípravě. Mužstvo se zúčastnilo 
zimního turnaje WEBER Cup, který pořádá 
společně SC Radotín a Aritma Praha a z osmi 
utkání bylo osm vítězných. Jediná „chybička“ 
se vloudila v přípravném zápase s Všenorským 
SK na soustředění v Benešově (remíza 2:2). 
   Zimní bilance je tedy ohromující, ale bo-
hužel nic z odehraného se do soutěže neza-

počítává. Začátkem března odstartoval velký 
boj o záchranu v soutěži. Úkol je to více než 
náročný – při předpokládané redukci Praž-
ského přeboru na 16 týmů, ztratil SC Rado-
tín na první nesestupové místo devět bodů. 
V případě sestupu některého pražského 
mužstva z divize ještě více.

Není důvod propadat panice, protože 
v jarní části se „rozdává“ 51 bodů. V každém 
případě je však nutno k soutěži přistoupit 
velmi odpovědně již od úvodního kola. 
Stíhací jízda bude dlouhá a veškeré nezdary 
budou v dané situaci násobeny.

V úvodním kole bude chybět Igor Vodecký, 
který si odpykává zbytek trestu za podzimní 
vyloučení v Kunraticích. Jinak je kádr připraven 
udělat vše pro to, aby v roce 90. výročí založení 
radotínské kopané, zůstala přeborová přísluš-
nost Radotínu zachována.

Ve snaze vyjít vstříc divákovi, budou mít hráči základního kádru přidělena čísla, 
v nichž budou startovat celou sezónu. Těšit se můžete na: 1 – KRYSTYNÍK Pavel, 
2 – BAROCH Jiří, 3 – PLEYER Petr, 4 – NEUMANN Jindřich, 5 – BERENREITER Michal, 
6 – TYBUREC Jan, 7 – VODECKÝ Igor, 8 – CÍSAŘOVSKÝ Václav, 9 – POKROVSKIJ Petr, 
10 – SLUKA Tomáš, 11 – MAŠLEJ Miroslav, 15 – DVOŘÁK Matěj, 16 – BEREŠ David.

Zpracováno podle časopisu
Golf & Style (autor: Jaroslav Cícha)

Dostihové závodiště otevře
své brány v dubnu

Poté, co dostihové závodiště netradičně 
otevřelo své brány v zimních měsících bě-
žeckému lyžování, začne kolotoč dostihů 
na Velikonoce. Přinášíme program letošní 
dostihové sezóny.

8. dubna – 87. Gomba handicap a zaháje-
ní nové dostihové sezóny – tradiční dostih 
se koná již od roku 1924. Velikonoce na 
závodišti! 15. dubna – 55. Velká dubnová 
cena Factoringu České spořitelny. První 
významný dostih sezóny pro čtyřleté a starší 
koně na trati 1800 metrů. Dalším bodem 
programu bude 38. Memoriál Rudolfa Dey-
la, hlavní přípravný test uchazeček o start 
v klasické Jarní ceně klisen. 22. dubna – 23. 
Memoriál profesora Václava Michala. Důle-
žitý dostih pro tříleté hřebce a valachy, který 
slouží jako hlavní přípravný test pro Velkou 
jarní cenu. Pojmenován je po mezinárodně 
uznávaném dostihovém odborníkovi V. Mi-
chalovi. 29. dubna – 7. Memoriál  Jaroslava  
Maška. Důležitý a kvalitně obsazovaný do-
stih pro čtyřleté a starší koně na trati 1400 
metrů. Dostihový den s Dopravním podni-
kem hl. m. Prahy. 6. května – 64. Jarní cena 
klisen. První z pětice nejdůležitějších dosti-
hů pro tříleté koně, tzv. klasických zkoušek. 
Startují v něm nejlepší tříleté klisny, je me-
zinárodně obsazen. Doprovodný program: 
Velká soutěž v agility psů O pohár ALAVIS. 

13. května – 91. Velká jarní cena Holdingu 
Rabbit CZ. Vrcholný dostihový den jarního 
období sezóny s mezinárodním obsazením. 
Velká jarní cena je druhým klasickým dosti-
hem roku a prvním ze tří bodů tzv. klasické 
trojkoruny. 20. května – 63. Velká květnová 
cena. Druhý vrcholný dostih sezóny pro 
čtyřleté a starší koně, ve Velké květnové 
ceně nastupují nejlepší čtyřletí a starší míla-
ři. 27. května – Jarní  handicap. Vytrvalecký 
handicapový dostih je ideální příležitostí 
pro sázkaře. 3. června – 61. Velká červno-
vá cena. Dostih pro tříleté koně – hlavní 
test formy před Českým derby. 10. června 
– 10. červnový pohár. Poslední možný test 
formy tříletých koní před Českým derby. 
V dalším programu mj. „souboj jezdeckých 
nadějí“: dva dostihy mezinárodního utkání 
žákovských jezdců, a první z pěti dostihů 
FITMIN Cupuj 2012, XI. ročníku metro-
politního seriálu pěti dostihů pro dvouleté 
koně českého chovu. 24. června – 92. České 
derby. Vyvrcholení první poloviny sezóny 
a nejprestižnější dostihové odpoledne s pro-
gramem osmi výborně obsazených dostihů. 
Vrcholem bude jubilejní 92. ročník Českého 
derby, jež je druhým dílem Klasické trojko-
runy a s dotací 2,5 mil. Kč nejbohatším rovi-
novým dostihem celé Střední Evropy.

Již od středy 25. 4. bude areál TJ Sokol 
Radotín hostit 19. ročník boxlakrosového 
Memoriálu Aleše Hřebeského. Šestnáct 
týmů z devíti zemí se opět utká o prvenství 
v turnaji, který je největší akcí svého druhu 
v Evropě. Novinkou letošního ročníku je 
upravený rozvrh. 

Program tentokrát začne už ve středu 
v podvečer a celý turnaj vyvrcholí fi nálo-
vým zápasem v sobotu večer. Tradiční exhi-
biční zápas mezi výběrem České republiky 
a All Stars teamem zahraničních účastníků 
turnaje se přesune na páteční večer. 

Ačkoliv na letošní ročník nedorazí 
obhájce loňského vítězství, kanadský tým 
Love you to Death, je seznam týmů nabitý 
a rozhodně se bude nač dívat. Po pauze 
se v Radotíně opět představí dvojnásobný 
vítěz turnaje, tým Green Gaels z Toronta. 
Z Halifaxu dorazí již tradiční účastník 
Nova Scotia Privateers a trojici kanadských 
účastníků doplní poprvé tým z Britské Ko-
lumbie – výběr hráčů z Vancouveru, který 
bude také určitě patřit k favoritům. I z USA 
dorazí tři týmy – loňský vicemistr a něko-
likanásobný vítěz Megamen Boston, dále 
Saltshakers Lacrosse, 
kteří se pravidelně 
účastnili pod hlavič-
kou  C United, a nový 
tým Landsharks sesta-
vuje další dlouholetý 
účastník Memoriálu 
Frank  Mens chner. 
Zástupci evropského 
lakrosu budou tradič-
ní. Irští Riggers se rok 
od roku lepší a určitě 
i letos budou mít vy-
soké ambice. Dorazí 
London Knights i fi n-
ští Turku Titans. Slo-

vensko budou reprezentovat Bats Bratislava 
a přijedou i výběry z Rakouska a z Němec-
ka. Zahraničním týmům se postaví čtveřice 
českých zástupců: SK Lacrosse Jižní Město, 
TJ Malešice, LC Slavia Praha a samozřejmě 
domácí Custodes Radotín.

O tom, jak budou vypadat základní sku-
piny turnaje, rozhodne losování 28. 3. 2012 
od 19 h. Týmy byly podle předchozích vý-
sledků a očekávané kvality rozděleny do 
čtyř výkonnostních košů:
1. Green Gaels (CAN), Megamen Boston 
(USA), LCC Radotín (CZE), SK Lacrosse 
Jižní Město (CZE)
2. Dublin Riggers (IRL), Vancouver (CAN), 
Saltshakers (USA), TJ Malešice (CZE)
3. LC Slavia Praha (CZE), Nova Scotia Pri-
vateers (CAN),  London Knights (ENG), 
Landsharks (USA)
4. German Gents (GER), Turku Titans (FIN), 
Vienna Cherokees (AUT), Bats Bratislava 
(SVK)

Boxlakrosový Memoriál
Aleše Hřebeského nově

Podrobný rozpis a další informace brzy 
najdete na: www.lcc-radotin.cz.



V říjnu 2011 byla Městskou částí Praha 16 zajištěna rozsáhlá oprava rekreačního objektu v obci Chroboly (okr. Prachatice),
který nabízí široké veřejnosti ubytování v klidné lokalitě malé vísky v šumavském předhůří. 

»  pokoje po celkové rekonstrukci

»  obnova společenské místnosti

» vybavení kuchyně (nový nábytek, kuchyňská linka, lednice)

»  nová okna ve všech pokojích i kuchyni 

»  výměna podlahových krytin v obytných místnostech

»  výkonnější topení v pokojích i společenské místnosti

K ubytování
»  max. kapacita 13 osob

»  4 pokoje (2 čtyřlůžkové, 1 třílůžkový, 1 dvojlůžkový)

»  cena 190 Kč za osobu a den

»  pouhých 1 500 Kč za den při pronájmu celého objektu

Kde se dozvědět více (informace, rezervace, fotogalerie)?
www.praha16.eu/chroboly,  v Kanceláři úřadu ÚMČ Praha 16 (Bc. Petra Mrázková), tel.: 234 128 202, e-mail: petra.mrazkova@p16.mepnet.czv Kanceláři úřadu ÚMČ Praha 16 (Bc. Petra Mrázková), tel.: 234 128 202, e-mail: petra.mrazkova@p16.mepnet.cz

V říjnu 2011 byla Městskou částí Praha 16 zajištěna rozsáhlá oprava rekreačního objektu v obci Chroboly (okr. Prachatice),

Rekreační zařízení je po rekonstrukci

Co je zde nového?

Rekreační zařízení je po rekonstrukci

KNIHA O RADOTÍNU STÁLE V PRODEJI


