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Slovo
starosty
w
Vážení spoluobčané, právě projednávaný návrh
zákona o obecném
referendu v našem
parlamentu mne
v yprovokoval
k zamyšlení nad způsobem rozhodování ve společnosti obecně. Určitě
jsou krátkodobá – operativní – rozhodnutí, která je třeba učinit rychle,
a u nichž není čas nechat je dlouho
dozrávat, protože pak by již mohlo
být pozdě. I když krátká doba je
i třeba rok či dva. O těch psát nechci. Spíš mne zajímají ta dlouhodobá, strategická, s velkým a často nevratným dopadem na budoucnost.
Jak postupovat u nich? A pro ně by
mělo sloužit referendum? Snad ano,
ale pro která témata? Dobré téma by
např. pro Angličany bylo hlasovat
o tom, že začnou jezdit vpravo, jako
se jezdí na kontinentu. Praktická
věc, řeší vlastně spor o to, zda dát
přednost tradici nebo praktičnosti.
Lze odhadnout realizační cenu,
levné by to určitě nebylo. Přitom
lze odhadnout přínos. Brexit pro ně
dobré téma nebyl, to je nyní naprosto zřejmé. O skutečné ceně dosud
nemá nikdo ponětí, o skutečném
dlouhodobém dopadu také ne. Referendum vzniklo jako nápad záchrany jednoho politika, a pak se to nějak
všem vymklo z rukou. Je jasné, že ti,
kdo tlačí tento zákon u nás, to dělají
proto, aby dostali naši zemi z EU
a z NATO. Jak Okamura, tak komunisté. Je smutné, že jim v tom pomáhají ANO a PIRÁTI v bláhovém domnění, že tím získají politické body,
ale přitom udrží džina Czechxitu
v lahvi. Ti, kdo totiž nazývají odchod
Česka z EU Czechxit, by si měli napřed dobře nastudovat dějiny Anglie
a Velké Británie, pak dějiny Asie,
Malé Asie a Afriky, Dálného Východu, Austrálie a USA. Tam všude totiž
měla Británie či Britové v posledních
200 letech obrovský vliv. Pak by si
měli ještě nastudovat dějiny Československa. A pak přemýšlet, jaký
název pro odchod Česka z EU má
ruština. Já to nevím, navíc nemám na
klávesnici azbuku.
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Centrum Radotín se představuje
Od ledna, kdy se s občany konzultuje budoucí podoba nového „srdce
Radotína“, se připravují také prezentace přímo v místě plánované zástavby
a zkultivování veřejných prostranství.
Na několika stanovištích budou vizualizace s podrobnostmi výstavby umístěny již od 9. května.
A tím představení záměru samozřejmě nekončí – na informační panely
a pohledy budoucího náměstí, třídy,
křižovatky pod Korunou či ptačí perspektivy na lokalitu v širších vztazích
naváží dva důležité termíny: sobota
12. května (10-12 hodin) a čtvrtek
17. května (17-19 hodin). V těchto
dnech budou na místě probíhat komentované prohlídky a na každém
stanovišti vždy budou zástupci radnice
a investora, aby mohli odpovídat na

dotazy občanů a projekt dále upřesnit.
Stanoviště s informačními panely
budou celkem na čtyřech místech − na
náměstí Osvoboditelů od ulice Na Betonce po Radotínský
potok a každé z nich
představí jinou
stránku: na jednom
se bude upřesňovat
doprava včetně
nové k ři žovat k y
a přemostění Radotínského potoka, na
dalším se představí
nová obchodní
třída, další bude věnováno radnici a nezapomene se ani na
návaznosti směrem
k železniční trati

(nové nádraží, podchod místo přejezdu atd.) či kulturně společenskému
a sociálnímu Centru Koruna.
Již nyní se na všechny zájemce organizátoři těší, ať už na všech stanovištích, či při komentované prohlídce!

Prověření tras BUS na Viničkách
Zavádění každé nové autobusové
linky si s předstihem žádá prověření
provozních parametrů i trasy samotné.
Právě to se testovalo v poslední předvelikonoční pracovní den na Viničkách.
Městská část Praha 16 se dlouhodobě snaží o zlepšení dopravní obslužnosti některých lokalit na svém území, především pak nejzápadněji ležící
oblasti Radotína, kde dosud spojení
městskými autobusy končí na výcho-

dě u křižovatky ulic Karlická a Na
Viničkách a na severu zastávkou na
Zderazské ulici. Uvedená místa jsou
ale občanům dosti vzdálená a k dosažení zastávek je nutné překonat až
80metrové převýšení – obojí je třeba
pro seniory velkou komplikací.
Do takto členitého terénu a úzkých
uliček je vhodné vpustit pouze menší
autobus („midibus“) a ideálně s ekolo-
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gickým pohonem. Proto se zde již v říjnu 2016 při XIX. Havelském posvícení
testoval elektrobus – šlo o zapůjčený vůz
typu EBN 8 výrobce SOR Libchavy.
Na základě dohody zástupců radotínské samosprávy, Oddělení dopravy
ÚMČ Praha 16 a společnosti ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované
dopravy) se 29. března uskutečnily první
oficiální zkušební jízdy malého autobusu
Dopravního podniku hl. m. Prahy. Měly
se původně testovat 2 vytipované
trasy, zástupci radnice prosadili
vyzkoušení dalších 2 tras (včetně
té „posvícenské “). Některé
byly vyřazeny ihned, protože by
neodpovídaly bezpečnostním či
provozním standardům pražské MHD. Ty zbývající nyní
posuzují zástupci místní dopravy, Policie České republiky,
ROPIDu, Dopravního podniku hl. m. Prahy a samozřejmě
i radotínské radnice.
Již během dubna by mohlo být jasno, zda jedna z projížděných tras bude
přijatelná pro všechny strany. Pokud
se to podaří, mohlo by se dlouhé roky
toužebně očekávané zavedení autobusu do oblasti Viniček stát v horizontu
měsíců realitou. Mimochodem linka
z Nádraží Radotín už má přiděleno
číselné označení 248!

ZDARMA

Oblast škol
se změní
Tentokráte však nepůjde o změny
v rámci radotínských školských budov
(v dubnu zahajuje nástavba I. stupně
ZŠ, finišuje nová aula a připravuje se
přístavba jídelny), ale o úpravy dopravního režimu.
Městská část Praha 16 se dlouhodobě snaží o zlepšení situace v Loučanské ulici, v níž sídlí základní škola,
gymnázium a školní jídelna a kde
dochází k četným nebezpečným situacím zejména v ranních hodinách,
ale též při odvozu některých školáků
automobily po vyučování.

Jarní úklid 2018
I když se svým příchodem letos jaro
dlouho váhalo, nakonec propuklo v celé
síle – a s ním i jarní očista. Šestnáctkové městské části řeší úklid komunikací
různě, někde jsou k němu zapotřebí dopravní omezení, jinde nejsou nutná.
Úklid páteřních komunikací ve všech
městských částech zajišťuje prostřednictvím svých smluvních subdodavatelů pražská TSK. Dopravní omezení
přitom uplatňuje pouze v Radotíně a na
Zbraslavi, na obou místech již blokové
čištění proběhlo – 3. a 4. dubna.

Dobrý den, vážení
spoluobčané
Tak trochu jsme si mohli myslet, že
na nás letos jaro zapomnělo. Ohlásilo
se v lednu a pak si odešlo a vypadalo
to, že se už nevrátí. S klidem jsme se
mohli vrátit k lyžím, a dokonce i na
brusle. Ještě i Velikonoce byly řádně
přistydlé, jen na Bílou sobotu se trochu usmálo slunce, o den později už
zase bylo šedivo a nevlídno.
A pak se najednou roztrhla opona zimomřiv ých mraků, zpěvné
i ostatní ptactvo si snad vzalo zesilovače, abychom ho ani náhodou
nepřeslechli, a slunce nás připíchlo
na naši jarní únavu jako broučky na
špendlík. Skoro jako by do té energie
probuzené přírody odtékaly zbytky
našich sil. Je to tak každý rok? Je.
Jaro je frontální útok, na který se
pokaždé hrozně těšíme – a nikdy na
něj nejsme dostatečně připravení.
Sice třeba včas oprášíme cyklistickou
výbavu a lyže uložíme k letnímu
spánku, podíváme se, kde jsou hrábě,
a vymeteme všechny pavouky ze zahradní konve...
Jenomže sami jsme pokaždé tak
trochu zamrzlí a příliš pomalí na
úhyb před prvním slunečním projektilem – je to čistá rána mezi oči.
A díkybohu za ni. Probudili jsme se,
pořádně rozhlédli – a lépe vidíme na
vše, co máme rozpracované, nebo co
je třeba začít. Někdy to ostré vidění
až trochu bere dech. Ale stačí se projít
zamilovanými místy, sednout si u řeky a zvednout hlavu k dočista domodra umyté obloze – a nadechneme se
pro všechno, pro co nás je třeba. Je to
jako první koupel v ledovém potoce,
jen v duchu. Malá očista mysli.
Není divu, že k jaru patří úklid. To
není jen proto, že po roztálém sněhu
všude většinou zbývá nepořádek.
Ono koneckonců poslední roky těch
bílých duchen moc nenapadlo. Ale
stejně je v nás na jaře chuť všechno omést, opravit a vylepšit. Když
ale něco takového chcete udělat ve
velkém, ne jen u sebe doma, musíte
na tom pracovat ze všech sil i mimo
jarně rozběhnuté dny. Ovšem tu
zlatozelenou energii Vesny je dobré
přibrat „do party“ a rozběhnout s její
pomocí všechno, co jsme chtěli.
Tak ať se nám to všem podaří co
nejlépe.
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Přijďte si dříve pro pas
Městská část Praha 16 upozorňuje
všechny své občany, zejména pak ty, jež
se chystají k cestě za hranice republiky,
aby si včas zkontrolovali platnost svých
cestovních dokladů, které budou k této
cestě bezesporu potřebovat.
Z několikaletých zkušeností, které
městská část v této oblasti má, vyplývá,
že existuje stále velká skupina lidí, kteří
nechávají tuto záležitost až na poslední
chvíli. Úřad, který cestovní doklady
vydává, pak bývá zpravidla zahlcen
mnoha žádostmi zapomnětlivců.
Proto si touto cestou dovoluje me
upozornit, že právě v těchto dnech
je vyřízení cestovních dokladů komfortnější, bez větších front a čekání.
Dále upozorňujeme, že s účinností od 1.7.2018 může občan požádat
o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do
24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.
Cestovní pasy ve zkrácené lhůtě vydává Ministerstvo vnitra nebo obec
s rozšířenou působností, u kterého
byla podána žádost. Občan si může
cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě
převzít do 5 pracovních dnů tam, kde
podával žádost, nebo na ministerstvu
(tam také jedině lze převzít pas v pracovních dnech do 24 hodin).
Současně s touto úpravou došlo ke

změně zákona o správních poplatcích,
který za vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne
stanoví následující správní poplatky:
Občanům starším 15 let při podání a následném převzetí pasu u MV
6.000 Kč, při podání žádosti u ORP
4.000 Kč, převzetí u MV 2.000 Kč
(občanům mladším 15 let 2.000 Kč,
1.500 Kč a 500 Kč).
U vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů jsou stanoveny následující správní poplatky:
Občanům starším 15 let při podání a následném převzetí pasu u MV
3.000 Kč, při podání žádosti u ORP
2.000 Kč, převzetí u MV 1.000 Kč,
při podání žádosti a převzetí u ORP
3.000 Kč (občanům mladším 15 let
1.000 Kč, 500 Kč, 500 Kč a 1.000 Kč).
Neplatný cestovní doklad nebo
cestovní doklad, který je zaplněn
záznamy, může občan odevzdat u Ministerstva vnitra ČR, pokud současně
požádá o vydání cestovního pasu ve
zkrácené lhůtě.

Od května 2018 bude možné uhradit
správní poplatky platebními kartami
mj. za nový občanský průkaz či
pas – více se dočtete v Infoexpresu
na této straně.

Systém svozu odpadu
Obyvatelé Prahy mohou k odložení
odpadů využít stávající síť sběrných
dvorů, na území hlavního města Prahy
jsou jich dvě desítky, k dispozici mají
i pravidelně přistavované kontejnery.
Odkládání odpadů do sběrných
dvorů je občanům umožněno bezplatně – jejich seznam naleznou na
www.portalzp.praha.eu (tzv. Portál
životního prostředí hl. m. Prahy).
V př ípadě pot řeby je možné si
u všech provozovatelů objednat odvoz
odpadů přímo do sběrného dvora.
Jedná se o placenou službu, nicméně
je u ní záruka, že s odpady bude naloženo v souladu s platnou legislativou.
Odvézt je možné veškerý odpad s výjimkou sypkých odpadů (suť, zemina
atd.), který lze odevzdat v jakémkoliv
sběrném dvoře hlavního města Prahy. Cena je stanovena za naložení

(rozhoduje množství
o dpadu) a z a uje té
kilometry (z nejbližšího sběrného dvora
na místo na k lád k y
a zpět).
Pro občany Prahy jsou také v průběhu roku na různých místech přistavovány velkoobjemové kontejnery
(ročně jich je v ulicích cca 5 500 ks
o minimálním objemu 10 m3) na objemné odpady, a od začátku března do
konce listopadu také velkoobjemové
kontejnery na bioodpady (např. v roce
2016 jich bylo do ulic města přistaveno
a obslouženo celkem 1 486 ks, jejich
objem je minimálně 9 m3).
Harmonogramy jejich přistavení lze nalézt rovněž na stránkách
w w w.p or t a l z p.pr a ha .eu neb o na
stránkách městských částí.

A zase ty ovce

Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy prověřovala 23. února ve 12.00 hod. telefonické oznámení z tísňové linky 156, podle kterého se podél komunikace Strakonická v úrovni Dostihového závodiště Velká Chuchle pohybovalo stádo ovcí
a ohrožovalo bezpečnost a plynulost silničního provozu. Po příjezdu na místo
hlídka zpozorovala cca 15 ovcí pohybujících se po krajnici ve směru do centra.
Z důvodu bezprostředního ohrožení bezpečnosti provozu a hrozícího střetu ovcí
s projíždějícími motorovými vozidly bylo stádo ihned odehnáno z komunikace
pod silniční násep. Strážníci telefonicky kontaktovali majitele stáda a vyrozuměli ho o situaci. Majitel se posléze dostavil na místo a stádo ovcí si převzal. Dále
uvedl, že zvířata má pod kontrolou a vše je v pořádku, nepřipouští žádné pochybení ze své strany v zabezpečení stáda a nehodlá v tomto dělat žádné změny.
Strážníci provedli foto a video dokumentaci stáda koz a ovcí cca 70 kusů, které se
pohybuje zcela bez dohledu po pozemcích a komunikacích mezi řekou Vltavou
a komunikací Strakonická. Podmínky v ohradě chovu zvířat jsou nevyhovující.
V ohradě se nachází uskladněný materiál (železný šrot, igelity, odpadky, atd.)
a zvířatům tak hrozí nebezpečí možného poranění. V ohradě nebyla umístěna
žádná nádoba s vodou nebo krmením pro zvířata. Vzhledem k tomu, že se nejedná o ojedinělý případ, byla celá záležitost předána místně a věcně příslušnému
správnímu orgánu k dořešení.

Podezření z týrání

Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy prověřovala 19. března v 16.55 hod. telefonát z tísňové linky 156 od oznamovatelky, která hlásila, že je v ulici Výpadová
poblíž Přístavu Radotín a má u sebe zraněnou ovci. Žena strážníky po příjezdu
na místo kontaktovala a ve svém vozidle jim ukázala poraněnou ovci, která bezvládně ležela na zadní sedačce. K celé věci dále uvedla, že tuto ovci, která byla
v tu dobu zjevně podchlazená, viděla na přilehlém oploceném pozemku ležet
na zemi. Proto se rozhodla na pozemek vniknout a ovci odnést do svého vozidla, kde následně vyčkala na příjezd hlídky. Strážníci telefonicky kontaktovali
majitele ovcí a pozemku a vyrozuměli ho o situaci. Podle oznamovatelky, která
pracuje jako zooložka, byla ovce zjevně zanedbaná, proto pro ni vyžadovala
vyšetření veterinářem. Na základě všech výše uvedených skutečností strážníci
pojali důvodné podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat a přivolali
hlídku Policie ČR z místního oddělení Radotín, která si po příjezdu celou záležitost převzala k přijetí dalších opatření.
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Jarní svoz bioodpadu v Radotíně
Vedle možnosti odkládat bioodpad
ze zahrad ve sběrných dvorech hlavního města Prahy nabízí Městská část
Praha 16 svým obyvatelům ještě mimořádnou službu: přistavování kontejnerů
na kompostovatelný odpad v blízkosti
jejich bydliště.

Zde je rozpis jarního kola svozu
bioodpadu, odebrána z něho byla na
každé trase dvě stanoviště, u kterých
o tuto službu nebyl zájem, svoz se
posunul do odpoledních hodin, aby
ho stíhali i ti, kdo se tou dobou vrací
ze zaměstnání:

Tráva, listí

15.00-15.45

16.00-16.45

17.00-17.45

Větve

17.00-17.45

15.00-15.45

16.00-16.45

Zdická x Vojetická
Radkovská x Živcová
Macháčkova
Otěšínská x K Višňovce
Zdická x Vojetická

Macháčkova
Otěšínská x K Višňovce
Na Rymáni x K Berounce
Prvomájová x U Vápenky
Macháčkova

Prvomájová x U Vápenky

Radkovská x Živcová

Otěšínská x K Višňovce

Macháčkova

Na Rymáni x K Berounce

Zdická x Vojetická

Otěšínská x K Višňovce

Prvomájová x U Vápenky

Radkovská x Živcová

úterý 17.4.
Na Rymáni x K Berounce
čtvrtek 19.4. Prvomájová x U Vápenky
úterý 24.4.
Zdická x Vojetická
čtvrtek 26.4.
Radkovská x Živcová
čtvrtek 3.5. Na Rymáni x K Berounce
čtvrtek 10.5.
úterý 15.5.
čtvrtek 17.5.

Na každé z určených stanovišť budou
postupně po sobě přistaveny dva kontejnery – jeden na listí a trávu, druhý
na větve. To proto, že zpracování
těchto druhů odpadu se před samotným kompostováním liší. Odkládaný

bioodpad musí být bez příměsí a do
kontejneru je ho třeba z obalu (pytle)
vysypat. Na jednotlivých místech
bude zajištěna odborná obsluha, která
občanům poradí.

Zápis do mateřských škol pro rok 2018-19
Datum zápisu, hodina

Pozn.

MŠ Praha Radotín

15.5. od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do
17.00 hod.

· v MŠ nám. Osvoboditelů 1367, ve třídě Včelky
· www.msradotin.cz

MŠ Nad Parkem
Praha - Zbraslav

9. a 10.5. od 13 do 17 hod.

MŠ Matjuchinova
Praha - Zbraslav

24.4. výdej žádostí od 10.00 do 17.00 hod.
9. a 10.5. od 13.00 do 17.00 hod. vracení
žádostí

www.msnadparkem.cz

. 24.4. – den otevřených dveří od 15.00
do 17.00 hod. na všech odloučených
pracovištích (Matjuchinova, Ottova, U Lékárny)
. žádosti možno stáhnout i z webových stránek
www.ms-zbraslav.estranky.cz

MŠ Velká Chuchle

3.5. od 9.00. do 16.00 hod.

ww.ms-chuchle.cz

MŠ Praha - Lipence

10.5. od 13.00 do 17.00 hod., nový pavilon

www.skolkalipence.cz

Školní jídelna projde rekonstrukcí
a modernizací

Pavilon nové jídelny přinese do areálu nový prvek, podobně
jako dokončovaný dřevěný strop auly (v minulém čísle jsme
chybně uvedli autora vizualizace, oběma pánům Ing. arch. Strádalovi i skutečnému autorovi
Ing. arch. Petru Šindelářovi - se omlouváme)

Oblast škol se
změní
„Po mnohaletých snahách a několika
variantách řešení, které byly opakovaně
projednávány na Dopravně bezpečnostní
komisi při Radě městské části Praha 16,
a po několika jednáních s místními občany jsme se rozhodli oblast škol zklidnit
a provoz usměrnit,“ uvádí radotínský
starosta Mgr. Karel Hanzlík. „V celé
lokalitě se sníží rychlost na 30 km/hod.
a upraví se parkování tak, aby byli řidiči
donuceni dát nohu z plynu.“
Vedle „zóny 30“ se upraví parkování
v ulici tak, že bude střídavě vlevo a vpravo ve směru jízdy, aby řidič musel snížit
rychlost. Rovněž to přispěje ke zpomalení dopravy a motivaci řidičů, aby děti
vysazovali ideálně již na Horymírově
náměstí, případně po objezdu „malým
okruhem“, tj. ulicemi Ježdíkova a Felberova – zde bude zdůrazněn nový režim
zákazem odbočení vpravo v ranních
hodinách (pondělí až pátek 7.00-8.00).
Další opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců se týkají přesunu dvou
přechodů pro chodce na druhou stranu
křižovatky: Loučanská x Macháčkova,
Loučanská x Felberova. „Přesunem
přechodu u budovy prvního stupně
základní školy, který je v ranních hodinách hlídaný městskými policisty,
se dosáhne dalšího zpomalení dopravy
a většího tlaku na řidiče do Loučanské
ulice od knihovny dále už nezajíždět
a lokalitu zbytečně nezatěžovat. Před-

nost zde radnice dává školním autobusům,“ vysvětluje radotínský starosta.
Úpravou, která též přispěje k bezpečnosti dětí, je zrušení krátkodobých stání před školní jídelnou
(Klubem Radotín) – zde auta nebezpečně vycouvávala do kolemjdoucích.
Nově budou místa určena pouze pro
zásobování školního areálu.
Všechny výše uvedené změny se budou realizovat v týdnu od 16. dubna, po
blokovém čištění ulic v Loučanské ulici
(proběhne 19. dubna, viz článek na straně
1 a 3 tohoto vydání NP16) už bude provedeno i vodorovné dopravní značení.
Původně se ještě uvažovalo o otočení
jednosměrného dopravního režimu
v Zítkově ulici (a navazující části ulice
Ke Zděři), od tohoto opatření, které se
mělo jen vyzkoušet na dobu cca 1 měsíce
a následně vyhodnocovat, se nakonec po
jednání s místními občany ustoupilo.
Poslední změnou, která souvisí s provozem sportovních areálů (zejména
fotbalového, ale též volejbalového či
biotopu), je vytvoření parkovacího pásu
podél železniční trati od ulice K Lázním
směrem k ulici Stadionová. Zde se dosud (zejména při fotbalových turnajích
či při provozu biotopu) parkovalo živelně. Vytvořením tohoto pásu se „odsaje“
část vozidel znepříjemňujících parkování v ulicích místním obyvatelům,
hlavně v letních měsících. Letos to navíc
bude, kvůli výstavbě bazénu a trvalému
uzavření celého parkoviště pro biotop,
mimořádně náročné léto – i proto by
u trati měl parkovací pás vzniknout do
zahájení letního provozu biotopu.

Přijímáme platební karty. Na několika pracovištích Úřadu městské části
Praha 16 bude od května 2018 testována
možnost bezhotovostních plateb, tedy
úhrady poplatků platebními kartami.
Platit bude možné mj. za nový občanský
průkaz či pas, v centrální pokladně (obojí
v budově na náměstí Osvoboditelů 21/2a)
a také na matrice, která je současně pracovištěm Czech POINTu a kde se provádí
vidimace a legalizace (v budově v ulici
Václava Balého 23/3). Přesný termín spuštění nové služby zveřejníme s předstihem
na webu Praha16.eu a na facebookovém
profilu MČ Praha 16.
Vinohrady: časově omezené stání. Vzhledem k setrvalým problémům s dlouhodobým parkováním vozidel v ulici Vinohrady
na místech určených pro vozidla zákazníků
zdejších firem tu byl změněn režim dopravy v klidu. Nyní je tedy pro zaparkování
potřeba mít v autě na viditelném místě
položené parkovací hodiny – parkování
mezi 8. hodinou ranní a 4. odpolední je
totiž omezeno na dvě hodiny (stávající
dopravní značení IP 12 – vyhrazené parkoviště bylo 20. března nahrazeno IP13b
– Parkoviště s parkovacím kotoučem).
Vlajka pro Tibet. Už od roku 2005 se
radotínská radnice symbolicky připojuje
k celosvětové akci „Vlajka pro Tibet“, již
pořádá Spolek Lungta. Tibetská vlajka
proto zavlála na budově radnice Městské části Praha 16 i v pátek 10. března.
V loňském roce kampaň podpořilo
759 českých obcí, měst, městských částí
či krajů, ale i celá řada škol a kromě různých organizací i mnoho občanů, kteří tak
pravidelně spontánně vyjadřují přímou
podporu zemi, kde jsou několik desítek let
porušována základní lidská práva. Městská část Praha 16 se s filozofií celé akce
ztotožňuje a vyvěšením vlajky na hlavní
budově radotínské radnice si připomněla
osmapadesáté výročí povstání Tibeťanů
proti čínské okupaci. Ve stejný den zavlála
tibetská vlajka i na radnicích Lochkova
a Zbraslavi.
Nový správce osvětlení. Novým správcem
veřejného osvětlení v Praze je společnost
Technologie Hlavního města Prahy, a.s.,
ta také od 1. dubna zajišťuje vydání stanoviska vlastníka veřejného osvětlení
ke stavebním akcím, kterými by tato síť
mohla být dotčena. Ke změně správce
osvětlení ve vlastnictví města došlo na
základě rámcové smlouvy o správě provozu a údržbě veřejného osvětlení a dalších souvisejících zařízení Hl. m. Prahy
ze dne 31.8.2017. Žádosti o vyjádření je
možné doručit elektronicky na e-mail:
v y j adre niVO@t hmp.cz, os obně na
adresu: D ělnická 213/12, 170 00
Praha-Holešovice či poštou na korespondenční adresu: Technologie Hlavního
města Prahy, Dělnická 213/12, 170 00
Praha 7. Informace o umístění inženýrské sítě veřejného osvětlení je možné
získat elektronicky na portálu společnosti
PREdistribuce a.s. – www.predistribuce.cz/
cs/potrebuji-zaridit/zakaznici/informace-o-existenci-siti/

Včelí roj
Není životu nebezpečný, přesto je třeba, aby ho odvezl včelař.
Pokud někde uvidíte viset roj včel,
zavolejte tedy nejbližšímu včelaři.
Pokud žádného neznáte, zavolejte na
rojovou pohotovost spolku Včelín
Ořech (viz níže), která roj rychle,
bezpečně a zdarma odveze a jako
poděkování za záchranu života včel
nechá malý dárek.
Je to lepší, než volat hasiče, mají
na starosti důležitější věci a bylo by
škoda, aby chyběli u ohrožených lidských životů, zatímco budou běhat
kolem včel. Hasiči navíc musí všechny
včely zabít (v případě včel nemají jinou
šanci). Štěně nebo hříbě také nikdo
nezabije jen proto, že se na chvíli
zaběhlo a mohlo by někoho kousnout
nebo kopnout. Včelí roj je podobným
„začínajícím životem“ hledajícím si
nový domov.
Více informací na
www.vcelinorech.cz, tel. 602 614 170
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AKTUALITY - OBJEKTIV ČASU

Jarní úklid 2018
V prvé půli dubna se rozběhla i jarní
očista lipeneckých komunikací. Ta by
měla proběhnout ve stejném rozsahu jako
loni, rekonstrukce ulice Na Lhotkách se
totiž zpozdila a uskuteční se až příští rok.
Dopravní omezení se zde neplánují.
V Lochkově úklid probíhá od první
dubnové středy podle počasí vždy od středy do pátku po jednotlivých ulicích. Jejich
obyvatelé jsou předem informováni dopisem do schránek, kterým je radnice žádá
o uvolnění parkovacích míst. Úklid probíhá strojově, vozidly Avant s kruhovým
koštětem a HAKO s vysávacím zařízením,
samozřejmě s ručním dočišťováním. Celkem zde počítájí se dvěma až třemi týdny
na celkový úklid vozovek a chodníků.
Letošní blokové čištění Radotína je
opět rozděleno do třinácti okruhů, které
Technické služby Praha – Radotín vyčistí
během 7 týdnů.
V týdenním předstihu budou rozmísťovány dopravní značky (instalují se podle
platných norem a v souladu s vyhláškou,
která provádí zákon č. 360/2000 Sb.).
V týdnech, na něž připadají státní
svátky (Svátek práce 1. května a Den vítězství 8. května) se čistí ulice vždy jen
jednou týdně (nemohlo by se uskutečnit
předčištění, které se obvykle provádí den
předem), oběma naplánovaným oblastem
se však díky tomu budou moci pracovníci
TS Praha – Radotín věnovat po všechny
čtyři dny pracovního týdne.
Etapizaci úk lidu ovlivňuje i Memoriál Aleše Hřebeského, chystaný na
25. – 28. dubna, a Den s IZS pořádaný
v sobotu 12. května před obchodním domem Berounka (parkoviště se bude uklí-

zet po skončení akce, tj. po 14. hodině).
Zákazy zastavení v uklízených ulicích se
i letos budou týkat vždy jen úterka a čtvrtka, v ostatních dnech se bude uklízet bez
dopravních omezení. O termínech čištění
budou informovat jak mobilní dopravní
značky, tak i rozhlas a lístky vsunuté za
stěrače automobilů v dotčených lokalitách.
V ulicích s dopravním omezením bude na
dodatkových tabulkách pod zákazovou
značkou uveden čas čištění od 7.30 do
14.00 hodin – podle postupu úklidu budou
ale značky odstraňovány co nejdříve po
ukončení všech prací.
Do úklidu jsou nově zahrnuty ulice
Vindyšova a Na Krupičárně, naopak se
tentokrát nebude uklízet v Šárově kole
a v Chatové, kde probíhají stavební práce.
Ve všech naplánovaných oblastech se
vozovky a chodníky uklízejí kropením,
sběrem zimního posypu, prachu a dalších
nečistot zametacím strojem, pak se ručně
dometají. Součástí úklidu je čištění zanesených kanalizačních vpustí a odstranění
náletové zeleně nejen z komunikací, obrub a chodníků.
Poslední strojní čištění na dopravně
přizpůsobených komunikacích proběhne
24. května. Od následujícího týdne již
bude, dle klimatických podmínek, následovat pravidelný celoroční cyklický úklid.
Jeden úklidový cyklus má 6 etap, které
budou realizovány na základě dříve rozděleného území Radotína.
Na adrese http://vozidla.praha16.eu je
vidět, kde se provádí strojový úklid, do
něhož jsou v Radotíně zapojeny dva čisticí
vozy Johnson a Kärcher a dvě multikáry.
V mapě je zakreslena stopa všech funkčních strojů, která zobrazuje, kde bylo
čištění provedeno v uplynulých hodinách
a aktuální poloha strojů.

STRANA 3

Harmonogram úklidu Radotína s dopravními omezeními:

10. 4. úterý – oblast Minerální: Strážovská (úsek Strunkovská - Otěšínská), Solná (úsek Strunkovská - Strážovská),
Minerální, Strunkovská
12. 4. čtvrtek – oblast Lahovská: Solná (úsek od Strážovské směrem k Sobětické), Sobětická, Otěšínská, K Višňovce,
Jarmily Novotné, Kalabisova
17. 4. úterý – oblast Rymáň: Na Rymáni, Chrobolská, K Berounce, Stadionová, Ke Zděři (úsek Chrobolská - Stadionová)
19. 4. čtvrtek – oblast Loučanská: Ke Zděři (úsek Stadionová - Felberova), Felberova, Zítkova, Macháčkova,
Loučanská, Nad Berounkou, náměstí Sv. Petra a Pavla, Václava Balého, Ježdíkova, Horymírovo náměstí, K Přívozu, K Lázním
24. 4. úterý – oblast Na Viničkách: Sídliště - parkoviště u ul. Karlická, Sídliště (před domy čp. 1083 - 1090),
Týřovická, parkoviště pro lékaře, Na Viničkách, U Viniček, Kolová, Dehtínská, Zadovská, Vojetická, Zdická, Javořická,
Příbramská, Lošetická, Na Krupičárně, Nýrská
26. 4. čtvrtek – oblast Otínská: Sídliště páteřní komunikace, parkoviště zdravotnického zařízení, Sídliště-parkoviště
u Správy obecních nemovitostí, Na Výšince, U Starého stadionu, Otínská, Jelenovská, náměstí Osvoboditelů (úsek Na
Výšince – Karlická)
3. 5. čtvrtek – oblast nám. Osvoboditelů: Pod Klapicí (slepá část), parkoviště Vinohrady, pěší zóna Vinohrady,
Slinková, Na Betonce, Strážovská (úsek Pod Klapicí - Ametystová), nám. Osvoboditelů, zásobovací + parkoviště u ulice
Na Betonce + parkoviště u pošty a parkoviště EKIS, Prvomájová (úsek Pod Klapicí - Na Betonce), Vindyšova
10. 5. čtvrtek – oblast Věštínská: Věštínská (úsek Vrážská - Matějovského), Matějovského, Josefa Kočího, Tachovská,
Zbynická, Nýřanská
12. 5. sobota – parkoviště nám. Osvoboditelů: parkoviště před obchodním domem Berounka
15. 5. úterý – oblast Prvomájová: Ametystová, Achátová, Jaspisová, Vykoukových, Grafitová, U Vápenky, Býšovská,
Čedičová, Štěrková, Prvomájová (úsek Na Betonce - Vrážská), U Sanatoria (úsek Strážovská - Štěrková), Strážovská
(úsek Ametystová – Štěrková), Na Říháku
17. 5. čtvrtek – oblast Strážovská: Strážovská (úsek Štěrková - Strunkovská), U Sanatoria (úsek Štěrková - Živcová),
Radkovská, Živcová, Topasová, Pod Lahovskou, Plánická
22. 5. úterý – oblast K Cementárně: V Edenu, Slavičí, Jarkovská, Kejnická, Safírová, U Drážky, Častonická, Ledvická,
Pod Velkým hájem, U Učiliště, Vápenná, V Sudech, Hadravská
24. 5. čtvrtek – Výpadová: Věštínská (úsek Matějovského - Výpadová), U Jankovky, Kraslická, V Parníku,
Na Benátkách, Výpadová (malá)

Pro čištění je v ulicích s dopravním
omezením rezervován čas mezi 7.30
a 14.00 hodin - podle postupu úklidu
budou ale značky odstraňovány co
nejdříve po ukončení všech prací.
Městská část Velká Chuchle podle
Ing. Viléma Schulze, tajemníka chuchelského úřadu, uklízí své komunikace
průběžně celoročně, aniž by přitom musela využívat omezení dopravy v klidu.
Podle informací Štěpána Vacka, DiS.,
vedoucího Odboru místního hospodář-

ství zbraslavské radnice, odstartovalo
jarní úklid komunikací, tzv. blokové
čištění, na Zbraslavi 5. dubna. Postupně se při něm vyčistí 94 ulic, včetně
chodníků a parkovacích zálivů, které
spravuje Městská část Praha - Zbraslav.
Jde o přibližně 25 km vozovek a 32 tis.
m2 chodníků. Čištění je, stejně jako
v loňském roce, rozděleno do deseti
okruhů a skončí 4. května. V ulicích
určených k čištění nebude v daný termín, v době od 8.00 do 15.00 hodin,

možné parkovat. Čištění bude opět
dodavatelsky provádět společnost Prostor a.s. Žádné zásadní změny oproti
loňskému roku nejsou. Přesný rozpis
jednotlivých okruhů a termínů je opět
k nalezení na webových a facebookových stránkách městské části.
V rámci stejných okruhů bude
v období od 9. 5. 2018 do 31. 10. 2018
probíhat pravidelné čištění ulic již bez
omezení parkování. Každá ulice tak
bude vyčištěna ještě 5x.

Radotínské vily, vilky, domy a domečky XIV.

Při prohlídce Prvomájové ulice tentokrát překročíme ulici Na Betonce – a rozhlédneme se kolem jejich křížení.

Ob
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Domek na protějším rohu křižovatky
pro paní Marii Babičkovou byl postaven
podle plánu Em. Michálka, povolení
k obývání i užívání novostavby nese
datum 31. října 1928. V roce 1934 dostala
majitelka povolení připojit svůj dům
k dešťové kanalizaci obce, v roce 1936
přistavět koupelnu

j e k ti

v

Dům obuvi byl dokončen v roce 1978 a dlouho sloužil svému
původnímu účelu
V roce 1960 byla
přistavěna garáž,
další přístavba
proběhla v roce 1973.
A takto vypadá
dům dnes

Výřez z kolorované pohlednice z roku 1915
zachycuje zaměstnaneckou ubytovnu továrny
Vindyš, která stála na nejvzdálenějším konci
továrních pozemků. Soubor budov měl
vlastní číslo popisné – 120. Půdorys vnitřní
budovy byl do U, což je kvůli nedbalé koloraci
špatně patrné

Fotografie z doby, kdy se o objekt dělil Tipsport bar
s opravnou televizorů a rádií

Pohled na domky od Říháku – samotná
továrna je na snímku vlevo, vpravo snímku
dominuje cementárna. Ing. Šindelka
z matričních zápisů zjistil, že v čp. 120 se
roku 1911 narodil jeho otec a roku 1910 jeho
teta. Prarodiče totiž přišli do Radotína za
prací a dokud si poblíž nepostavili vlastní
domek, bydleli právě v této ubytovně

Původní,
nerealizovaný
plán nového
domu pro
Rudolfa
a Barboru
Trnkovi z roku
1924
O rok později vznikl tento návrh
domku na větším půdorysu,
podle kterého se začalo stavět.
20. června 1926 „V úctě podepsaný
oznamuje slušně, že vystavěl nový
domek na parcele 386/3, který je
úplně dohotoven.“

Elektroservis vystřídala před několika lety prodejna Mthao

Domek se v roce 1964 rozšířil o prádelnu, o čtyři roky později
o garáž a verandu, tady je na snímku ze sedmdesátých let
Podle leteckých snímků byly budovy čp. 120 zbořeny někdy mezi
roky 1938 a 1945, dlouho tu byla jen pěšina a improvizované dětské
hřiště. V roce 1977 se na prázdné parcele začal stavět dům obuvi,
do něhož se měla přesunout prodejna, o níž jsme psali minule

V roce 1998 přibyl v patře ještě
jeden pokoj, toto je současná
podoba čp. 361
Historické snímky z letopiseckéhoarchivu vyhledal a poskytl Ing. Jaroslav Šindelka,
současnou podobu nafotila a textem doprovodila Kateřina Drmlová
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Křeslo pro hosta v Koruně uvítá hosty dva
Jan Potměšil, herec, a Václav Návrat,
houslista a hudební skladatel, se sejdou
ve čtvrtek 3. května na Klubové scéně
Milana Peroutky v domě U Koruny.
V zajímavém dialogu dvou osobností české kultury se s diváky podělí
o zážitky a postřehy ze svých oborů:
filmového a divadelního herectví, hry
na barokní housle a hudební skladby.
Dialog umělců je prokládán houslovými sóly a besedou s diváky.
Jan Potměšil se hraní začal věnovat
už v dětství. V pouhých jedenadvaceti
letech se stal velkou filmovou hvězdou
díky hlavní roli naivního mladíka
Martina v kultovním snímku Víta
Olmera a Radka Johna Bony a klid.
Ve stejném roce si zahrál také ústřední
postavu udatného ševce Jíry v pohádce
Zdeňka Trošky O princezně Jasněnce
a létajícím ševci. Zajímavou hereckou
kreaci předvedl i v na svoji dobu velmi
odvážném filmu Proč?
Nečekaný zlom v jeho životě však
přišel v roce 1989, kdy se účastnil
listopadových demonstrací a při těžké

autonehodě utrpěl vážná zranění, v jejichž důsledku je doživotně upoután
na invalidní vozík. Přesto se po dlouhém léčení během 90. let ke své profesi
vrátil a je nadále aktivním hercem.
Dnes se objevuje zejména na divadelních prknech a příležitostně se vrací
i na filmová plátna. Je členem spolku
Kašpar, který hraje v Divadle v Celetné – za ztvárnění titulní role v tamní
Shakespearově hře Richard III. získal
cenu Alfréda Radoka.
Václav Návrat vystudoval konzervatoř v Ostravě u prof. Josefa Sochora
a poté pražskou AMU u prof. Antonína
Moravce. Už během studia druhého
ročníku se stal členem slavného komorního souboru České filharmonie
Pražští madrigalisté. V současnosti je
v České republice ojedinělým houslistou, který se zabývá autentickou interpretací staré hudby a zároveň i moderní
kompozicí. Je vyhledávaným sólistou na
barokní a klasicistní housle a uměleckým vedoucím několika souborů staré
hudby, např. Vivaldi orchestra Praga,

Jaké bylo Nové TV v podání Ad Hoc
Kočovné divadlo Ad Hoc vždy zaplní celý sál publikem všech věkových
kategorií a často na ně přijíždějí lidé
z Brna, Zábřehu na Moravě, z Příbrami, Neveklova, Ostravy, Olomouce…
Na březnové představení přišly také
studentky radotínského Gymnázia Oty
Pavla a staly se externími redaktorkami
KS U Koruny. Zde je jejich text:

hlasu a intonaci, díky které mohou
přesvědčivě parodovat známé osobnosti. Dále nesmíme opomenout
hudbu produkovanou přímo na jeviš-

Nevšední podívaná
ze všedních událostí

Nové TV, název nesoucí další z her
kočovného divadla Ad Hoc. Že Vám
jméno připomíná známou komerční
televizi? Nejste daleko od pravdy! Toto
kabaretoidní představení je zaměřeno
především na parodování současné
české mediální a politické scény.
Mezi zajímavé části vystoupení patří
především rychlá schopnost herců přizpůsobit se aktuální postavě. Mnohdy
nemění ani své kostýmy, pouze barvu

ti, kterou byly vkusně proloženy jednotlivé scény. Tím nemíníme pouze
zpěv, ale i tóny hudebních nástrojů,
které byly umístěny tak, že byly slyšet do každého kouta hlediště. Dobrá

Petrklíč zve na den otevřených dveří
Radotínský Petrklíč všechny zve na
návštěvu své školy:
„Přijďte se podívat a popovídat si
s námi.“ Den otevřených dveří zakon-

čený zahradní slavností „Den Země“
bude probíhat ve čtvrtek 19. dubna
od 8.30 do 17.00 hodin. Prostory školy
včetně zahrady jsou v objektu jednoho
z pr v n íc h s t at k ů
v R adot í ně , č í s lo
popisné 6 na náměstí Osvoboditelů.
Soukromá malotřídní škola Petrklíč
je školou rodinného
t y pu , r e s p e k t uj e
individuální potřeby každého dítěte
a úzce spolupracuje
nejen s rodiči, ale
i s odbornou veřejností. Při v ýuce v Základní škole

Přijďte s dětmi na Bezpečné jaro 2018
Již tradičně na „začátku“ cyklistické
sezóny pořádá Městská část Praha 16
ve spolupráci s preventisty Policie České republiky dopravně-bezpečnostní
akci Bezpečné jaro.
Vtipnou, hravou a hlavně nenásilnou formou připomene akce malým
i vě t ší m úč a s t n í k ů m si l n ič n í ho
provozu základní bezpečnostní pravidla. Během celého odpoledne si na
jednotlivých soutěžních stanovištích
budou děti moct vyzkoušet své znalosti silničního provozu, jízdu na
dopravním hřišti řízeném semafory,
jízdu zručnosti i zkoušku zdatnosti.
V areálu Biotopu Radotín proběhne
ukázka záchrany tonoucího člověka
v režii Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. Ani letos
nebudou chybět oblíbení strážníci
na koních Městské policie. A těm

nejmenším, a le nejen jim, budou
dělat společnost Klauni z Balónkova
se svými balónky a pohádkou. Připraveny budou
i různé soutěže,
z a j í m a v é h r y,
a kvízy – s drobnou odměnou
a průběžným
losováním účastnických kartiček
o hodnotné ceny.
POZOR! Vstup
na akci bude letos
hlav ní branou
II. stupně ZŠ.
Na místě bude
k dispozici stánek
s ob č e r s t ve n í m
a půjčovna kol.

Beethoven trio Praha, Musica Divina,
Antiquarius consor, se kterými provedl

stovky koncertů doma i v cizině.
Nenechte si ujít setkání těchto dvou
osobností!
artikulace by měla být samozřejmostí,
avšak ne vždy tomu tak je. V této hře
zvládali herci na jedničku měnit nejen
postavy, ale i tempo jednotlivých dialogů či monologů.
Celkově představení působí vtipným a svěžím dojmem, jelikož herci
dokáží i ze všedních
událostí udělat nevšed n í pod íva nou.
Pokud vás tyto řádky
navnadily k zhlédnutí
představení, pak máte
jedinečnou a jedinou
možnost v Divad le
Bez Hranic 20. dubna.
Anebo si počkejte
na první prosincový
týden, kdy Kočovné
divadlo Ad Hoc opět
přijede do Radotína s „dvojákem“ a přiveze fenomenální mafiánskou operu
Il Congleatore – Zmrazovač i kabaret
Nové TV.
Petrklíč se vychází z prvků alternativní pedagogiky – v kontaktu s živou
přírodou – zahrada se tu stává učebnou. Výuka probíhá i v anglickém
jazyce, kdy je ve třídě kromě učitelky
a asistentky přítomen i rodilý mluvčí
z Irska. V rámci projektů a workshopů nabízí škola stáže studentům ze
zahraničí. Ve spolupráci s jazykovou
školou mohou žáci v pátém ročníku skládat mezinárodní jazykovou
zkoušku. Ranní a odpolední družina
(je zajištěna do 5. třídy) tu nabízí
klub zábavné logiky a deskových her,
keramiku a tvůrčí dílničku, vaření,
sporty, výlety do lesa.

Zápis na školní rok 2018/2019
proběhne v úterý 24. dubna
od 14.00 do 18.00 hodin. Bližší
info na www.petrklic.net nebo na
tel.: 774 740 626

Bezpečné jaro 2018 – v sobotu
21. dubna 13.30-17.00 hodin
na Dětském dopravním hřišti
v areálu ZŠ Praha – Radotín v ulici
Loučanská a i v areálu Biotopu
Radotín v ulici K Lázním.
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Záchranáři v akci opět v Radotíně
Letošní „Radotínský den s IZS –
Záchranáři v akci“ se koná v sobotu
12. května od 9.00 do 13.00 hodin na
parkovišti před obchodním centrem
Berounka na náměstí Osvoboditelů.
Městská část Praha 16 akci připravuje ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy,
s Policií České republiky, s Krajským
Vojenským velitelstvím Armády České
republiky, s Městskou policií hlavního
města Prahy, s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Radotín, s Českým
červeným křížem a dalšími.
Opět zde tedy bude k vidění zásahová a záchranná technika, se kterou
integrovaný záchranný systém denně
zachraňuje lidské životy. Ukázky své
činnosti předvede Jednotka sboru dobrovolných hasičů Radotín a i nejmenší
„hasiči“ z místního spolku Sboru dobrovolných hasičů.
POZOR! V souvislosti s pořádanou
akcí bude parkoviště před
obchodním domem Berounka
v době od 6.30 do 13.00 hodin
uzavřeno.

S KAAN na motorky i na Závist
V dubnu pro své příznivce nachystal
Klub aktivních a nestárnoucích hned
dvě akce, jednu v Radotíně, jednu na
Zbraslavi.
Nejprve je nachystaná vycházka k altánu na zbraslavskou Závist – na pondělí 23. dubna dopoledne. Sraz bude
v 8.20 hodin na výjezdové stanici autobusu č. 246 směr Zbraslav. S návratem

se počítá mezi 12. až 13. hodinou.
Poté zve KAAN na prohlídku motocyklů Harley-Davidson s ukázkou
jízdy a možností dotazů na jezdce. Na
sraz „harlejářů“ v sobotu 28. dubna
od 10.00 hodin v učilišti Pod Klapicí
přijede i jeden vůz Corvette. (Další
informace budou na plakátech.)

Fotosoutěž organizovaná GOPem
Vyhlášení vítězů 6. ročníku soutěže
Photocontest se uskutečnilo 21. března
2018 na Novoměstské radnici.
Soutěž v digitální fotografii Photocontest je součástí rozsáhlého vzdělávacího
projektu Photobase určeného studen-

tům středních škol a žákům 2. stupně
základních škol celé České republiky.
Photobase, jehož organizátorem
je Gymnázium Oty Pavla v Praze 5,
zahrnuje celorepublikovou fotografickou soutěž Photocontest zakončenou

Velikonoční tvoření
14. Velikonoční dílny se v Základní
škole Praha - Radotín pořádali v sobotu 17. března.
Letos bylo jaro ještě hodně daleko,
spíše to venku vypadalo na vrcholící
zimu, a návštěvníci
před vchodem nevěřili,
že jdou na dílny velikonoční, ne vánoční. Ale
rekordní počet připravených stanovišť vyzdobených rozkvetlým
zlatým deštěm je hned
přesvědčil, že sem jaro
již přišlo.
Tradičně je z kuchyňky vítala sladká
vůně figurek z lineckého těsta. O kousek
dál se malovala vejce, vyráběla velikonoční zvířátka z bílé lžičky, dobarvovala předkreslená vejce a vystřihovaly červené filcové tulipány. V další
třídě se vyráběly oranžové lstivé lišky
a roztomilé čarodějnice, vystřihovaly
papírové zápichy ve tvaru zvířátek,
domečků nebo kytek, u jiných stolů
se oplétaly vlnou velikonoční ozdoby,
vyráběl zajíček s lízátkem a quillingovou technikou zdobila vajíčka. Což

výstavou v Novoměstské radnici, letní
školu fotografování Photocamp a sekci Codeed, zajišťující kempy programování. Projekt probíhá pod záštitou
Magistrátu hlavního města Prahy.
Letošního ročníku se účastnilo
734 studentů z rekordních
119 škol celé České republiky.
Odborná porota ohodnotila
1607 soutěžních fotografií
a pracovala v tomto složení:
Ivan Látal, Jan Neubert,
Ivan Bárta, Milan Hospodka
a pedagogové Pavlína Krupová a Zdeňka Veselá.
Výstava nejlepších fotografií 6. ročníku soutěže
Photocontest proběhla od
22. března do 1. dubna rovněž na Novoměstské radnici.
Více informací najdete na
www.photobase.cz
ještě pořád není vše – vyráběla se tu
i krásná velikonoční přání, bílý beránek z vatových tyčinek nebo barevní
motýli na kolíčku.
Tvorbu přerušila jen dvě vtipná
představení „Ztracená pomlázka“
v podání dramatického kroužku.
Dopoledne tak jako vždy velmi rychle

uteklo, ale snad si každý stihl vybrat
z bohaté nabídky pro sebe to nejlepší
a odcházel s plnou krabicí či košíčkem
výrobků.
Ve dvě odpoledne již uklizená škola
ztichla, aby se přichystala opět na běžný pondělní školní shon…
Poděkování za skvělé dílny patří všem, kteří se na nich podíleli,
i Městské části Praha 16 za grantovou
podporu.
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INZERCE
Hledáme zaměstnance na pozici

Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

plný úvazek, částečný úvazek
- jedná se o jednosměnný provoz pondělí-pátek

balení ovoce a zeleniny do velkoskladu.

do velkoskladu ovoce/zelenina.

Požadujeme: pracovitost, flexibilitu,
dobrý zdravotní stav,
vhodné především pro ženy

Požadujeme: pracovitost, flexibilitu,
dobrý zdravotní stav
Nabízíme: zázemí stabilní silné
společnos�, dobrý kolek�v, pracovní
doba krátký/dlouhý týden,
dobré platové ohodnocení, stravenky,
prémie, HPP, nástup možný ihned

Areál Velkotržnice Lipence

Areál Velkotržnice Lipence
Kontakt:
Jakub Čuřík 724 368 146

Kontakt:
Jakub Čuřík 724 368 146

ŘIDIČ DODÁVKY

SERVISNÍ MECHANIK

skupina B

Půjčovna nářadí a stavební mechanizace
v Praze 5 – Radotíně přijme na plný úvazek
servisního mechanika pro opravy a údržbu strojů,
zahradní techniky a vozidel.
Požadujeme řidičský průkaz B,
manuální zručnost
a základní znalost práce na PC.

SKLADNÍK

- všechny pozice mají 1x za 3 týdny
službu v sobotu dopoledne

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

Bližší info na tel. 602 352 092
mail: dvorak@albet.cz

PŘIJME

RODIČE SE O NÁS STARALI CELÝ ŽIVOT –
POSTAREJME SE VE STÁŘI MY O NĚ!

ženu na šití a přípravu pouzder
na hudební nástroje - zakázková výroba

Chcete v zaměstnání prožívat klid a svým rodičům
zpříjemnit všední dny?
Pro seniory, kteří zvládají základní životní potřeby,
nabízíme možnost pobytu v domácím prostředí
v Černošicích, kde bude poskytnuta odborná péče.

Nevyučené zaučíme, praxe v oboru švadlena vítána. Vhodné i pro ženy na mateřské dovolené. Možnost
pohyblivé pracovní doby, nebo práce doma. Možnost ubytování 2+1 po rekonstrukci v místě pracoviště.
Úkolová mzda - 100,- Kč/hod. Možno na HPP, VPP, nebo brigáda.

NÁSTUP IHNED
Tel.: 251 643 180 (8.00-16.00 hod.), nebo 606 624 854
Šiba Plus s.r.o., Ke Hřišti, 26716 Vysoký Újezd / obec Kuchař
�������������������������������

���

SKLADNÍK

Nabízíme: zázemí stabilní silné
společnos�, výborný kolek�v,
dobré platové ohodnocení, stravenky,
prémie, HPP, nástup možný ihned

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)

inzert Radotín.indd 1

Hledáme zaměstnance na pozici

PŘÍPRAVÁŘ

přijme na pozici:

Šiba Plus s.r.o.
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» kontakt se společenským prostředím
» sociální začleňování
» rozvíjení motoriky a manuální zručnosti
» pomoc při realizaci individuálních zájmů
12:55:11 » podpora komunikace
» další

ŘEZ DŘEVIN,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ
certifikát ETW
ing. Vojtěch Kuchař

Tel: 728 217 957

PROVOZNÍ DOBA:
PONDĚLÍ – PÁTEK 8.00 – 16.00 HODIN
SMLUVNÍ CENA
Informace na telefonních číslech:
736 778 025 + 602 388 502

���������������

�������������

������������������
����������� �������� ����������� �������
������ ��� ���� �������� ������ ������ ���
�������������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
���� ���������� �� ������ ���������� ������
��������������������������������������
����������������
�����������������������
������
���������������������
���������������
����������������������������
���������������������
���������� �� ����� ����� ������ ��� �����
��� ������� ��� ����������� ����������� ���
��������������������������������������
��� ������ ��� �� ������ ������� �����������
������ ���������� ������ ��� ������� �������
��������������������������������
�����������������������

��������������
Cena v Kč
Formát
inzerátu

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)

základní

opakovaná
inzerce

2.- předposl.
strana
3x a více
opakovaná
inzerce

1/64

50 x 27

320.00

272.00

1/32

50 x 60

610.00

519.00

1/16

105 x 60

1,190.00

1,012.00

1/8

105 x 125

2,320.00

1,972.00

1/4

160 x 125

4,520.00

3,842.00

1/2

260 x 190

8,810.00

7,489.00

7,048.00

1/1

260 x 385

17,180.00 14,603.00

13,744.00

titul

260 x 70

11,880.00

9,504.00
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Věra Peroutková
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PŘEDPRODEJ
VŽDY VE STŘEDU
od 16.00 do 18.00 hodin
NEBO VŽDY HODINU
PŘED ZAČÁTKEM
NAŠICH PŘEDSTAVENÍ
KONTAKT PRO REZERVACE
VSTUPENEK

rezervacekskoruna@centrum.cz
ZMĚNY PROGRAMU I ČASU VYHRAZENY

TELEVIZNÍ
ANTÉNY

Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba
technologie pro příjem
televizního a satelitního
signálu.
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Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244
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technologie@centrum.cz
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ŽELEZÁŘSTVÍ
NÁŘADÍ FIELDMANN
LEDNICE, PRAČKY, ATD.
TELEVIZE ATD.
ELEKTROMATERIÁL
DOMÁCÍ POTŘEBY
SPOJOVACÍ MATERIÁL
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Věštínská ul.,1266/13 RadOtín,
PO - PÁ 8.30 - 17.00
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SO 8.30 - 12.00
vedle PENNY marketu.
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TEL.: 607 841 698, 257 811 287

MICHAL VAVŘIČKA

Čištění koberců a mytí oken.
Malování a štukování
Topasová 859/33,
Praha 5 - Radotín

mobil: 604 404 907
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VETERINÁRNÍ ORDINACE RADOTÍN
Adresa:
Náměstí Osvoboditelů 69
Praha 5 - Radotín

PRODLOUŽENÉ
ORDINAČNÍ HODINY
Kontakt recepce,
obchod:
+420 731 272 969
www.vetradotin.cz

Nabízíme:
»
»
»
»
»
»
»
»

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ – PÁTEK 9 - 19 hod.
SOBOTA – NEDĚLE zavřeno

MVDr. Irina Lobová
MVDr. Linda Gregušová

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

REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER
obklady a dlažby • instalatérské práce
elektroinstalace • sádrokartony
likvidace odpadů • grafické návrhy
Vodnář s.r.o. - REKO24
MICHAL KAUCKÝ

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE

Vyrábíme levně a kvalitně:

Bytové jádro za 5 dnů

tel.: 603 456 772
e-mail: mkaucky@gmail.com
Strážovská 24, P5 Radotín

WWW.REKO24.CZ

-

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

zkušenosti od roku 1997
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Informační měsíční periodikum pro
správní obvod Prahy 16. Vydává
Městská část Praha 16.
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V. Balého 23, 153 00 Praha-Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105,
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kontakt:
777 266 238
kucma@atlas.cz
www.kucma.cz
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provozovna Radotín:
Vinohrady 62
objednávky
po tel.
dohodě
7,30 - 12 a 12,30
- 14
h
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instalatérské a topenářské práce
zednické a obkladačské práce
kompletní přestavby bytů a koupelen
rekonstrukce RD
interiérové dveře Sapeli
kompletní dodávky vybavení koupelen
prodej instalatérského a topenářského
materiálu

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

Zemní práce minibagrem
Jan Kubát
U Sanatoria 39, Praha 5

tel.: 728 11 70 90
www.bagrovani.info
email:
bagrovani.info@seznam.cz

ŽALUZIE, ROLETY, MARKÝZY, SÍTĚ PROTI HMYZU,
ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA, GARNYŽE,
ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE A TYČE NA MÍRU
mobil: 602 294 754,
www.zaluzie-bendik.cz

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

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

Doprava v okolí 10 km ZDARMA

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis
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KULTURA - SPOLEČNOST

Pepa ČR
120 Kč
Nová česká komedie, ve které se Michal Suchánek jako úředník Pepa
snaží uniknout z nudné reality, což vyústí spíš v tragikomedii
Fakjů pane učiteli 3 SRN
120 Kč
Samozvaný učitel Zeki Müller je zpět. Silnější než dříve a plný
odhodlání dostat ze svých studentů to nejlepší
Sherlock Koumes 3D USA
140/120* Kč
Největší případ sádrové verze legendárního detektiva. Kdo jiný by měl
vyšetřovat hromadné mizení zahradních trpaslíků
Ztratili jsme Stalina GB
120 Kč
Tragikomedie o zmatcích po Stalinově smrti. S kým kdo kuje pikle,
koho čeká gulag, provaz nebo povýšení – Steve Buscemi, Jason Isaacs
Sherlock Koumes USA
125/100* Kč
Fakjů pane učiteli 3 SRN
120 Kč
Pepa ČR
120 Kč
Ztratili jsme Stalina GB
120 Kč
Tomb Raider USA
120 Kč
Lara Cro se vrací na plátna kin v podání krásné Alicie Vikander a
hledá nebezpečnou pravdu o smrti svého otce
Úkryt v ZOO USA
60 Kč
Kino nejen pro seniory: film o řediteli zoologické zahrady ve Varšavě
a jeho manželce, kteří za války zachránili nejen svou milovanou ZOO
Foxtrot Izrael/SRN
100/80** Kč
Filmový klub: surreálná armádní zkušenost mladých vojáků. Témata
viny, ztráty a traumat, která se v izraelské společnosti přenášejí
Nejtemnější hodina GB
110/90*** Kč
Winston Churchill v příběhu založeném na skutečných událostech
z doby jeho prvních týdnů ve funkci na začátku druhé světové války
Tvář vody USA
110/90*** Kč
Vítězný snímek letošních Oscarů, ve kterém Guillermo del Toro
vypráví dojemný příběh jedné obyčejné ženy v neobyčejné situaci
Coco 3D USA
130/110* Kč
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží
stát uznávaným muzikantem, jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz
Blade Runner 2049 USA
110/90*** Kč
Nový Blade Runner odhaluje dlouho ukryté tajemství, které by mohlo
zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti
Coco USA
110/90*** Kč
Fakjů pane učiteli 3 SRN
130 Kč
Dunkerk USA
110/90*** Kč
Mistrovský film jednoho z nejlepších režisérů současnosti zpracovává
událost moderní historie nezvyklým způsobem
Gavrilo Princip – proces Srbsko
100 Kč
28. červen 1914. Gavrilo Princip s přáteli z organizace Mladá Bosna
provedli v Sarajevu atentát na následníka rakousko-uherského trůnu
Scream for me Sarajevo GB/Bosna (viz str. 7)
140 Kč
Film o slavném koncertu frontmana Iron Maiden
Planeta Česko ČR
80 Kč
Celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším
technologiím zblízka fascinující svět zvířat a rostlin kolem nás
Dej mi své jméno Itálie/USA
100/80** Kč
Filmový klub: oscarový snímek, ve kterém vznikne pouto silnější než
přátelství. Ve filmu hraje výborně Armie Hammer
Až na dno USA/SRN/Francie/Španělsko
110 Kč
Příběh dvou milenců, kteří na pokraji svého života vzpomínají na
společně prožité chvíle. Hrají James McAvoy a Alicia Vikander
Avengers: Infinity War USA
130/110* Kč
Velkolepé finále akční komiksové dekády, Avengers a další
superhrdinové musí riskovat úplně vše a zničit mocného anose
V husí kůži USA
130/110* Kč
Starý houser se musí začít starat o dvě malé kachničky a pomoci jim
z bryndy, kterou tak trochu sám způsobil
Dvě nevěsty a jedna svatba ČR
130 Kč
Nová česká komedie. Marie potkává svou dávnou lásku Jiřího, jejich
pouto však nikdy nevyprchalo. Jiří je teď ale snoubencem její sestry
V husí kůži USA
130/110* Kč
Avengers: Infinity War 3D USA
150/130* Kč
Tři billboardy kousek za Ebbingem GB/USA
110/90*** Kč
Mildred zavraždili dceru. Vyšetřování selže, a tak před vjezd do města,
kde žije, umístí tři billboardy s velmi kontroverzními vzkazy
Rande naslepo SRN (viz str. 7)
100/40*** Kč
Příjemná komedie o splnění snu a lásce
Největší showman USA (viz str. 7)
120/100*** Kč
Skvělý muzikál, ve kterém září Hugh Jackman
Souboj pohlaví USA
110 Kč
Na motivy skutečného tenisového zápasu, který se svého času stal
celosvětovou senzací. Do historie vešel jako Souboj pohlaví
Měsíc Jupitera Maďarsko/SRN
100/80** Kč
Filmový klub. Příběh odehrávající se v kulisách Budapešti
o uprchlíkovi, který po zásahu kulkou překvapeně zjišťuje, že umí létat
Pepa ČR
110 Kč
Tiché místo USA
120 Kč
Jediný hlasitější zvuk spouští nepředstavitelný teror, který už rodina
nechce zažít. Hluk v těchto končinách může znamenat rozsudek smrti
Králíček Petr USA
100 Kč
Rebelský králíček začne spolu s ostatními obyvateli zahrady bizarní
válku o teritorium proti novému majiteli statku, který se nechce dělit
Avengers: Infinity War 3D USA
150/130* Kč
Pošťák Pat GB
60 Kč
Šéf zatrhne Patovi rodinný výlet k moři, ale Pat je rozhodnutý udělat
cokoli, aby ji na vysněný výlet do Itálie mohl vzít
Avengers: Infinity War USA
130/110* Kč
Dvě nevěsty a jedna svatba ČR
120 Kč
Bratři Lumiérové Francie
90 Kč
108 krátkých snímků, které vytvořili více než před 120 lety bratři Louis
a Auguste Lumiérové, vynálezci kinematografie
Nico, 1988 Itálie/Belgie
80 Kč
Road movie věnovaná posledním letům života Christy Päffgenové
známé pod uměleckým jménem Nico; Warholovy múzy
Orel Eddie GB (viz str. 7)
60 Kč
Kino nejen pro seniory: o mladíkovi, který se chce stát olympionikem
Kino naslepo (viz str. 7)
vstupné dobrovolné
Přijďte na projekci Kino naslepo a nechte se překvapit výběrem filmu.
Vstupné zaplatíte až podle toho, jak se vám bude film líbit
Půlnoční láska USA
110 Kč
Příběh 17leté Katie Price, dívky plné životního optimistu, která se od
dětství musí úzkostlivě vyhýbat slunečnímu světlu
Pomsta Francie
100 Kč
Nikdy neberte milenku na pánskou jízdu! Obzvlášť, pokud se chcete
věnovat lovu. Tři samolibé frajírky čeká pěkně brutální lekce chování
Jo Nesbo: Doktor Proktor a vana času Norsko/SRN
90 Kč
Pomocí svého vynálezu, Vany Času, se Doktor Proktor vrátí do
minulosti, aby zabránil svatbě své dávné lásky s padouchem
Pepa ČR
110 Kč
Planeta Česko ČR
80 Kč
Dvě nevěsty a jedna svatba ČR
120 Kč
Avengers: Infinity War USA
130/110* Kč

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

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

17. dubna
Žákovský koncert
žáků ZUŠ K. Slavického
kostel ČCE Na Betonce od 18.00 hodin
19. dubna
Den otevřených dveří školy Petrklíč
nám. Osvoboditelů čp. 6
od 8.30 do 17.00 hodin
19. dubna
2 700 kilometrů ajskem
komponovaný pořad cestovatele
Jiřího Kráčalíka
Klubová scéna Milana Peroutky
(vchod ze dvora domu U Koruny)
od 18.30 hodin
vstupné v předprodeji 100 Kč
vstupné na místě 130 Kč
21. dubna
Bezpečné jaro 2018
Dětské dopravní hřiště v areálu
ZŠ Praha - Radotín v ulici Loučanská
13.30-17.00 hodin
23. dubna
Vycházka k altánu na Závisti
s KAAN
sraz v 8.20 hodin na výjezdové stanici
autobusu č. 246 směr Zbraslav
24 dubna
Zápis do školy Petrklíč
na školní rok 2018/2019
nám. Osvoboditelů čp. 6
od 14.00 do 18.00 hodin.
info na www.petrklic.net
nebo na tel.: 774 740 626
24. dubna
Pěvecký koncert
žáků ZUŠ K. Slavického
kostel ČCE Na Betonce od 18.00 hodin
28. dubna
Sraz motocyklů Harley-Davidson
areál učiliště Pod Klapicí od 10.00 hod.
28. a 29. dubna
POPAD – Pražská oblastní přehlídka
amatérských divadel
Sobota
10.00 hodin J. Krčma na motivy K. J.
Erbena: Zlatovláska
Divadlo Akorát Praha
14.00 hodin - R. Koall: Čik (od 14 let)
DS Na Periférii
Neděle
11.00 hodin J. Drda: Hrátky s čertem
BDS Lužnice
14.00 hodin J. Žáček: Bajky a nebajky
DS Gaudium
velký sál Kulturního střediska Radotín
v domě U Koruny
vstupné dobrovolné
3. května
Křeslo pro hosta: Vynikající herec
Jan Potměšil a houslista a hudební
skladatel Václav Návrat
rozhovor dvou osobností české kultury
proložený houslovými sóly
a besedou s diváky
Klubová scéna Milana Peroutky
(vchod ze dvora domu U Koruny)
od 19.00 hodin
vstupné v předprodeji 150 Kč
vstupné na místě 170 Kč
12. května
Radotínský den s IZS
Záchranáři v akci
před obchodním centrem Berounka na
náměstí Osvoboditelů 9.00-13.00 hodin
12. května
Odemykání Biotopu
zábavné odpoledne s atrakcemi pro děti
i dospělé a hlavně se spoustou hudby!
areál Biotopu Radotín od 13.00 hodin
15. května
Absolventský koncert
žáků ZUŠ K. Slavického
kostel ČCE Na Betonce od 18.00 hodin
15. května
Zápis do mateřských škol v Radotíně
MŠ Hastrmánek na náměstí Osvoboditelů
1367/25, třída Včelek
9.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin
17. května
Kytarový koncert
žáků ZUŠ K. Slavického
kostel ČCE Na Betonce od 18.00 hodin
více na www.praha16.eu

STRANA 7

Viktorie Hanišová – Houbařka
Nový autorčin román o komplikovaném
vztahu matky a dcery. Také v pozadí
tohoto příběhu je ukryto rodinné
tajemství, které si hrdinka odnáší ze svého
dětství a na které se snaží zapomenout.
Sára žije ve staré chalupě na Šumavě a živí
se sběrem hub. Už sedm let chodí po
stejné trase, sedm let od jara do podzimu
sbírá houby na týchž místech a za pár
stovek je prodává. S nikým se nepřátelí
ani neopouští Pošumaví. Jen občas vyrazí
za psychiatričkou do Plzně přesvědčit
ji o svém vyrovnaném duševním stavu.
Zpráva o matčině smrti proto Sářin život
příliš nezmění. Avšak co se zdá jako
nepatrnost na povrchu, bouřlivě bují pod ním.
nakladatelství Host
Stanislav Struhar – Opuštění
Intimně lyrické a dokonale úsporné
vyprávění příběhu mladého Rakušana,
který se vypravil do podmanivé západní
Ligurie hledat svého otce.
nakladatelství Volvox Globator
Joe Hill – Divné počasí
Co kdyby mrak, který vypadá jako UFO,
byl opravdu UFO? Co kdyby fotoaparáty
opravdu uměly krást duši? Co kdyby při
dešti místo kapek začaly z nebe padat
ostré střepy? Čtyři mrazivé, důmyslně
propracované povídky.
nakladatelství Pavel Dobrovský
Kate Mooreová – Felix z nástupiště č. 1
Když se zaměstnanci yorskhirského
nádraží rozhodnou ctít tradici a pořídit
si nádražní kočku, rozběhne se kolotoč
veselých i dojemných příhod.
edice Ikar Euromedia Group
Mika Waltari – Vlak osamělého muže
V knize z roku 1929 mladý Mika Waltari
popisuje své první velké putování
Evropou. Z Helsinek cestoval přes Berlín,
Prahu (která v něm zanechala dojem velmi
nelichotivý), Vídeň, Budapešť, Bělehrad
a Sofii do Istanbulu, odkud se pak vracel
přes Dubrovník, Řím a Paříž zpátky domů.
nakladatelství Hejkal
PRO DĚTI
Zuzana Pospíšilová – Kočičí pohádky
Máte rádi kočky? Pak tedy vítejte
v Kočičích pohádkách! Poznejte
nejslavnější kocouří kapelu, zjistěte,
proč na jaře rozkvétají kočičky,
a seznamte se s kočkou Kalamitou.
nakladatelství Grada Publishing
Lanka Medvecová-Tinková –
Pohádkopsaní pro klidné spaní
Není to obyčejná kniha pohádek pro
děti. Odkrývá taje dětské duše a toho,
co vše může vstupovat do spánku dětí
od 18 měsíců do 5 let. Motivuje rodiče
k vytváření vlastních příběhů podle
situace, kterou s dítětem řeší, podle věku
dítěte a jeho schopností.
nakladatelství Prosímspinkej
Jeff Lemire a Emi Lenoxová – Plutona
Poeticky temný příběh ve stylu Stephena
Kinga či Stranger ings.
Pět dětí z předměstí objeví v lese tělo
legendární superhrdinky Plutony.
Tenhle objev je vyšle na temnou cestu,
která hrozí, že zničí jak jejich přátelství,
tak i jejich životy.
nakladatelství Crew
Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav
tel.: 257 111 802-5, e-mail:
knihovna@mc-zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/knihovna

do 30. dubna
Chutě v malbě
výstava obrazů akademického malíře
Leoše Suchana
galerie Městského domu Zbraslav
ve výpůjční době knihovny
16. dubna
Koncert žáků ZUŠ
obřadní síň Městského domu
Zbraslav
od 18.30 hodin
18. dubna
Hlavně se nedat
autorské představení inspirované
skutečným příběhem z okolí
Zbraslavi, odehrávající se v 50. letech
20. století Divadlo J. Kašky
od 19.30 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz
19. dubna
Hurá do Evropy
dvě jednoaktové hry v jednom večeru
text a režie inscenace Oldřich Vlček
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz
21. dubna
Zbraslavské jarmarky
farmářský trh na Zbraslavském
náměstí od 8.30 do 12.30 hodin
více na www.zbraslavskejarmarky.cz
21. dubna
Lidové pašijové hry
prostranství před kostelem sv. Jakuba
od 15.30 hodin
21. dubna
Výběrový závod kynologů
na Mistrovství republiky mládeže
a juniorů od 8.30 hodin
na Kynologickém cvičišti Zbraslav
27. dubna
Čarodějnická stezka
tradiční stezka v Borovičkách
start v 15.00 u restaurace
Na Kamínce
(start otevřen cca do 17.00 hod.)
podrobnosti www.pexeso.org
tel.: 721 518 248
1. května
Cukroušův mazec
MTB cyklistický závod lesy v okolí
vysílače Cukrák
Více info na www.cukrousuvmazec.cz
5. května
Zbraslavské jarmarky
farmářský trh na Zbraslavském
náměstí od 8.30 do 12.30 hodin
více na www.zbraslavskejarmarky.cz
9. května
Císař Fraantišek Josef I.
a dědicové trůnu Habsburského –
princ Rudolf, František Ferdinand
d´Este a Karel I.
pokračování série přednášek
PhDr. Jaroslavy Novákové
Městský dům od 18.00 hodin
16. května
Koncert žáků ZUŠ
Obřadní síň Městského domu
Zbraslav
od 18.30 hodin
Změna programu vyhrazena
podrobnosti na www.mc-zbraslav.cz
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Kino Radotín nachystalo program plný příjemných novinek a zajímavých filmů.
Ještě na konci dubna stihnete výběr oscarových snímků, příjemné filmy vás čekají
v Kině nejen pro seniory, které se stane pravidelnou součástí programu, a těšit se tak
můžete jednu středu v měsíci na filmy za 60 Kč. Pro fanoušky rockové muziky uvádíme
film o koncertu kapely Iron Maiden a milovníky akčních komiksových lahůdek čeká
premiérová nálož Avengers: Infinity War. A protože první květnový den patří tradičně
všem zamilovaným, zveme vás do Kina Radotín na nezapomenutelné rande.
Kdo by chtěl vědět o všem, co se v Kině Radotín šustne, plánuje a koná, může
se stát členem filmového klubu. Kvůli nejrůznějším soutěžím je také užitečné nás
sledovat na facebooku.

O   

Že jste ještě nestihli zajít na všechny
filmy, které si letos vysloužily zlatou
sošku? Kino Radotín je pro vás dalo
dohromady, takže je ještě můžete vidět všechny. V programu na druhou
polovinu dubna najdete vítězné filmy
ze všech hlavních kategorií. Navíc
pro filmové nadšence máme speciální
oscarovou cenu - kdo si koupí vstupenku alespoň na tři oscarovky, bude
mít každou za 90 Kč, zatímco běžná
cena bude 110 Kč. Oscarovou slevu
je možné uplatnit pouze při nákupu
vstupenek na pokladně kina.

Kino Radotín zve každý měsíc jednu
středu od 17.30 hodin na film za 60 Kč.
V rámci tohoto programu nazvaného
Kino nejen pro seniory se můžete těšit
na filmy sice starší, ale zajímavé, odlehčené nebo divácky oblíbené. Jednoduše
řečeno budeme vybírat filmy, po kterých
budete z kina odcházet s lepší náladou
nebo tématem k příjemnému zamyšlení.
V dubnu jsme na středu 18. 4. vybrali film ÚKRYT V ZOO, který vypráví

A: C W
Nejočekávanější komiksová událost
roku vtrhne do kin už 26. dubna a Kino Radotín bude u toho. Velkofilm, ve
kterém spojí síly Captain America,
Iron Man, Hulk, or, Spiderman ale

čtvrtek 26. dubna od 20.00 - 2D, tit.
sobota 28. dubna od 17.30 - 3D, dab.
pátek 4. května od 20.00 - 3D, tit.
sobota 5. května od 17.00 - 2D, dab.

R  

Svátek zamilovaných přímo vybízí

Program oscarového týdne:
- čtvrtek 19. dubna od 17.30 - NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
- čtvrtek 19. dubna od 20.00 - TVÁŘ VODY
- pátek 20. dubna od 17.30 - COCO
- pátek 20. dubna od 20.00 - BLADE RUNNER 2049
- sobota 21. dubna od 15.30 - COCO
- sobota 21. dubna od 20.00 - DUNKERK
- sobota 28. dubna od 20.00 - TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM

S   S
Film SCREAM FOR ME
SARAJEVO je o rockovém
koncer tu, kter ý odehrá l
frontman kapely Iron Maiden
v roce 1994 uprostřed obléhání Sarajeva. “Ty kulky byly
skutečné, nebyli jsme nijak
chráněni, neexistoval žádný
plán, ale řekli jsme si, ser*me
na to, jedeme tam.“

úterý 24. dubna od 20 hodin

Úroveň: lehká

F  K R
Pro všechny, kteří mají rádi filmy
a chodí do kina, otevřelo Kino Radotín
filmový klub. Stačí vyplnit přihlášku
přímo v kině, nebo si ji vyžádat e-mailem na vedouci.kinoradotin@email.cz,
vyzvednou si kartičku a získáte spoustu
výhod. Třeba každou středu od 20 hodin vstupné na film za 80 Kč. Členové
klubu budou také první vědět o nejrůznějších akcích, soutěžích a událostech
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Pomùcka:
Nola,
ulema

Hornina

Ètvereèné
1. DÍL
nerosty
TAJENKY

Vae
osoba

Jasná
hvìzda

Tkalcovský
stroj

Pøináet

Koupací
nádoby

Ohrazený
les
Spodek
nádoby

Bývalá
vládní
politická
strana

Vyrytá
tisková
deska

Hasnice

Jedna
i druhá

Obì
Dietlova
televizní
hrdinka

Jméno
Nìkdejí
hereèky
nájezdník
Kaèírkové

Latinská
spojka
Orvat

Osobní
zájmeno
Objednat
k výrobì

Souhlas
Býv. véd.
hudební
skupina

Úspìch
Samec
ovce

Likérník
Pardubická
rafinerie

Pokladna

k romantickému rande a Kino Radotín to moc dobře ví. Proto jsme pro
vás na 1. května
nachystali speciální program, ať
máte kam na to
rande vyrazit. Příjem ný p o dve č er
u nás můžete začít
filmem Rande naslepo, tedy chytrou
komedií o klukovi, který si jde za
svým snem a cestou potká i velkou

v Kině Radotín
a pravidelně jim
bude chodit program a pozvánky
na vybrané filmy.
Členství v klubu
i přihlášení je
zdarma, Kino
Radotín totiž rádo
od měňuje s voje
diváky.

2. DÍL
TAJENKY
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Nápor

Malicherný
puntièkáø
Kloudná

Spojka
podøadící
úèelová

Pøísný
kritik
Bavlnìná
tkanina

Chemická
znaèka
rubidia

Popìvek
Chemický
prvek

Hazardní
karetní hra

Noèní
dravý pták

Úder
iroèinou
Mìsto
v Itálii

Sarmat
Výzva

Spojka
(toliko)
Koupì

Uzenina

Primáti

SPZ okr.
Sokolov

Kvìtenství
petrklíèe
Citoslovce
bolesti

emlovka

Islámský
vykladaè
vìrouky
a práva

Citoslovce
pobídky

Stavební
dílec

Usazený
nános
neèistoty

středa 18. dubna od 17.30 hodin
středa 9. dubna od 17.30 hodin

i Strážci Galaxie, Doctor Strange a nejlepší
záporák všech dob Loki
a budou bojovat proti
Thanosovi, který (jak
jinak) chce zničit celý
vesmír. V Kině Radotín
hrajeme už v premiéře
a pak ještě několikrát
v různých verzích.

Úroveň: těžká

Po tìké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. Poslyte,
nevidìli jsme se u nìkde? Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!

� � �� � �� �� � � �
� � � �� �� � �� �� �
� � �� �� �� �� �� �� �
� � � �� � � �� �� ��
� � � � �� � �� � �
� � � � �� � � � � �� � � � �
�
� � � � � � � �� �
� � � � � � �� � � � � � �� � �� �
�
� � � � � � �� �� � � �� �� � �
�
� �� �� �� �� ��
� � �� � � � � � � �� � � � �
�
� � �� �� �� � �� �� �
� � � � � � �� �� � � � �
�
�� �� � ��
� �� � � �
� � �� � � �� �� � � �
�
� � � � � � � � �� �� � � � �� �
� � � � �� �� �� � � � � � � � �
� � adresa
� � .................................................................................
� � �� � � � � � � � � � �
� � � jméno
� � � � ...............................................
� � �� � � � �
����� �����
������tel.
������
spojení
........................................
.................................................................................
� � � � �� � � � � � � � � � � � �
� � � �� � � � � � � � � � � � �
�
��
�
�
�
�
������ � ������
� � � � � � � � �
� � � � Řešení
� � z minulého
� ������
� čísla �����
�
�
�
� �� � �� � � � � �
� �� � � �� �� � � �� �� �� �� ��� �
� �� �� ����� �
�� ��� �� �� �
� �� � �� � � � � �
� �� �� ����� �� ��� �� �� � �� � � �� �� � � �� �� �� �� ��� �
� � � � �� �� �� �� �� � � � �
� � � �� �� �� �� �� � � � �
� � � � � � � � � �� �� � � �� �� �� �� ��� �� �� � �� � � � � �
� � � �� �� �� �� �� � � � �
� �� � �� � � � � �
� �� � � �� �� � � �� �� �� �� ��� �
� �� �� ����� �
�� ��� �� �� �
� � �
� �� �� ����� �
�� ��� �� �� �
� � �� �� � � �� �� �� �� ��� �� �� � �� � � � � �
� � � � �� �� �� �� �� � � � �
� � � �� �� �� �� �� � � � �
� �� � �� � � � � �
� �� �� ����� �
�� ��� �� �� �
� �� � � �� �� � � �� �� �� �� ��� �
� �� �� ����� �� ��� �� �� � �� � �
�� �� � � �� �� �� �� ��� �� �� � �� � � � � �
� případě, že se� chcete zúčastnit
�
� � �� �� �� �� �� �� ��
� � ��������������
� � � � � � � Vslosování
�
� o věcné
�������������
�������������
�������������
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Zdeněk Vopálka
� doneste vyluštěné
�
�
nebo
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Tachovská 607/12
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o řediteli zoo a jeho manželce, kteří za
války bojují o zachování své milované
zoologické zahrady ve Varšavě. Ač jde

o snímek z nehezké doby, jeho vyznění
je moc hezké.
Ve středu 9. května budeme za 60 Kč
promítat film OREL EDDIE o mladém sportovci, jehož snem je stát se
olympionikem a reprezentovat Velkou
Británii na některých olympijských
hrách v nějakém sportu, celkem jedno
ve kterém. Zažije při tom nemálo legračních situací.

lásku. Od osmi večer pak můžete rovnou pokračovat muzikálem Největší
showman, ve kterém jako cirkusový
principál exceluje Hugh Jackman.
Oba filmy dohromady vás vyjdou
na 140 Kč, takže zbydou peníze i na
nějakou tu květinu nebo dobré víno.
Přímo do kina si s sebou můžete přinést dobroty podle vlastního výběru
a užít si tak svátek zamilovaných
podle svého. Samozřejmě si můžete
vybrat jenom jeden z filmů, pak vás
vstupné vyjde na 100 Kč.
úterý 1. května od 17.30 a od 20.00
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Halová sezona s odleskem stříbrné
První třetina roku je nejstudenějším
obdobím a v zimě a sněhu se maximální
atletické výkony podávají špatně. Proto
se atletika přesouvá do hal. A právě
v této halové sezoně radotínský oddíl
zaznamenal senzační úspěch.
Žák Ondřej Lenghart se stal jedním z nejrychlejších ve své kategorii,
protože na Mistrovství České republiky obsadil na trati 60 m druhé místo.
Úspěchů ale bylo víc.
V atletické hale na Strahově, kam se
poslední lednový víkend sjeli nejlepší
starší žáci a žákyně z Prahy, zazářil již
zmiňovaný Ondra, který zde zaskočil

všechny sprintery z Prahy, když vyhrál
nejen sprint na 60 m v novém oddílovém rekordu 7,38, ale ovládl i trať
150 m, kterou prolétl za 17,75 taktéž
v novém oddílovém rekordu. Velmi
slušnou formu zde předvedla i Natálie
Millerová. Na trati 1500 m nenechala
nikoho na pochybách, kdo je favoritem:
v cíli se její čas zastavil na 5:08,23, druhé nadělila více jak 7 vteřin.
Dařilo se i dalším, přestože zrovna
nestáli na „bedně“. Šestý na 800 m skočil Antonín Mařík, který si výrazně
zlepšil osobní rekord na 2:18,34. Dvě

Děti na startu
Ve spolupráci se Základní školou ve
Velké Chuchli Aerobic team Praha otevřel tělovýchovný projekt Děti na startu.
Cvičení je zaměřeno na všeobecnou
pohybovou přípravu dětí předškolního a mladšího školního věku a na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností. Hodiny nejsou cíleny
na úzkou ranou sportovní specializaci
ani na výkon a porovnávání pohybových schopností mezi dětmi.
U dětí se trenérky snaží rozvíjet
základní pohybové schopnosti, moto-

7. místa obsadila Anna Hobzová: na
150 m, když postoupila z rozběhů do
finále B, kde časem 20,51 skončila 3.,
a také na 300 m, které zvládla za 44,42.
Z rozběhů také do finále prošla Eliška
Masnerová na 60 m překážek. Ve finále
B skončila 5. (celkově 11.) za čas 9,81.
Další medaile se urodily na Přeborech Prahy dorostu, juniorů a dospělých o týden později ve Stromovce.
Zde si junior Martin Olšanský nejprve
v sobotu na 1500 m doběhl za 4:21,02
pro stříbrnou medaili, aby druhý den
na trati 3000 m, kterou zvládl v novém
osobním rekordu za 9:29,13, vybojoval
své premiérové zlato z Přeborů Prahy.
Medailovou sbírku ještě rozšířil dorostenec Robert Culliver na 800 m.
Uběhl je za 2:08,61, což mu vyneslo
bronzovou medaili.
Víkendy na přelomu února a března
byly ve znamení republikových šampionátů. Nejprve se mezi muži v pražské
Stromovce představil Martin Hrdoušek na 60 m překážek. Ač teprve
v lednu přestoupil mezi dospělé, zvládl 5 překážek vysokých 1,07 m za 8,67
a vytvořil nový oddílový rekord.
Další víkend zase proběhlo MČR
dorostu a juniorů v Ostravě, kam jeli
právě medailisté z přeborů. Robert
i Martin startovali na 800 m. Martinovy ambice na postup do finále vzaly
za své po tom, co nezvládl takticky
vedený běh a jeho cesta skončila v rozběhu s časem 2:04,15, daleko za jeho
možnostmi, a odvezl si tak 13. místo.
Robert zde hlavně sbíral zkušenosti,
a tak čas 2:10,02 a 22. místo bez problému bral.
Největší radost však udělalo Mistrovství České republiky žactva, které
také hostila Ostrava. Jedním z adeptů
na medaili na 60 m byl Ondřej Lenghart, který na této trati držel zatím 3.
nejrychlejší čas sezony. Postup z rozběhů zvládl s přehledem favorita – svůj
riku, koordinaci, obratnost, rychlost
a sílu. Děti jsou vedeny k celoživotnímu pozitivnímu vztahu k pohybu
a k aktivnímu trávení volného času.
V současné době kroužek navště-

běh vyhrál. Ve finálovém boji s nejlepšími také obstál, s novým osobním rekordem 7,35 obsadil výborné 2. místo.
Startoval i na 150 m, ale zde se již hlavní favorité hledali jinde. Přestože za
svým časem z přeborů zaostal o pouhou setinu vteřiny, skončil na 7. místě,
prvním nepostupovém.
Da ř i lo s e i Nat á l i i M i l lerové
na 8 0 0 m. Do f i ná le postoupi la
s přehledem – z 2. místa v rozběhu časem
2:24,63 – a tam si doběhla pro 7. místo,
které je také výborným výsledkem.
Premiéru na „republice měla na
300 m Anna Hobzová. V rozběhu si
zapsala čas 44,67 a obsadila celkové
20. místo, se kterým mohla být spokojená. A 23. místo si odvezla Eliška
Masnerová na 60 m překážek, se svým
druhým nejlepším časem sezony za
9,67.
Výše zmíněná trojice děvčat ještě
doplněná o Karolínu Peckovou uzavřela žákovský šampionát štafetou
4x200 m, kde obsadila 21. místo.
Slušná sbírka medailí z přeborů

a účasti na republikách tak dávají příslib i do úspěšné hlavní sezoně.
vuje celkem 33 nadšených chuchelských dětí. Ve spolupráci se Základní
školou bude Aerobic team Praha
s projektem Děti na startu pokračovat i v dalším roce.
Ve l i k o u m ě r o u
projekt Děti na startu
finančně podpořil Úřad
městské části Praha Velká Chuchle, za to bylo
možné zakoupit cvičební
pomůcky určené přímo
pro cvičení s dětmi.
Lekce probíhají jedenkrát týdně 60 minut.

STALO SE

Po roce se opět sešlo na 500 vyznavačů capoeiry z celé
Evropy v radotínské sportovní hale
Dívky kategorie U13 vybojovaly na mezinárodnímturnaji
Prague Youth Invitational 2018 krásné 3. místo

Mladí basketbalisté BK Wolves Radotín vyhráli
v kategorii U9 Velikonoční turnaj v Litoměřicích

Extraligové družstva Sokola Radotín se probojovalo
do finálového turnaje Mistrovství ČR v badmintonu
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Jubilejní 25. ročník Memoriálu
Aleše Hřebeského bude mít
rekordní počet týmů
Čtvrtstoletí největšího týmového
lakrosového turnaje v Evropě přinese
několik novinek.
Zvýšil se počet týmů a vzhledem
k počtu zápasů se páteční program
odehraje i v aréně Černošických
Tygrů. Vítězové nasazených skupin

vedli skvělou hru.
Los základních skupin 25. ročníku
Memoriálu Aleše Hřebeského:
Gold A: LC Custodes (CZE), Alberta
Warriors (CAN), Vienna Monarchs
(AUT)
Gold B: Megamen (USA), Goldstar Tel

Gold postoupí přímo do čtvrtfinále.
Mezi novými týmy je i juniorský tým
LCC Wolves, který si o účast v turnaji
řekl výbornými výkony v seniorské
lize. Nový tým přijede až z dalekého
Colorada, pod hlavičkou v ýběru
boxlakrosové ligy v Denveru – Jagged
Mountain.
D om á c í o bh áj c e L C C č e k á ve
skupině jeden z největších adeptů na
vítězství – v ýběr Edmontonu tým
Alberta Warriors. Pokud se mu podaří vítěze z roku 2016 porazit, podobně
jako v loňském čtvrtfinále, postoupí
rovnou mezi posledních 8 týmů.
Pokud skončí ve skupině na druhém
místě, bude mít možnost oprav y
v osmifinále proti jednomu z vítězů
Silver skupin. Wolves musí ve skupině
Silver B zvítězit, aby mohli postoupit
do osmifinále. Ve skupině budou
muset předvést podobné v ýkony,
které předvedli proti Jižnímu Městu
a Malešicím v lize, kde oba zápasy
prohráli pouze o dvě branky a před-

Aviv (ISR), Istanbul Sultans (TUR)
Gold C: Turku Titans (FIN), Green
Gaels (CAN), Bundeswehr Lacrosse
(GER)
Gold D: Glasgow Clydesiders (SCO),
SK Lacrosse Jižní Město (CZE), Nova
Scotia Privateers (CAN)
Silver A: TJ Malešice (CZE), Chocolax (SUI), Non-Olympic Athletes
fromEverywhere (int)
SIlver B: Adler Lacrosse (EUR), Bats
Bratislava (SVK), LCC Wolves (CZE)
Silver C: Helan Går Lacrosse (SWE),
Polish Eagles (POL), Jagged Mountain (USA)
Si l ve r D : R i g ge r s (I R L) , L ond on
K n i g ht s (E NG) , O ld D o g s Pl z e ň
(CZE)
Jak se vše bude vyvíjet, bude jasné od
25. do 28. dubna v radotínské aréně
u sokolovny.

Rodeo? Jistě!

čne v 9.30 hod. dopoledne s parádním
nástupem ve 13.15 hod. jako vždy!

Detailní rozpis zápasů a bližší
informace o jednotlivých týmech
naleznete na www.ahmemorial.cz

Ano, milí čtenáři a čtenářky! V sobotu
19. května vstoupí Velké radotínské rodeo
do druhého čtvrtstoletí své existence!
Rodeoví fandové i ostatní se potěší
pestrým programem, který určitě
přinese nějakou novinku, pamatováno
bude na atrakce pro děti a samozřejmě
bohatý stánkový prodej. Jídlo a pití
všeho druhu! Vlastní program tradičně vyvrcholí disciplínou, která z rodea
v Radotíně dělá unikátní záležitost,
tzv. Pokládáním telete. A večer? Jako
vždycky si každý může zaskotačit na
country bále pod širým nebem.
Srdečně zvou pořadatelé z TarpanClanu, z.s., kteří věří, že v sobotu
19. května si všichni najdete cestu do
radotínských Říčních lázní! Rodeo za-

Nedělní dostihy ve Velké Chuchli
Letošní dostihová sezona byla otevřena v neděli 7. dubna (vítězem
hlavního dostihu, 91. Gomba handicapu primátorky hl. m. Prahy na
1200 m, se stal sedmiletý valach Master of Gold s trojnásobným polským
ž okejem-šampiónem Sz cz epanem
Mazurem v sedle), další dostihy se
uskuteční vždyod 14.00 hodin v těchto
termínech:
22. dubna – Dostihový den českých
lídrů – 17th British Racing Green Day
Vrcholy programu třetí kapitoly metropolitní sezóny budou 29. Memoriál
prof. Václava Michala, v němž otestují
formu adepti startu v květnové klasické Velké jarní ceně, a 13. Memoriál

Jaroslava Maška pro starší sprintery
a mílaře.
6. května – 70. Jarní cena klisen
Čtvrtá kapitola metropolitní sezóny,
jejím vrcholem bude první z pětice
klasických zkoušek sezóny, 70. Jarní
cena klisen.
13. května – Dostihový den Pražské
Plynárenské
Pátá kapitola metropolitní sezóny,
kterou zároveň vyvrcholí její první
třetina. Program odpoledne nabídne
osm rovinových dostihů, s hlavním
bodem v podobě prvního dílu tzv.
Klasické trojkoruny, 97. Velké jarní
ceny Pražské plynárenské.
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VETERINÁRNÍ ORDINACE

MVDr. Jana SRPOVÁ
Vinohrady 62
Praha 5 – Radotín
Tel.: 257 911 140
Mob.: 723 953 573
www.veterinaradotin.estranky.cz
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Malířské práce, štukování
stěn i stropů, stěrkování,
lakýrnické práce
Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

Estetika Zbraslav
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Pracoviště estetické medicíny se zázemím
dermatologické ordinace
·
·
·
·
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Poskytované služby:
Botox
Výplně vrásek
Laserové ošetření
Odstranění kožních výrůstků

Mudr. Anna Kinkorová
Tel.: 604 809 675, 257 922 484
e-mail: objednavky@estetikazbraslav.cz
dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf
www.estetikazbraslav.cz
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advokátka
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JUDr. Simona Rašková
Obchodní, občanské
a rodinné právo
Převody nemovitostí
Sepisování smluv
Zakládání společností
Řešení sporů
Vymáhání pohledávek

CMY

K

tel: 737 473 278
raskovasim@gmail.com

VÝROBA A PRODEJ ČERSTVÝCH TĚSTOVIN
Elišky Přemyslovny 428, Praha 5 - Zbraslav
Otevírací doba duben: Po - Pá 9 - 17 hodin
www.cerstve-testoviny.com

