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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčané

Radotín • 21.5. Rodeo • 28.5. Dětský den • 4.6. Královský průvod • 5.6. Minigolf • 18.6. Neckyáda

Jarní investiční akce v Radotíně
Další z vlastních investičních akcí 

radotínské radnice se rozjely ve čtvr-
tém měsíci. Zahrnuly jak poslední 
oplášťování v rámci vlastního bytové-
ho fondu, tak i celkovou opravu další 
lávky přes Radotínský potok u ulice 
K Cementárně.

Městská část Praha 16 již má za-
teplené téměř všechny bytové domy 
na „starém“ Sídlišti, „oblékání“ zbý-
vajících dvou – čp. 1074 a 1075 pro-
pojených s budovou Oddělení správy 
obecních nemovitostí bylo zahájeno 
v posledním dubnovém týdnu.

Práce provádí firma Alegra s.r.o., 
která vyhrála výběrové řízení vy-
hlášené letos v lednu. Soutěže se zú-
častnilo rekordních 26 firem, cenové 
rozpětí realizace se v jejich nabídkách 
pohybovalo ve velmi velkém rozsa-
hu, stropem bylo 5.331.737,38 Kč bez 
DPH. Alegra by měla práce provést, 
i po doplnění zadání, za tři a půl 
milionu korun. Po schválení Radou 

městské části Praha 16 na jejím břez-
novém zasedání s ní byla 30. března 
podepsána smlouva o dílo. 

Postup by měl být stejný jako při 
zateplování ostatních bytových domů. 
Po odkopání a odizolování suterénu 
budou stěny i střechy domů zateple-
ny polystyrénem a opatřeny novým 

finálovým pláštěm – střecha z ple-
chu, stěny z tenkovrstvé probarvené 
omítky. Nové budou i zde svody vody, 
parapety a hromosvod. 

Trochu jiný postup je zvolen pro 
přiléhající komínové těleso, které 

bude z jihu překryto mi-
nerální vatou, na niž rov-
něž přijde vrchní omítka. 
Se zateplováním se nyní 
začíná na střeše a severní 
stěně, postupně budou za-
hájeny práce i na západní 
a východní části pláště. 
Předání staveniště zpět 
investorovi, tedy městské 
části, by mělo proběhnout 
koncem srpna.

Další investiční akce, 
oprava lávky pro pěší přes 
Radotínský potok v ulici 
K Cementárně, byla za-

hájena v pondělí 25. dubna. Stavební 
firma s prací započala hned v den, 
kdy převzala staveniště. 

Potřeba oprav byla zjištěna u několika 

Linky 172 a 244 doznaly změn
Dlouhodobé úsilí radotínské a chu-

chelské radnice slaví od 1. května ko-
nečný úspěch: linka 172 je opět přímým 
spojem mezi Velkou Chuchlí a Smí-
chovským nádražím a 244 je přitom 
jen kosmeticky omezena v ranní špičce.

V uplynulých měsících jsme opako-
vaně informovali o vážné bezpečnost-
ní situaci na železničním přejezdu ve 
Velké Chuchli, dopravních nehodách, 

které se zde staly a jen shodou náhod 
neskončily zraněním či úmrtím lidí 
v autobusech, a dalších, širších souvis-
lostech (dlouholeté „přešlapování“ ko-
lem nadjezdu či podjezdu, zbrzdění re-
konstrukce železniční trati atd.) – po-

drobně jsme analyzovali např. v NP16 
č. 2/2015 a 1/2016.

V důsledku všech faktorů bylo vy-
nucené rozhodnutí o zákazu odbočení 
pro vozidla delší než 9 metrů, a to 
oboustranně mezi ulicemi Radotín-
ská a Starochuchelská. Opatření vedlo 
k nezbytnému „napřímení“ linky 244, 
aby nepřekonávala trať, a linka 172 
musela být striktně obsluhována krát-

kými autobusy (avšak 
v původní trase jen po 
Velké Chuchli), obojí 
od začátku ledna 2016.   

Nyní, po řadě jedná-
ní, která byla svolána 
starostou Městské čás-
ti Praha 16 Mgr. Kar-
lem Hanzlíkem a jeho 
chuchelským kolegou 
Stanislavem Freslem 
(na úrovni jak míst-
ní, tak i celopraž-
ské  –  s  ROPI Dem,  
Dopravním podnikem 

hl. m. Prahy a hlavně s náměstkem 
pražské primátorky Petrem Dolínkem) 
a která byla vedena na pozadí nesoula-
du protichůdných faktorů (bezpečnost 
cestujících vs. nezvyšování nákladů 

Mezi odborné lékaře, kteří jsou ra-
dotínským k dispozici přímo v místě 
jejich bydliště, přibyli dva další. Díky 
tomu už není třeba daleko dojíždět ani 
na cévní ani ke kardiologovi. Postupně 
je tak doplňováno spektrum lékařské 
péče. K jejímu postupnému rozšiřování 
dochází i ve Zbraslavi, kde byla otevře-
na nová poliklinika.

Novou cévní ordinaci otevřela 
prvního dubna v přízemí radotínské 

Praha 16 opět 
rozdělí až

milion korun
Radotínská radnice i letos podpoří 

formou grantů přínosné projekty přede-
vším těch subjektů, které pracují s míst-
ními dětmi a mládeží. V březnu rozděle-
ná a schválená částka je 905 600 Kč, za 
celý rok 2016 se předpokládá přidělení 
až 1 milionu korun.

Zastupitelstvo městské části Praha 16 
na svém zasedání dne 30. března 2016 

Nové ordinace 
specialistů

Asi všichni jsme 
zažili pocit, kdy jsme 
byli na něco velice 
hrdi. Hrdi například 
na to, co se podařilo 
nám osobně nebo ně-
kterému z rodinných 
členů či příbuzných. 
Obzvláště intenzivní 
je hrdost rodičů na 

svoje děti v okamžiku, kdy se jim podaří 
velice důležité a zásadní kroky v jejich životě. 
Při úspěších našich sportovců při vrcholných 
akcích mnozí rovněž prožívají hrdost, tento-
krát hrdost vlasteneckou. Ta se ovšem mnohdy 
několik málo dnů po skončení šampionátu či 
olympiády vytratí. Ne, nechci vypisovat všech-
ny situace, kdy můžeme být hrdi, ale rád bych 
se podělil o svůj pocit, kdy jsem byl opravdu 
obzvláště velice hrdý a pyšný, že jsem Radotí-
ňák a starosta této městské části z jihozápadní-
ho předměstí hlavního města. Ten pocit se mne 
zhostil opět po závěrečném hvizdu finálového 
zápasu, tentokrát již 23. ročníku boxlakrosové-
ho Memoriálu Aleše Hřebeského. Bytostně si 
uvědomuji, co organizační tým místního Soko-
la za více jak 20 let existence turnaje dokázal. 
Jak z akce lokálního významu udělal celosvěto-
vě uznávaný turnaj ve sportu, který v českých 
podmínkách nemá, jak se říká, na růžích 
ustláno. Vše toto dokumentují projevy uznání 
od zahraničních účastníků z kolébky lakrosu, 
z Kanady a Spojených států. Tím největším 
oceněním jsou pak slova profesionálních hrá-
čů ze severoamerické národní ligy, kteří celý 
turnaj považují za jednu z nejlepších sportov-
ně společenských akcí, které se zúčastnili. Bý-
valý profesionální hráč a útočník týmu Green 
Gaels Jonas Derks doslova řekl: „Hrál jsem na 
mistrovství světa, roky jsem působil v nejlepší 
soutěži světa. Lepší akce, než je tento turnaj, 
jsem se nezúčastnil. Ztělesňuje všechno, co 
lakros představuje. Každý, pro koho naše hra 
něco znamená, by měl do Radotína přijet.“ To 
nepotřebuje další komentář.

Jsem hrdý a vážím si toho, jak až velice 
dojemně organizátoři uchovávají vzpomínku 
na svého kamaráda Aleše Hřebeského, který 
tragicky zahynul v pouhých dvaceti letech. 
Jsem hrdý na úžasný systém, který v rámci So-
kola funguje, který dnes produkuje díky pečlivé 
a systémové práci s mládeží individuality, které 
dokážou svými výkony konkurovat profesio-
nálním hráčům ze severní Ameriky. Jsem pyšný 
na všechny místní trenéry, pomocníky a orga-
nizátory, kteří na úkor svého volného času při-
spívají k rozvoji mládeže a i důležitého pocitu 
reprezentace Radotína. To, že radotínští hráči ve 
vyrovnaném finálovém zápase, který se rozhodl 
až v prodloužení, nenavázali na vítězství z roku 
2013 je pro některé, především pak pro samotné 
hráče, zklamání, ale svojí nezměrnou bojovnos-
tí a touhou po vítězství nezklamali a patří jim 
právem uznání za jejich reprezentaci. 

Děkuji organizátorům za další skvělý 
ročník místně nejvýznamnější sportovně 
společenské akce, díky níž i za „velkou louží“ 
vědí o Radotínu. 

V sobotu 14. května jsme si připomněli 
důležité výročí, 700 let od narození bezesporu 
nejvýznamnějšího českého panovníka a císaře 
Svaté říše římské Karla IV. Otec vlasti, který vedle 
toho, že byl mimořádně ambiciózním vladařem, 
prozíravým politikem, diplomatem a urbanistic-
kým vizionářem, byl i velice vzdělaným a inteli-
gentním mužem, což mělo velký podíl na jeho 
schopnosti vládnout a řídit rozsáhlá území, která 
spravoval. Významně podporoval vzdělanost, 
kulturní rozvoj a hospodářskou prosperitu. Za 
zmínku stojí i jeho láska k vlasti a k Praze, kde 
se v uvedený květnový den roku 1316 narodil 
a o 62 let později zemřel. Vždyť právě on z Prahy 
udělal mocenské centrum a pozvedl ji na hlavní 
město tehdejší Evropy. Česká země za jeho vlády 
zažívala vrchol a rozkvět.

Svým působením a odkazem ovlivnil dění 
nejen na území Koruny České, ale takřka v celé 
Evropě. I proto byl o 7 století později vyhlášen 
v roce 2005 vítězem v divácké anketě Největší 
Čech, pořádané Českou televizí, v níž se volila 
„největší osobnost naší historie i současnosti“, 
jež se zasloužila o společenský rozvoj na tomto 
území a významně ovlivnila jeho život. Jelikož 
jako osobnost naprosto vynikal nad středověkými 
i pozdějšími standardy, zvítězil zaslouženě. Založil 
univerzitu, podporoval kulturu, nechal postavit 
významné památky. Jen v naší zemi najdete přes 
250 míst spojených s Karlem IV., a to především 
města, obce, hrady, tvrze, lázně, vinice apod.

Na jeho počest je po celé České republice le-
tos připravováno nepřeberné množství různých 
kulturně společenských, ale i vzdělávacích akcí. 
Ne jinak tomu je i v Praze 16, kde vrcholem 
bude již X. jubilejní ročník Královského průvo-
du s korunovačními klenoty na hrad Karlštejn. 
Karel IV. se svou chotí Alžbětou Pomořanskou, 
za doprovodu rytířů, jezdců a dalších příslušníků 
královského dvora vyjede ve vší slávě v sobotu 
dne 4. června z Radotína. Dále bude pokračovat 
přes Černošice a Mokropsy do Dobřichovic, kde 
stráví noc. V neděli se průvod vydá z Dobřicho-
vic přes Lety, Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň 
na Karlštejn, aby zde v Kapli sv. Kříže slavnostně 
uložil korunovační klenoty. Již tradiční průvod 
s korunovačními klenoty volně navazuje na 
historickou tradici poutě spojené s vystavová-
ním císařských korunovačních klenotů v Praze 
na Dobytčím trhu (dnes Karlovo náměstí) vždy 
první neděli po Velikonocích.

Ve všech obcích a městech na trase průvodu 
bude připraveno slavnostní uvítání na počest 
císaře a vy, kdo chcete nejslavnějšího vladaře naší 
historie doprovázet, můžete se k průvodu bez 
problému přidat.

Na příjezd Otce vlasti se v Radotíně budou 
připravovat rodiče s dětmi již o týden dříve 
28. května, a to při Velkém dětském dni v Říč-
ních lázních, který bude organizován jako Turnaj 
krále Karla IV. Zde si naši nejmenší mohou vedle 
zkoušek rytířské udatnosti, vyzkoušet i svoje 
dějepisné vědomosti, pomoci vyrobit některou 
ze soch na Karlův most nebo pro sebe vyrobit 
královskou rekvizitu v podobě koruny, dobové 
pečeti, rodového erbu, dukátu, přilbice či věnce 
pro rytíře. Ti nejšikovnější pak budou pasování 
na rytíře a princezny. A možná se na cestě z lovu 
zastaví i sám král český a císař Svaté říše římské 
a my věrní poddaní budeme moci provolat 
,,Vivat Karel IV. Vivat císař“.  Přijďte se pobavit 
a připomenout si jednu z nejslavnějších epoch 
naší historie.  
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Omezení provozu pro cyklisty. 
V rámci kulturní akce „Velký dětský 
den“ dojde 28. května od 12.00 do 
19.00 hodin k omezení cyklistického 
provozu na levém břehu Berounky. 
Průjezd nebude možný od místa cca 
350 metrů za lávkou přes Berounku 
až po Říční lázně. Pořadatelem akce je 
Městská část Praha 16.
Uzavírka ulic při Královském průvodu. 
Z důvodu konání kulturní akce „Krá-
lovský průvod“ dojde 4. června od 8.00 
do 23.59 hodin k uzavírce ulic Václava 
Balého a náměstí Sv. Petra a Pavla od 
ulice Ježdíkova po lávku přes Berounku 
a ulice Loučanská mezi ulicemi Václa-
va Balého a Felberova. Objízdná trasa 
je vedena ulicemi Loučanská, Felberova 
a Ježdíkova. Pořadatelem akce je Měst-
ská část Praha 16.
Omezení průjezdu Velkou Chuchlí. 
Kvůli závodu série Mistrovství ČR 
v downhill skateboardingu dojde dne 
3. června v době od 14.00 do 18.00 ho-
din a dále 4. a 5. června vždy od 7.00 do 
18.00 hodin k uzavírce ulic Do Chuch-
le, K Homolce a V Dolích, a to mezi uli-
cemi  K Lochkovu a Starochuchelská. 
Objízdná trasa je vedena přes Lochkov 
a Radotín. Pořadatelem akce je Czech 
Gravity Sports Association o.s. 
Kotlíkové dotace. Těm, kdo bydlí 
v rodinném domě a svůj dům vytápí 
starým neekologickým kotlem na 
uhlí, nabízí Hl. m. Praha možnost vy-
užít finanční prostředky z dotačního 
programu „Zlepšování kvality ovzduší 
v hl. m. Praze – pořízení ekologického 
vytápění v domácnostech“, ze kterého 
mohou při splnění všech předepsaných 
podmínek získat až 127 500 Kč (85 % 
ze 150 tis. Kč). Dotace jsou určeny na 
výměnu starých neekologických kotlů 
na tuhá paliva s ručním přikládáním 
v rodinných domech, za moderní níz-
ko-emisní tepelné zdroje následujícího 
typu: kotle na biomasu s automatic-
kým přikládáním, kombinované kotle 
na uhlí a biomasu s automatickým 
přikládáním, plynové kondenzační 
kotle, tepelná čerpadla (jakákoliv) 
a případně na instalaci solárního sys-
tému, ale pouze současně s instalací 
některého z výše vyjmenovaných no-
vých zdrojů. Příjem žádostí na hotové 
projekty byl Magistrátem hlavního 
města Prahy zahájen 21. března 2016 
a k 18. dubnu 2016 bylo podáno pouze 
29 žádostí, přičemž přidělené finanční 
prostředky mohou uspokojit 160-180 
žadatelů. Z uvedených čísel je patr-
né, že většina potenciálních žadatelů 
práce teprve postupně provádí, neboť 
klimatické podmínky pro obměnu 
topného zdroje a případné zateplení 
domu již začaly být příznivé. Veškeré 
informace jak postupovat, jaký nový 
topný zdroj instalovat, aby splňoval 
předepsané emisní limity, potřebné 
vzory tiskopisů apod. jsou ke stažení 
na portalzp.praha.eu. 
Řešení sporů před ČOI. Novela záko-
na o ochraně spotřebitele přinesla pod-
statné změny pro spotřebitele i podni-
katele, kteří uzavírají smluvní vztahy. 
Novinkou je od 1. února letošního roku 
úprava mimosoudního řešení sporů 
(ADR), kterými je pověřena Česká ob-
chodní inspekce. V případě, že dojde 
mezi spotřebitelem a poskytovatelem 
ke vzniku spotřebitelského sporu, 
který se nepodaří vyřešit vzájemnou 
dohodou, může spotřebitel podat ná-
vrh na mimosoudní řešení spotřebi-
telského sporu na Českou obchodní in-
spekci, Ústřední inspektorát – oddělení 
ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. 
Mimosoudní řešení sporů je bezplatné. 
Prodávající či poskytovatel služeb má 
nově povinnost informovat spotřebite-
le o řešení spotřebitelských sporů. Po-
kud podnikatel provozuje internetové 
stránky, musí uvádět tyto informace 
na svých stránkách. Pokud odkazuje 
na obchodní podmínky, musí být 
tyto informace uvedeny v obchodních 
podmínkách. Na úpravu obchodních 
podmínek měli podnikatelé čas do 
30. dubna 2016 – tyto povinnosti by 
neměli podceňovat, neboť při kontrole 
Českou obchodní inspekcí hrozí za 
nedodržení těchto povinností vysoké 
sankce. Podrobné informace jsou na 
webu České obchodní inspekce: http:
//www.coi.cz/cz/pro-podnikatele/
informace-pro-prodejce/mimosoudni-
reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

Praha 16 opět 
rozdělí...

schválilo přidělení finančních pro-
středků na projekty v oblasti volno-
časových aktivit, sportu a kultury 
dle platných grantových pravidel. 
Příspěvky z rozpočtu Městské části 
Praha 16 mohou být poskytovány vý-
hradně nestátním obecně prospěšným 
organizacím, fyzickým i právnickým 
osobám a školním klubům (pouze 
v případě, jsou-li právnickými osoba-
mi s účetnictvím vedeným samostatně 
od účetnictví školy), působí-li na úze-
mí Radotína v oblastech volného času, 
sportu a kultury.

Grantová komise v letošním roce 
hodnotila 73 žádostí. Jednotlivé žádos-
ti posoudila a vyhodnotila, u každého 
projektu pak navrhla, zda a v jaké výši 
bude grant poskytnut. Grant nebyl 
schválen pouze u 15 žádostí, v 58 pří-
padech byl naopak doporučen.

Částka, která byla mezi jednotlivé 
projekty rozdělena, činí 905 600 Kč. 
Cílem poskytování grantů z rozpočtu 
Městské části Praha 16 je podpora celo-
roční činnosti subjektů a jednorázových 
volnočasových, sportovních, kulturních 
a společenských akcí určených pro oby-
vatele této městské části všech věkových 
skupin nebo prezentujících městskou 
část. Radotínská radnice se tímto způso-
bem snaží maximálně podpořit progra-
my určené dětem a mládeži.

„Vypsání grantových řízení nezis-
kovým organizacím ze strany rado-
tínské radnice je tradiční záležitostí, 
granty jsou udělovány každoročně 
již od roku 2005, kdy se rozdělovalo 
300 tisíc Kč,“ říká starosta Mgr. Karel 
Hanzlík. „V letošním roce jsme zatím 
přidělili přes 900 tisíc korun, ale před-
pokládám, že nakonec bude z rozpoč-

tu radnice vyčerpán celý 1 milion na 
další mimořádné projekty.“ 

Úsek školství, mládeže, TV a kultury 
Úřadu městské části Praha 16 v měsíci 
dubnu vyzval úspěšné žadatele k pod-
pisu a převzetí darovacích smluv. 

Radotínská radnice tradičně v gran-
tovém řízení přiděluje peníze určené 
pro tuto oblast jednak na pořádání 
tradičních akcí pro širokou veřejnost, 
které se konají každoročně (jako je 
např. Radotínská neckyáda, Velké 
radotínské rodeo, boxlakrosový Me-
moriál Aleše Hřebeského, Vítání jara 
či Big Beat Fest Párty), dále pak orga-
nizacím, které pracují s mládeží. 

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

Nejv íce f inančních prostředků 
v letošním roce opět obdrží TJ Sokol 
Radotín, který má také největší člen-
skou základnu, a to 712 členů (letos 
má částkou 190 000 Kč podpořených 
celkem 9 projektů). 

Podpora je cílena i jednotlivě na 
několik mladých talentů – mezi nimi 
jsou například Linda Vítová, která 
patří k české triatlonové špičce, nebo 
desetiletý nadějný cyklista Ondřej 
Novotný.

Na stránkách www.praha16.eu v ob-
lasti Finance, dotace a granty, pod-
nikání – Volnočasové aktivity, sport 
a kultura naleznete podrobný přehled 
jednotlivých žádostí i přidělených 
částek.

Park použil jako záchod
Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy zpozorovala 3. dubna v 18.20 při běžné 
hlídkové činnosti v parku před hotelovým domem mezi ulicemi Vrážská a Věš-
tínská v Radotíně muže, který močil u stromu poblíž laviček vedle fontány. Hlíd-
ka ho upozornila na to, že se svým jednáním dopustil přestupku proti veřejnému 
pořádku – znečištění veřejného prostranství a na možnost využití veřejných toa-
let, které se nacházejí nedaleko. Muž na to reagoval velice arogantně a vulgárně. 
Byl vyzván k prokázání totožnosti a podání vysvětlení. Při projednávání přestup-
ku se choval podrážděně a naprosto odmítal, že by se dopustil jakéhokoliv proti-
právního jednání. Využití veřejných toalet považuje za buzeraci a ztrátu času. Na 
základě všech výše uvedených skutečností byla celá záležitost zadokumentována 
a následně předána příslušnému správnímu orgánu k projednání včetně důkaz-
ního materiálu v podobě videodokumentace ze služební kamery.

Blíží se doba dovolených a řada ob-
čanů teprve nyní zjišťuje, zda pro sebe či 
své děti nepotřebují nový cestovní doklad. 
A přestože Úřad městské části Praha 16 
přijímá žádosti a vydává občanské prů-
kazy a pasy každý pracovní den v týdnu, 
dlouhé fronty se zde tvoří pouze v pondělí 
a ve středu odpoledne a večer.

Z á k o n  o  e v i d e n c i  o b y v a t e l  
(č. 133/2000 Sb.) nově stanovuje mož-
nost zažádat si o nový cestovní doklad 
na kterémkoliv úřadě obce s rozšíře-
nou působností (v Praze u městských 
částí Praha 1-22). Již dříve byla tato 
možnost nastavena u občanských prů-
kazů, takže trvale dochází k nárůstu 
klientů mj. i v Praze 16. Dalším aktu-
álním faktorem je nadcházející období 
zahraničních dovolených. 

Z těchto důvodů doporučujeme 
všem, kteří chtějí být odbaveni rychleji 
a bez zbytečného čekání, aby návštěvu 
k vyřízení svých záležitostí na Oddělení 
evidence obyvatel a osobních dokladů 
Úřadu městské části Praha 16 (OEOOD), 
pokud je to alespoň trochu v jejich mož-
nostech, směřovali na jiné dny, než je 
pondělí a středa. V oba dny zde bývá, 
zejména odpoledne a večer, plno a čekací 
doba se značně prodlužuje. Ten, kdo při-
jde v jiný den (nebo během rána či dopo-
ledne) je odbaven mnohem rychleji. 

Pro návštěvu pracoviště lze zejména 

doporučit úterý a čtvrtek (oba dny 
jsou úřední hodiny 8.00-12.00 a 12.30-
14.00), v ostatní dny bývá rychlejší 
odbavování v ranních a dopoledních 
časech (8.00-12.00).

Úřad městské části Praha 16 se dlou-
hodobě snaží zlepšovat podmínky pro 
občany, kteří si vyřizují své záležitosti 
na pracovištích v Radotíně – řada 
z nich má úřední hodiny každý pra-
covní den, tři dny v týdnu jsou úřední 
hodiny pro všechna pracoviště, služby 
Czech POINT jsou zajišťovány na 
dvou budovách atd. Na pracovišti 
OEOOD se v posledním roce rovněž 
změnilo mnoho k lepšímu: komfort-
nější čekárna, nový pořadový systém 
(obojí od června 2015), nové výdejové 
pracoviště na přepážce č. 3 (od března 
2016) a pramenitá voda zdarma (od 
dubna 2016 nejen zde, ale i na dalších 
dvou budovách úřadu v Radotíně).   

dopoledne odpoledne
Pondělí 8.00-12.00 13.00-18.00
Úterý 8.00-12:00 12.30-14.00
Středa 8.00-12.00 13.00-18.00
Čtvrtek 8.00-12.00 12.30-14.00
Pátek 8.00-12.00

Úřední hodiny, v nichž je zpracování 
osobních dokladů pohodlnější a rychlejší

Kdy si požádat o OP či pas?

Od února mají lidé novou možnost, 
jak se bránit stavebním spořitelnám, 
lichvářům či obchodníkům s investi-
cemi. Zákon totiž rozšířil pravomoci 
finančního arbitra, který rozhoduje 
řadu sporů v oblasti spotřebitelských 
financí.

Řešit problémy týkající se smluv s fi-
nančními institucemi není pro spotře-
bitele jednoduché, už jen vyznat se ve 
smlouvách a obchodních podmínkách 
může být pro něho obtížné. Poslední 
dva roky například dTest řeší, zda 
stavební spořitelny mohou bez důvodu 
jednostranně ukončit smlouvy. Proto-
že neexistuje jednoznačný názor, je pro 
běžného spotřebitele riskantní obrátit 
se na soud. Tento problém díky nove-
le zákona částečně odpadne – řízení 
u finančního arbitra je totiž bezplatné 
a mělo by být rychlé. Náklady řízení, 
tedy i náklady na advokáty, si každá ze 
stran nese sama, spotřebitel se nemusí 
bát, že v případě neúspěchu zaplatí 
bance drahé právníky.

Rozšíření pravomocí se týká i dalších 

důležitých a pro spotřebitele riskant-
ních oblastí, kterými jsou úvěry, půjč-
ky a hypotéky. Dosud byly v pravomoci 
arbitra jen spotřebitelské úvěry, tedy 
půjčky v rozmezí 5.000 – 1.880.000 Kč. 
Spory z nebezpečných mikropůjček 
či složitých hypoték bylo možné řešit 
pouze soudně nebo skrze nechvalně 
známé rozhodce. Právě rozhodce, kte-
rého si protistrana většinou určí sama, 
a finančního arbitra si spotřebitelé 
někdy pletou. Přitom jde o dvě zcela 
rozdílné instituce. Zatímco finanční 
arbitr je nezávislý státní úřad, který 
má strany vést ke smírnému řešení, ale 
může i závazně rozhodovat, rozhodci 
v minulosti často rozhodovali spíše 
podle zájmu toho, kdo je platil, než 
podle práva.

Řízení u finančního arbitra má svá 
pravidla, musí mu předcházet pokus 
o nápravu mezi stranami a ani podni-
katelé se nemusí bát, že budou muset 
řešit nesmyslná podání. Arbitr totiž 
zastaví řízení, které je zjevně bezdů-
vodné. 

Finanční arbitr a spory
ze stavebního spoření

Neobvyklou událost zažil Radotín v březnu 2016: do rukou 
mezinárodní společnosti zabývající se dopravou předali zástupci 
společnosti FEMAT AUTOCENTRUM první z dodávek nových 
vozidel Škoda čítající více než 50 kusů všech modelů této značky
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Šestnáctka z výšky VI: Radotín 

foto: Emil Souček, Ing. Pavel Jirásek

Počtvrté a naposledy nahlédneme nad Radotín – na oblast mezi dráhou a řekou.
Vedle měnících se ploch bývalého průmyslového areálu a dostavovaných 
rezidenčních čtvrtí tu je hlavně zástavba škol a rozvíjející se oddechová zóna. A protože při řece stojí i kostel 
a radnice, jde o společenské srdce městské části.

jihovýchod

Jednu z měnících se oblastí detailně 
přibližuje záběr ze září 2003 – za 
Penny Marketem stály v místě 
současné obchodní zóny ještě původní 
průmyslové haly, vlevo od něho je 
dnes namísto hromad suti firma 
Tran-Sig-Ma. V řece byly tehdy,
rok po povodni, haldy odbagrovaných 
naplavenin

Detail Business Parku Radotín
ze srpna 2013 vypadá trochu jako 
počítačová animace

Ještě jednou totéž ve stejný den, 
jen z větší dálky – tady je dobře vidět 
i areál Tran-Sig-My, tenisové kurty 
přes silnici a domy v Šárově kole

Prostor před nádražím v roce 2003 – 
dominuje mu hotelový dům, ve výstavbě 
byl bytový komplex Mramorky

Pohled přes 
dráhu v roce 
2015 – 
Mramorka je 
hotová, další 
dům vyrostl
i před 
hotelovým 
domem ve 
Vrážské ulici

Stejné místo zabrané letos
od Prahy – nový kabát dostává 
hotelový dům (zcela vpravo)

Záběr na samotné srdce 
Radotína z roku 2003

ukazuje lávku bez podpěr, 
vedle ní zahradnictví, které se 

mělo změnit v Místo
u řeky, o něco výš původní 

tvář školního areálu a zcela 
nahoře vlevo nefunkční 
čističku odpadních vod

a původní zázemí
Technických služeb

Praha – Radotín

Rok 2010 –
zchátralá čistička 
zmizela, celý 
prostor 
je vyčištěný
a čeká
na výstavbu
přírodního 
koupaliště, 
ve škole přibylo
dopravní hřiště

V roce 2015 
už byla lávka 

podepřená, 
Místo u řeky 
ve výstavbě 

a Biotop 
Radotín 

na místě 
čističky 

v provozu

Letošní pohled na hotové Místo 
u řeky, venkovní posilovnu pod 
hřbitovem a nová hřiště ve 
školním areálu

mostních těles v Radotíně během jejich 
revize. Z té také vyplynulo pořadí, v ně-
mž se k opravám přistupuje. Po rekon-
strukci mostu a lávky přes potok v Prvo-
májové ulici tak nyní přišel na řadu tento 
mostek, na podzim by měla následovat 
oprava kovového přemostění potoka 
z ulice U Učiliště do kolmé soutky. 

Na základě poptávkového řízení 
byly v březnu přijaty tři nabídky na 
opravu lávky v ulici K Cementárně od 
firem HOBST, a.s., Santech Alfa, s.r.o. 
a BM Construction, spol. s r.o. Posled-
ně jmenovaná firma nabídla nejnižší 
cenu (443.728,85 Kč bez DPH), a tak 
s ní byla, po odsouhlasení Radou měst-
ské části Praha 16, podepsána smlouva.

Práce, které firma rozplánovala 
na příští dva měsíce, si nevyžádají 
uzavření komunikace. Lávka bude ne-
průchozí vždy jen po dobu nejnutnější 
k vytvrzení jednotlivých vrstev opra-
vované mostovky. Z té byl odstraněn 
asfaltový koberec a nesoudržný beton. 
Po sanaci stávající výztuže a dobeto-
nování bude celý povrch zaizolován 
a znovu překryt asfaltem. Římsy 
mostku se po opravě zvýší a znovu 
do nich bude ukotveno repasované 
zábradlí. To bude potřeba nejprve ve 
spodních, částečně urezlých, partiích 
dovařit a opatřit ochranným nátěrem. 
Sanovat se budou i obě břežní podpěry 
a mostek také dostane doposud chybě-
jící dilatace.

Linky 172 a 244 doznaly změn

MHD), se podařilo vyjednat zásadní 
a snad konečné změny. 

Od 1. května se prodlužuje auto-
busová linka 172 z Velké Chuchle na 
Smíchovské nádraží a současně linka 
244 je nadále vedena souběžně se že-
leznicí. Zároveň došlo, s ohledem na 
nutnost úhrady zvýšených nákladů 
na prodloužení linky 172, k mírnému 
prodloužení intervalů na lince 244 
(ale pouze v pracovní dny ráno z 12 
na 15 minut). 

ROPID však současně upozorňuje, 
že bude v dalších týdnech nový stav 

polikliniky MUDr. Kateřina Máro-
vá. Nabízí objednání bez nutnosti 
žádanky (zatím ve velmi krátkých 
termínech). V této chvíli má uzavřené 
smlouvy s těmito zdravotními pojiš-
ťovnami: VZP, ZPMV a VoZP. Přijímá 
pacienty s otoky, bolestí a pocitem tíhy 
dolních končetin, ischemickou choro-
bou dolních končetin (bolest při chů-
zi), křečovými žílami (varixy dolních 
končetin), zánětem žil a po prodělané 
trombóze, hučením v uších a motáním 
hlavy, poruchou metabolismu tuků 
(zvýšená hladina cholesterolu a trigly-
ceridů) a cukrovkou (diabetes melli-
tus). Přesná adresa je: Sídliště 1100/31, 
Praha-Radotín, telefon: 257 310 734, 
e-mail: katmarka@gmail.com.

Kardiolog MUDr. Jozef Petrus ordi-
nuje od 11. dubna vedle praktické ordi-
nace MUDr. Ilony Králové ve Vrážské 
ulici. Ordinace se věnuje kompletní 
kardiovaskulární péči o nemocné se 
širokým spektrem srdečně – cévních 
onemocnění, zejména diagnostice 
a léčbě arteriální hypertenze, is-
chemické choroby srdeční, poruch 
srdečního rytmu a srdečního selhání, 
dispenzarizaci pacientů, včetně zajiš-
tění akutní a neodkladné péče. Dále 
provádí zátěžová vyšetření sportovců. 
Přesná adresa Kardiologie Radotín 
je: Vrážská 100/12a, Praha-Radotín, 
telefon: 773 873 704, e-mail: jozef.pe-
trus@email.cz, www.kardioradotin.cz. 
Prozatím má MUDr. Petrus uzavřené 

smlouvy s těmito zdravotními po-
jišťovnami: VoZP, ZPŠ a RBP, další 
přibydou v červnu. Akutní stavy může 
ošetřovat u pacientů všech pojišťoven. 

K rozvoji zdravotnictví zde přispívá 
i samotná městská část – v roce 2011 
se například podařilo digitalizovat 
pracoviště RTG v poliklinice – právě 
díky financím, které do této akce vlo-
žila radnice. 

Ještě o něco dříve, v roce 2008, se 
zde otevřela ortopedická ambulance – 
druhé pracoviště zbraslavského ambu-
lantního ortopedického zařízení. To 
nabízí komplexní ortopedickou péči, 
péči o posttraumatické stavy, léčbu 
poruch pohybového ústrojí, ortope-
dii nohy, chirurgii ruky a v napojení 
na operační zázemí ortopedického 
oddělení RKM Malvazinky zajišťuje 
i ortopedické operace.

Nová poliklinika Zbraslav v Ža-
bovřeskách má prozatím otevřená 
pracoviště angiologie, diabetologie, 
endokrinologie, interny, kardiologie, 
výživového poradenství, praktických 
lékařů pro dospělé, lékařky pro děti 
a dorost, má svou laboratoř a lékár-
nu. V plánu je otevření alergologie, 
k linické psychologie, psychiatrie, 
pneumologie, rehabilitace a fyzi-
kální terapie. Polikliniku najdete 
na adrese Elišky Přemyslovny 1325, 
Praha-Zbraslav, tel.: 257 212 756,
e-mai l : ordinace@eurokardio.cz , 
www.novapoliklinikazbraslav.cz.

Jarní investiční akce v Radotíně

vyhodnocovat a konkrétní spoje může 
ještě upravovat (např. po měsíčním 
vyhodnocení). Celkové navýšení 
ročních nákladů na provoz tohoto 
opatření bylo vyčísleno na 2,35 mili-
onu Kč ročně oproti původnímu stavu 
v roce 2015.

Jedná se o dílčí úspěch řešící mo-
mentální, 4 měsíce trvající nevyho-
vující situaci – celou vážnou dopravní 
situaci a hrozící budoucí kolize s vla-
kem vyřeší definitivně až podjezd či 
nadjezd budovaný současně s želez-
ničním koridorem. 

Nové ordinace specialistů
Radnice i letos nabízí možnost snížit 

náklady na elektřinu a plyn i pro ty 
nejmenší místní odběratele, navíc vše 
pohodlně vyjednají přímo v Radotíně.    

První elektronickou aukci pro občany 
a podnikatele v regionu Prahy 16 uspo-
řádala radotínská radnice ve spolupráci 
se společností eCENTRE v roce 2013. Ti, 
co neváhali a přihlásili se, nelitovali: cel-
ková úspora pro 299 domácností činila 
více než 3,6 milionu korun a průměrně 
27,85 % z cen elektřiny a plynu. U pod-
nikatelů bylo dosaženo neuvěřitelné 
průměrné úspory u elektřiny přes 50 % 
a u plynu okolo 20 %.

V předchozích dvou letech byla aukce 
opakována a přihlášení vždy získali 
zpět nemalé náklady, a to včetně samotné 
radnice: MČ Praha 16 ušetřila aukcí z ro-
ku 2015 na ceně elektřiny ve všech objek-
tech, které spravuje, 232 tis. Kč – a díky 
jí organizované e-Aukci se společ-
ností eCENTRE, k níž se připojilo 
133 odběrných míst z Radotína a okolí, 
dosáhli tito lidé a podnikatelé celkové 
úspory 640 tis. Kč (což v průměru činilo 
4 824 Kč na jedno odběrné místo). 

Přes výrazné snížení cen dodavatelů 
energií se neustále daří v e-Aukcích 
dosahovat úspor i přes 30 % na silové 
elektřině a zemním plynu. Proto i letos 
Praha 16 spoluorganizuje elektronickou 
aukci, sběrné dny budou v Kulturním 
středisku Radotín každé pondělí od 
13.00 do 18.00 hodin až do konce květ-
na. Veškeré další informace naleznete 
na straně 12 tohoto vydání NP16.

Aukce pro občany
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Radotínské pábení bude bavit na všechny způsoby
I podeváté v sobě našli organizáto-

ři akcí sdružených do cyklu jarního 
Radotínského pábení dostatek energie 
a nadšení, aby pro ostatní připravily 
další várku velkých společenských 
a kulturních akcí.

Vše odstartuje v sobotu 21. května 
Velké radotínské rodeo o senátorský 
pohár. Vzhledem k tomu, že jde o 
jedinou víceméně sportovní akci 
mezi všemi pábitelskými podniky, 
je pozvánka na ni umístěna na 
sportovních stránkách, konkrétně ji 
naleznete na str. 10. 

Hned o týden později, v sobotu 
28. května se na stejném místě, 
v radot ínsk ých Ř íčních lázních, 
odehraje zábavné odpoledne pro 
malé i menší: Velký dětský den. 
Pro děti si sem, dlouho dopředu, 
připravují nejrůznější zábavu organi
zace z celého Radotína: škola, školky, 
junáci, turistický oddíl, vodáci, hasiči, 
nízkoprahový klub, cykloprodejna… 
Dohromady si pro návštěvníky chystají 
na třicet stanovišť se soutěžními 
disciplínami i čirou zábavou.

A co se letos bude odehrávat u 
hlavního pódia? Tam se chystá Turnaj 
krále Karla IV. Při příležitosti výročí 
700 let od narození Karla IV. zve 
Městská část Praha 16 na chystaný 
rytířský turnaj všechny rytíře, lapky, 
rádce, princezny a šlechtice i kejklíře, 
aby se předvedli před zraky krále  i 
všech jeho žen.

Čeká na ně Dětský den plný příprav 
slavnosti – kde v soutěžích, udatnosti 
a líbeznosti nejen v dobových ša-
tech a kostýmech dokáží králi a 
císaři svou podporu pro upevnění 
panovnické moci v Českých zemích. 
I oni tak rozhodnou o výstavbě 
Karlštejna, nebo mohou přidat ruku 
k sochařskému dílu a pomoci zhotovit 
třicet soch pro Karlův most, kteréhož 
maketa vznikne právě v Radotíně, a to 
na lávce přes Berounku!

Kdokoli může být také pasován na 
rytíře, šlechtice, skutečnou princeznu 
či dvorní dámu nebo se třeba stát 

vyvolenou Karlovou manželkou.
Dětským dnem se tak d íky 

interakt ivnímu divad lu všichni 
přenesou do doby, v níž ožívá sen o 
naší nebojácnosti a velikosti. Nebude 
problém si v královských dílnách 
vyrobit vlastní královskou pečeť, 
k o r u n u ,  d u k á t ,  v ě n e c  č i  p ř i l b u  
p r o  r y t í ř e  a  d a l š í  p o t ř e b n é  
rekvizity. Bubenická škola naučí 
přichystat fanfáru či gradovat turnaj. 
Divadelní představení Čtyři tajemství 
Karla 4. V podání Petrpasl íkova 
divadla pak ukáže krále Karla také v 

zajímav ých ž ivot-
ních situacích a jeho 
poddaní a rádcové v 
publiku mu jistě rádi 
pomůžou v závažných 
rozhodnutích…

V provozu bude i 
královský fotoateliér 
a  š lecht ické rody, 
rytíři, princezny i 
šaškové se tak mohou 
nechat zvěčnit. 

Ten ,  kdo c í s a ře 
n e z a s t i h n e  m e z i 
dětmi, mu může přijít 
složit hold o týden 

později, kdy se v Královském průvodu 
panovník s celým svým 
dvorem chystá Radotínem 
p r o j í ž d ě t  n a  s v é 
pravidelné cestě z Prahy 
na Karl š tě jn .  V sobotu 
4 .  čer v na př ichystají  
radot í nš t í  otc i  v la s t i  
velkolepé uvítání. A opět 
se při příležitosti jeho 
návštěvy chystá pořádná 
večerní vesel ice. Letos 
navíc, kromě průvodu, 
historické hudby, skvělých 
koncer t ů ,  ochut návek 
všech možných pochutin i divadla 
pro děti budou pokračovat i královské 
dílny a stavba Karlova mostu.  

O d p o l e d n e  v e  1 3 . 4 5  h o d i n 
otevře svým vystoupením skupina 
historického šermu Rotyka, další, 

tentokrát hudební představení má 
nachystané dobová hudba Antiquarius. 
To všechny na ladí na správně 
got ickou notu, aby mohli hned 
v půli třetí hodiny po poledni císaře 
jaksepatří uvítat. Rytíři a loutnisté se 
pak budou odpoledne střídat, dokud na 
pódium nedorazí Věra Špinarová a Adam 
Pavlík Band. Po jejich koncertu jsou 
nachystané ještě další tři – Jana Kalouska, 
Kapely Zrní, a world Queen tribute bandu 
Queenie. Jak již bylo řečeno, není to vše, 
odpoledne je v doprovodném programu 
nachystán Divadelní stan s pohádkou, 
tvůrčí dílna s DS Gaudium – výroba 
královských kostýmů a rekvizit, výtvarný 
stan Petrklíče, klauni na chůdách a 
pouliční divadlo Kvelb.

Jednu jedinou sobotu si budou 
moci pábitelé oddychnout. Alespoň 
někteří – protože pro všechny, kdo 
se chystají zdolávat Berounku na 
vlastnoručně vyrobených plavidlech, 
to bude čas na poslední dopilovávání 
technických vlastností jejich kocábek. 
Radotínská neckyáda totiž zčeří 
vody místního veletoku už v sobotu 
18. června odpoledne. Kdo popluje, už 
patrně ví, že od 13.00 do 14.30 hodin 
proběhne prezentace a příprava 
plavidel. Ostatní jsou k ní tímto zváni. 

Startuje se z Říčních lázní Radotín 
ve tři po poledni, od této chvíle také 
slibuje diskotéku DJ Jarda. Dojezdy 
k lávce by měli všichni startující 
zvládnout do páté odpolední, to aby si 
mohli v klidu poslechnout plánovaný 

koncer t  sk upi ny 
Nolem. 

M e z i  s e d m o u 
a  p ů l  o s m o u 
j e  n a p l á n o v á n o 
vyhlášení výsledků 
a předání cen. Pro 
vítěze i poražené a 
všechny jejich fandy 
pak ještě zahraje 
Timudej.

Nechte se zvábit 
pábením – stojí to 
za to!

Přes dvě stě „začínajících“ cyklistů 
splnilo úkoly na pěti stanovištích do-
pravně preventivní akce „Bezpečné 
jaro 2016“ pořádané Městskou částí 
Praha 16 ve spolupráci s Policií České 
republiky na dětském dopravním hřišti 
v areálu radotínské základní školy. Za 
svoji snahu byl pak každý odměněn 
balíčkem s drobnými dárky a sladkost-
mi. Potřebných pět razítek sbírali malí 
účastníci na jízdě zručnosti, dopravním 
hřišti, „ve výcvikovém centru policie“, 
na stanovišti BESIP teamu a při plnění 
testů u preventistů krajského ředitelství 
policie, kde se občas zapotili i rodiče.

A to nebylo všechno! Během plně-
ní jednotlivých úkolů mohli všichni 
návštěvníci zhlédnout ukázky dalších 

partnerů preventivního odpoledne jako 
například výcvik služebních psů Policie 

České republiky. Starokladrubské koně 
přivezli ukázat strážníci z Jízdního oddí-
lu Městské policie hlavního města Prahy. 
Stejně jako v loňském ročníku předvedli 
hasiči z radotínské stanice, kteří jsou za-
řazeni do Záchranného sboru hlavního 
města Prahy záchranu tonoucího na ne-
daleké vodní hladině koupacího biotopu. 

Veselý ráz celému odpoledni dali 
,,staří známí“ klauni z Balónkova. Ti 
zahráli pohádku a rovněž vyráběli 
z balónků pro děti meče, srdíčka, ky-
tičky a všelijaká zvířátka. Z odevzda-
ných účastnických kartiček starosta 
Městské části Praha 16 Mgr. Karel 
Hanzlík vylosoval výherce věcných 
cen i volných „dětských“ vstupenek do 
radotínského kina a kulturního stře-
diska na libovolná dětská představení. 

Za preventivně dopravní akci patří 
poděkování všem účinkujícím, ale 
i Radotínskému pekařství Racia, které 
zajistilo účastníkům občerstvení. Již 
v sobotu 7. května 2016 se s většinou po-
řadatelů můžete opět setkat, tentokrát 
na „Radotínském dnu s Integrovaným 
záchranným systémem“, a to od 9 do 
13 hodin na náměstí Osvoboditelů na 
parkovišti před obchodním centrem.

Bezpečně nejlepší jarní jízda

Report z geologické exkurze
Letopisecká komise Radotín uspo-

řádala v neděli 10. dubna geologickou 
exkurzi pro širokou veřejnost do okolí 
Radotína, Kosoře a Lochkova.

Sraz zúčastněných byl v 9 hodin na 
zastávce autobusové linky 120 na Ná-

draží Radotín. Zpočátku se zdálo, že 
nás půjde tak do deseti, ale postupně 
se začalo nástupiště plnit, přijížděli 
a přicházeli stále další zájemci s bato-
hy, kladivy, dětmi a psy a kolem 9.17 
hod. bylo jasné, že dnešní den patří 
sběru zkamenělin! Autobus byl pře-
plněn a sotva se rozjel. Cestou jsme 
nabírali další a další nadšence, někteří 
museli ale dojít pěšky od cementárny, 

protože v autobuse už nebylo k hnutí. 
Podle odhadů se výletu do pravěku 
účastnilo na 105 zájemců, to zdejší 
lomy asi ještě nezažily!

Vystoupili jsme na zastávce K Cikán-
ce, zde si sdělili pár informací, rozdali 

si tištěného průvodce a šli 
na první místo našeho 
sběru – do „Ortocerové-
ho lůmku“. Místo malé 
svou velikostí, ale velké 
svým významem. Sezná-
mili jsme se s obávanými 
predátory prvohorních 
moří – s hlavonožci, řekli 
si o jejich podobě v obec-
ním znaku Lochkova 
a pak se pustili do sběru 
v suťovém poli. Snad 
všichni našli jejich četné 

schránky, které lze počítat do tisíců 
a jsou snad na každém volně ležícím 
vápenci. Kromě ortocerů mnozí našli 
mlže a jiné typické zkameněliny.

Z „Ortocerového lůmku“ jsme 
kolem cementárny sešli kolem sběr-
nému dvora a ulicí V Sudech pak 
pokračovali do údolí Šachetského 
potoka. Seznámili jsme se s historií 
těžby černých vápenců na dlažební 

kostky a vydali se lesní pěšinou do 
Černé rokle. V sutích jsme pak ob-
jevovali četné zkamenělé poklady: 
zbytky mlžů, drobných ramenonožců 
a netrvalo dlouho a měli jsme také 
zdejšího významného trilobita, ne 
sice celého, ale jen ocasní štít. Jeho 
jméno zní opravdu jako zaklínadlo 
z Harryho Pottera – Spiniscutellum 
umbelliferum. Netrvalo to dlouho 
a nacházeli jsme další hojné nálezy.

Po necelé hodince jsme pokračovali 
po silnici výše ke Kosoři a za pár sto-
vek metrů pak odbočili po nenápadné 
stezce vyšli do lomů známých pod 
názvem „Sudy“, skalní útvary pod Ko-
soří totiž nápadně připomínají sudy 
a i když jejich vznik ještě není uspoko-
jivě vysvětlen, my jsme nelenili a s kla-
dívky se vrhli do vápencových sutí. 

Zde již nejsou vápence černé, ale 
pouze šedé, zato s krásnými trilobity. 
Netrvalo to snad ani pět minut a první 
z nás již třímal v ruce první nález. Do-
slova zlatá horečka přinesla své plody 
a trilobitů se dnes podařilo z kamene 
osvobodit snad dvacet.

Počasí nám přálo, nálezů jsme obje-
vili celou řadu, tak nezbývá, než shr-
nout dnešní den jako úspěšný výlet do 
pravěku a těšit se společně na další akci 
Letopisecké komise Radotín.

Dotek Japonska
V Klubové scéně Milana Peroutky se 

v dubnu uskutečnila přednáška o Ja-
ponsku. Vzhledem k velkému rozsahu 
obrazového materiálu a pokročilé hodi-
ně nezbyl čas na diskusi o všech zvlášt-
nostech daleké země.

Historie vzniku Japonska se datuje 
do období 700 př.n.l. Prvotním vli-
vem byl budhismus a čínské písmo. 

Země leží na živém tektonickém 
zlomu. V Japonsku se zaznamenává 
okolo 8 tisíc zemětřesení za rok, tj. 
cca 20 zemětřesení denně! Obyvatel-
stvo země je tvořeno z 99 % Japonci 
a 1 % Korejci a jiných. Japonci si svou 
zem po všech stránkách velmi chrání. 
Z náboženství převládá šintoismus 
(76 %), který je orientován na radost-
né stránky života a vyznává vděčnost 
přírodě, druhým je budhismus (16 %) 
a dále hinduismus, křesťanství a jiné. 
Islám není povolen, dle jejich výkla-
du jako netolerantní náboženství, 
které není ochotné se podřídit jiným 
kulturním tradicím. Současné daně 

po zvýšení jsou jen 8 %. Na silnici 
neexistuje díra, chodníky nemají 
vylomenou dlaždičku a parky jsou 
ošetřené, krásně upravené a čisté. 
V Japonsku převládá všudypřítomná 
ohleduplnost, slušnost a korektnost. 
Dodržování zákona a předpisů je 
příkladné, nikoho nenapadne coko-
liv obejít! Vše se odvíjí od toho, že 
se nekrade. Příjemnou skutečností 
je zákaz telefonování v dopravních 
prostředcích i absence spropitného. 

Nikde se nedává, lze tím 
i urazit. Sociální zařízení 
jsou samostatnou kapitolou 
dokazující úroveň národa. 
Jsou prostě všude a kdykoliv 
k dispozici naprosto čisté, 
moderně vybavené a vždy 
zdarma. Nemocnice jsou 
perfektně vybavené, s léky 
se neplýtvá, v lékárně oddělí 
určený počet pilulek. Práce 
na staveništi a okolí se zce-
la liší od našich zvyklostí. 

Doprava je funkční, čistá a naprosto 
přesná a spolehlivá. O rychlovlaku 
Shinkansen se nám bude ještě dlouho 
jen zdát. Vozovky jsou bez nejmen-
ších nerovností. 

Jak je z výše uvedeného povídání 
patrné, jde to a nebolí to. Pojďme to 
zkusit, i přes občasnou nepřízeň okolí, 
i u nás. Život bude veselejší, ohledupl-
nější a zdravější. Rychle se na to zvyká, 
věřte mi.

Podrobné povídání a fotografie 
o Japonsku najdete na stránkách 
www.praha16.eu/Kultura-skolstvi-
-volny-cas

Podesáté přivítané jaro
V radotínské hospůdce „Pivní Sa-

natorium“ proběhla v sobotu 2. dubna 
hudební párty Vítání jara. Bylo to již po 
desáté – a opět s velkým úspěchem.

Po zahájení akce dvojicí ManPetty + 
Dr.Kulík, která byla již u zrodu této tra-
dice v roce 2007, a slavnostním přípit-
ku, obdržely přítomné ženy karafiát 
a začala hudební část večera: nastoupily 
radotínské kapely Galaxie, Beer Sana-
torium i Volný styl ve svém nejsilnějším 
složení i s ostravskou posilou – špičko-
vým zpěvákem Tomášem Černým.

Postupně tak rozproudily příjem-
nou atmosféru v sále restaurace; 
zpívalo se, tancovalo, popíjeli se alko 
i nealko drinky… Lidé se opravdu ba-
vili, byli přítomni i skuteční pamět-
níci akce, kteří přicházejí každým 
rokem, kamarádi a přátelé z vnitřní 
Prahy, Barrandova, okolí Radotína, 
Solopysk, Roblína, Vraného, Bělé pod 
Bezdězem, Kyšic…

Hudební večer v závěru vyvrcholil 
muzi ka nt sk ý m „jamováním“, ve 

kterém se blýskl i v Radotíně místní 
známý saxofonista „Pigi“ Miloš. Ten 
i zavzpomínal na dobu, kdy v Sanator-
ce pracoval jako hostinský jeho otec.

„Jako pořadatel chci hlavně podě-
kovat všem hostům, kamarádům a fa-
nouškům, kteří dorazili v tak hojném 
počtu, městské části za podporu i obě-
tavému hostinskému St. Hřebečkovi, 
bez kterých by se tato akce, která je již 

tradiční součástí kulturního kalendáře 
Městské části Prahy 16, nestala tak 
oblíbenou a úspěšnou.“ Příjemná další 
letošní kulturně-společenské setkání 
všem přeje
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 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

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

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

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

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00
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OPRAVY
CHLADNIČEK A MRAZNIČEK

ROZENSKÝ ALEŠ
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

E-mail: A.Rozensky@seznam.cz

MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907
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      Lenka Bennerová 
Vaše zahradnice

tel: 775 058 228
email:

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

NÁVRHY, ÚPRAVY
A ODBORNÁ PÉČE
O ZAHRADY

Zpracování průkazu energetické 
náročnosti budovy (PENB)

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

Ing. Jan Cuřín
Zbraslav, 603 436 785
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PEDIKÚRA - MANIKÚRA 
Kamila Krejzarová 

Ke Splávku 156, Lipence
Tel. 774 929 263

  Odvezeme a přivezeme zpět
na vámi domluvenou adresu.  

Vyžehlené prádlo dodáváme do 2dnů.
Při objednání minimálně jednoho boxu 

neplatíte žádné dopravné!

Rozvážíme a svážíme: pondělí, středa, pátek
9 - 11 hodin    17 - 19 hodin

ŽEHLENÍ PRÁDLA
UŠETŘÍME VÁŠ ČAS A VAŠE PRÁDLO VYŽEHLÍME ZA VÁS

Kontakt: www.dpdoma.cz
Facebook / DP DOMA, Telefon 731 052 267

PRODEJ  NEMOVITOSTÍ
ABC reality Praha, odhad zdarma
Sakumpikum spolehlivě

Ing. Ivan Kočí   
777 777 599

Kateřina Drmlová
tel.: 234 128 201
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Spolupráce za městské části:  
za MČ Zbraslav Blanka Velemínská, 

MČ Lochkov Eva Filipová, 
MČ Lipence Michal Popek,

MČ Velká Chuchle Pavel Kováč. 
 Redakční uzávěrka 4.5.2016. 

Vychází 16.5.2016. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.6.2016.

Uzávěrka pro inzerci:do 1.6.2016.
Distribuce do všech poštovních schrá-
nek ve správním obvodu zajištěna pro-

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

a fotografie se nevracejí. 

Instalace,
dodávky, opravy.

Zajištění HD příjmu
Skylink, CS Link.

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

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

ODVOZ a LIKVIDACE
ODPADNÍCH VOD a FEKÁLIÍ

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

AUTODOPRAVA - KONTEJNERY
LIKVIDACE STAVEBNÍHO ODPADU, 

DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU,
ZEMNÍ PRÁCE BAGREM 

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

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

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

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

VETERINÁRNÍ ORDINACE RADOTÍN 
Brzy otevřeme

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

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

Kontakt recepce:
731 272 969

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

interiérové dveře Sapeli

7,30 - 12 a 12,30 - 14 h
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stavební práce • obklady a dlažby
instalatérské práce • elektroinstalace
sádrokartony • likvidace odpadů

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

Strážovská 24, P5 Radotín

WWW.REKO24.CZ
zkušenosti od roku 1997

PŘÍMĚSTSKÉ JAZYKOVÉ TÁBORY
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

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

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

 

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

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

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

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

Letní kurzy angličtiny pro dospělé i děti
Dále nabízíme:

Překlady z anglického do českého jazyka a naopak
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   PRO RENOVACE BYTŮ A DOMŮ VOLEJTE 

257 812 160  NEBO PIŠTE  info@sakradotin.cz 

NABÍZÍME: 
·� Instalaci vody a topení 
·� Termický solární ohřev vody, bazénu a přitápění 
·� Rekonstrukce koupelen 

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

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

 

Strojní čištění odpadů • Kamerový průzkum 
volejte přímo 773 874 099 

NONSTOP (příplatek) 
 

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

�
    SAK Radotín s.r.o.  •  Karlická 1407/39A  •  Praha 5 
                                  www.sakradotin.cz 
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PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Řevnice:
»  Městská knihovna, Mníšecká 29  
    tel.: 257 720 178
»  knihkupectví Leamos
    nám. Krále Jiřího z Poděbrad
    tel.: 602 339 960 
»  pekařství Jarolímek
    nám. Krále Jiřího z Poděbrad
Dobřichovice:
»  INFOCENTRUM, 5.května 912
    tel.: 778 772 498
Mníšek pod Brdy:
»  pekařství Jarolímek,
    nám.F.X.Svobody 157
    tel.: 318 592 761
»  www.ticketpro.cz
»  www.ticketportal.cz

DÍVČÍ VÁLKA  LESNÍ DIVADLO
ŘEVNICE

v pátek 10. 6. 2016 od 19.00 hodin
nejúspěšnější a nejhranější divadelní hra v České republice

DÍVČÍ VÁLKA  

MUDr. Jozef Petrus
�������������
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Od tužky až po nábytek 

U nás vybavíte  

FIRMU, ŠKOLU  
I DOMÁCNOST 
vyberte a objednejte na:  

www.apap.cz 
nebo osobně v prodejním skladu  

 Praha 5-Řeporyje, K Třebonicům 17 

tel.: 245 008 960 

Základní škola
Praha-Lipence
přijme od září

učitele 1. stupně
a učitele 2. stupně

s aprobací: ČJ, D, Z, TV

Kontakt: 731 522 439
nebo

 krutova@zslipence.cz
(www.zslipence.cz)



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

17. 5. 17:30 Nebe a led   Francie 80 Kč
                                    Dokument o sérii dobrodružných cest polárníka a vědce Clauda Loriuse
                                    za polární kruh, které vedly až k objevení jevu oteplování
 20:00 Teorie tygra   ČR 110 Kč
                      Příběh muže, který si v šedesáti vzpomene, že míval sny i vlastní vůli
                                    a že chce zpátky vládu nad svým životem…
18. 5. 17:30 Lída Baarová   ČR 100 Kč
                     Příběh ženy, která milovala Ďábla – hitlerovského ministra propagandy
                     Josepha Goebbelse – Táňa Pauhofová, Karl Markovics
 20:00 Ptáci a lidé   Francie 90 Kč
                     Dva lidé v pařížském letištním komplexu, dva příběhy o touze po osvobození…
19. 5. 17:30 Návštěvníci 3: Revoluce   Francie 110 Kč
                     Magoři ze středověku se znovu pustí do cestování časem a navštíví
                     dobu, o které nemají ani páru – Jean Reno, Christian Clavier
 20:00 Captain America: Občanská válka 3D   USA 140/120* Kč
                     Superhrdinové Avengers se rozdělí na dva tábory. Steve Rogers
                     vs. Tony Stark. Svoboda vs. vládní dohled a zodpovědnost…
20. 5. 17:30 Kniha džunglí 3D   USA(HON) 140/120* Kč
  Hraný velkofilm podle povídek Rudyarda Kiplinga o Mauglím
  vychovaném vlky, panterem Baghírou a medvědem Balů
 20:00 X-MEN: Apocalypsa   USA 120 Kč
                     Apocalypse, první a nejsilnější z mutantů světa X-Menů načerpal sílu 
                                    ostatních mutantů a stal se nesmrtelným a neporazitelným. Raven
                                    a její tým se snaží zachránit lidstvo před úplným zánikem…
21. 5. 17:30 LEONARDO DA VINCI: Génius v Miláně   Itálie (viz str. 8)  250 Kč
                                                                 senioři, ZTP a studenti 200 Kč 
 20:00 Captain America: Občanská válka   USA 120/100* Kč
24. 5. 17:00 Captain America: Občanská válka 3D   USA 140/120* Kč
 20:00 Návštěvníci 3: Revoluce   Francie 110 Kč
25. 5. 17:30 Teorie tygra   ČR 110 Kč
 20:00 X-MEN: Apocalypsa 3D   USA 140 Kč
26. 5. 17:30 Naše malá  sestra   Japonsko 90 Kč
  Tři sestry na pohřbu otce poznají nevlastní sestru, která odjede žít
                                    s nimi. Začíná tak období sladkých i nahořklých dobrodružství…
 20:00 Maggie má plán   USA 110 Kč
  Maggie si naplánuje stát se svobodnou matkou. Nečekaně se zamiluje
                                    do Johna a rozjede plán, aby se rozvedl. Provdá se za něj a po letech,
                                    když její láska vyprchá, přijde s plánem, jak ho vrátit bývalé manželce…
27. 5. 17:30 Angry Birds ve filmu 3D   USA 140/120* Kč
                      Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas
                      musí svůj ostrov zachránit před záhadnými zelenými prasaty…
 20:00 Mikrob a Gasoil   Francie 90 Kč
  Dva teenageři na zběsile pomalé cestě Francií ve vlastnoručně
                                    sestaveném vozidle. Svoboda volá!
28. 5. 17:30 Návštěvníci 3: Revoluce   Francie 110 Kč
 20:00 X-MEN: Apocalypsa 3D   USA 140 Kč

                      DĚTSKÝ DEN     
  9:30 Pošťák Pat   GB 30 Kč
  Doručování zásilek je ta nejdobrodružnější práce na světě!
29. 5. 11:00 Malý dráček   SRN 40 Kč
  Létající drak, který nelítá, a masožravec-vegetarián musí zachránit ostrov!
 14:00 Malý princ   Francie 50 Kč
  Příběh neposedné holčičky, která žije ve světě dospělých. Příběh
  excentrického letce s duší dítěte. A příběh malého prince
 16:00 Řachanda   ČR 60 Kč 
                                    Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se ne vždy
                                     živí poctivě. Teprve v Černém lese všichni tři zjistí, že tak,
                                    jak se chováme k ostatním, tak se pak oni chovají k nám
31. 5. 17:30 Maggie má plán   USA 110 Kč
 20:00 Naše malá  sestra   Japonsko 90 Kč
1. 6. 17:30 Angry  Birds ve filmu   USA 120/100* Kč
 20:00 Cena  slávy   Francie 90 Kč
                                    Film inspirovaný skutečnými událostmi – únosem Chaplinovy mrtvoly
2. 6. 17:30 Děda   ČR 100 Kč
                      Děti z Prahy přijíždí na prázdniny k dědovi na Valašsko. Na půdě
                      chaloupky najdou poklad, který začne zajímat i zbytek vesnice…
 20:00 Vzkaz v láhvi   Dánsko/Švédsko 80 Kč
                                   Třetí díl krimisérie podle bestsellerů Jussiho Adler-Olsena. Detektivové                      
                                    rozplétají záhadný případ vraždícího psychopata, sektářské víry
                                    a unesených sourozenců, jejichž zmizení nikdo nehlásil.
3. 6. 17:30 Angry Birds ve filmu 3D   USA 140*120* Kč
 20:00 Ben Hur z roku 1959   USA 100 Kč
  Jeden z nejúspěšnějších filmů všech dob, který získal 11 Oscarů
4. 6. 17:30 Svatý Petr a papežské baziliky Říma 3D   ITA (viz str. 8) 250 Kč
                                                                 senioři, ZTP a studenti 200 Kč
 20:00 Děda   ČR 100 Kč
7. 6. 17:30 Děda   ČR 100 Kč
 20:00 Komuna   Dánsko 90 Kč
                      Erik a Anna s dcerou Frejou uskutečňují svůj sen o autentické komuně. 
                      Idea společenství se začne rozpadat příchodem Erikovy milenka…
8. 6. 17:30 Dcera čarodějky   Dánsko/Norsko 100 Kč
                                    Dina umí v člověku vyvolat pocity studu za jeho činy. Když je její matka
                                    obviněna z hrůzných vražd, rozhodne se odhalit pravdu…
 20:00 Maggie  má plán   USA 110 Kč
9. 6. 17:30 Vzkaz v láhvi   Dánsko/Švédsko 80 Kč
 20:00 WARCRAFT: První střet   USA 130 Kč
                      Film o násilném střetu dvou světů vznikl na motivy herního fenoménu
10. 6. 17:30 Želvy Ninja 2 3D   USA 140 Kč
                                    Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael jsou zpět
 20:00 Oslněn sluncem   Itálie/ Francie 110 Kč
                      Poklidná dovolená se pro Paula a Marianne s příjezdem jejího starého
                                    přítele s dcerou mění v atmosféru plnou skrytých vášní a nedůvěry
11. 6. 17:30 Alenka v říši  divů: Za zrcadlem   USA 120/100* Kč
                      Cestou do minulosti se Alenka setkává se svými přáteli – i nepřáteli –
                      v různých dobách jejich životů – Mia Wasikowska, Johnny Depp
 20:00 WARCRAFT: První střet 3D   USA 150 Kč
14. 6. 17:30 Alenka v říši  divů: Za zrcadlem 3D   USA 140/120* Kč
 20:00 Realita   Francie/Belgie 80 Kč
                                    Splní se mu sen – když během 48 hodin objeví nejlepší filmový výkřik
15. 6. 17:30 Oslněn  sluncem   Itálie/ Francie 110 Kč
 20:00 Assassin   Tchaiwan/Čína/Hong Kong (Zlatá palma a Zlatý kůň) 90 Kč
                      9. stol.: profesionální vražedkyně se má vrátit domů a zabít muže,
                      jemuž byla kdysi přislíbena – guvernéra severní Číny
16. 6. 17:30 Dcera čarodějky   Dánsko/Norsko 100 Kč
 20:00 Mikrob a Gasoil   Francie 90 Kč
17. 6. 17:30 Alenka v říši  divů: Za zrcadlem 3D   USA 140/120* Kč
 20:00 Centrální  inteligence   USA 110 Kč
                      Akční komedie, v níž se dva bývalí spolužáci ze střední školy po letech
                      znovu setkávají, a to v úplně jiných rolích, než které zažili jako kluci
18. 6. 17:30 Želvy Ninja 2   USA 120 Kč
 20:00 Teorie tygra   ČR 110 Kč

Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
18. 5. 10:00 Decibely lásky   ČR 60 Kč
                                    Hudební filmová romance o lásce napříč všemi generacemi
15. 6. 10:00 Dvojníci   ČR 60 Kč
                                    Každý člověk prý má někde na světě dvojníka. V hlavní dvojroli
                                    zloděje/středoškolského profesora Ondřej Sokol

Dětská představení
21. 5. 15:30 Kniha džunglí   USA 120/100* Kč

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

18. května
Učitelský koncert

k 60. výročí založení školy 
vystoupení učitelů Základní umělecké školy 

Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 18.00 hodin

RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ
21. května

Velké radotínské rodeo
o Senátorský pohár

součást Mistrovství ČR 2016 v rodeu
areál radotínských Říčních lázní 

od 9.30 hodin
více viz str. 10

25. května
Taneční koncert 

vystoupení žáků tanečního oboru Základní 
umělecké školy Klementa Slavického

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 18.30 hodin

28. května
Velký dětský den

odpoledne plně věnované dětem
areál radotínských Říčních lázní 

od 13.30 hodin
více viz str. 4

4. června
Královský průvod 

desátý ročník výpravy Karla IV.
s bohatým kulturním programem

náměstí Sv. Petra a Pavla
od 13.45 hodin

více viz str. 4 a 12

5. června
Na minigolf minimísto!  

pocta měsíci červnu při turnaji
v minigolfu (součást 4. mistrovství 

Radotína 2016 v boulo/koulo)
areál DG Fortuna Radotín

u radotínské sokolovny od 14.30 hodin
více viz str. 10

8. června
Koncert nejmladších žáků 

vystoupení nejmladších žáků Základní 
umělecké školy Klementa Slavického

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

9. června
Koncert nejmladších žáků 

vystoupení nejmladších žáků Základní 
umělecké školy Klementa Slavického 

 kostel farního sboru ČBCE
Na Betonce 14 od 18.00 hodin

13. června
Čaj o třetí

tradiční setkání radotínských seniorek 
a seniorů u čaje a hudby:
„Hudební cesta časem“

Martina Krulicha s písničkami –
od Jiřího Suchého, přes lidové zpěvy 

k Waldemaru Matuškovi
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 15.00 hodin

15. června
Žákovský koncert

k 60. výročí založení školy 
vystoupení žáků 

Základní umělecké školy
Klementa Slavického 

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

17. června
Radotínská neckyáda

8. ročník splavování Berounky
na netradičních plavidlech, start z Říčních 

lázní Radotín v 15.00 hodin
více viz str. 4

více na www.praha16.eu

Výstava s dílnami keramického studia
Praha – Lochkov 

Opět se chystá výstava prací dětí
a absolventů lochkovského výtvarného 

a keramického studia.
Součástí výstavy je prodej zboží profesionál-

ních keramiků, šperků a dalších výrobků.
V průběhu výstavy proběhne výtvarná 

a pracovní dílna – téma batika (více info 
na www.vsur.cz), kterou je třeba předem 
objednat na tel. 724 305 268, další výtvar-

né dílny jsou volně přístupné.
Výroba kantel a koncovek pod vedení mu-
zikoterapeuta Petra Broniše se uskuteční 
přímo v dílně, výrobu nástrojů je rovněž 

třeba předem objednat na petr.broniš@se-
znam.cz (www.koncovka.estranky.cz).

Výstava proběhne v parku u knihovny 
v pátek 9. června od 15.00 do 18.00 

hodin a v sobotu 10. června od 10.00 do 
17.00 hodin.

Edo Jaganjac – Sarajevská princezna
V létě 1993 celý svět napjatě sledoval osud 
malého děvčete, které BBC pojmenovalo 

„Sarajevská princezna“. Pětiletá Irma 
Hadžimuratovic byla těžce zraněna 

během bombardování Sarajeva. Děvče 
bylo převezeno do nemocnice a dostalo se do 

rukou mladého chirurga, Edy Jaganjace, 
který bojoval ze všech sil o jeho přežití. 
Nejostřejší bitvu ale svedl s neochotou 

nezainteresovaných mezinárodních 
úředníků, takzvaných mírových sil...

nakladatelství Galerie Gema

Wolf Haas – Brennerová
Napřed Brennera do bezvědomí zmlátí 
desetiletí ruští kluci. Pak ho přítelkyně 
dovleče k oltáři. Mají teď totiž vyloženě 

dobrý vztah. Je tu jen jeden problém: velmi 
dobrý vztah má i se svou další přítelkyní. 

Má vlastně štěstí, že třetí žena, která 
mu vstoupila do života, náhle zmizela. 
Pravděpodobně ji unesli překupníci 
prostitutek. Pátrání po ní pomáhá 

detektivovi při řešení vlastních osobních 
problémů utéct do práce.

Host nakladatelství

Lisa Jewell – Dům, ve kterém jsme vyrůstali
Birdovi bydlí v malebné anglické vesničce 

v domě se zahradou. Čtyři děti – 
pragmatická Meg, zasněná Beth a dvojčata 

Rory a Rhys – chodí do místní školy a 
po večerech sedávají u společných večeří 
s milujícími rodiči – hodným tatínkem 
Colinem a veselou, trochu praštěnou 

maminkou Lorelei. Jejich dětství je jako
z pohádky, dokud do něj jednoho osudného 
velikonočního víkendu nezasáhne tragédie.  
Po letech se Meg do domu vrací. Jaká tajemství 

se tady skrývají? Má rodina ještě šanci?
A co se vlastně tehdy o Velikonocích stalo?

nakladatelství Beta

Paula McLain – Létala jsem za sluncem
Afrika na počátku 20. století a bělošské 

děvčátko uprostřed černé Keni. To je Beryl, 
kterou matka v útlém dětství opustila a 

zanechala ji samotnou s otcem na koňské 
farmě. Po nezdařeném manželství se 

zamiluje do charismatického lovce Denyse 
Finche Hattona, milence a přítele slavné 

baronky Blixenové.
nakladatelství Metafora

Jan Vavřík – Návrat z pekla      
Karlu Millerovi převrátí život naruby nejen 

krásná židovská dívka Marie, ale hlavně 
druhá světová válka. Neskutečně se trápí 

výčitkami, že nedokázal zabránit transportu 
své ženy a dětí do Terezína. Díky podrazu 

se dostane do koncentračního tábora, 
kde se stane osobním kuchařem velitele. 

nakladatelství Brána

Milan Růžička – Odkaz mrtvého kostelníka
Žádné tajemství nezůstane ukryto navěky, 

ani to, které střeží starý a umírající 
kostelník Havelka. Mladý knihkupec 

Mikuláš Kameník trpělivě vysedává u jeho 
lůžka a zapisuje zdánlivě nesrozumitelné 

útržky pohasínající paměti, ze kterých 
začíná být patrné, že souboj, svedený na 
ochranu vzácné relikvie, není u konce. 

nakladatelství MOBA

Sandra Byrdová – Strážkyně tajemství
Román o Kateřině Parrové, která se později 
stala poslední, šestou manželkou anglického 

krále Jindřicha VIII., vtáhne do světa 
pikantních vztahů na tudorovském dvoře.

nakladatelství Knižní klub

PRO DĚTI:
Martin Velíšek – Můj stát

Zábavné seznámení se symboly české 
státnosti, jako jsou například vlajka, hymna, 

pečeť či státní znak, s jejich původem
a významem či využitím.
nakladatelství Knižní klub

Jiří Černý a kol. – Světoví Češi
Prostřednictvím textu a komiksu dává 

kniha nahlédnout do 27 lidských osudů 
výjimečných osobností, které vynikly

ve svém oboru, případně otevřely 
novou cestu vývoje. 

nakladatelství Mladá fronta

Vlastimil Peška –
Nové povídání o pejskovi a kočičce
Pejsek a kočička si přáli, aby se na ně 

nezapomnělo. Aby s nimi i nová generace 
čtenářů zažila, jak jdou do kina, učí se 

tančit, chystají se slavit Vánoce
a Velikonoce, jsou nemocní, sportují

a závodí, věčně se hádají
se sousedem zajícem…
nakladatelství Paseka

www.knihovna-radotin.cz

18. května
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin

19. května
 Michal Strnad

koncert zpěváka a kytaristy
vstupné dobrovolné

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

19. května
Pouta – premiéra

s humorem vyprávěný příběh o rodinných 
starostech i radostech... Divadlo J. Kašky

od 19.30 hodin

21. května
Zbraslavské jarmarky

Zbraslavské náměstí  8.30-12.30 hodin

20. – 21. května
Zbraslavské pivní veselení

3. ročník přehlídky pivovarů s bohatým 
doprovodným programem

Areál Bowling Zbraslav

21. května
Se Startem na start

turistický pochod a cykloakce
po okolí Zbraslavi

starty 7.00-10.00 v sokolovně Zbraslav

23. května
Cestovatelské promítání

se spisovatelem a cestovatelem
Petrem Nazarovem

Obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.00 hodin

26. května
Pouta

s humorem vyprávěný příběh o rodinných 
starostech i radostech... 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

4. června
Zbraslavské jarmarky

Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin

4. června
Zbraslav open - XIII. ročník

tradiční tenisový turnaj
pro amatérské nadšence na kurtech Kamínka

4. června
Dětský den

tradiční zábavné odpoledne pro děti areál 
ZŠ Nad parkem od 14.00 hodin

11. června
Jíloviště-Zbraslav

dopoledne pestrý program
na Zbraslavském náměstí s výstavou 

historických kol, skupinovou krasojízdou, 
živou hudbou a soutěžemi, kolem poledne 

vlastní Jízda s kopce z Baní dolů
více viz str. 4

18. června
Zbraslavské jarmarky

Zbraslavské náměstí 8.30-12.30 hodin

18. června
ROcK pro Zbraslav 2016

festival rockových kapel pod širým nebem 
v restauraci Kamínka

více k programu
na www.mc-zbraslav.cz

Změna programu vyhrazena

27. května
Piknik ve Slunečním městě s koncertem

a soutěží o Zbraslavskou buchtu
koncert renomované jazzové zpěvačky
s bohatým doprovodným programem
a piknikem, piknikové deky s sebou 
atletika pro nejmenší, dílna pro děti, 

skládání vlaštovek, vystoupení poikaře 
a soutěž o Zbraslavskou buchtu: příjem 
soutěžních vzorků 16.30-17.30 hodin 

po ustanovení soutěžní komise nastane 
hodnocení a v 18.00 hodin vyhlášení 

výsledků a předání cen 
vše od 16.30 na ovále Slunečního města

Koncert Yvonne Sanchez –
výborná jazzová zpěvačka (držitelka 

několika hudebních ocenění) vystoupí se 
svým doprovodem od 18.30 hodin

7. června
Moudrá domácnost

pátek 13.00 do 16.00 hodin
Pexoklubovna

20.5. Výtvarná dílna
27.5. Jak žít šťastný a harmonický 

(vyvážený) život

více na www.pexeso.org

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

Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

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

V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu 
nebo telefonní číslo a přiložte lehčí 
i těžší variantu sudoku s vyplněným 
jménem, adresou a tel. spojením. 
Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé. Výherci si svoji výhru 
mohou převzít na adrese redakce. 
Správná řešení zasílejte do redakce 
nejpozději do 30.5.2016

Řešení z minulého čísla

Karla Suchopárková
Felberova 268

Radotín

Václav Husák
Na Benátkách 461/7

Radotín
Evžen Zollmann

Elišky Přemyslovny 390
Zbraslav

Konec školního roku se pomalu, ale 
jistě blíží, a proto je nejvyšší čas dětem 
vybrat vhodný program, který je bude 
bavit! Přihlaste své ratolesti na pří-
městský jazykový tábor, oblíbenou ak-
tivitu, která dětem zpříjemní léto. Čeká 
na ně každodenní kombinace výletů, 
poznávání, zábavných a vzdělávacích 
her, do které je vhodně začleněna výuka 
angličtiny nebo němčiny. 

Cílem příměstských táborů zamě-
řených na cizí jazyky je dětem ukázat, 
že i jejich nauka může být zábavná. 
Tyto tábory zároveň slibují rodičům 
maximální dozor, především díky 
zkušeným lektorům, kteří mají něko-
likaleté zkušenosti. Jazyková agentura 
Channel Crossings sídlící v Radotíně 
nabízí příměstské tábory s angličtinou 
a němčinou pro děti od 6 let, včetně 
intenzivního progra-
mu pro starší žáky, 
kteří si chtějí přes 
prázdniny oprášit své 
znalosti a vstoupit do 
nového školního roku 
sebevědoměji. 
Přes den na táboře, 
večer doma...

Ve l k o u  v ý h o d u 
příměstských táborů 
vidí rodiče v tom, že 
ráno odvedou děti na 
tábor a ty následně 
mají celodenní program, který za-
hrnuje každoročně oblíbené aktivity 
jako například návštěvu mini ZOO, 
výlet do Dinoparku, přípravu vlastní 
pizzy a hry, soutěže či kvízy spojené 
s dvouhodinovou výukou anglického 
nebo německého jazyka. Večer už děti 
tráví opět ve svých domovech, tedy 
v prostředí, které je jim blízké a kde 
mohou každý den sdílet s rodinou své 
zážitky z celého dne. 
Nabídkou pro děti Channel Cros-
sings nekončí!

Jazyková škola Channel Crossings 
myslí i na dospělé, a proto připravila 
na léto řadu kurzů, které probíhají 

nejen večer, ale i během dne. Své zna-
losti můžete zdokonalovat v anglic-
kém, německém, francouzském nebo 
španělském jazyce. Záleží jen na Vás, 
zda si vyberete kurz na celé prázdniny 
nebo intenzivnější výuku. „V nabídce 
nechybí ani oblíbené konverzace nebo 
kurz poslední záchrany zvaný pří-
prava na reparát. Opět nabízíme také 
nalejvárny němčiny a angličtiny, ve 
kterých si zopakujete danou jazyko-
vou úroveň,“ uvádí Eva Sommerová, 
marketingová manažerka Channel 
Crossings.  

„Pro studenty, kteří si chtějí zlepšit 
obchodní angličtinu, jsme připravili 
odborné kurzy zaměřené na tuto pro-
blematiku. V rámci hodin je možné si 
procvičit konverzaci po telefonu, kore-
spondenci, základy prezentačních do-

vedností, komunikaci při přijímacím 
pohovoru či vedení schůzek – a to vše 
v angličtině. Hodiny jsou postaveny 
na interaktivitě, což usnadňuje osvoje-
ní cizí řeči a snižuje ostych v reálných 
situacích,“ upřesňuje.

Bližší informace o posledních vol-
ných místech v příměstských táborech 
najdete na www.chc.cz/primestskytabor
a  de t a i ly  k  roz v rhu najde te  na  
www.chc.cz/rozvrh. 

Léto ve znamení zábavného vzdělávání

Channel Crossings, Vrážská 238,  Praha 5
tel.: 210 215 350,

e-mail: radotin@chc.cz
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Slavná kniha Rudyarda Kiplinga 
patří dodnes k povinné četbě a výbavě 
dětských knihoven. V roce 1967 podle 
ní vznikl v produkci studia Disney 
slavný animovaný film protkaný pís-
ničkami. O bezmála půl století později 
se příběhy z džungle do kina vrací, 
tentokrát v trochu dospělejší a velko-
lepější podobě. Pod taktovkou režiséra 
a herce Jona Favreaua (Iron Man) 
vypadá novinka jako úchvatný hraný 
velkofilm, který si nejlépe užijete ve 
3D. Při bližším ohledání ovšem dospě-
lí zjistí, že opravdovým hercem je pou-
ze človíček Mauglí, chlapec odchova-
ný vlčí smečkou a vojensky přísným 
jaguárem Baghírou. Všechna zvířata, 
a dokonce i džungle, která je posled-
ním, neviditelným hercem filmu, jsou 
složené z jedniček a nul. Snímek vzni-
kal v hollywoodských studiích, kde se 
debutující indický chlapec Neel Sethi 
musel orientovat podle pokynů reži-
séra. Všechno kolem něj totiž vzniklo 
až mnohem později, uvnitř výkonných 
počítačů a fantazii animátorů. 

Tenhle drobný detail by vás ovšem 
od návštěvy kina neměl odradit. Tech-
nologie už totiž dosáhla tak daleko, že 
se nechají ošálit nejen děti, kterým je 
schematický příběh určen především, 
ale také mnozí dospělí. A důležité je, 
že přes všechny digitální čáry máry se 
v Knize džunglí stále skrývá příběh, 
jehož poselství inspiruje i dlouhá léta 
po Kiplingově smrti. Příběh malého 
chlapce, na kterého v džungli čekají 
mnohá nebezpečí, ale jehož dobré 
srdce a bystrá mysl mu umožní ke 
zvířatům promlouvat nejen společ-
nou řečí, nýbrž i statečnými činy. Kdo 
předlohu četl, ten ví, že Mauglí je sice 
hlavní postavou, ale rozhodně ne jedi-
nou hvězdou. Je tu i dobrácký medvěd 
Balú, úlisný had Ká, moudrý vlk Akéla 
a v neposlední řadě zákeřný a lstivý 
tygr Šer Chán, jehož se celá džungle 
bojí. Právě on má na Mauglího nejvíc 
spadeno. Bojí se ho nejen jako dítěte, 

z něhož vyroste silný a zvířatům ne-
bezpečný člověk. Bojí se i jeho schop-
nosti ovládnout zářící rudou květinu. 
Tak totiž zvířata přezdívají ohni, který 
vidí za hranicí džungle v lidských 
vesnicích. Rudá květina je nebezpečná 
a má moc džungli pohltit do své žhavé 
náruče. Některá zvířata se jí děsí, jiná 
by ji chtěla ovládnout. Mauglí brzy po-
chopí, že džungle má kromě psaných 
pravidel i ta nepsaná. 

Děj filmu je sám o sobě jednoduchý, 
plný jasně definovaných lekcí, které 
pochopí i děti školou povinné. Snímek 
je ostatně přístupný všem, tak, aby na 
něj mohly vyrazit především rodiny, 
a promítá se v kvalitním českém da-
bingu. I v originálním znění mluví 
zvířata slavní herci jako Bill Murray, 
Scarlett Johansson nebo Ben Kingsley, 
kteří navíc digitálním šelmám a sav-
cům propůjčili svou nezaměnitelnou 
mimiku. A jejich hlasivky dostaly 
pořádně zabrat i během několika pís-
niček, které se tu objeví. I v češtině 
mají svůj šarm a vtip - jsou odkazem 
na původní animovanou verzi z roku 
1967, která se stala oblíbenou klasi-
kou. Hraný snímek je oproti ní trochu 
osudovější a temnější. Na síle získal 
hlavně ústřední záporák Šer Chán, 
jehož motivace jsou tu oproti knize 
i první adaptaci lépe vysvětleny, a pří-
jemným zpestřením je i Mauglího se-
tkání s králem Louiem, vládcem opic, 
který má se zatoulaným človíčkem své 
vlastní plány.

V samotném finále se snímek mír-
ně odchýlí od předlohy, snad i proto, 
aby mohl pokračovat ve vyprávění 
v mnoha dalších filmech. Ostatně i Ki-
pling napsal Druhou knihu džunglí. 
A vzhledem k obřímu úspěchu sním-
ku po celém světě se snad dočkáme 
i její filmové obdoby. Dobrých příběhů 
totiž nikdy není dost. Tenhle navíc 
ohromuje i svým technickým zpraco-
váním. Walt Disney, který odešel na 
onen svět přesně před padesáti lety, by 
byl na své studio hrdý. 

KNIHA DŽUNGLÍ

V Kině RADOTÍN se bude pořádat 
ke „svátku“ našich nejmenších v neděli 
29. května 2016 Dětský den.

Udělejte dětem radost a zařiďte jim 
nezapomenutelný den dětí. Ať jsou to 
opravdu malé děti nebo o trochu větší 
výrostci, kluci nebo holky, pro každé 
z nich máme na dětský den připraveno 
nějaké promítání.
Pro nejmenší (2-3 roky) v 9.30 hodin 
POŠŤÁK PAT – vstupné 30 Kč
Milé děti, připoutejte se, nová dobro-
družství pošťáka Pata začínají! V malé 
vesničce Greendale pracuje přátelský 
pošťák Pat. Je moc hodný a starostlivý. 
Každému rád pomůže a umí si se vším 
poradit. Všichni netrpělivě čekají na 
jeho červené poštovní autíčko. 

Pro větší (4-6 let) v 11.00 hodin 
MALÝ DRÁČEK – vstupné 40 Kč
Dráček Kokosáček a jeho kamarád 
Oskar se narodili na Dračím ostro-
vě, ale jsou jiní než ostatní. Koko-
sáček je létající drak, který nelítá, 
a Oskar je masožravec, který se stal 
vegetariánem. Společně s vynalézavou 
dikobrazicí Matildou musí zachránit 
ostrov před nebezpečnou sopkou.
Pro větší (6-8 let) ve 14.00 hodin 
MALÝ PRINC – vstupné 50 Kč
celovečerní animovaná adaptace slav-
ného díla Antoine de Saint-Exupéryho 
o přátelství, lásce a skutečném štěstí. 
Pro starší (7-12 let) v 16.00 hodin 
ŘACHANDA – vstupné 60 Kč
Pohádka o jedné rozmazlené princez-
ně a dvou kamarádech, kteří se neživí 

Navštívit všechna zajímavá místa 
světa není v silách jednoho člověka. 
Nyní je to přece jen o něco jednodušší. 
Díky moderní technologii si můžete 
v kině vychutnat unikátní dokumenty 
z těch nejznámějších uměleckých gale-
rií, muzeí a měst. V červnu se můžete 
ve svém kině vypravit do historického 

Říma a prohlédnout si fascinující mís-
ta, na kterých se utvářely dějiny. Na-
čerpejte energii sakrálních památek 
a vychutnejte si jedinečnou atmosféru 
a genia loci těchto nenapodobitelných 
míst přímo z pohodlí svého kina.

PAPEŽSKÉ BAZILIKY D

Kino Radotín zve diváky v sobotu 
4. června 2016 v 17.30 hodin na 
fascinující návštěvu Říma. Vstupné 
250 Kč (ZTP, senioři a studenti 200 Kč).

Při příležitosti konání nejdůležitěj-
ší kulturní události roku EXPO 2015 
v Miláně se uskutečnila i unikátní 
výstava “Leonardo 1452 - 1519”, na 
které byla k vidění nejzajímavější díla 
Leonarda da Vinci. Expozice byla 
výsledkem šestileté práce odborníků, 
kterou si teď můžete díky využití 
moderních filmařských technologií 
vychutnat i ve svém kině. Výstava 
přestavuje nejznámější díla Leonarda 
da Vinci, detailně si tak budete moct 
v kině prohlédnout nejen jeho obra-
zy, ale také rukopisy, přírodopisné 
nákresy, utopické projekty, anato-
mické kresby a mytické výjevy. Na 
závěr dokumentu se vydáte na cestu 
po samotném Miláně, městě, které 
Leonarda inspirovalo a utvářelo jako 
malíře, vědce, inženýra, spisovatele 
i architekta. To vše v nejlepší obra-
zové i zvukové kvalitě, díky které si 
vychutnáte každý detail a budete mít 
pocit, jako byste byli přímo v Miláně 
a v centru dění.

Kino Radotín zve diváky v sobotu 
21. května 2016 v 17.30 hodin na 
fascinující výstavu. Vstupné 250 Kč 
(ZTP, senioři a studenti 200 Kč).

vždycky úplně poctivě. Když se tahle 
trojice ocitne v kouzelném Černém 
lese, kde žijí podivné lesní bytosti, kte-
rým vládne Paní lesa, naučí se od nich 
to, co je nedokázali naučit lidé. 
Pro děti bude nachystáno speciální 
promítání se sníženým vstupným 
(platí i pro dospělý doprovod). 
Každý dětský návštěvník dostane od 
pracovníků kina dárek (omalovánky).
Pokud bude mít někdo zájem, je 
možno si prohlédnout i promítací 
kabinu.

LEONARDO DA VINCI:
GENIUS V MILÁNĚ
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Představte si, že je vám 12 let, jedete 
na lyžařský kurz  a zpátky se vrátíte 
sanitkou s poškozenou míchou. S vy-
hlídkou, že minimálně příštích pár let 
strávíte na vozíku.

Takový osud potkal sympatickou 
Verunku z Ostravy. K tomu, aby se jí 
lépe vracelo do života, aby snadněji ab-
solvovala všechny rehabilitace a znovu 
se mohla postavit na nohy, jí pomáhá 
Konto Bariéry. Na podporu nejen její, 
ale i mnoha jiných dětí i dospělých, 
kteří měli v nějakém zlém okamžiku 
obrovskou smůlu, zorganizovali lidé 
z Konta Bariéry celorepublikovou akci 
Run and Help, Běhání, které pomáhá. 
K ní se může připojit každý, kdo chce 
něco sám udělat pro své zdraví a záro-
veň u toho pomoci dobré věci. 

Na konci dubna se připojila i Zá-
kladní škola Praha-Lipence ve spolu-
práci s lipeneckými fotbalisty. Pozvali 
všechny zájemce na hřiště TJ Sokol 
Lipence, kde si každý mohl zaběhnout 
kolečko kolem hřiště a věnovat na 
pomoc Verunce deset korun. Každý 
mohl uběhnout, kolik koleček chtěl, 
případně dát za jedno kolečko více pe-
něz. A tak se našli borci, kteří obkrou-
žili 13 nebo dokonce 20 koleček, ale 
také lidé, kteří si hřiště třeba jen obešli 

v chůzi a věnovali pět set korun. 
K účastníkům se přidaly i všech-

ny děti ze základní i mateřské školy 
v Lipencích. A samozřejmě fotbalisté, 
pro které nebylo problém pár koleček 
(a peněz) přidat v rámci tréninku. 
„Celkem tu v Lipencích téměř čtyři 
stovky lidí uběhly celkem 280 kilometrů 

a vybrali 29.590 Kč,“ uvedla ředitelka 
základní školy Jitka Krůtová.

Malí fotbalisté, kteří jsou zvyklí 
sami sebe povzbuzovat pokřiky, chtěli 
na dálku podpořit i Verunku a poslali 
jí přes internet nahrávku videa, na 
němž křičí: „Verunka to stejně vyhraje, 
stejně vyhraje a stejně vyhraje!“ a má-
vají jí do kamery. 

Ředitelka Konta Bariéry Božena 
Jirků byla akcí v Lipencích nadšena. 
„Udělali jste mi radost. Sami jste do-
kázali, jak je to jednoduché,“ vzkázala 
Lipeneckým. „Prostě skupina lidí se dá 
dohromady, a může to být třeba celá 
škola, jedna třída, mateřská škola plná 
prcků, fotbalisté z Lipenců, právní kan-

celář, mlékárna, parta 
kamarádů z hospody 
nebo maminky, které se 
znají z dětského hřiště. 
Přeruší výuku, výrobu, 
trénink, konzultace, 
hr u ,  a  proběhnou 
se nebo chůzí zdo-
lají nějakou vzdále-
nost,“ dodala. 

Zprost řed kova la 
i reakci samotné Ve-
runky: „Děkuju a utí-
rám si slzičky. Doufám, 

že to jednou budu moci všem oplatit.“  
(„A opravdu se dojetím rozbrečela,“ 
prozradila Božena Jirků.) 

Co chtějí lékařští specialisté za 
vybrané peníze pro Verunku pořídit? 
„Skvělý, lehký aktivní vozík a zůstane 
i na lázeňský rehabilitační pobyt. I díky 
vám. Děkujeme!“ vzkázala do Lipenců 
Božena Jirků.

Lipenečtí běhali a sbírali Verunce na vozík

Sebejistý úsměv, fóry, kynutí divá-
kům. Střih. Frustrace a podráždění, 
nevěřícný pohled na tabuli hlásící na-
třískaným tribunám porážku 5:8. Jízdu 
kanadského týmu Green Gaels, nej-
většího favorita letošního Memoriálu 
Aleše Hřebeského, zastavili v semifinále 
nadšeně hrající LCC Custodes Radotín.

Na triumf z roku 2013 Custodes 
nenavázali, ve finále se sklonili před 

Albertou, vyslali ale dva signály. V Če-
chách není v současné době lepší tým. A 
na světě není prestižnější lakrosové akce.
Odvážné tvrzení, bití se do hrudi? 
„Hrál jsem na mistrovství světa, roky 
jsem působil v nejlepší soutěži světa 
NLL. Lepší akce, než je tento turnaj, 
jsem se nezúčastnil. Ztělesňuje všechno, 
co lakros představuje. Každý, pro 
koho naše hra něco znamená, by měl 
do Radotína přijet,“ vysekl poklonu 
organizátorům už 23. ročníku útočník 
Green Gaels Jonas Derks. „V Kanadě 
má akce opravdu skvělý zvuk. Hráči 

turnaj znají, baví se o něm. Celý rok ře-
šíme, kdo bude hrát, koho ještě vzít do 
sestavy, abychom byli silní. Plánujeme 
a navrhujeme nové dresy, nemůžeme se 
dočkat,“ popsal autor pěti gólů a pěti 
přihrávek organizátory nominovaný 
do All Star týmu. Uniforma Derksova 
týmu je roky jasná, zelenkavé dresy 
a velký trojlístek na hrudi. Letos 
svým nositelům ale štěstí nepřinesl,

zvadl v semifinále po lekci a porážce 5:8 
od Custodes.

„Nikdo s námi nepočítal, nikdo nám 
nevěřil, ale my to dokázali. Úžasný 
zápas, skvěle nám zachytal brankář 
Kuba Mareš, nebýt jeho, vedli po 
prvních pěti minutách 5:0 a nebylo by o 
čem,“ pochválil nejlepšího gólmana 
turnaje útočník LCC Jiří Loskot. 
„Hráli s ohromným srdcem, to se mi 
na nich maximálně líbilo, v tom nás 
předčili,“ pochválil zápal domácích 
borců hvězdný útočník Gaels Gavin 
Prout, který dokázal za svou kariéru v 

NLL nasbírat 922 bodů za 301 branek 
a 621 asistencí.

Druhé semifinále a výhra 5:4 po 
nájezdech nad f inským zjevením 
turnaje Turku Titans vyplivla do 
boje o zlato Albertu. Tým tvořený 
hráči klubu Edmonton Warriors se s 
Custodes utkal už v základní skupině a 
zvítězil 4:3. A vítězný lektvar umíchala 
sympatická dvanáctka hráčů, kteří 
v přestávkách mezi svými zápasy
k o r z o v a l i  a r e á l e m  r a d o t í n s k é 
Sokolovny ve slušivých tradičních 
kovbojských kloboucích stetsonech, 
i v boji o zlato. Nádherný zápas 
rozhodlo za stavu 6:6 prodloužení a 
dalekonosný granát Shauna Wilhelma 
pár vteřin před sirénou. První start 
na turnaji, první zlato. Vítězný pohár 
zdvihla nad hlavu Alberta. 

„Turnaj hodnotím na jedničku, 
byl to skvělý ročník. Obě semifinále 
a zápas o zlato nabídly úžasný 
lakros , s ice tolik nevyš lo počasí , 
trošku pršelo, ale pocit mám skvělý,“ 
b y l  p o  z áv ě r e č n é m  c e r e m o n i á l  
spokojený ředitel turnaje Jan Barák 
a prozradil i novinku. Na další 
porci špičkového lakrosu se nebude 
čekat celý rok. „Už 2. - 4. září se 
v Radotíně uskuteční první ročník 
Frank Menschner Cupu, cí lem je 
moci přivést do Radotína zase nové 
týmy,“  na láka l fanoušky Barák .
„Bylo to dobré, a bylo toho dost,“ 
uznali lakrosoví fanoušci, kteří čtyř-
dennnímu turnaji dali výjimečnou 
a t mos fér u .  Na  s vě t ě  u n i k át n í .

Smekněte stetsony! Memoriál vyhrála Alberta, 
Radotín má stříbro

Po lítém boji o Radotínskou skle-
něnku, který se odehrál za lávkou přes 
Berounku dne 3. března a ve kterém 
dominovala zkušená „kuličkářka“ 
M. Völfelová (2. J. Korynta, 3./4. M. Mi-
chalík a  J. Popelka, atd.), se blíží třetí díl 
již čtvrtého ročníku Mistrovství Radotína 
v boulo/koulo. A tím je oblíbený turnaj 
pod názvem Na minigolf minimísto.

Milovníci této hry, a to zejména 
ti, kteří chtějí v mistrovství uspět, 
se sejdou v neděli 5. června v areálu 
DG Fortuna ve 13.30 hodin. Půjde 
nejenom o trofeje za vítězství – bude 
tradičně oceněna i nejlepší dáma tur-
naje – ale samozřejmě také o body 
do mistrovství! Po dvou turnajích je 
v průběžném pořadí na čele J. Koryn-
ta, 44 bodů, dále následují v těsném 
závěsu na 2. místě J. Popelka, 42 b., 
3. M. Michalík, 40 b., 4. J. Kopáč ml., 
38 b., 5. L. Leiský, 37 b., 6. P. Jirásek, 

33 b., atd. Na turnaj je třeba se při-
hlásit, sledujte proto v případě zájmu, 
vážení čtenáři, vývěsní plochy a/nebo 
webové stránky naší městské části.
Kde hledat favority?

Loni vyhrál po tu-
hém boji o jediný bodík 
pozdější mistr Radotína 
L. Haužvic před J. Popel-
kou. (L. Haužvic se letos 
dosud žádného turnaje 
do mistrovství nezúčast-
nil, aby podle vlastních 
slov „dal šanci jiným“; je 
totiž již mistrem trojná-
sobným!) Třetí byl, také 
o bod, V. Semanco, které-
ho následovali M. Mach, 
P. Jirásek, J. Mišková atd. 

V k a ž dém př ípadě 
i letošní minigolf na mi-
nimístě přinese napínavé 

boje a bude na co se dívat. A pokud 
si, přátelé, nechcete zahrát, přijďte se 
alespoň podívat!

Na řadě je minigolf!
Na minigolf minimísto – v neděli
5. června v areálu DG Fortuna
ve 13.30 hodin

Jeden závod do vrchu na vysokých 
kolech, jeden výlet na historických 
kouscích – a hlavně již třiatřicátá Jízda 
s vrchu Jíloviště-Zbraslav – to je červ-
nový program, který Veteran Bicycle 
Club Zbraslav připravil pro své členy 
i příznivce z řad široké veřejnosti.
Jízda s vrchu Jíloviště-Zbraslav
33. ročník jízdy na historických veloci-
pedech se koná v sobotu 11. června. Vše 
načne od 9.00 hodin pestrý program na 
Zbraslavském náměstí s výstavou his-
torických kol, skupinovou krasojízdou, 
živou hudbou a soutěžemi. Po svačině 
bude následovat krátký Sprint do vrchu 
v několika kategoriích, včetně dětské, 
a kolem poledne vlastní Jízda s kopce 
z Baní dolů. Odpoledne se očekává 
vyhlášení výsledků, ale program bude 
pokračovat až do večera – s živou hud-
bou v restaurantu Bowling.
Lipanská horská míle
Závod na historických vysokých ko-
lech do prudkého vrchu odstartuje 
v neděli 12. června v 7.30 hodin na 
pomezí Lipenců a Lipan při křížení 
ulic Jílovišťská a K Vlásence. Přijďte 
se podívat na připomínku slavných 
závodů do vrchu na vrch Cukrák, ko-
naných od roku 1881.
Výlet na Karlštejn
Cyklovýlet na historických kolech 

údolím Berounky na hrad Karlštejn 
a zpět startuje tentýž den v 9.00 hodin 
ze Zbraslavského náměstí. Jezdcům 
slibuje krom samotné výpravy i dobo-
vý piknik cestou a obvyklé skupinové 
foto na hradním nádvoří. To vše je 
ovšem podmíněno účastí na historic-
kém kole a v přiměřeném dobovém 
oblečení.

Pojede se na historických velocipedech

Jezdci na vysokých kolech na 
Karlštejně v roce 2015
Podrobnosti na
http://bicycleclub.zbraslav.info

foto: archiv Veteran Bicycle Clubu                
Zbraslav

Neuvěřitelné! Již dvacet čtyři „zářezů 
na pažbě“ má rodeo v Radotíně.  Tedy 
bude mít, neboť v sobotu 21. května se 
Velké radotínské rodeo pojede v Říčních 
lázních s pořadovým číslem 24! Co se 
za tu dobu vystřídalo jezdců, koní a (to 
hlavně) diváků…

Právě věrní a zkušení 
diváci jsou velkou devízou 
rodea v Radotíně, které se, 
podobně jako loni, pojede 
o Senátorský pohár. Ten 
věnoval velký příznivec 
tohoto unikátního podniku 
senátor PhDr. Tomáš Grulich. 
I superdiscipl ína Steer 
Wrestling, tedy Pokládání 
dobytčete, bude zaštítěna 
stejně, tedy Vítězným štítem 
starosty Mgr. Karla Hanzlíka. 
Diváci uvidí dalších šest 
atraktivních disciplín, většinu 
z nich ve dvou kategoriích, 
tedy v  provedení juniorů 
i dospělých jezdců. Tento 
podnik je prvním dílem Mistrovství ČR 
2016 v rodeu, jehož organizátorem je 
Rodeo Corral WI-CZ.

Zmínění zkušení návštěvníci také 
vědí, že rodeo není jen o vlastním 
sportu, ale že po celý den a i večer 
je zajištěna parádní zábava: pestrý 
stánkový prodej, bohaté občerstvení, 
projížďky v sedle koníků z nedalekého 

Hucul Clubu a třeba i něco dalšího… Jistě 
potěší každého. Samozřejmostí je večerní 
country bál, na kterém tentokráte zahraje 
kapela Rekonvalescence s Martinem 
Javůrkem. 

Tedy: 21. května všichni do Říčních 
lázní!

Rodeo po čtyřiadvacáté!

Šárka Černá z týmu Ski a Bike Cent-
rum Radotín obsadila skvělé třetí místo 
v kategorii 30-39 let v závodě Trans 
Brdy České spořitelny 2016, který se jel 
v sobotu 23. dubna.

Trať dlouhou 58 km zvládla zajet v čase 
2:57:09. V celkové klasifikaci žen napříč 
kategoriemi skončila sedmá, vítězkou se 
stala Jitka Škarnitzlová v čase 2:39:34.

V závodě se neztratila 
a n i  m u ž s k á  č á s t 
radotínského týmu, o 
což se nejvíce zasloužil 
Milan Černý, který s 
časem 2:27:07 obsadil 
6. místo v kategroii 30-
39 let a celkově skončil 
jednatřícátý.

O tři místa za ním 
dojel Lukáš Hoffman, 
D a n ie l  M a d e r  by l 
padesátý a Ján Janočko 
šedesátý absolutně. 
Závod vyhrál Pavel 
Boudný v čase 2:11:35.

T r a n s  B r d y 
Č e s k é  s p o ř i t e l n y 

jsou prvním závodem jednoho z 
nejvýznamnějších tuzemských seriálů 
závodů horských kol Kolo pro život. 

Trans Brdy: bronz pro Šárku 

Report z otvíráku Trans Brdy přímo 
od závodníků si můžete přečíst na 
teamovém blogu www.mtb-blog.cz/
trans-brdy-2016.

Celý rodeový program začíná letos 
už v 9.30 hodin, protože pořadatelé 
připravili jednu disciplínu navíc. 
Tou bude vzrušující Team Sorting. 
Další podrobnosti najdete na 
webových stránkách
http://www.praha16.eu/ 
a na typických černožlutých 
plakátech na plakátovacích plochách.
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kariéra. Ze začátku turnaje v okolních 
zemích, pouze s příspěvkem od svazu 
na cestu, poté Evropa a v roce 2005 
China Open jako BWF referee.
Vrchního rozhodčího na návrh 
Sportovní komise BWF schvaluje 
BWF Council. Musel jsi nějak lob-
bovat za své zvolení nebo jsi prostě 
nejlepší a nebylo co řešit?
Lobovat jsem nemusel, měl jsem trochu 
štěstí, že řada starších rozhodčích ode-
šla „do penze“, takže šance na nominaci 
byla dobrá. V tu chvíli jsem v týmu šes-
ti kandidátů patřil k nejzkušenějším, 
určitě bych si ale netroufl říci nejlepší.
Bude to tvá třetí olympiáda. Jak se 
těšíš?
Těším se moc, nejen kvůli olympiádě, 
ale i do Ria. Už loňský testovací turnaj 
mne naladil… Bohužel na další sporty 
nebude asi moc čas.
Musíš se nějak speciálně připravit na 
svou roli vrchního rozhodčího?
Ani ne, je to pořád „jen“ badmintono-
vý turnaj. Největší rozdíl je v hracím 
systému. Bude více práce s přípravou 
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Stavební firma
v Praze 5 – Radotíně

přijme 
na zkrácený úvazek

pracovníka na údržbu zeleně, drobné opravy
a úklid areálu. Práce dohodou.

Vhodné pro aktivního důchodce.
Řidičský průkaz sk. B a zákl. ovl. PC podmínkou.

Info: 602 352 092

NABÍDKA PRÁCE
Do našeho přátelského kolektivu

přijmeme na výpomoc
(na odpolední až večerní hodiny)

zdravotní sestru s chirurgickou praxí.
Možno i v důchodovém věku

KONTAKT:
Na Výšince 149/3 
Praha 16 - Radotín

recepce@interclinic.cz 
732 300 900

Přijmeme

ŠIKOVNÉHO TRUHLÁŘE!
Provozovna: Pražská 463, Lety u Dobřichovic

Prohlídka provozu - internetové stránky: 
www.gemperle.cz

Nástup možný IHNED!
Veškeré informace - kontakt: Karel Gemperle 603 462 373

Dvě sezóny po sobě se v Radotíně 
postupovalo do vyšší soutěže, lámaly se 
rekordy v návštěvnosti. Letos v roli no-
váčka na republikové scéně dosáhl tým 
třetího místa v druhé lize a probojoval 
se mezi 12 nejlepších v Českém poháru, 
avšak na vytčený cíl, v podobě postupu do 
první ligy, nedosáhl. Na otázky odpovídá 
předseda klubu a trenér Adam Peřinka.
Je to už skoro měsíc, co pro vás skon-
čila sezóna. Jak byste ji s odstupem 
času zhodnotil?
Mám smíšené pocity. Převažuje spíše 
zklamání. Před sezónou jsem řekl, že 

budeme brát jenom první místo, což se 
nepodařilo splnit. Měli jsme vynikající 
jak výsledky v přípravě, tak i vstup do 
ligy. Pak se začaly kupit zdravotní potí-
že; když to shrnu, v kompletní sestavě, 
kdy nechyběl ani jeden klíčový hráč, 
jsme odehráli 20 % zápasů. Zdravotní 
problémy postupně gradovaly v druhé 
polovině soutěže. Za rozhodující mo-
ment považuji vážné zranění Adama 
Riegera v prosinci. S ním v sestavě 

jsme do té doby prohráli pouze dva 
zápasy. Naopak výsledek v Českém 
poháru, kdy jsme dosáhli 5. kola, tedy 
dvanácti nejlepších týmů v republice, 
jako jediný druholigový klub a navíc 
jako nováček v republikových soutě-
žích, beru jako největší úspěch historie 
radotínského basketbalu.
Třetí místo, navíc v roli nováčka 
v soutěži, pro vás není satisfakcí?
Určitě ne. Měli jsme mimořádně silný 
tým. Troufnu si říct, nejlepší v soutě-
ži. Pět z našich hráčů jsou juniorští 
exreprezentanti, jedenáct prošlo mlá-
dežnickými extraligami. Na všech 
pozicích jsme měli vyrovnané hráče. 
V týmu byla konkurence. Ano, měli 
jsme úplně nový tým, ale i proto jsme 
přípravu začali už první srpnový ví-
kend. Fyzicky jsme na tom byli v úvo-
du sezóny dobře, odpovídal tomu 
i herní styl, soupeři nám nestačili, ale 
pak přišla zranění. Cíl byl vyhrát sku-
pinu a jít do playoff, to se nepovedlo, 
takže neúspěch. Rozhodla druhá polo-
vina, kde jsme prohráli pět utkání. Sa-
mozřejmě, jak jsem říkal, je nezbytné 
dodat, že jsme měli extrémní smůlu na 
zranění, ale to nikoho nezajímá.
Jak známo, po loňské úspěšné sezóně 
v pražském přeboru jste v podstatě 
celý tým obměnil a přivedl 15 no-
vých hráčů. Jak teď tento nezvyklý 
krok hodnotíte?
Kladně. Kvalita loňského kádru a to-
ho, který letos hrál druhou ligu, se 
nedá srovnávat. Jestli se něco skutečně 
povedlo, tak to byl výběr hráčů. Z čistě 
individuálního hlediska zažili někteří 
nejlepší sezónu ve svoji kariéře. Je tře-
ba, aby si to uvědomili.
Kdo z hráčů splnil vaše očekávání 
a kdo naopak zklamal?
V první řadě jsme se letos hlavně se-
znamovali a poznávali. Jak basketba-
lově, tak lidsky. Byli jsme zbrusu nový 
tým. Každý hráč přišel z jiného klubu, 
kde byl zvyklý na nějaké podmínky, 
pravidla, přístup. Takže bych řekl, že 
na hodnocení je možná brzy, jelikož 
většina si teprve zvykala na mnohem 
náročnější úroveň basketbalu. Vyzdvi-
hl bych ale Soukupa, Vomelu a Lipov-
ského, kteří mnohonásobně předčili 

moje očekávání. Od Riegera, Adáška 
a Štea jsem čekal, že budou oporami, 
což se potvrdilo.
Nabízí se otázka, jak se tedy změní 
tým na příští sezónu a s jakými am-
bicemi do ní klub vstoupí?
Na rozdíl od předešlých sezón chci 
tým zachovat. Mám pocit, že by měl 
dostat ještě jednu šanci vyhrát 2. ligu 
snad už v kompletní sestavě, ale nevy-
lučuju, že nenastanou drobné změny. 
Po letošní sezóně nemůžeme mít jiné 
ambice, než první místo. Bude samo-
zřejmě záležet na tom, jaké finanční 
prostředky budeme mít k dispozici. 
Jednání se sponzory probíhají v těchto 
dnech. Velkou ambicí je pak také start 
mládežnického programu, který se 
spustí v rámci basketbalových přípra-
vek už v září.
Jak jste hodnotil návštěvnost a pod-
poru fanoušků v letošní sezóně?
V první řadě chci fanouškům moc 
poděkovat za podporu. Stejně tak 
sponzorům klubu, bez kterých by-
chom si basketbal této úrovně nemoh-
li v Radotíně dovolit. Za období 4 let, 
kdy u klubu působím, jsme se dostali 
prakticky na poloprofesionální úro-
veň. Hráči mají po celou sezónu k dis-
pozici profesionální masérku, fyziote-
rapeutku nebo například individuální 
tréninky. Snažíme se každou sezónu 
přidat něco navíc. Návštěvnost byla le-
tos problematická, na rozdíl od loňské 
přeborové sezóny, kdy byla famózní 
a lámali jsme rekordy. Bohužel systém 
soutěže, kdy se hraje doma vždy jeden 
víkend v měsíci, není pro diváky příliš 
atraktivní. V sobotu halu naplníme, 
ale neděle jsou slabé. Na druhou stra-
nu, je třeba dodat, že návštěvnost jsme 
měli i v druhé lize nejvyšší v soutěži. 
V příští sezóně mohu slíbit, že posu-
neme servis pro fanoušky a zábavu na 
zápasech zase na další úroveň, a jsem 
si jist, že se vrátíme k průměru stovky 
diváků na zápas.
Děkujeme za rozhovor

Série je u konce – rozhovor s Adamem Peřinkou

Více informací pro fanoušky včetně 
videí, fotografií, rozhovorů a reportů
ze všech utkání na
www.facebook.com/BKRadotin

Mojmír Hnilica jako vrchní rozhodčí v Riu

Srdečně Vás zveme na oslavu
k 90. výročí založení klubu LTC Radotín

18.6.2016 od 16 hodin
v tenisovém areálu LTC Radotín

čtvrtek 19. května od 17.30 hodin – Dostihový den s Kooperativou
Mimořádný dostihový den: čtveřice podvečerních handicapových dostihů, 
vstup zdarma!

neděle 22. května od 14.00 hodin – 67. Velká květnová cena
Šestá kapitola sezóny, která nabídne devět rovinových dostihů. Jejich vrcholem 
bude jeden z nejdůležitějších jarních dostihů pro čtyřleté a starší koně, 67. Velká 
květnová cena, první dostih odstartuje ve 14.00 hodin, areál závodiště otevřen 
již od 12.00 hodin.

neděle 29. května od 14.00 hodin – 13. Cena Nory Jane
Sedmá kapitola sezóny, která tradičně nabídne osm rovinových dostihů. Vrcho-
lem dne bude „dámská“ Cena Nory Jeane pro tříleté a starší klisny, první dostih 
odstartuje ve 14.00 hodin, areál závodiště otevřen již od 12.00 hodin.

neděle 5. června od 14.00 hodin – 64. Velká červnová cena
Osmá kapitola sezóny, která nabídne devět rovinových dostihů. Jejich vrcholem 
bude 64. Velká červnová cena, hlavní přípravná zkouška - tzv. trial - pro nejpres-
tižnější klasický dostih roku České derby. První dostih odstartuje ve 14.00 hodin, 
areál závodiště otevřen již od 12.00 hodin.

neděle 12. června od 14.00 hodin – 13. Červnový pohár 
Devátá kapitola sezóny, jejímž vrcholem bude 13. Červnový pohár. První z osmi 
dostihů odstartuje ve 14.00 hodin, areál závodiště otevřen již od 12.00 hodin.

Více na http://velka-chuchle.cz/cvalove-dostihy

Kalendář dostihů v Conseq Parku 
Velká Chuchle

Mojmír Hnilica, který s několika 
dalšími trenéry rozjel v radotínské 
sportovní hale úspěšný žákovský bad-
mintonový oddíl, se kvalifikoval na 
olympiádu do Ria de Janeiro. Zkušený 
radotínský trenér a rozhodčí má před 
sebou třetí olympiádu.
Jak to bylo, když jsi byl aktivní hráč? 
Hráči, když dohrají, pískají další zá-
pas. Berou to jako trest za porážku. 
Pro tebe to tak nebylo, dělal jsi roz-
hodčího rád? 
To je tak dávno, že se moc nepamatuji. 
A protože jsem nepatřil k nejlepším 
hráčům, tak jsem si asi zapískal dost. 
Ale nijak mne to nebralo.
S jakým cílem ses vydal na dráhu 
rozhodčího?
Já jsem si ji nevybral, byla mi vnuce-
na, mohou  za to zejména pánové Sim 
a Patěk. Cíle byly postupné. Nejdřív 
jsem si myslel, že to je brnkačka, po-
čítat do patnácti jsem uměl. A protože 
rozhodčích byl u nás nedostatek, dělal 
jsem souběžně dvě „kariéry“ – hlav-
ního (umpire) a vrchního rozhodčího 

(referee). Když jsem byl v roce 1993 
vyhozen od evropských zkoušek, řekl 
jsem si, že nejsme přece horší než něja-
cí Dánové či Angličané,  a vzal jsem to 
víc vážně. Pak to už šlo jenom nahoru, 
a vlastně jako (zatím) jediný na světě 
jsem dosáhl na nejvyšší licence BWF 
v obou funkcích.
Co všechno jsi během těch x let mu-
sel udělat pro to, abys mohl letět do 
Ria jako vrchní rozhodčí?
Asi 30 let…? Tak nějak. Udělat bylo 
třeba hodně věcí, kromě znalostí 
pravidel a souvisejících předpisů sa-
mozřejmě získat příslušné licence na 
národní, evropské a poté i světové 
úrovni. Začalo to tím, že jsem byl kdy-
si na Mezinárodním mistrovství coby 
trenér a někdo zjistil, že umím trochu 
anglicky, takže mne posadili k ovládá-
ní výsledkové tabule. Tam mne zlana-
řil Petr Sim, absolvoval jsem příslušné 
školení a už se to vezlo. Po sametové 
revoluci mne předseda svazu Patěk 
poslal na první zahraniční turnaj do 
Bulharska, a tím začala mezinárodní 

hracího plánu a se začleněním poža-
davků na televizní přenosy. Ale hod-
ně příprav leží na BWF, takže mám 
usnadněnou roli.
Mimochodem, na londýnských hrách 
tasil vrchní rozhodčí Torsten Berg čer-
nou kartu. Budeš ji mít připravenou?
Ta je v kapse vždy, ale doufám, že ji 
nebudu muset použít. Docela jsem byl 
rád, že mne Londýn minul.
Slovní napomenutí, žlutá karta, 
červená karta, černá karta. Takový 
je systém badmintonových sankcí. 
Už jsi někdy červenou a černou kartu 
použil? Komu a za co jsi ji udělil?
Osobně ne a ani mne to nemrzí. Ono se 
říká, že udělení karty někdy bývá spoje-
no i s jistým selháním rozhodčího.
Karty se někde fasují nebo si je ku-
pujete?
Kdysi jsem kupoval pro svaz i Evrop-
skou unii fotbalové žluté a červené 
karty a zajišťoval potisk loga. Dnes si je 
některé asociace nechávají dělat a roz-
dávají je rozhodčím při turnajích.
Kdo je vlastně enfant terrible svě-
tového badmintonu? Křiklounka 
Carolina Marín? Nebo čínští hráči, 
kteří si navzájem vypouští zápasy?

Dříve byli v neoblibě deblisté z Dán-
ska a Anglie. Carolina mi popravdě 
sympatická není, Číňané (hráči) mi 
nevadí, spíše bývají problémy s trené-
ry, ale v poslední době to ujde. Skre-
čování a vypouštění zápasů je nefér, 
ale jako trenér to dokážu pochopit. Na 
vlastní kůži jsem to řešil jako vedoucí 
naší reprezentace na Mistrovství světa 
družstev, kdy Honza Vondra nechtěl 
hrát svůj zápas „do počtu“ v již roz-
hodnutém utkání a raději simuloval 
svalové zranění nohy.
Mimochodem, co si myslíš o dopingu? 
BWF s ním podle všeho poměrně 
dost neúčinně bojuje nebo jej, podle 
některých hlasů, dokonce v zájmu 
integrity kryje, jaký je tvůj názor? 
To bych netvrdil, na každém špič-
kovém turnaji se provádí kontrola 
řady hráčů – viz nedávný případ Lee 
Chong Weie.
Nejlepší badmintonisté na hrách sní 
o zlatu. O čem tam bude snít vrchní 
rozhodčí?
Asi o tom, aby si nikdo neuvědomil, 
kdo dělá tuto funkci. To bude zname-
nat, že vše běží jak má.
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Městská část Praha 16 zve své občany a hosty na

X. ROČNÍK KRÁLOVSKÉHO PRŮVODU
císaře a krále českého Karla IV. s korunovačními klenoty na Karlštejn

v sobotu 4. června 2016
PROGRAM před radotínskou radnicí na nám. Sv. Petra a Pavla:

13.45 Zahájení programu (vystoupení šermířů a dobové hudby Antiquarius)

14.30  PŘÍJEZD CÍSAŘE S DRUŽINOU
(uvítací proslovy, předání klíče od města, obnovení městských 
práv a hold císaři divadelního spolku Gaudium)

16.00 Věra Špinarová a Adam Pavlík Band
17.30 Jan Kalousek & Band
19.15 Skupina Zrní
21.30 Queenie - world Queen tribute band
V průběhu programu vystoupení šermířské skupiny ROTYKA

Součástí programu bude
»  Festival malých pivovarů a dobrého jídla
»  Účastnická anketa o nejchutnější pivo a věcné ceny

Doprovodný program pro děti:
»  Divadelní stan s pohádkou 
»  Tvůrčí a výtvarné dílny – výroba královských kostýmů a rekvizit
»  Klauni na chůdách a pouliční divadlo Kvelb

POZOR: Kdo přijde přivítat císaře s družinou v dobovém kostýmu obdrží 2 piva zdarma.


