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Slovo starosty

FEMAT Radotín s.r.o., Výpadová 2313, 153 00  Praha
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Školní jídelna projde rekonstrukcí a modernizací
Zastupitelstvo hlavního města Prahy 

ve čtvrtek 22. února schválilo první 
část dotace ve výši 10 milionů Kč na 
projekt zvýšení kapacity Školní jídelny 
Praha - Radotín.

Hlavním důvodem pro zvýšení ka-
pacity je narůstající počet dětí základ-
ní školy, který ubírá místa v jídelně 
pro studenty gymnázia (těch je při-
bližně 280). Půdní vestavba na histo-
rické budově zvýší kapacitu základní 
školy na 1020 míst. V současné době 
je ve škole 810 žáků, kapacitně tak už 
jídelna s počtem 1000 jídel školního 
stravování nestačí.

Ve školním roce 2018/19 bude po-
čet žáků základní školy kolem 850 
a v dalších letech překročí číslo 900.

„Chtěl bych touto cestou poděkovat 
paní Ireně Ropkové, radní hlavního 
města Prahy pro oblast školství, 
a paní Lence Němcové, ředitelce 

odboru školství MHMP, se kterými 
jsem v průběhu prosince 2017 jednal 
a seznámil je s naším řešením této 
situace. Paní radní s návrhem souhla-
sila a v krátké době připravila tisk pro 
přidělení dotace naší městské části,“ 

sděluje Mgr. Miroslav Knotek, 1. mís-
tostarosta, který má v gesci školství.

Školní kuchyně projde kompletní 
modernizací a doplněním stávajících 
varných technologií, bude v ní nově 

Po havárii lávky pro pěší v Tróji 
zadala Městská část Praha 16 mimo-
řádnou prohlídku lávky pro chodce 
a cyklisty přes Berounku. 

Z této prohlídky vyplynul návrh 
na opatření, která by měla umožnit 
udržet stávající lávku v provozu až do 
dokončení výstavby nové lávky. Ta by 
mohla, podle současných předpokla-
dů, začít fungovat v roce 2020. 

Hlavní navržená opatření jsou 
zamezit vjezdu motocyklů a lávku 
používat pouze jednotlivými osoba-
mi, zakázat vstup na lávku při rych-
losti větru větší než 10 m/s a rozšířit 
provizorní zabezpečení o zpevnění 
nosného průvlaku mostovky.

V současné době bylo provedeno 
zúžení prostoru pro vstup na lávku 
jednotlivými osobami, včetně vý-
stražné tabule. Na lávku bylo také 
instalováno výstražné zařízení, 
které v případě překročení povolené 
rychlosti větru rozsvítí výstražné 
červené světlo, které signalizuje zá-
kaz vstupu na lávku (viz výstražná 
tabule pod světlem). 

V průběhu března a dubna bude 
provedeno další provizorní zpevně-
ní lávky, jehož realizace si ale vyžá-
dá úplné uzavření mostku. O přes-
ných podmínkách provozu lávky 

v průběhu prací na jejím zpevnění 
vás budeme informovat na webu 
Praha16.eu a facebookovém profilu 
MČ Praha 16.

Zajištění bezpečnosti na lávce Bývalé 
zahradnictví 
čeká obnova

Objekt bývalého zahradnictví, včet-
ně tří skleníků v ulici Nad Berounkou, 
nacházející se v těsné blízkosti Místa 
u řeky, přestal sloužit svému účelu v ro-
ce 2014. Jeho majitelem byl dosud stát, 
který svěřil hospodaření s tímto majet-
kem Státnímu pozemkovému úřadu. 

Jelikož vzhled a osud celého areálu 
nebyl radotínské radnici lhostejný, 
oslovili zástupci samosprávy v červenci

Sbírka víček 
ukončena. Co dál?

Sbíráním víček se již Kristýnce po-
máhat nedá, ale přímá finanční pod-
pora, například na Memoriálu Aleše 
Hřebeského, je nadále možná. 

Před dvěma lety jsme v NP16 pu-
blikovali článek o 14leté Kristýnce 
Kačabové, která bydlí v Radotíně. Na 
tom by nebylo nic tak výjimečného, 
řeknete si. Kristýnka ale trpí násled-
ky dětské mozkové obrny, fyzickým 
i mentálním postižením a je prakticky 
upoutána na invalidní vozík. Dnes 

Vážení spoluobčané, 
i když tomu začátek 
března nenasvědčoval, 
jaro se nezadržitelně 
blíží a s ním i zahájení 
stavebních akcí. Neji-
nak tomu je i v Městské 
část i Praha 16. Díky 
ú spě šný m jed ná n í m 

radotínské radnice o možnostech financování 
dlouhodobě plánovaných staveb se jednotlivé 
projekty daří postupně rozjíždět. Jsou různě 
veliké, s hodně odlišnou investiční potřebou. 
Některé jsou již v různých stupních rozpraco-
vanosti, u jiných se teprve chystá jejich zahá-
jení. Každý z nich má ale pro dost lidí velkou 
důležitost. 

Asi nejdál prozatím pokročila výstavba auly 
základní školy. Stavba probíhá přesně podle 
harmonogramu. Jsou tedy již hotové betonáže 
všech pevných prvků od základů, přes podlahu 
až po skelet pohyblivého hlediště a především 
strop a střecha sloučené v jednom nádherném 
dřevěném baldachýnu. Vše zdárně spěje k to-
mu, aby již od nového školního roku byl multi-
funkční prostor využíván. 

Co se týká výstavby krytého bazénu (rovněž 
v rámci školního areálu), došlo k určitému zdr-
žení, které bylo způsobeno vynucenou změnou 
způsobu založení objektu, ke které se muselo 
přikročit po odkrytí podloží a výkopech pro 
novou hradidlovou komoru. Ta sama je však 
již hotová a stavební firma se může plně sou-
středit na výstavbu bazénu. V případě této akce 
se předpokládá, že vlastní provoz by mohl být 
zahájen, v případě, že nenastanou komplikace 
s dodávkami a zprovozněním potřebných tech-
nologií, v prvních měsících roku 2019. 

Pro novou hasičskou zbrojnici bylo nutné 
vyčistit pozemek, na němž stál tzv. „dřevák“, 
v minulosti sloužící například i jako provizor-
ní budova mateřské školy. Nyní je již staveniště 
připravené pro samotnou výstavbu – pro níž se 
také dokončuje nová přípojka kanalizace a pro-
vádí přeložky elektrických kabelů. Každým 
dnem bude započata realizace vlastního ob-
jektu pro radotínské dobrovolné hasiče. Její do-
končení bude opožděným dárkem k 130. výročí 
existence organizace.

Sítě se řeší i v ulici Chatová – tedy konkrétně 
jedna, přívod vody. Vzhledem k častým poru-
chám, k nimž tu docházelo s téměř železnou 
pravidelností, bylo nutné v celé ulici řešit nový 
vodovod. Práce na něm přerušila zima, ale nyní 
se položí provizorní vedení a poté se začne pra-
covat na samotném vodovodu a jednotlivých 
přípojkách.

Jednoznačně největším projektem, co do 
náročnosti potřebných investic i řešeného 
území, je výstavba protipovodňových opatření 
v Šárově kole. Během ní se nebudou budovat 
jen zábrany proti dynamickému působení 
velké vody, současně s tím zde dojde k do-
budování všech sítí a rozšíření komunikace. 
Díky tomu bude možné vybudovat chodník 
a zvýšit tak bezpečnost chodců, především zde 
žijících obyvatel. Zhotovitelská firma nejdříve 
odbagruje stávající nefunkční val, přemístí ve-
řejné osvětlení a vybuduje provizorní oplocení 
soukromých pozemků. Ostatní práce, které si 
již vynutí uzavírku komunikace, tedy výkopy 
pro uložení všech sítí, stavba protipovodňové 
zdi s propustky a budování nové vozovky 
a chodníku, začnou hned po velikonočních 
svátcích. 

V posledních dnech se z hlediska postupu 
prací a časového harmonogramu řeší s firmou, 
jež zvítězila v zadávacím řízení, další navýšení 
kapacity základní školy, tentokrát budovy 
1. stupně. Vyzdvižením stávajícího krovu budou 
vytvořeny podmínky pro vznik čtyř nových 
tříd v podkroví. Radotínští rodiče tak nebudou 
mít i do budoucna starost a problém běžný 
v jiných pražských městských částech, zda svoji 
ratolest umístí do místní školy. Prostředky byly 
získány v rámci Operačního programu Pól růs-
tu, vypsaného na evropské peníze hl. m. Pra-
hou. Z obdobného programu, ale z jiné výzvy, 
získala radotínská radnice i rekordní dotaci ve 
výši 124 milionů Kč na výstavbu parkovacího 
domu pro 240 aut u vlakového nádraží. Jestli 
vše dobře dopadne, stavba se zahájí v posled-
ním kvartálu letošního roku. 

Jelikož se postupně navyšuje kapacita ra-
dotínské základní školy, je potřeba souběžně 
zvyšovat i kapacitu ve školní jídelně. I to se 
podaří díky účelovým prostředkům získaným 
a potvrzeným na únorovém zasedání pražské-
ho zastupitelstva. V prvním kole MČ Praha 16 
získala prostředky ve výši 10 miliónů Kč na 
rozšíření stravovací kapacity pořízením no-
vých technologií. V následujících měsících by 
radotínská radnice měla ve druhém kole získat 
investiční prostředky na přístavbu jídelny. Pro 
vše se nyní připravuje stavební dokumentace.

Projekčně se začínají připravovat budoucí 
akce, z nich nejzásadnější je revitalizace vnitro-
bloku za Kulturním střediskem Koruna. Zde by 
v následujících letech měl vzniknout objekt slu-
žebny Policie ČR, která se sem přemístí z dosti 
technicky nevhodného objektu, nacházejícího 
se mimo dosah veřejnosti ve Výpadové ulici. 
Vyjednané přemístění do centra Radotína bude 
mít jistě vliv jednak na zvýšenou bezpečnost, 
ale i na jednodušší spolupráci s občany. I další 
plánované objekty ve vnitrobloku reagují na 
současné požadavky, a to pomoc zajistit větší ka-
pacity například pro Základní uměleckou školu 
Klementa Slavického. O činnost a obory školy 
je mezi veřejností neustále větší a větší zájem 
a radotínská radnice, i když není zřizovatelem 
subjektu, by ráda této poptávce vyšla vstříc. 
Zlepšení svého zázemí by mělo dosáhnout i dnes 
velice funkční kulturní středisko, nabízející veli-
ce různorodé programy pro veřejnost. 

I když radotínská radnice není investorem, 
začíná být hodně optimistický scénář zahájení 
jedné z posledních etap dobudování technické 
vybavenosti, a to konkrétně ve Zderazské ulici, 
zbytku Otínské a Lošetické. Díky nečinnosti 
volených zástupců na hl. m. Praze došlo na 
území celé Prahy k zastavení přípravy a sou-
těžím na budování potřebné infrastruktury. 
Podařilo se však dojednat převedení investice 
z Odboru technické vybavenosti MHMP na 
PVS a.s., která jako sektorový zadavatel po-
dobné věci, v souladu s platnou legislativou, 
řeší velice promptně. Věřím, že již brzo budu 
moci podat občanům žijícím v uvedené lokalitě 
radostnou zprávu. 

O vývoji a přípravě Centra Radotín jste 
byli informováni již v minulém vydání Novin 
Prahy 16 a jistě se k této stavebně i dopravně ná-
ročné akci brzy vrátíme. Tak jako i k plánované 
optimalizaci železničního koridoru, který při-
pravuje Ministerstvo dopravy ČR se SŽDC a jež 
se radotínská radnice snaží, z hlediska časového 
harmonogramu plánovaných staveb, usměrňovat 
tak, aby průběh modernizace trati pokud možno 
co nejméně omezil chod běžného dění v Rado-
tíně. Práce je tedy dost. Tak nám držte palce. 
Krásné jaro přeje 
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Systém svozu odpadu 

Bez „techničáku“
Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy zpozorovala při běžné hlídkové činnosti na 
nám. Osvoboditelů 31. ledna ve 14.05 hod. projíždějící osobní motorové vozidlo znač-
ky Škoda, jehož technický stav vzbuzoval pochybnosti o tom, zda má platnou STK. 
Hlídka vozidlo za pomoci majáku s nápisem stop zastavila a vyzvala řidiče (ročník 
1939) k prokázání totožnosti, předložení dokladů potřebných k řízení motorových 
vozidel včetně dokladu o absolvování pravidelné lékařské prohlídky. Řidič uvedl, 
že u sebe žádné doklady nemá. Vzhledem k tomu, že nebyl schopen na místě důvě-
ryhodně prokázat svoji totožnost, byla provedena lustrace přes Policii ČR – místní 
oddělení Radotín a totožnost osoby řidiče byla ověřena. Dalším šetřením bylo zjiště-
no, že vozidlo nemá platnou STK a řidič nevlastní doklad o zdravotní způsobilosti. 
Řidič byl ze strany zasahujících strážníků řádně poučen o skutečnosti, že by neměl 
pokračovat v jízdě motorovým vozidlem – vozidlo tedy odstavil, ale odmítl se dále 
jakkoliv k celé věci vyjádřit. Strážníci na místě celou situaci řádně zadokumentovali 
a následně předali místně a věcně příslušnému správnímu orgánu k dořešení.
Kvůli psům se porvali jako psi 
Telefonické oznámení z tísňové linky 156, že v blízkosti ulice U Starého stadionu 
došlo ke vzájemnému napadení dvou osob, prověřovala 18. února v 9.15 hod. au-
tohlídka Městské policie hl. m. Prahy. Strážníky po příjezdu na místo kontaktoval 
muž, který uvedl, že byl při venčení psa napaden starší ženou, která zde také venči-
la psa. Muž ženu označil a dále uvedl, že mu rozbila dioptrické brýle a při úderu do 
obličeje poranila spodní ret. Žena na dotaz strážníků uvedla, že při venčení svého 
psa zpozorovala volně pobíhat, bez dozoru majitele, neznámého psa, kterého se 
pokusila odchytit. V tu chvíli procházel kolem výše uvedený muž, jehož pes na vo-
dítku napadl odchyceného zatoulaného psa, a mezi ženou a mužem došlo ke slovní 
potyčce, která vedla k napadení ženy. Žena uvedla, že jí chytil za bundu, strhnul na 
zem, několikrát udeřil do obličeje a následně do ní kopal. Mimo zraněného muže 
a ženy se na místě nacházeli tři svědci události. Z důvodu zranění osob byla na 
místo přivolána Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy a Policie ČR. Hlídka 
místního oddělení Radotín si po příjezdu na místo celou záležitost převzala k při-
jetí vlastních opatření. Zdravotníci na místě obě osoby ošetřili a ženu poté odvezli 
na traumatologické oddělení FN Motol.

Na Zbraslavi a v Rudné se testují nové 
zastávkové sloupky s elektronickým jízd-
ním řádem napájené solárním panelem. 

Nová doba přináší i nové požadav-
ky, třeba na informace o aktuálních 
odjezdech spojů. V hustém provozu 
v Praze a okolí může být narušen pra-
videlný provoz MHD mimořádností 
v dopravě každou chvíli, proto je po 
aktuálních datech taková poptávka.

Na jaře minulého roku byly na 
Strossmayerově náměstí v Praze 7 
instalovány čtyři nové zastávkové 
sloupky s jízdnými řády na displejích. 
Ty kromě časových odjezdů informu-
jí i o tom, od jakého zastávkového 
sloupku linka daného směru odjíždí. 
Také dispečeři mohou na tyto displeje 
zadávat textové informace o mimo-
řádnostech. Sloupky jsou napojeny na 
noční proud, a jak ukázal pilotní pro-
jekt, nejsou s tím problémy. Baterie se 
během noci dokáže dostatečně nabít, 
aby zvládla celodenní provoz. 

Koncem roku 2017 postoupil ROPID 
do druhé fáze pilotního projektu. 
Zkouší zastávkové sloupky nikoliv na 
noční proud, ale se solárním napáje-

ním. Snahou je, aby displej vykazoval 
co nejnižší možnou spotřebu energie 
a vydržel tak v provozu co nejdelší 
dobu, i kdyby byly nepříznivé povětr-
nostní podmínky. Zbraslavský displej 
formátu CHLCD se přepisuje dvakrát 
za minutu a měl by vydržet 14 dní bez 
jakéhokoliv dobíjení. Druhý testo-
vací zastávkový sloupek byl umístěn 
v prvních lednových dnech v Rudné 
u Prahy v zastávce U Kina. Zde je 
k dispozici 13palcový displej s techno-
logií klasického e-papíru. Solární panel 
je také jiný než ve Zbraslavi, má tvar 
stříšky a jeho kapacita je 100 W. 

ROPID zvolil zastávky ve Zbraslavi 
a Rudné, protože v obou jezdí dopravci, 
od kterých má k dispozici údaje o aktu-
ální poloze spojů. Jediným problémem, 
který se v současné době řeší, je občasný 
výpadek datového připojení.  A právě 
pilotní projekty slouží k vyladění všech 
technických a technologických zařízení 
před plošným nasazením nové techno-
logie. Až přijde čas nových zastávko-
vých sloupků v Praze a okolí, využijí se 
zkušenosti ze Strossmayerova náměstí, 
Zbraslavi i Rudné u Prahy.

Na Zbraslavském náměstí
je elektronický jízdní řád

Městská část Praha 16 pořádá ve 
čtvrtek 19. dubna slavnostní akci „Vítá-
ní nejmenších občánků Radotína“. 

Na tuto akci budou pozváni rodiče 
s dětmi, které se narodily v období 
od srpna 2017 do ledna 2018. Děti 
budou uvítány jako noví občánci 
města Radotína, rodičům budou pro 
ně předány pamětní knihy s dárečky 

a maminky dostanou květinu.
V dopoledních hodinách bude 

z důvodu této akce zcela uzavřeno 
pracoviště matrik Odboru občan-
sko správního na adrese Václava 
Balého 23/3 v Praze-Radotíně. 

O službu CzechPOINT a ověřování je 
v této době možné požádat na Odboru 
živnostenském ÚMČ Praha 16, ná-
městí Osvoboditelů 21/2a a dále také 
u České pošty, s.p.

Vítání občánků

Mimo sběrných nádob na směsný 
komunální odpad je na území Prahy 
rozmístěno dalších cca 18 000 nádob 
na využitelné složky odpadů – na 
papír, sklo, plasty, nápojový karton 
a kovové obaly.

Velikost separačních nádob na 
nadzemních či podzemích stanoviš-
tích je od 120 do 4 000  l, nadzemní 
nádoby jsou ve vlastnictví svozových 
společností. Jejich pravidelný svoz je 
nastaven od nejnižší frekvence svozu 
(1 x za 6 týdnů – u nádob na sklo či 
kovové obaly) až po 7 x týdně (zejména 
u nádob na papír nebo plasty).

V případě zjištění nedostatečné 
kapacity přistavených separačních 
stanovišť nebo četnosti jejich svozu je 
potřeba kontaktovat Oddělení život-
ního prostředí ÚMČ Praha 16, které, 
pokud ověří oprávněnost požadavku, 
požádá o změnu. Tu musí odsouhla-
sit ještě Pražské služby a.s. a MHMP 
a v kladném případě pak město zajistí 
zvýšení četnosti svozu.

Čistotu a pravidelný úklid sepa-
račních stanovišť zajišťuje svozová 
společnost. U všech obsluhovaných 
veřejných separačních stanovišť je na-
stavena četnost úklidu, a to v rozsahu 
minimálně 2x týdně až po maximální 
frekvenci 7x týdně a 5x denně (např. 

v centrálních a turis-
ticky exponovaných 
částech Prahy). Úklid 
separačního stanoviš-
tě musí být zajišťován 
3 m všemi směry od 
místa stání stanoviště, z toho 2 m vše-
mi směry musí být prostor zameten. 
Úklid separačních stanovišť je ale 
zajišťován na základě jiných svozo-
vých plánů a jinými vozidly než těmi, 
kterými je zajišťován pravidelný svoz 
separačních nádob. 

Pravidelný svoz a úk l id sepa-
račních stanovišť je plně hrazen 
z rozpočtu města, v roce 2016 činily 
náklady na zajištění svozu a úklidu 
celkem 365 mil. Kč. Z toho náklady 
na zajišťování čistoty v okolí sepa-
račních stanovišť se ročně blíží částce 
50 mil. Kč. Ročně se v rámci úklidu 
separačních stanovišť v Praze odstra-
ní cca 7 000 tun odpadu.

Bohužel tato stanoviště velice často 
využívají k odložení svých odpadů 
i restaurace či bary - a i tyto odpady 
jsou následně odklízeny na náklady 
města. Využívání veřejných sběrných 
nádob ze strany živnostníků je proto 
v tuto chvíli zakázáno – veřejné nádo-
by jsou primárně určeny k odložení 
odpadů od občanů.

datum den čas místo
20.3. úterý 14-18 Vojetická/ prostor za stanovištěm separ. odpadu 
27.3. úterý 14-18 Ke Zděři/ cca proti ul. Zítkova
3.4. úterý 14-18 Strunkovská/ u stanoviště separovaného odpadu
                                                (proti odbočce k vodojemu)
24.4. úterý 14-18 Věštínská/ u stanoviště separovaného odpadu
                                                          (slepá ulice směrem k bytovým domům)
9.5. středa 14-18 Sídliště/ za nákupním střediskem
15.5. úterý 14-18 Prvomájová/ cca proti ul. U Vápenky (proti čp. 810)
22.5. úterý 14-18 Živcová/ u stanoviště separovaného odpadu
29.5. úterý 14-18 Na Rymáni/ u stanoviště separovaného odpadu
12.6. úterý 14-18 Výpadová/ u stanoviště separovaného odpadu (čp. 1330)
26.6. úterý 14-18 Otěšínská/ otočka bus MHD 245

Velkoobjemový kontejner bude na každém stanovišti přistaven 4 hodiny, po 
celou dobu bude přítomna obsluha. Do těchto kontejnerů je možné odložit starý 
nábytek, koberce a linolea, staré lyže, snowboardy, kola, umyvadla a WC mísy.

Na velkoobjemový biodpad budou v Radotíně přistavovány kontejnery
na těchto místech a v těchto termínech: 
datum den čas místo
6.5. neděle 9-12 Strunkovská/ vydlážděná plocha cca proti čp. 1185 
19.5. sobota 9-12 Vojetická/ u stanoviště tříděného odpadu
26.5. sobota 9-12 Na Rymáni/ u stanoviště na tříděný odpad
3.6. neděle 9-12 Otěšínská/ u stanoviště tříděného odpadu

Kontejnery na velkoobjemový
odpad a bioodpad v Radotíně

Po dvou měsících veřejného testování 
přechází nová mobilní aplikace „PID 
info“ do ostrého provozu a zároveň 
postupně nahrazuje stávající aplikaci 
Dopravního podniku hl. m. Prahy. 
Novinky oproti stávající aplikaci 
DPP info:
»  Upozornění na výluky a mimořádnosti
    ve vyhledaném spojení
»   Zobrazení trasy na mapě
»  Mapa zastávek a prodejních míst
    jízdenek
»  Propojení s příměstskou dopravou
    a železnicí (linky S)
»  Informace o aktuálním zpoždění
    (kde dopravce umožňuje)

Aplikace „PID info“ je dostupná na 
obou nejpoužívanějších platformách 

(Android + iOS). Uživatelům stávající 
aplikace „DPP info“ se tato automatic-
ky aktualizuje na novou pod názvem 
„PID info“. Uživatelé testovací verze 
„PID info“ budou automaticky vyzváni, 
aby si stáhli již finální verzi aplikace.

Dalšími novinkami je přehledná 
mapa zastávek až do podrobnosti jed-
notlivých nástupišť, v mapě lze najít 
také všechna prodejní místa s aktuální 
otevírací dobou i záchytná parkoviště 
s jejich aktuální obsazeností. Nechybí 
ani oblíbené informace o aktuálním 
stavu bezbariérových zařízení.

Mobilní aplikace PID info

Více informací o nové mobilní aplikaci 
včetně odkazů na její stažení zdarma: 
https://pid.cz/mobilni-aplikace 

Velkoobjemové kontejnery na roz-
měrnější části odpadu, i ty určené 
na bioodpad, budou přistavovány 
i v I. pololetí roku 2018. Financovány 
jsou Magistrátem hl. m. Prahy, celý svoz 
realizuje společnost Pražské služby, a.s.

Na místě bude přítomna odborná 
obsluha. Do kontejnerů lze ukládat lis-
tí, trávu, větve, spadané ovoce, nezne-
čištěnou zeminu, případně kuchyňský 
odpad rostlinného původu. Nelze sem 
odevzdávat živočišný odpad. 

Další informace poskytne Oddělení 
životního prostředí Úřadu městské 

části Praha 16, tel.: 234 128 430.
O době a místech přistavení kon-

tejnerů na velkoobjemový odpad 
v ostatních městských částech budete 
informováni na webových stránkách 
městských částí a způsobem obvyk-
lým v jednotlivých městských částech.

Sběr velkoobjemového odpadu ,  
bude v I. pololetí 2018 na území Měst-
ské části Praha 16 zajištěn přistavením 
kontejnerů na tato místa a v těchto 
termínech:

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné zase-
dání Zastupitelstva městské části Praha 16 
se koná v pondělí 26.3.2018 od 17.00 hod. 
v Kulturním středisku Radotín, náměstí 
Osvoboditelů 44.
Výstavba železničního koridoru. Stavební 
úřad dne 21.2.2018 zahájil územní řízení pro 
stavbu Optimalizace trati Praha Smíchov-
Černošice, v úseku od železničního přejezdu 
Na Betonce k podchodu pro pěší u stadionu, 
na základě žádosti Správy železniční doprav-
ní cesty, s.o. Součástí této stavby je také rozší-
ření železničního mostu, rozšíření podchodu 
pod železniční tratí, přeložky inženýrských 
sítí a rovněž protihlukové stěny v celkové 
délce 790 m vpravo i vlevo od trati, ve výš-
kách od 2 do 3 metrů. Součástí této stavby 
jsou dále protipovodňová opatření v ulici 
Vrážská od křižovatky s ulicí U Jankovky ke 
svahu železniční trati.
Nová vedoucí Kina Radotín. Vzhledem 
k odchodu stávajícího vedoucího kina do 
důchodu bylo vyhlášeno výběrové řízení 
na obsazení této pozice.  Vítězku výběru, 
Bc. Adélu Beranovou, jmenovala Rada 
městské části Praha 16 vedoucí této své 
organizační složky k 1. březnu 2018. Do-
savadní vedoucí Jiří Rydrych však bude 
v kině pracovat i nadále – jako promítač.
Nový ředitel školní jídelny. Poté, co 
se z osobních důvodů rozhodla odejít 
stávající ředitelka Školní jídelny Praha - 
Radotín, bylo vyhlášeno konkurzní řízení 
na obsazení této pozice. Vítěz konkur-
zu Bc. Daniel Lukosz místo přijal a Rada 
městské části Praha 16 ho k 1. březnu 
jmenovala ředitelem jídelny.
Uzavírka v ulici Chatová. Z důvodu po-
kračování prací na obnově vodovodního 
řadu bude až do 18. června 2018 realizová-
na úplná uzavírka v ulici Chatová (v úseku: 
Strážovská - slepá část). Zhotovitelem stav-
by je společnost MANABAU s.r.o.
Částečná uzavírka Žitavského. V rámci 
obnovy kabelů 22 kV a 1 kV, která bude rea-
lizována od 16. března do 25. dubna v ulici 
K Přehradám a Žitavského, dojde ve dnech 
22.3. a 23.3. k překopu vozovky a částečné 
uzavírce v ulici Žitavského (v úseku: 
K Přehradám – Rašilovova) s tím, že 
provoz v daném úseku zůstane zachován 
jednosměrný ve směru od mostu Závo-
du míru k ulici K Přehradám. Po dobu 
zjednosměrnění ulice Žitavského budou 
autobusové linky č. 314, 338, 360, 361 a 390 
ve směru „Smíchovské nádraží“ odkloněny 
ze zastávky „Kamenolom Zbraslav“ přímo 
ulicí K Přehradám na nájezd na most 
Závodu míru vpravo do Žitavského do za-
stávky „Most Závodu míru“ a dále po své 
trase. Zastávka „Na Plácku“ bude zrušena. 
Zbývající stavební práce budou prováděny 
zejména v chodníku a zeleni. Zhotovitelem 
je AVE ELEKTRO – Jelínek s.r.o.  
Komplexní úklid komunikací. Z důvodu 
provádění komplexního úklidu komuni-
kací bude dne 3. dubna v ulicích Vrážská 
a Pod Klapicí a dále dne 4. dubna v ulicích 
U Národní galerie, Zbraslavské náměstí, 
Elišky Přemyslovny, Žabovřeská a Paško-
va dočasně zakázáno zastavení silničních 
vozidel. O nutnosti přeparkovat vozidla 
budou řidiči informováni dopravními 
značkami, které budou rozmístěny týden 
předem. Práce bude provádět Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy
Místní poplatek ze psů. Podle obecně 
závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hlavního 
města Prahy je posledním dnem k zapla-
cení místního poplatku ze psů 31. březen 
2018. Ten činí ročně v rodinných do-
mech za jednoho psa 300 Kč, za druhého 
a dalšího 600 Kč, v ostatních bytových do-
mech za jednoho psa 1 500 Kč, za druhého 
a dalšího 2 250 Kč. Poživatel starobního, 
sirotčího, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, pokud nemá jiný příjem, platí 
za jednoho psa 200 Kč, za druhého a dal-
šího 300 Kč. Držitel (právnická osoba) psa 
určeného a užívaného k hlídání objektů, 
který je zároveň vlastníkem objektu, platí 
za jednoho psa 600 Kč, za druhého a další-
ho 900 Kč. Poplatek ve výši do 600 Kč roč-
ně je splatný nejpozději do 31. března; činí-
li více než 600 Kč ročně, pak do 31. března 
a 31. srpna ve dvou stejných splátkách. 
V případě radotínských psů je možné 
platit hotově na pokladně Úřadu městské 
části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 
Praha-Radotín (přízemí budovy, dveře č. 1), 
poštovní poukázkou nebo bezhotovostním 
převodem na účet vedený u České spoři-
telny, a.s. Praha, číslo 19-2000861379/0800. 
K identifikaci platby je nutno použít varia-
bilní symbol přidělený správcem poplatku. 
Poštovní poukázky k úhradě do termínu 
splatnosti nejsou rozesílány.
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Radotínské vily, vilky, domy a domečky XIII.

Dům č. p. 564 si nechala postavit roku 1930 paní Anna 
Kotábová. Do přízemí, patra a podkroví se vešly dva 
krámy a šest bytů – i proto, že na každé patro připadal 
jen jeden společný záchod. Na snímku je zachycena 
radotínská rozdělovna Konsumního
družstva železničních zřízenců

V roce 1941 byla budova rozšířena o přístavbu a druhé 
patro s novým podkrovím, získala také keramický 
obklad, který ji sladil s nově stavěným sousedním domem

Vedle prodejny drogerie bylo v sedmdesátých letech 
v domě také osm bytových jednotek 

Esoterická prodejna Vedžat tu byla ještě docela 
nedávno

Nyní se tu rodí nové prodejní prostory

Činžovní dům pro P. J. Kotába, 
maj. tes. velkozávodu, navrhl 
a postavil architekt a stavitel 
František Poláček z Horních 
Černošic, se stavbou bylo 
započato 10. 1. 1941, dokončena 
byla dne 31. 10. 1941, snímek je 
ale až ze sedmdesátých let

27. 7. 1950 Jaroslav Kotáb prodal 
polovinu domu a stavební parcely Církvi 

československé v Radotíně, druhou 
polovinu náboženská obec odkoupila 

10. 5. 1976. Až do devadesátých let však 
používala jako příležitostnou modlitebnu 

pouze kancelář v suterénu, pro větší 
shromáždění užívala pohostinství
kostela ČCE v ulici Na Betonce. Po 

uvolnění dvou bytů v prvním patře 
domu č. p. 556 tu vznikly prostory 

s kanceláří farního úřadu, bytem faráře 
a modlitebnou, která nese jméno

Dr. Karla Farského, prvního patriarchy této církve. Na fotografii z bohoslužby 
s díkůvzdáním za úrodu z 1. října 2000 je zachycena nová farářka E. Blažková se 

starým emeritním farářem J. Kalenským

Modlitebna připravená na vánoční 
agapální bohoslužbu svaté Rodiny

v roce 2015

Současná vnější podoba domu

Plán pana Františka Kříže na dům s prodejnou 
obuvi Baťa a se správkárnou obuvi byl schválen 
10/XII 1929. 11. srpna 1930 vzal stavební úřad na 
vědomí stavbu prádelny a chlévka pro koně namísto 
povolených dílen a garáží

Prodejna obuvi byla odsud přemístěna roku 
1978, o tři roky později proběhla kolaudace 
bytových prostor, které vznikly místo 
obchodu. Dnes má vilka tuto tvář

Fotografie modlitebny Církve československé husitské zapůjčil radotínský duchovní Mgr. David Hron,
historické snímky z letopiseckého archivu poskytl Ing. Jaroslav Šindelka, současnou podobu

nafotila a textem doprovodila Kateřina Drmlová

Školní jídelna...
kompletně řešena vzduchotechnika, 
rozvody elektro a ostatní instalace. 
Novým prvkem bude přístavba jídelny 
do nevyužívané části školního dvora, 
která bude usazena na sloupech. Z bo-
ku budovy jídelny bude navíc postaven 
nový vstup pro žáky gymnázia. Toto 
řešení výrazně zlepší „obrátkovost“ 
stravovacího zařízení; dva vstupy, 
dvojí šatny a 300 nových míst – to 
vše umožní kulturní stravování pro 
všechny žáky i studenty. 

Projekt bude rozdělen na vlastní 
modernizaci kuchyně s doplněním 
a uspořádáním varných technologií, 
nové mycí soustavy a na stavbu nové-
ho pavilonu s novým vstupem a šat-
nou pro gymnázium. Pavilon nové 
jídelny přinese do areálu nový prvek, 
podobně jako dřevěný strop auly. 

„Objekt bude na sloupech jako 
jednoduchá kubická forma s pro-
skleným pláštěm a dřevěným stíně-
ním na jižní straně. Přístavba bude 
kontrastovat se stávajícími budovami 
a oživí architekturu školního areálu,“ 
doplňuje Knotek. Celkové náklady 
jsou odhadovány na 20 mi l . Kč. 
„Předpokládáme, že během dubna 
bychom mohli znát vítěze výběrového 
řízení. Do června by mohly probíhat 
přípravné práce a hlavní výstavba 
bude soustředěna zejména na prázd-
ninové měsíce, kdy bude škola prázd-
ná,“ uzavírá Knotek.

roku 2015 Státní pozemkový úřad 
s žádostí o prověření možnosti bez-
úplatného převodu objektu bývalého 
zahradnictví do majetku Hlavního 
města Prahy a svěření do správy 
MČ Praha 16. Žadatele podpořila 
svým souhlasným rozhodnutím 
i Rada hl. města Prahy. Představou 
místní radnice bylo revitalizovat 
okolí a využít areál pro zájmovou 
činnost, neboť svou polohou areál 
navazuje na bezprostřední okolí 
základní školy, gymnázia a přilehlé 
Místo u řeky.

„Rozběhlo se značně komplikované 
kolo vyjednávání se státem o možné 

formě převodu, kdy bylo ze strany 
vlastníka rozhodnuto, že bezúplatný 
převod možný není a jedinou možnos-
tí je koupě budovy a jejího příslušen-
ství, a to pouze po zahájení řádného 
privatizačního projektu předloženého 
ke schválení vládě s následnou reali-
zací ze strany ministerstva financí,“ 
přibližuje průběh více jak dvouletého 

složitého procesu radotínský staros-
ta Mgr. Karel Hanzlík. V kontextu 
výše uvedeného musela např. i Rada 
hl. m. Prahy vydat nové stanovisko 
k získání objektu a jeho příslušenství 
formou koupě. Souhlasné usnesení 
bylo vydáno v červnu 2016. 

V rámci časově náročného priva-
tizačního projektu se prováděl např. 
i ekologický audit ze strany České in-
spekce životního prostředí a současně 
byla vyžadována stanoviska dalších 
institucí. Vše se nakonec, díky vytr-
valosti několika málo osob, podařilo 
dotáhnout do zdárného konce. Priva-
tizační projekt byl schválen usnese-
ním vlády v srpnu 2017. Následovalo 
provedení všech potřebných úkonů 
k uzavření kupní smlouvy, která byla 
podepsána v lednu 2018. 

„Fyzické předání objektu proběhlo 
před pár dny, a to 1. března 2018,“ 
sděluje s vítězným úsměvem starosta 
Hanzlík. „Konečně budeme moci 
odstranit chátrající, nevzhledné kon-
strukce skleníků a pokračovat v kulti-
vaci prostoru. Rovněž budou zahájeny, 
v součinnosti s místním skautským 
oddílem, který bude objekt a přilehlý 
pozemek využívat pro svoji činnost, 
práce na rekultivaci objektu a blíz-
kého okolí.“  

A tak pravděpodobně brzy uvidíme 
velké proměny celého místa, které 
ožije i díky činnosti radotínského 
skautského oddílu, jenž získá konečně 
důstojné zázemí pro svoji záslužnou 
práci s mládeží.

Bývalé zahradnictví čeká obnova Sbírka víček...
šestnáctiletá slečna bojuje statečně 
a na fotkách ji neuvidíte jinak než 
s krásným úsměvem. 

Rodiče se situaci snaží řešit a Kris-
týnce poskytnout tu nejlepší možnou 
a dostupnou péči. Kromě řady již 

prodělaných operací pomáhají cvi-
čení a rehabilitace. Tyto terapie jsou 
velmi nákladné (cena čtyřtýdenní 
terapie Kosmík na Neurorehabilitační 
klinice AXON v Praze s 94 lekcemi je 
cca 60 tisíc korun) a jejich financování 
je zcela mimo možnosti rodiny. 

Několik posledních let se proto sbí-
rala plastová víčka od lahví, která vy-
kupovala firma zabývající se zpraco-
váním tohoto v podstatě odpadového 
materiálu. Letos v únoru ale byla sbír-
ka ukončena. Důvodem byly problémy 
s výkupem víček. A tak Kačabovi 
hledají další možnosti, jak dál finan-

covat Kristýnčinu terapii a způsob, jak 
alespoň částečně uhradit rehabilitaci 
přes pojišťovnu nebo nadace. 

„Pokud by se našel někdo, ať už firma 
nebo jednotlivec, kdo by chtěl udělat 
dobrý skutek a Kristýnce přispět na 
tuto rehabilitaci, budeme za tuto po-
moc vděční,“ uvádí Václava Kačabová, 
maminka Kristýnky. „Teď jsme s Kris-
týnkou právě na terapii, a protože dce-
ra dělá velké pokroky, máme na duben 
sjednaný další termín ´Kosmíká .“

Hráči a trenéři LCC Sokol Radotín 
uspořádali charitativní sbírku „Každý 
gól pomáhá“, která se uskutečnila na 
lakrosovém Memoriálu Aleše Hřebes-
kého v letech 2015-2017. Princip byl 
jednoduchý. Každý tým, který se do 
akce zapojil, daroval 10 Kč nebo i více 
za každý gól, který na turnaji vstřelil. 
Společně s dalšími dobrovolnými dár-
ci se v roce 2015 vybralo 16 tisíc korun, 
v roce 2016 šlo o sumu 21 500 Kč a loni 
byla Kačabovým odeslána částka 
21 667 Kč.

Finanční příspěvky na léčbu 
Kristýnky Kačabové můžete 
posílat na bankovní účet 
zřízený u Komerční banky 
číslo 43-7605020217/0100, 
případně na transparentní účet 
Neurorehabilitační kliniky 
AXON 2200739204/2010 vedený 
u Fio banky. Do kolonky „zpráva 
pro příjemce“ nebo do „poznámky“ 
se píše jméno dítěte – Kristýnka 
Kačabová. Máte-li nápad, jak rodině 
pomoci, napište, kontakt na rodinu 
Kristýnky Kačabové rádi předáme. 

Při dalším zastavení v Prvomájové ulici se přidržíme levé strany komunikace a prohlédneme si dvojici zachovalých 
činžovních domů a přibližně stejně starou samostatně stojící vilku.
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Podruhé se před radotínskou Korunou 
sešel masopustní průvod, aby se odtud 
vypravil svižným tempem ku škole a rad-
nici, kde tu sobotu 3. března odstartoval 
masopustní veselí a příjemné vyčkávání 
příjezdu slavného reka od Neumětel.

Kromě pořádající městské části, 
kterou letos reprezentovala něžnější 
polovina skupiny ABBA, se průvodu 

maškar účastnili hlavně dobrovolní 
hasiči (ti dodali i historické vozidlo), 
Divadelní spolek Gaudium, mateř-
ská škola a Petrklíč. Průvod dorazil 
k masopustnímu tržišti na náměstí Sv. 
Petra a Pavla, kde se masky rozběhly 
mezi stánky s pochutinami, aby se 
zase vzápětí srotily pod pódiem, na 
kterém už od jedenácti hodin vyhrával 
Třehusk. Ten jim po chvilce přenechal 
svoje místo, Gaudium přidalo ještě pár 

písní a pak už nastoupila nejmladší ge-
nerace divadelníků – kominíci z Ma-
teřské školy Praha – Radotín tančili, 
zpívali a pořádně si to užívali stejně 
jako děti ze Sokola s pásmem o Míšovi 
Kuličkovi. Ani jejich silná medvědí 
klika ale nezabránila uskutečnění 
dalšího bodu programu: symbolické 
popravě namaškařeného medvěda. 

Tím skončila průvodní část programu, 
k mikrofonům se vrátil Třehusk a u ji-
trnice, trdla či grilovaných uší a dob-
rého moku se poslouchalo, povídalo 
a vyčkávalo. Nač? Přece až přijede 
statečný vladyka.
Horymír oživil radotínský masopust!

Oživil … vždyť byl živý až dost. 
Nebo akorát, chcete-li. 

To je jistě pravda! Nicméně 16 koní 
s jezdci včetně bájného Horymíra při-

lákalo další desítky lidí, takže na nám. 
Sv. Petra a Pavla bylo pěkně nabito! 
Horymírova sváteční jízda, již šestá 
v pořadí – sedmá, počítáme-li i legen-
dární útěk hrdiny z Vyšehradu – před-
stavuje skutečně unikátní záležitost!

Zhruba patnáct minut po čtvrté 
neklamné zvuky, které se blížily Lou-
čanskou ulicí, jasně signalizovaly, že 
jezdecká ekipa „je na dostřel“. A sku-
tečně, tradičně s Horymírem v čele, je-
hož jako obvykle doprovázel jeho věrný 
panoš Jarýmarš zvaný, vjela tlupa jezd-
ců na náměstí. S ohledem na množství 
lidu obecného před podium, kde vzác-
ného hosta očekával rychtář radotínský 
Hanzlík Karel jménem, dorazil právě 
jen hrdina se svým průvodcem.  Rych-
tář vřelými slovy hrdinu a jeho do-
provod přivítal a připomenul pěknou 
tradici těchto jízd, která trvá a vzkvétá. 
Vladyka pak ve svém emotivním pro-
jevu, který radotínští občané ocenili 
mohutným potleskem a voláním slávy, 
předal rychtáři a všem přítomným 
srdečné pozdravy a písemné poselství 
od pana Luďka Kuniackého, předáka 
to vesnice Neumětel, a přidal „věnec“ 
svých vlastních pozdravů a přání všeho 
nejlepšího nám, Radotíňákům!

Závěr celého skutečně vydařeného 
dne obstaral fanfárou pan Otakar 
Procházka, čímž byla také v Radotíně 
a okolí oficiálně otevřena jezdecká 
sezona 2018!  

Nová tradice Horymír a masopust

Chantal Poullain vystoupí s Triem 
Štěpána Markoviče v pátek 13. dubna 
od 19.00 hodin v radotínském Kultur-
ním středisku U Koruny.

Chantal Poullain je oblíbená česko-
-francouzská filmová a divadelní hereč-
ka. V roce 2007 vydala album „Chan-

sons“, které je základem šansonového 
koncertního vystoupení. Markovičovo 
trio na CD doplňuje pianista Ondřej 

Kladenské divadlo V.A.D., které v led-
nu vrtalo do bránic i zubů radotínského 
publika, je jeho oblíbeným divadlem, kte-
ré nezklame. Tentokrát nabídne mloky.

Většinou autorské kusy tohoto di-
vadla jsou typické velmi svérázným 
humorem, výborným civilním herec-
tvím i grotesknním pojetím různých 
životních témat.

V.A.D. ale čas od času také dramatizu-
je klasiky – a letos v březnu měla v Klad-
ně premiéru Čapkova Válka s mloky, 
komedie na katastrofické téma. Podle 
souboru se jedná se o hru s největším 
počtem herců a postav v historii V.A.D.
A co Válka s mloky řekne dnešnímu 
divákovi?
V.A.D.: Myslíme si, že téma je stejně 
aktuální jako v době, kdy knihu Karel 
Čapek psal. Někdy se uvádí, že mloci 
jsou o nacismu. To je podle našeho 
názoru nesmysl. Mloci nepředstavují 
žádné podobně konkrétní nebezpečí. 
Fungují jako zrcadlo lidské společ-
nosti a odhalují v podstatě bytostnou 
neschopnost lidstva včas, jednotně 
a správně konat. Nemusí jít ani o ne-
bezpečí, třeba i o výzvu. Ostatně to 
bývá propojené.
Kolik herců hraje mloka? Každý má 
svůj kostým?

V.A.D.:  Každý herec hraje několik 
lidských i mločích postav. Mločí kostým 
má každý svůj. Až se bude méně hrát, 
plánuje si V.A.D. otevřít půjčovnu 
kostýmů mloků. Vhodné pro pobavení 

nebo vylekání jednotlivce nebo menšího 
kolektivu.
Pokud všichni hrají všechno, jsou 
potřeba rychlé převleky?
V.A.D.: Ano. Náročnost zákulisního 
shonu v podstatě předčí dosud (v tomto 
ohledu) nepokořený Krvavý román. Situaci 
ještě komplikuje fakt, že kostýmy jsou tma-
vé, takže v zákulisním přítmí a stresu herec 
zpravidla zběsile souká nohu do rukávu, 

Válka s Mloky přijede z Kladna hlavu do ocasu a podobně. Je pravda, že 
rychlé převlékání do mločích kostýmů sni-
žuje psychickou vyrovnanost.

A na otázku, zda se ke katastrofické 
látce hodí žánr komedie, odpovídá 
soubor, že ano a že by to ani jinak 
neuměli! A tomu se dá věřit!

Takže se přijďte podívat a hlavně 

doma nezapomeňte teenagery. I přes 
předpokládaný prvotní odpor je stojí za 
to odervat od kultury na sítích a vzít je 
na kulturu v tomto případě velmi nad-
časovou a živou. 

(čerpáno z www.divadlo-vad.cz)

V.A.D.: Válka s Mloky – 5. dubna 
od 19.30 hod. v KS Radotín v domě 
U Koruny

Chantal Poullain & Trio Štěpána Markoviče
a francouzské šansony

Kabrna a kontrabasista Vít Švec. 
Koncertní projekt obsahuje slavné 

francouzské šansony speciálně upra-
vené pro doprovodné jazzové trio, 
které je složeno z předních českých 
jazzových umělců. V současné době se 
na naší scéně projekt tohoto nevšední-

ho žánru téměř nevyskytuje.
„Jsem herečka, ne zpěvačka,“ zdů-

razňuje často Chantal Poullain. Zpívá 

francouzsky, ale každou píseň pře-
dem okomentuje. „Jde hlavně o text. 
Můj zpěv je spíš parlando,“ ř íká 
s úsměvem Chantal Poullain, než 
začne zpívat svým hlubokým sexy 
hlasem a lahodnou francouzštinou. 
Základem koncertního repertoáru 
je album „Chansons“, které před pár 
lety nazpívala za doprovodu symfo-
nického orchestru. Obsahuje známé 
šansony, které proslavili umělci jako 
Juliette Gréco či Serge Gainsboug. 
Dva texty napsala sama Chantal 
Poullain a mistrovsky je zhudebnil 
Dan Fikejz. Pro koncertní provede-
ní všechny skladby upravil známý 
jazzový saxofonista Štěpán Marko-
vič, který se představí i jako zpěvák 
v jediné česky zpívané skladbě. Je 
to duet Co s námi bude dál, který 
Chantal Poullain původně nazpívala 
s Oldřichem Kaiserem. 

Nechte se nabít pozitivní energií, 
kterou Chantal při koncertech rozdá-
vá, a prožijte pátek třináctého v poho-
dě s hudbou.

Přesně po roce se opět vrací do rado-
tínské Beach arény legendární předsta-
vení z A Studia Rubín – House of Love: 
Příběh Diskokrále. 

V divadelním představení z barové-
ho prostředí, které  pojednává o zla-
tém věku eurodancu, hrají Jaromír 
Nosek a Radovan Klučka.

Eurodance kabaret s barmanskou 
show se v průběhu večera promění 

Divadlo na písku v aerparty za účasti diváků i znovu-
ožívajících králů parketu.

„Byl to věk nenudy, nečasu, nedne 
a nenoci, byl to nevěk. Nikoho nena-
padlo počítat dny. Důležitý bylo jen se 
nenudit. Jenže když tvoje podnikání 
spočívá v tom, že přineseš lidem ne-
nudu, tak musíš bejt před tou nudou 
pořád aspoň vo krok napřed. Nuda je 
rychlá svině, kámo.“

Lístky na 24. 3. jsou v předprodeji 
přímo na baru v Beach Arena Radotín 
za 110 Kč, na místě pak za 150 Kč.

V radotínský „Žofín“ už se třiadvacá-
tý rok proměňuje sál místní sokolovny. 
Nemá ovšem žádné ambice konkurovat 
podobným slovutným podnikům, hlav-
ním cílem této dlouho připravované 
akce je pobavit se. S partnery, přáteli či 
kolegy − a najít si nové známé. 

Letošní radotínský bál se konal v pá-
tek 16. února. Jako 
první jej roztančili 
maturanti Gymná-
zia Oty Pavla. Jejich 
cestovatelská show 
přesně zapadla do 
konceptu tanečního 
putování kolem svě-
ta. Poté ples zahájili 
trubači a starosta 
Městské části Praha 16 
Karel Hanzlík. Trochu 
standardních tanců si 
návštěvníci užili při pohodových tónech 
kapely Jazzika. 

A pak to přišlo – divoké latinské 
rytmy přinesla skupina LatinArte, 
jejíž zakladatel je vynikající kubánský 
tanečník, choreograf a učitel tance 

S bálem okolo světa Hanser Raúl Estenoz Verdecia. 
Po slosování tradičně bohaté tombo-

ly, v níž se letos objevilo 850 výher od 
více jak sedmdesáti podnikatelských 
subjektů, si první cenu (40palcovou 
LED televizi) odnesl výherce až od 
Liptovského Mikuláše ze Slovenska. 
Výtěžek z prodeje lístků do tomboly 
pak putuje především na nákup vá-
nočních balíčků pro sociálně slabší 
a osamocené a na nákup zařízení 

pro potřeby radotínské pečovatelské 
služby. 

Od jedenácti hodin až do konce 
hrála kapela Mezcla Orquesta složená 
z vynikajících kubánských a českých 
hudebníků.

Radotínská letopisecká komise zve 
na další geologickou exkurzi do lomu 
Kosov, kterou v sobotu 7. dubna povede 
promovaný geolog Štěpán Rak ml.

Lom Kosov je dnes již nečinným 
lomem, kde se těžila korekční suro-
vina (nekvalitní vápenec), používaná 
do drceného vápna z nedalekých 
Koněprus. Co tam účastníky výletu 
čeká? „Celkem v sedmi patrech lomu, 
která navštívíme odspoda, poznáme 
pestrou minulost vývoje naší země v si-
luru – třetím období starších prvohor. 
Dělí nás od něj přes 300 milionů let. 
V lomu se projdeme po dně pravěkého 

Výlet do silurského moře
moře, poznáme sopečné erupce, uvidí-
me vulkanické pumy, tenké břidlice se 
stříbřitými graptolity, sílu geologie, kte-
rá zvrásnila skálu, predátory silurského 
moře – hlavonožce, jejichž schránky zde 
tvoří celé skály, a najdeme jistě i celou 
řadu trilobitů. Lom Kosov je meziná-
rodně výjimečným nalezištěm, které 
nabízí celou škálu desítek živočišných 
forem silurského tropického moře,“ říká 
Štěpán Rak.

Sraz bude v 10.00 hodin u vlakového 
nádraží Beroun, odkud se pojede k lo-
mu autobusem – ten by měl vyjíždět 
v 10.35 hodin.

Tradiční hudební párty Vítání jara 
proběhla v sobotu 3. března v restauraci 
Pivní sanatorium.

Jedním z bodů programu bylo 
i udílení cen „Lev Pivního sanatoria“ 
za celoživotní přínos v oblasti hudby 
a kultury v Česku i v Radotíně.

Tady jsou laureáti, kteří si převzali 
ocenění za rok 2018:
1. Karel Hanzlík – starosta Radotína, 

za svou práci k rozvoji kulturních 
aktivit Radotína, pomoc při organi-
zování a nahrávání 2CD Radotínská 
hudební scéna, při výstavbě klubové 
scény v Koruně atp.
2. Jan Volný – hudebník, kytarista, 
skladatel, mistr zvuku, který hrával 
i s Marií Rotrovou, Petrem Novákem, 

S Uvítaným jarem byly předány 
ceny za přínos kultuře

Věrou Martinovou, Vlastou Třešňá-
kem, v kapele Barové Mouchy, TO-
TEMS, Volný styl, hlavní měrou se po-
dílel na CD Voice of Sanatorium atp.
3. Aleš Opekar – redaktor Českého 
rozhlasu, ředitel POPmuzea a spiso-
vatel, který jako hlavní kmotr křtil 
CD Voice of Sanatorium, coby známý 
odborník mapuje historii českého 
bigbeatu a undergroundu, navštěvuje 

i světové hudební festivaly atp.
Všem oceněným blahopřejeme.
Akce s příjemným průběhem se 

vydařila a letošní hrající umělci Alice 
Bonde, Beer Sanatorium a Míra Haj-
šman s Beer Bandem byli odměněni  
příjemným potleskem.
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Tel: 728 217 957

ODHAD aktuální tržní ceny NEMOVITOSTI
              ZDARMA

Chcete prodat nemovitost?
Spolehněte se na profesionály.
Ing. Ivan Kočí
realitní poradce 
člen Realitní komory ČR
www.realitykoci.cz
koci@realitykoci.cz

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

SERVISNÍ MECHANIK
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.
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Velkoobchod potraviny,
drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
plný úvazek, částečný úvazek

- jedná se o jednosměnný provoz pondělí-pátek

přijme na pozici:

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

SKLADNÍK
- všechny pozice mají 1x za 3 týdny

službu v sobotu dopoledne 

ŘIDIČ DODÁVKY
skupina B
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Hledáme zaměstnance na pozici 

 SKLADNÍK
 do velkoskladu ovoce/zelenina.

Požadujeme: pracovitost, flexibilitu, 
dobrý zdravotní stav

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

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

prémie, HPP, nástup možný ihned
Areál Velkotržnice Lipence 

Kontakt:
 Jakub Čuřík 724 368 146

Hledáme zaměstnance na pozici 

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

dobrý zdravotní stav,
vhodné především pro ženy

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

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

Areál Velkotržnice Lipence 

Kontakt:
 Jakub Čuřík 724 368 146

Pro rok a půl letého syna sháníme 
pravidelné hlídání v Radotíně.

We look for a nanny 
for our one-and-half year old son.

Více informací: 724  576 935

Výšívací dílna sídlí na adrese Praha 5, Radotín, Výpadová 1335

Přijmeme obsluhu vyšívacího stroje
do společnosti

BRUDRA s.r.o. pracovní oděvy

V případě zájmu Nás kontaktujte na e-mail: vysivky@brudra.cz

Požadujeme:   Spolehlivost
Chuť pracovat v menším kolektivu
Příjemné vystupování
Zručnost a ochotu učit se novým věcem
Flexibilita a schopnost samostatně pracovat

Nabízíme:       Práci na hlavní pracovní poměr ve dvousměnném provozu
  Zaměstnanecké slevy na prodávaný sortiment

           Příspěvek na stravování

Firma Šimek s.r.o., K Radotínu 492
hledá

Řidiče kamionu mezinárodní
dopravy v rámci EU
Požadujeme zkušenosti
v oboru a spolehlivost.

Nástup možný ihned.
Nabízíme dobré finanční ohodnocení.

Kontakt pouze 8.00 - 15.00, po - pá 
tel.: 602 384 723, pan Tomáš Karger 

PO - PÁ  8.30 - 17.00
      SO  8.30 - 12.00

TEL.: 607 841 698, 257 811 287

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

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

Kurzy šití na Zbraslavi
����������������

Dotazy a informace: 
sesijto@gmail.com 

tel.: 722 930 636
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sesijto-
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Náklad 10 000 výtisků. 
Výtisk a distribuce ZDARMA. 

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

 Další číslo vyjde 16.4.2018.
Uzávěrka pro inzerci: do 3.4.2018.

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

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

a fotografie se nevracejí. 

ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

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

Tel.: 257 922 028, 777 148 506
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Pro Váš interiér:
- Horizontwální žaluzie všech typů
- Vertikální žaluzie (šikmé, oblouky)
- Dřevěné vertikální i horizontál. žaluzie
- Látkové žaluzie - plisse (různé atypické tvary)
- Látkové rolety
- Originální zastiňovací doplňky VELUX
- Badachýny - velkoplošné zastínění
- Garnyže a záclonové tyče na míru
- Ozdobné doplňky oken

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

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

Doprava v okolí 10  km ZDARMA

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

Zaměření - montáž – záruční a pozáruční servis

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

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

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

provozovna Radotín:
Vinohrady 62
objednávky po tel. dohodě

Zemní práce minibagrem
Jan Kubát

U Sanatoria 39, Praha 5

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

email:
bagrovani.info@seznam.cz

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

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

Vodnář s.r.o. - REKO24
MICHAL KAUCKÝ

tel.: 603 456 772

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

zkušenosti od roku 1997

WWW.REKO24.CZ

Bytové jádro za 5 dnů

INSTALACE,
DODÁVKY, OPRAVY,

zajištění HD a T2 příjmu

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

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

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

Kontakt recepce,
obchod:

+420 731 272 969
www.vetradotin.cz

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

MVDr. Irina Lobová
MVDr. Linda Gregušová

PRODLOUŽENÉ
ORDINAČNÍ HODINY

OTEVÍRACÍ DOBA 
PONDĚLÍ – PÁTEK 9 - 19 hod. 
SOBOTA – NEDĚLE zavřeno
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130/110* Kč u takto označených představení lze dětskou slevu uplatnit pouze na pokladně kina

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

15. 3. 17.30 Lady Bird   USA 110 Kč
  Mladé rebelce se zatím nedaří ani zamilovat, ani najít smysl života. 
   Hlavní hvězda Saoirse Ronan za svůj výkon získala Zlatý Globus
 20.00 Tátova Volha   ČR 130 Kč
  Čerstvá vdova se vydává po stopách milenek svého zesnulého
                                manžela a hledá jeho dobře utajovaného syna – Eliška Balzerová
16. 3. 17.30 Cesta za králem trollů   Norsko 120/100* Kč
  Tři bratři vyrážejí na nebezpečnou výpravu za záchranou princezny
  Kristin, která je v zajetí zlého trolla 
 20.00 Tlumočník   ČR/SR 120 Kč
  Tři starší pánové cestují napříč Slovenskem a prostřednictvím  
  rozmanitých situací a lidí zjišťují pravdu o své minulosti
17. 3. 17.30 Tátova Volha   ČR 130 Kč
 20.00 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
20. 3. 17.30 Tlumočník   ČR/SR 120 Kč
 20.00 Nikdys nebyl   GB/Francie 100 Kč
  Válečný veterán a špičkový agent FBI rozkrývá pedofilní sítě. 
  V krvavé spirále událostí exceluje herec Joaquin Phoenix
21. 3. 17.30 Cesta za králem trollů   Norsko 120/100* Kč
 20.00 Tomb Raider   USA 120 Kč
22. 3. 17.30 Planeta Česko   ČR 90 Kč
  Celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším  
  technologiím zblízka fascinující svět zvířat a rostlin kolem nás
 20.00 No Manifesto – koncert/dokument   GB   (viz str. 8) 150 Kč
23. 3. 17.30 Triky s trpaslíky   USA/Kanada 125/100* Kč
  Dobrodružný animovaný film o trpaslících, kteří ožívají, aby chránili  
                                dům malé Chloe před hrozbou z jiné dimenze 
 20.00 Prezident Blaník   ČR 100 Kč
  Lobbista Blaník se rozhodne kandidovat na prezidenta ČR a slibuje  
  máslo a lithium. Česká satirická komedie si nebere servítky
24. 3. 17.30 Pacific Rim: Povstání   3D   USA 150 Kč
  Monstra z vesmíru versus pilotovaní roboti. Druhé kolo boje, ve  
  kterém bojuje hvězdně obsazený tým o záchranu lidstva
 20.00 Tátova Volha   ČR 130 Kč
27. 3. 17.30 Planeta Česko   ČR 90 Kč
 20.00 Básník, který málem zabil Hitlera   Chorvatsko 90 Kč
  Bláznivá komedie si dělá nekorektní legraci z minulosti vlastní země 
28. 3. 17.30 Borg/McEnroe   Švédsko/GB 100 Kč
  Píše se rok 1980 a Björn Borg obhajuje pátý titul Wimbledonu, ale  
  málokdo tuší, že je na dně. Film odhaluje komerční zákulisí sportu
 20.00 Přání smrti   USA 120 Kč
  Poté, co napadnou jeho rodinu, bere Bruce Willis zákon do svých
                                rukou a vyráží do ulic, aby zachraňoval životy nevinným a zločincům je bral
29. 3. 17.30 S láskou Vincent   Polsko/GB 100 Kč
  Kombinace hraného filmu a animace originálních 66960 olejomaleb
  vytvořených 125 umělci podle 94 původních van Goghových děl
      20.00 Já, Tonya   USA 110 Kč
  Černočerná komedie popisující vrchol, vášeň i obrovský sportovní  
  skandál slavné krasobruslařky. V hlavní roli exceluje Margot Robbie
30. 3. 17.30 Králíček Petr   USA 130/110* Kč
  Rebelský králíček začne spolu s ostatními obyvateli zahrady bizarní
  válku o teritorium proti novému majiteli statku, který se nechce dělit
 20.00 Eric Clapton   GB   (viz str. 8) 110 Kč
31. 3. 17.00 Prezident Blaník   ČR 100 Kč
 20.00 Pacific Rim: Povstání   USA 130 Kč
3. 4. 17.30 Planeta Česko   ČR 80 Kč
 20.00 Máří Magdaléna   GB 110 Kč
  Životopisné drama o jedné z nejtajemnějších ženských postav naší
  civilizace. Narovnává obraz svědkyně umučení a vzkříšení Krista
4. 4. 17.30 Švéd v žigulíku   ČR 100 Kč
  Dokument je fascinujícím střetem západního myšlení a hodnot
  s prostředím drolících se kulis bývalého sovětského snu a mentality
 20.00 Vezmeš si mě, kámo?   Francie 110 Kč
  Bláznivá komedie o dvou kamarádech, kteří se kvůli úřadům na oko
  vezmou a obrátí naruby život všem okolo
5. 4. 17.30 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
 20.00 Ready Player One: Hra začíná   USA   (viz str. 8) 130/110* Kč
  Režisér Steven Spielberg zfilmoval příběh z virtuálního světa, kde jde  
                               ve zběsilé soutěži o život a nekonečné bohatství. Kino Radotín chystá  
  k filmu soutěž pro diváky, více v článku na straně 8
6. 4. 17.30 Včelka Mája: Medové hry   SRN/Rakousko 130/110* Kč
  Velkých medových her se na přání císařovny nesmí účastnitMája a její
                                úl, ale ta se statečně vládkyni postaví. Klasická pohádka v krásné verzi
 20.00 Prince: Sing o’the times   USA 90 Kč
  Koncert, který se vepsal do hudební historie, se po 30 letech vrací do
  kin, aby ukázal, jakým je Prince nesmrtelným a revolučním géniem
7. 4. 17.30 Ready Player One: Hra začíná   3D   USA 150/130* Kč
 20.00 Vezmeš si mě, kámo?   Francie 110 Kč
8. 4. 16.00 Nabucco (Giuseppe Verdi)    USA   (viz str. 8) 300/250* Kč
10. 4. 17.30 Operace Entebbe   USA 110 Kč
  riller inspirovaný skutečnými událostmi z roku 1976 o únosu letu 
  z Tel Avivu do Paříže. 248 pasažérů, 12 členů posádky, 4 teroristé
 20.00 Kino naslepo   (viz str. 8) dobrovolné 
  Přijďte na projekci Kino naslepo a nechte se překvapit výběrem filmu.
  Vstupné zaplatíte až podle toho, jak se vám bude film líbit
11. 4. 17.30 Máří Magdaléna   GB 110 Kč
 20.00 Do větru   ČR 110 Kč
  Neobvyklý milostný trojúhelník se odehrává v jachtařském
  prostředí a přibližuje touhy a obavy současné mladé generace
12. 4. 17.30 Pepa   ČR 120 Kč
  Michal Suchánek se jako nudný úředník Pepa snaží začít žít
                               a uniknout z nudné reality. Ale jeho pokusy připomínají spíš tragikomedii
 20.00 Fakjů pane učiteli 3   SRN 120 Kč
  Samozvaný učitel Zeki Müller je zpět. Silnější než dříve, plný
  odhodlání dostat ze svých studentů to nejlepší, co v nich ještě zbývá
13. 4. 17.30 Sherlock Koumes   3D   USA 140/120* Kč
  Největší případ sádrové verze legendárního detektiva.
                               Kdo jiný by měl vyšetřovat hromadné mizení zahradních trpaslíků
 20.00 Ztratili jsme Stalina   GB 120 Kč
14. 4. 17.30 Fakjů pane učiteli 3   SRN 120 Kč
 20.00 Pepa   ČR 120 Kč
Dětská představení:
17. 3. 15.30 Pračlověk   GB/Francie 125/100* Kč
  Vyhraje doba kamenná či bronzová? V animovaném filmu má  
  rozhodnout zápas dvou skupin bojovníků v kopání do kožené koule
24. 3. 15.30 Paddington 2   GB/Francie 130/110* Kč
  Aby mohl Paddington koupit dárek ke 100. narozeninám tety Lucy,
  začne pracovat. Dárek je však ukraden a nové dobrodružství začíná
31. 3. 15.30 Včelka Mája 2: Medové hry   SRN/Rakousko 130/110* Kč
7. 4. 15.30 Včelka Mája 2: Medové hry   SRN/Rakousko 130/110* Kč
14. 4. 15.30 Sherlock Koumes   USA 125/100* Kč
Babybio:
18. 4. 10.00 Věčně tvá nevěrná   ČR 60 Kč
  Josefovo krachující manželství přijíždí originálně zachránit teta Marta.
  Naordinuje oběma nevěru. Musí se přistihnout – a pak rozvést
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

do 29. března
KAAN: Výstava Simonetty Šmídové

výstava snových obrazů
Místní knihovna Radotín

po, st a čt 8.00-12.00 a 13.00-18.00 hodin

17. března
Jak Kašpárek s Kalupinkou

slavili Velikonoce 
pohádka pro děti v podání

Divadla Kasperle 
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 15.00 hodin
vstupné 70 Kč

17. března
14. Velikonoční dílny

pořádají Základní škola Praha - Radotín 
a Školní klub KLÍČ v budově II. stupně

v Loučanské ulici 1112/3
9.00-13.00 hodin, vstupné 90 Kč

18. března
O Radotínskou skleněnku 

turnaj v kuličkách u lávky přes Berounku 
na „lipenecké“ straně od 14.00 hodin

20. března
 Čaj o třetí:

Hudba v myšlenkách Masarykových
setkání radotínských seniorek a seniorů
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 15.00 hodin

22. března
 Ochutnávka chilských vín 

se sommeliérem Františkem Kabátem
Klubová scéna Milana Peroutky (vchod ze 

dvora domu U Koruny) od 19.00 hodin 
vstupné 370 Kč (včetně 12 vzorků vín a tří 

vzorků karibských rumů)

24. března
Vítaní jara – turnaj ve vybíjené

Beach Arena od 16.00 hodin 
House of Love: Příběh Diskokrále

A Studio Rubín v Beach Areně
od 21.00, pak aerparty

27. března
Houslový koncert

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

5. dubna
Válka s mloky

Čapkova klasika jako komediev podání 
kladenského souboru V.A.D. 

velký sál Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny od 19.30 hodin

vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 170 Kč

6. dubna
Rádl-Fest

festival mladé rockové hudby
velký sál Kulturního střediska Radotín 

v domě U Koruny od 19.00 hodin
vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 90 Kč

7. dubna
Lom Kosov

exkurze vedená prom. geol. Š. Rakem ml. 
sraz v 10.00 hod.

u vlakového nádraží Beroun

7. dubna
Čtyři pohádky o drakovi

pohádka pro děti v podání radotínského 
Divadelního spolku Gaudium

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

vstupné 60 Kč

10. dubna
Hraje celá rodina

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

13. dubna
Chantal Poullain a Štěpán Markovič TRIO

francouzské šansony v jazzovém kabátu
Štěpán Markovič – saxofon,

Jan Kořínek – kontrabas,
Ondřej Kabrna – piano

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

vstupné v předprodeji 280 Kč, na místě 310 Kč

17. dubna
Pěvecký koncert

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

19. dubna
 2 700 kilometrů ajskem 

komponovaný pořad cestovatele J. Kráčalíka
Klubová scéna Milana Peroutky 

od 18.30 hod.
vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 130 Kč

více na www.praha16.eu

Monika Czernin – 
Anna Sacher a její hotel

Příběh o legendární majitelce hotelu, 
v jejímž životě se odráží sláva a pád 

nejslavnější vídeňské epochy. Jedinou 
dědičku Hotelu Sacher z doby na přelomu 

století proslavili jednak její významní hosté 
a jednak vytříbený smysl

pro vídeňský společenský život.
nakladatelství MOBA

Tove Janssonová – Cestovat nalehko
V povídkách Tove Janssonové najdeme 

témata, která ji celý život zajímala: ostrovy, 
moře, lodě, cestování. Přírodu. Samotu. 

Práci a lásku. Svobodu. A stále přítomné 
téma času. Chtěla být maximálně stručná

a přesná, tak jsou její texty stručné
a intenzívní. 

nakladatelství ORSINI

Lindsay Jane Ashfordová –
Žena v Orient Expresu

Agatha Christie chce zapomenout na své 
nevydařené manželství a pod falešným 
jménem nastupuje do Orient expresu. 
A není jediná, kdo tu skrývá tajemství. 
Její spolucestující Katharine manželství 

skončilo tragicky po šesti měsících, čerstvě 
provdaná Nancy pod srdcem nosí dítě 

jiného muže...
nakladatelství Jota

Niky Brantmarková  – Lagom
tajemství spokojeného života

Lagom, švédské slovo, které znamená ani 
moc, ani málo, nebo také všeho s mírou. 

Zkrátka akorát. Lagom vás naučí nacházet 
potěšení a krásu ve zdánlivě jednoduchých 

věcech a vychutnat si radosti života
bez zbytečného přepychu.

nakladatelství BizBooks

Becky Chambersová – Dlouhá cesta
na malou, rozzlobenou planetu

Když se Rosemary připojí k posádce 
Poutníka, chce jen malé, klidné místo, 

které by mohla na chvíli nazývat domovem, 
dobrodružství v dalekých koutech galaxie 

a odstup od problematické minulosti. 
A Poutník jí přesně takové místo nabízí.
Až do doby, kdy je posádce nabídnuta 

životní příležitost: postavit hyperprostorový 
tunel na vzdálenou planetu a vydělat

 si tak dost peněz na mnoho let.
nakladatelství Host

Miroslav Verner – Abúsír
Hlavní výzkumná činnost Archeologické 

expedice Českého egyptologického ústavu 
se soustřeďuje na Abúsír – pohřebiště

s hrobkami králů 5. dynastie ležící v samém 
srdci pyramidových polí

starověké Memfidy.
nakladatelství Academia

Bea Johnsonová  –
Domácnost bez odpadu

Kniha je vlastně znovu-objevováním toho, 
v čem mnozí z nás vyrůstali. Je ale hlavně 
dokonalým manuálem, příručkou, která vás 
provede všemi podstatnými oblastmi života 

tak, že nezůstane kámen na kameni.
nakladatelství PeopleComm

PRO DĚTI:
Claire Hawcock –

Čti mi před spaním
Vyprávění o tom, jak se zvířata ukládají

k spánku, vyvolává představy, které 
pomáhají uvolnit tělo. Opakování klíčových 
slov ukolébává a uvádí do ospalého stavu. 

nakladatelství Svojtka & Co.

Maegan Spoonerová – Na lovu
I když vyrostla mezi šlechtici daleko

od lesa, ví, že temný hvozd skrývá tajemství, 
která dokáže odhalit jen pravý lovec. Když 
její otec přijde o všechno jmění a Jeva se 

musí společně se sestrami odstěhovat pryč 
z města, uleví se jí. Ale ve chvíli, kdy v lesích 

zmizí při lovu její otec, nemá Jeva
na vybranou – musí ho najít. 

nakladatelství CooBoo

www.knihovna-radotin.cz

do 31. března
Fandíme vodám, fandíme rybám

spolek „Fandíme potápění“ představuje 
fotografie světa (nejen) pod vodou
galerie Městského domu Zbraslav

ve výpůjční době knihovny

17. března
Ostrov splněných přání

Kašpárkovo mořské dobrodružství 
v marionetové pohádce

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin
rezervace na www.divadlozbraslav.cz

18. března
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

19. března
Sen noci svatojánské

Shakespearovu komedii v režii 
Oldřicha Vlčka hraje soubor ZKS
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

rezervace na www.divadlozbraslav.cz

22. března
Hradišťan & Jiří Pavlica

koncert v královském sále zámku Zbraslav 
od 19.00 hodin

24. března
Kašpárkova strašidla

veselá marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

rezervace na www.divadlozbraslav.cz

25. března
12. Dudácké vítání jara

přehlídka dudáckých souborů Plzeňska, 
Vysočiny, Strakonicka a Prahy

sál restaurace U Přístavu od 14.30 hod.

27. března
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

27. března
Koncert žáků ZUŠ

obřadní síň Městského domu Zbraslav
od 18.30 hodin

30. března
Koncert Vejvodovy kapely

ke 116. výročí narození Jaromíra Vejvody
Černé divadlo Jiřího Srnce od 19.00 hodin, 

předprodej vstupenek
v Městském domě Zbraslav

31. března
Povídání o pejskovi a kočičce

maňásková pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

rezervace na www.divadlozbraslav.cz

4. dubna
Habsburkové v době

převratného 19. století
František I., Ferdinand V. Dobrotivý 

a „jaro národů“ – další ze série přednášek 
PhDr. Jaroslavy Novákové

Městský dům od 18.00 hodin

14. dubna
Lidové pašijové hry

prostranství před kostelem sv. Jakuba
od 14.30 hodin

Změna programu vyhrazena.
Podrobnosti na www.mc-zbraslav.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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Malířské práce, štukování 
stěn i stropů, stěrkování,

lakýrnické práce

Tel. 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Jana SRPOVÁ

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

Mob.: 723 953 573
www.veterinaradotin.estranky.cz



STRANA 8                                                                                          ZÁBAVA                                                                                        ČÍSLO 3/2018

Pomùcka:
Nola,
ulema Hornina 1. DÍL

TAJENKY
Ètvereèné

nerosty
Va�e
osoba

Jasná
hvìzda

Jedna
i druhá

SPZ okr.
Sokolov

Jméno
hereèky

Kaèírkové

Nìkdej�í
nájezdník

Tkalcovský
stroj Pøiná�et

Koupací
nádoby

Ohrazený
les

Spodek
nádoby

Bývalá
vládní

politická
strana

Obì
Dietlova
televizní
hrdinka

Latinská
spojka
Orvat

Vyrytá
tisková
deska

Osobní
zájmeno
Objednat
k výrobì

Hasnice

Souhlas
Býv. �véd.
hudební
skupina

Úspìch
Samec
ovce

Pokladna

Likérník
Pardu-
bická

rafinerie

2. DÍL
TAJENKY Nápor

Spojka
podøadící
úèelová

Malicherný
puntièkáø
Kloudná

Chemická
znaèka
rubidia

Pøísný
kritik

Bavlnìná
tkanina

Hazardní
karetní hra

Popìvek
Chemický

prvek

Noèní
dravý pták

Sarmat
Výzva

Úder
�iroèinou

Mìsto
v Itálii

Uzenina
Spojka
(toliko)
Koupì

Usazený
nános

neèistoty

Primáti

Kvìtenství
petrklíèe

Citoslovce
bolesti

�emlovka

Islámský
vykladaè
vìrouky
a práva

Citoslovce
pobídky

Stavební
dílec

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

Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

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

V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu 
nebo telefonní číslo a přiložte lehčí 
i těžší variantu sudoku s vyplněným 
jménem, adresou a tel. spojením. 
Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé. Výherci si svoji výhru 
mohou převzít na adrese redakce. 
Správná řešení zasílejte do redakce 
nejpozději do 30.3.2018

Řešení z minulého čísla

Pavel Mucha
K Cementárně 1402/26

Radotín

František Čech
Stadiónová 242/4

Radotín
Jaroslava Žežulková

Dehtínská 1278
Radotín
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Kino Radotín vás zve na bohatý a různorodý program. V druhé polovině března 
se můžete těšit na novou českou komedii Tátova Volha, hollywoodské trháky Tomb 
Raider a Pacific Rim a oceňovaný snímek Já Tonya. Hudební fanoušky jistě potěší 
dokument o slavné britské kapele Manic Street Preachers a pohled do zákulisí živo-
ta a tvorby Erica Claptona. 

Duben začne v Kině Radotín soutěží pro diváky spojenou s filmovou novinkou 
Ready Player One: Hra začíná. Fanoušci se můžou stejně jako hrdinové příběhu 
utkat o skvělé ceny. V sázce sice není pohádkové bohatství a sláva, ale knížka, pla-
káty a vstupenky do kina udělají fanouškům určitě podobnou radost. 

Novinkou v programu je pořad Kino naslepo. Zveme v něm diváky na snímky, 
které rozhodně stojí za vidění a třeba unikly všeobecné pozornosti. Vstupné se za ně 
bude platit až po projekci podle toho, jak se bude komu film líbit. 

N M 
Kapela s podivným jménem Ma-

nic Street Preachers vtrhla na brit-
skou hudební scénu s cílem prodat 
16 milionů desek a pak se rozpad-
nout. Plán nevyšel, naopak desek 
vyšlo mnoho. 

Film No Manifesto podává ucelený 
pohled na jednu z nejlepších rocko-
vých kapel na světě. Přijďte si ho užít 
v perfektní kvalitě obrazu i zvuku 
do Kina Radotín. 
Kino Radotín: čtvrtek 22. března 
od 20 hodin

E C
Nevšedně intimní pohled na osob-

ní život, kariéru, vzestupy a pády 
jednoho z velikánů moderní hudební 

scény. Eric Clapton ovlivnil tvorbu 
nemála následovníků a zasáhnul 
životy mnoha fanoušků. Vy  máte 
možnost nahlédnout v Kině Rado-
tín do jeho profesního i osobního 
života. 

Nový dokumentární snímek uka-
zuje histor ické i nové rozhovory 
s lidmi z umělcova okolí a vyprávě-
ní jeho samotného. Nahlédnout 

b u d e t e  m o c t 
do Claptonova 
osobního archi-
vu se záznamy 
jeho nejlepších 
konc er t ů ,  z á-
kulisních videí 
a sou k romých 
d o p i s ů ,  f o t o -
grafií a deníků. 
Fi l m popisuje 
ž i v o t  i  p r á c i 
t a lentova ného 
umělce pravdivě 
a bez pozlátka. 
Za Claptonový-

mi úspěchy totiž stojí zejména am-
bice, tvrdá práce a bohužel i životní 
tragédie. 

Kino Radotín: pátek 30. března 
od 20 hodin

R P O: H 
Knižní sci-fi bestseller se stal mezi 

fanoušky legendou ještě dávno před-
tím, než se režie stejnojmenného filmu 
ujal Steven Spielberg. Teď jsou všichni 

zvědaví, jak se světa virtuální reality 
chopí jeden z nejlepších režisérů sou-
časnosti. 

Film Ready Player One: Hra začí-
ná se odehrává v postapokaliptické 

budouc no s t i ,  kde  v l á d ne  c h ao s  
a kolaps. Lidé nacházejí útěchu 
jen  ve  v i r t u á l n í m s vě tě  OASIS ,  
který stvořil geniální programátor 
James Halliday. Po jeho smrti se 
strhne boj o nesmírné bohatství. 
Šanci mají obyčejní k luci z před-
městí stejně jako velká a mocná 
uskupení. 

Př ijďte si do Kina Radot ín užít 
jeden z nejočekávanějších f i lmů 
letošního roku ve 2D nebo 3D 
verzi. K filmu chystáme pro divá-
ky soutěž o knížku Ready Player 
One, plakáty a volňásky do kina. 
Sledujte nás na facebooku a přijďte 
do kina. Odnesete si super filmový 
zážitek a možná i nějaký ten dárek 
navíc.

K 
Máte rádi překvapení? Přijďte do 

Kina Radotín na projekci Kino naslepo 
a nechte se překvapit výběrem filmu. 
Do poslední chvíle nebudete vědět, co 
vám promítneme. A my vám na oplát-

ku slíbíme, že budeme vybírat opravdu 
pečlivě. Navíc vstupné zaplatíte až pod-
le toho, jak se vám bude film líbit, a je 
jen na vás, jakou částkou ho po projekci 
oceníte. Kdyby se náhodou stalo, že jste 
promítaný film už viděli, dostanete od 

nás volňáska na jakékoli představení na 
ten měsíc v radotínském kině.

Kino Radotín: úterý 10. dubna
od 20 hodin

Kino Radotín: neděle 8. dubna
od 16 hodin

Kino Radotín: čtvrtek 5. dubna
od 20 hodin (2D, české titulky)
Kino Radotín: sobota 7. dubna
od 17.30 hodin (3D, dabing)

N (G V)
Kino Radotín zve na další z překrás-

ných představení z Metropolitní opery, 
tentokrát Verdiho nesmrtelnou klasiku. 

Hudební ředitel Metropolitní opery 
James Levine řídí Nabucca – Verdiho 
rané drama z dávného Babylonu. Ti-
tulní postavu ztvárnil Plácido Domin-
go, který tím obohatil svůj repertoár 
o další roli. Liudmyla Monastyrska 
se představila v náročné roli Abigail, 
Nabuccovy neústupné dcery, Jamie 
Barton zpívá Fenenu, Russell omas 
Ismaele a Dmitrij Beloselskij kněze 
Zachariáše, což je role, s níž v Met 
v roce 2011 debutoval.
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Jaké to je, vyrazit do peřejí uprostřed 
pralesa na druhém konci světa? Tady je 
vyprávění z první ruky:

Po nevydařeném odjezdu na pád-
lovací výlet do Ekvádoru minulý rok, 
kdy jsme nakonec nečekaně skončili 
v Iránu, se tento rok whitewatert trip 
do Ekvádoru vydařil.

S partou dalších pěti kamarádů se 
postupně sjíždíme do městečka Baeza 
vzdáleného cca 100 km od hlavního 
města Ekvádoru Quita. Baeza a pře-
devším restaurace Gina je v Ekvádoru 
známý base camp pro kajakáře z celé-
ho světa. Po tradičním a nutném přiví-
tacím drinku „pěti tequilách“ (nutno 
podotknout, že místní tequilla je zde 
zadarmo…což se nám po dobu pobytu 
několikrát vymstilo) se postupně uby-
továváme za směšných 5 dolarů. Ráno 
půjčujeme kajaky a vyrážíme na míst-
ní homerun řeku Quichos. Řeka má 
pěkný spád a na rozpádlování bychom 
si přáli něco lehčího. Nakonec jen 
s vytřeštěnýma očima v pohodě sjíž-
díme a užíváme si první den na řece.
Soutěska Narnie

V následujících dnech podnikáme 
jednodenní výlety na řeky Cosanga, 
Oyacachi, Jondachi a další úseky 
na Rio Quichos v blízkém okolí. Po 
večerech u Giny debatujeme u te-
quily o plánech na další dny, a vždy 
se povídání vrátí k legendární řece 
Cofanes. Jedná se o dvoudenní 55 km 
dlouhý sjezd divoké vody obtížnosti 
WW V skrz tropický deštný prales 
a v soutěsce, ze které bohužel není 
úniku. Po nesčetných debatách a oba-
vách ze soutěsky Narnia, o které se vy-
práví legendy, kdy po jejím překonání 
již není cesty zpět se rozhodujeme vy-
razit. Přeje nám štěstí, podmínky jsou 
příznivé. V celém Ekvádoru je nízký 
vodní stav a to je přesně to, co je na 
řeku Cofanes potřeba. Nakupujeme 
jídlo, balíme spacá-
ky, hamaky, mačety 
a vyrážíme na 8 ho-
din dlouhou jízdu do 
jediné vesnice u řeky 
jménem La Sof ía . 
Přijíždíme navečer 
a rozbalujme tábor ve 
venkovních šatnách 
místního fotbalové-
ho hřiště, otvíráme 
lahev rumu a usí-
náme s očekáváním 
zítřka. Začíná naše 
noční můra. Celou 
noc prší, není se co 
divit, vždyť jsme v deštném pralese. 
Brzy ráno vstáváme a s obavou běžíme 
zkontrolovat vodní stav. „Uff…vypadá 
to dobře, moc nám to nenastoupalo,“ 
hlásí jeden z nás. Snídáme banány 
a sušenky, rychle se balíme a vyráží-
me na vodu. Jenže než se za hodinku 
dostaneme zpět k vodě k vodočtu, 
vodní stav se blíží doporučovanému 
maximu. S obavami sledujeme vodo-
čet něco přes půl hodinu a čekáme, 
co se bude dít – nepatrně voda pořád 
stoupá. Co teď? Koukáme navzájem na 
sebe. Hlasujeme ... 5:1, vyrážíme.

Není čas, první den na řece je dlou-
hý a není jiná cesta, než ho zdolat celý. 
Skoro celý úsek prvního dne je v sou-
těsce a spaní možné až na jejím konci. 
Užíváme si prvních několik kilometrů 
divoké vody a ani nám nepřijde, že 
řeka pořád stoupá. Dojde nám to, až 
když stojíme u legendární soutěsky 
Narnie, koukáme na vstupní peřej asi 
z 50 metrů a víme, že jsme tu za vody, 
za které jsme tu být rozhodně nechtěli. 
Vstupní peřej je „mustrun“, tedy peřej, 
která se nedá obnášet a jediná cesta je 
zdolat ji. Jsme uprostřed deštného pra-
lesa a za vysoké vody a v situaci, která 
nás strašila posledních pár dní a nocí. 
Nikomu z nás se nechce jet první, 
všichni mlčky dlouho koukáme na pe-
řej pod námi a přemýšlíme, co teď. Po 
minimálně půlhodinovém zkoumání 
a vymýšlení, kudy to obneseme, je 
možná cesta pouze po vodě. Víme, že 
je potřeba úplně napravo asi 3 metry 
vysoký skok “boofnout“, neboli skočit 
na placku, aby se kajak nezapíchl do 
vody. Za normálního vodního stavu je 
obtížné se do pravé cesty dostat a pak 
jedete peřej tvz. na zmizíka, kdy vás 
peřej zašlape hluboko pod vodu a vy-
pustí daleko za ní.

Vysoký vodní stav nám ale naštěstí 
otevřel v nájezdu dámskou cestu 

a nakonec se nám všem daří jet pra-
vou cestou a úspěšně vstupní peřej 
Narnie zdolat.
…a ty další

Po počáteční euforii, že nejtěžší 
peřej je za námi, se blížíme k druhé. 
Známe ji z videa a víme, že ideální 
cesta je vlevo. Jenže za našeho vodní-
ho stavu se v nájezdu dělá veliký válec, 
který brání v ideální cestě. Při snaze 
ho objet se nakonec ukazuje veliký 
problém dostat se do správné lajny 
a peřej nás některé pohlcuje a nutí 
opustit kajak. Plavání je nepříjemné 
a na dlouhou plíci s očekáváním, kdy 
vás peřej pustí. Nazvali jsme tuto peřej 
50:50, tři z šesti jsme tu zaplavali a já 
byl jeden z nich. Měli jsme veliké štěstí 
a všechno naše vybavení jsme odlovili, 
nic nám neuplavalo. Nedokáži si před-
stavit, co bychom si počali, kdyby nám 
tu uplaval kajak − v soutěsce, z které 
nelze utéct − uprostřed pralesa.

Po plavací vložce nám nezbývá nic 
jiného, než pokračovat dál. Není jiná 
cesta, jsme tu a musíme dolů po řece. 
Den je dlouhý a voda pořád stoupá 
z dalších a dalších přítoků. Následují 
těžké peřeje, kde většina za tohoto 
vodního stavu jsou mustruny bez 
možnosti prohlížení a obnesení. Uka-
zuje se, že legendární vstupní peřej 
Narnie byla nakonec jedna z lehčích 
peřejí na řece. Jsme utahaní, atmosféra 
by se dala krájet, moc toho nenapoví-
dáme, každý se soustředí na svůj vý-
kon. Saháme si skoro na dno fyzických 
i psychických sil.

Konečně dorážíme k místu, kde 
řeka tvoří několik nesjízdných peřejí 
s nutnou obtížnou obnáškou včetně 
tahání kajaků na laně a šplhání po 
obřích kamenech. Všichni jsme si 
v duchu oddechli, víme, že již se blíží 
konec prvního dne. Už nás čeká jen 
přenáška se startem z kamene vedle 

děsivé peřeje, kam si taháme kajak 
na laně a skáčeme do rozbité vody 
odtékající do jeskyně s kládou, kam 
nikdo z nás opravdu nechce. Jenže jiná 
cesta neexistuje. Musíte se překonat. 
Všechny nás těší, že po této přenášce 
nás čeká poslední peřej a jsme ze sou-
těsky venku. Přenášku i poslední peřej 
prvního dne zdoláváme a jsme rádi, že 
všechno dobře dopadlo.

Na spací místo soutoku dvou řek 
jsme dorazili půl hodinu před setmě-
ním po 9 hodinách na vodě. Jsme 
unavení, dáváme si k večeři studené 
smažené nudle od Giny a uléháme 
pod plachtu do zavěšených hamak. 
Usínáme uprostřed deštného pralesa, 
posloucháme zvuky nesoucí se tmou 
a všichni se modlíme, ať v noci neprší. 
Přejeme si, aby nám voda klesla, nebo 
alespoň nestoupla ještě více. Naše 
prosby jsou vyslyšeny a pršet začíná 
až ráno. S radostí zjišťujeme, že řeka 
klesla o půl metru, rychle se balíme 
a vyrážíme na poslední 4 hodiny 
pádlování. Řeka je o něco lehčí, a tak 
si jízdu konečně trošku užíváme. 
Zdoláváme druhý den, a to s jedním 
plaváčkem a několika eskymáky. Jsme 
tu, smějeme se a jsme rádi, že už to 
máme za sebou.

Na řeku Cofanes nikdo z nás do 
konce života nezapomene. Pro mě to 
byla po psychické stránce jedna z nej-
těžších řek vůbec. Konečné zúčtování 
jsou 4 plaváčci a 19 eskymáckých ob-
ratů za 13 hodin na vodě 55 km řeky. 
Následující pobyt v Ekvádoru si již 
užíváme. Přesouváme se do města Tena 
a sjíždíme řeky Holin a spodní Mi-
sahualli až do soutoku s řekou Napo. 
Pěkné zakončení našeho pobytu. Výlet 
do Ekvádoru byl nádherný a nakonec 
se všichni shodujeme, že bychom na 
Cofanes vyrazili znova a doufali v pří-
znivější vodní stav.

Whitewatert trip do Ekvádoru

Další turnaj ve vybíjené, s podtitu-
lem „Vítaní jara“ se chystá v Beach 
aréně 24. března od 16.00 hodin.

Pořadatel na něj zve slovy: „Kdo 
si chce zahrát, vůbec nepotřebujete 
profesionální tým - stejně jako na 

základce se bude hrát s partou kama-
rádů. Aby to byl větší fofr, míče budou 
ve hře místo jednoho dva. Drsnou 
dvoumíčovou řežbou ale sranda zda-
leka nekončí. Zapomeňte na nudné 
týmové dresy! Zalovte v sekáčích, 

pohrabejte se na půdě, zašátrejte na 
dně skříně a oživte své před časem 
odložené plážové oblečení, natáhněte 
si potítka, oblečte si košile, bikiny 
a vzhůru do boje!“

Turnaji bude předcházet divadelní 
představení A Studia Rubín- House 
of Love: Příběh Diskokrále.

Vítaní jara vybíjením

Radotínští badmintonisté vykročili 
s novým rokem do nové sezóny s řadou 
ambicí – uspět jak v soutěžích družstev, 
tak jednotlivců.

Extraligové družstvo se připravuje 
na obhajobu loňského titulu. Finálové 
kolo se uskuteční v polovině dubna. 
Za extraligový tým nastupuje i ju-
niorka oddílu, Katka Mikelová. Dále 
pak úřadující Mistři republiky pro rok 
2018 Jakub Bitman, Pavel Drančák, 
Jan Louda a zahraniční posila s olym-
pijskou zkušeností z Ria – nejlepší 
finská singlistka Airi Mikkela.

Během prvních dvou měsíců roku se 
radotínští hráči zúčastnili řady turnajů 
všech výkonnostních a věkových úrov-
ní. Z nejmladších si z mezinárodního 
turnaje družstev U13 Nation to Nation, 
konaného v lednu v Maďarsku, přivez-
la Barbora Bursová bronzovou medaili. 
Z evropského circuitu kategorie U17 ve 
slovinském Medvode si Ema Staňková 
v lednu přivezla bronz ze čtyřhry dí-
vek. Ve stejné disciplíně uspěla Ema 
i na prvním letošním GPA U17, kde zís-
kala stříbro. Prvního titulu ve dvouhře 
se dočkala Katka Mikelová, která uspě-
la na GPA U19. Z oblastních turnajů se 
poprvé podařilo postoupit na GPA U13 
Jonáši Markovi, o kategorii výše (U15) 

uspěl Tomáš Bláha. Na GPA U19 se 
dostal Dan Furst.

Rozjel se i nový ročník soutěží 
družstev mládeže. Letos Sokol Meteor 
Praha – Radotín obhajuje oblastní prven-
ství a republikový bronz staršího žactva. 

Za úspěchy hráčů stojí systematic-
ká práce oddílu s velkým přispěním 
rodičů, bez nichž by se hráči nikdy 
nedostali tam, kde jsou. Řada z nich 
obětuje víkendy, aby jejich ratolesti 
mohli soupeřit s ostatními v tomto 
krásném sportu, i nemalé finance na 
podporu jejich růstu. 

Nový rok – nová sezona

Někdo přijel ze světa do Radotína, 
další vyrazili ze Zbraslavi do světa. 
Konkrétně do Švédska. Ale bylo toho 
ještě víc…

biotopu. Minulý týden jednomu ze 
slavných hokejistů vyvěsili dres pod 
střechu haly New Jersey Devils a v ne-
děli se objevil na zamrzlé ploše rado-
tínského biotopu v řadách známého 
pražského týmu ÚFA - navždy Devil 
Patrik Eliáš! ÚFA (Újezdská fotbalová 
asociace) je složená z umělců a mezi 
hlavní tváře patří multisportovec 
a multiumělec Jakub Kohák, režisér 
Slávek Horák, střihači Vláďa Barák 

STALO SE

Byl tu Patrik Eliáš
Unikátní podívaná se naskytla v nedě-
li 4. března dopoledne na radotínském 

Interkros vyhráli žlutí
Tradiční smíšený turnaj LCC 
Interkros se uskutečnil v nedě-
li 25. února v radotínské hale. 
Zúčastnilo se ho 60 dětí od 4 do 
13 let. V kategorii starších dětí si 
vítězství odnesl žlutý tým.

nebo Filip Malásek. ÚFU jste moh-
li vidět například v jednom z dílů 
Okresního přeboru. Tradiční Winter 
Classic skončilo opět pro domácí 
Custodes, i když Patrik hrál skvěle 
a předkládal šance spoluhráčům. Pře-
sto ani legenda NHL umělcům z Pra-
hy nepomohla. Pravda je, že v létě 
při fotbalových utkáních vládne ÚFA 
a tak platí stav: v létě ÚFA a v zimě 
Custodes.

Bývalý starosta a současný 
zastupitel Aleš Háňel spo-
lu s bývalým zastupitelem 
Karlem Tejkalem si splnili 

sen…. Společně se vypravili 
na Vasaloppet – nejslavnější 

závod na běžkách.

Fotbalová starší 
přípravka SC 

Radotín si zopa-
kovala výborný 

výsledek z ledna 
a na dobře obsa-
zeném halovém 

turnaji získala 
druhé místo za 
Povltavskou FA 

a před třetími 
Bohemians 1905.

Odjeli si do Švédska splnit sen

Stříbro z haly pro starší přípravku
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Obchodní, občanské 
a rodinné právo

Převody nemovitostí
Sepisování smluv

Zakládání společností
Řešení sporů

Vymáhání pohledávek

tel: 737 473 278
raskovasim@gmail.com

advokátka 
JUDr. Simona RaškováC
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Estetika Zbraslav 
Pracoviště estetické medicíny se zázemím 

dermatologické ordinace 
Poskytované služby: 

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

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

e-mail: objednavky@estetikazbraslav.cz 
www.estetikazbraslav.cz 
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MUDr.	Jana	Vaňková	
Nová	poliklinika	Zbraslav	

Elišky Přemyslovny 1325, Praha 5 Zbraslav  
www.vyzivavezdraviinemoci.cz  tel: 602 242 153 
· dlouhodobá	pomoc	při	úpravě	váhy	
· léčba	obezity	
· výživa	dětí	
· stanovení	množství	nitrobřišního	tuku	
· nyní	v	nabídce	jarní	prodloužené	programy	

s	detoxikací	těla	


