
Městská části Praha 16 opět přichys-
tala ve spolupráci s preventisty Policie 
České republiky tradiční dopravně-bez-
pečnostní akci Bezpečný podzim 2014, 
a to na sobotu 4. října.

Jejím hlavním cílem je dětem při-
blížit a dospělým oživit, jak se správně 
a bezpečně pohybovat v silničním 

provozu na kole, koloběžce a jaké 
je pro to správné vybavení. A také 
všechny pobavit.

Během celého odpoledne si „řidiči“ kol, 
koloběžek, ale i odstrkovadel budou moci 
na jednotlivých soutěžních stanovištích 
vyzkoušet například jízdu na dopravním 
hřišti řízeném semafory pod bedlivým 
dohledem strážníků Městské policie 

hl. m. Prahy, stejně jako jízdu zručnosti, 
správné ošetření namaskovaných zra-
nění a poskytnutí první pomoci – to 
pod vedením Českého červeného kříže. 
O případné zapůjčení kola se bude sta-
rat Ski a bike centrum Radotín.

V„policejní školce“ se kadetům dosta-
ne výcviku a cenných rad, jak se správně 

chovat při obtěžování cizími lidmi 
i jak zacházet s nebezpečnými 
předměty. U stanoviště preventis-
tů Besipu bude možné vyzkoušet 
jak dopravní testy, tak i trenažér 
nárazu, simulující bouračku. Chy-
bět nebude ukázka výcviku poli-
cejních psů i koní Městské policie 
hl. m. Prahy ani balónky a pohád-
ka od Klaunů z Balónkova. 

A připraveny jsou i výhry – 
drobné ceny, ale i třeba lístky na 

divadelní představení do Kulturního 
střediska U Koruny, do Kina Radotín 
či o vstupenky na nově otevřený Biotop 
Radotín.

Bezpečný podzim 2014

Kdy a kde: v sobotu 4. října od 13.30 
do 17.00 hodin na Dětském doprav-
ním hřišti v areálu Základní školy 
v ulici Loučanská.

V Hamburku byl i Klub Radotín
Mezinárodní výměny s nízkopraho-

vým klubem pro děti a mládež Jugendclub 
Burgwedel z německého Hamburku se 
11.-19. července zúčastnili čtyři mladí lidé 
z klubů Krok a Radotín, dvě zaměstnan-
kyně klubu Krok Proxima Sociale o. p. s., 
třináct mladých lidí z Jugendclub Burgwe-
del a čtyři tamní pracovníci.

Společně strávili devět dní a zažili 
a viděli spoustu nového. Němečtí ko-
legové celý výjezd organizovali 
a připravili program: návště-
vy lanového centra, zábavního 
parku, projížďku na loďkách po 
hamburských kanálech nebo 
odpoledne u moře v kempu ve 
městě Scharbeutz.

Zážitek to byl obrovský, 
někteří byli u moře poprvé – 
a někteří se dokonce i poprvé 
ocitli mimo Českou republiku. 

Komunikovat v angličtině a němčině 
občas bylo těžké, ale všechny to nauči-
lo se více poslouchat. Na letošní výjezd 
určitě budou ještě dlouho vzpomínat. 
Také se již těší na další spolupráci s ně-
meckým klubem.

Projekt byl realizován ve spolupráci s Ko-
ordinačním centrem česko-německých vý-
měn mládeže Tandem za podpory MŠMT.

Kam s KAAN? Do Soběslavi! 
Klub Aktivních A Nestárnoucích zve 

všechny své příznivce a zájemce na 
slibovaný celodenní výlet do Soběslavi 
v čase konání rožmberských slavností, 
tedy třetí sobotu v září.

Při této příležitosti budou volně 
přístupné všechny památky a pamě-

tihodnosti města, 
včetně unikátní 
knihovny v býva-
lém rožmberském 
hradě. 

Společný odjezd 
z nádraží Radotín 
bude v 6.22 hodin, 
připojit se lze i na 
Hlavním nádraží 
Praha, odkud vy-
jíždí přímý spoj 
do Soběslavi. 

Výlet do Soběslavi se koná 20. 9., 
zájemci se mohou přihlásit na tele-
fonním čísle 737 839 042.

Čerstvě vymalovaná a zrevidova-
ná knihovna, jejímž zřizovatelem je 
Městská část Praha 16, má od konce 
srpna opět otevřeno. A pozor, kromě 
knihovny, knih a knihovnic tu na čte-
náře čeká i nejžhavější novinka tohoto 
léta – on-line katalog nové generace se 
žhnoucím jménem Carmen!

Carmen přináší zlepšení po stránce 
grafické i funkční. Vyhledávání doku-
mentů a jejich prohlížení je výrazně 

rychlejší, snazší a nabízí nové funkce, 
které ve stávajícím katalogu chyběly. 
Nová je i možnost přihlásit se do uži-

vatelského účtu přes službu moje ID. 
Registrovaný čtenář knihovny se do 
svého čtenářského účtu přihlásí stáva-
jícími přihlašovacími údaji - zadáním 
čísla průkazky a data narození.

Po přihlášení může sledovat stav 
a historii výpůjček, poplatků, upomí-
nek, provádět rezervace, prodlužovat 
výpůjčky. Výraznou změnou a zlep-
šením je možnost účastnit se diskuze 
k jednotlivým dokumentům a hod-

notit je a možnost 
budovat s i  svoje 
vlastní „knihovny“ 
vytvářením svých 
seznamů. Pomocí 
jednoduchého for-
muláře lze dokonce 
odeslat knihovně 
d o p o r u č e n í  k e 
koupi knihy, kterou 
čtenář v katalogu 
nenašel.

Katalog se při-
způsobí velikosti 

obrazovky, a tak umožní vyhledávání 
i uživatelům mobilních telefonů a table-
tů. Zajímavá funkce je štítkování - to 

umožňuje přihlášenému uživateli vy-
tvářet své seznamy knih a poté je sdílet. 

Pro návštěvníka, který není ve zdejší 
knihovně zaregistrován jako čtenář, 
existuje možnost se tzv. předregistro-
vat. Tato předregistrace mu umožní 
využívat on-line katalog stejně jako 
registrovaným uživatelům včetně hod-
nocení dokumentů a psaní recenzí.

Carmen pracuje jako vyhledávací 
nástroje Google nebo Yahoo!, není 
třeba vyplňovat konkrétní vstupní pole 
Autor, Titul nebo Klíčové slovo, stačí 
napsat vyhledávané slovo do vstupního 
pole a stisknout tlačítka Hledej. 

V knihovně i na jejích webových 
stránkách zůstává funkční i původní 
katalog Clavius, ale Carmen se díky 
svým přednostem patrně brzy stane 
hlavním zdrojem informací o knihov-
ním fondu. (A to díky finanční pod-
poře ministerstva kultury z programu 
VISK 3 a zřizovatele knihovny – Měst-
ské části Praha 16).

Moderní český webový katalog Carmen v radotínské knihovně

Více na stránkách knihovny: 
www.knihovna-radotin.cz

V sobotu 4. října to bude na levém 
břehu Berounky opět pořádně kulturně 
společensky žít – chystá se Babí léto pro 
celou rodinu s dechovkou, populární 
hudbou, pohádkou a divadlem. 

Ten den radotínská radnice pořádá 
vedle tradičního Bezpečného podzi-
mu i pohodové rodinné odpoledne 
pro všechny generace a především 
pro ty, kteří mají rádi dechovku, a to 
na náměstí Sv. Petra a Pavla. Program 
bude zahájen ve 14.00 hodin starostou 
MČ Praha 16 Karlem Hanzlíkem, který 
uvede známou dechovou kapelu Týne-
čanka. Následovat bude v 15.30 hodin 
koncert populární zpěvačky Yvetty 
Simonové a pak v 17.00 hodin vy-
stoupení legendární zpěvačky Zorky 

Kohoutové a jejího syna Karla Valdau-
fa ml. Pro rodiny s dětmi je od 14.00 
hodin ve stanu blízko radnice připra-
veno představení Divadýlka Kasprle 
Kašpárkovo dobrodružství. 

Večer od 19.00 hodin pak bude patřit 
dospělým i teeanegům a kladenskému 
divadlu V.A.D., které vystoupí v sále 
KS U Koruny s nevkusně interaktivní 
komedií Rozpaky zubaře Svatopluka 
Nováka. Děj hry se odehrává během 
jednoho kalendářního týdne na zub-
ním oddělení jednoho nejmenovaného 
zdravotního ústavu. Ústřední postavou 
hry je doktor Svatopluk Novák – nejen 
znamenitý dentista, ale také vynikající 
člověk se silnými morálními zásadami. 
Jeho jedinou chybou je, že bývá občas 

poněkud nerozhodný... Ale od toho jsou 
zde diváci, aby Svatoplukovi poradili. 
Ten, kdo se chce opravdu dobře pobavit, 
ať se „objedná k Zubaři“ co nejdříve. 

Tuto reprízu velmi povedené kome-
die, doporučujeme nejen zubařkám, 
zubařům, sestřičkám, bratrům i paci-
entům. Oč více se bojíte zubaře, o to 
lépe si vychutnáte tento povedený kus, 
který od kladenských amatérů zakou-
pilo a hrálo dokonce divadlo ABC.

A kdo se bude potřebovat po zuba-
řích uklidnit u dobrého vínka a poho-
dové folkrockjazzové hudby v podání 
veselé formace Fotr a kolektiv, může 
přejít o patro níže na Klubovou scénu 
Milana Peroutky po skončení divadla 
od 21.00 hodin.

Přijďte si užít dozvuky Babího léta 
v Radotíně.

Babí léto v Radotíně 

Český písničkář, publicista, spisova-
tel, fotograf, architekt a filmový režisér 
Vladimír Merta zavítá 18. září na klu-
bovou scénu do Radotína. 

Výčet všech jeho životních a tvůr-
čích počinů by vydal na delší článek, 
ale v krátkosti uveďme alespoň ty 
nejzásadnější:

Po studiu architektury na ČVUT 
v Praze absovoval i režii na pražské 
FAMU, kterou zakončil v roce 1976 
filmem Smrt krásných srnců (podle 
Oty Pavla). Poté působil ve svobod-
ném povolání především jako folkový 
zpěvák, skladatel filmové a scénické 
hudby a filmový režisér. Intenzivně se 
věnoval také fotografování. Od roku 
1971 byl členem folkově-literárního 
sdružení (Jaroslav Hutka, Jiří Pallas, 
Petr Lutka, Vlastimil Třešňák, Vla-
dimír Veit a Dagmar Voňková) a od 
roku 1974 členem volného hudebního 
sdružení Čundrground (Vladimír 
Mišík, Jan Hrubý aj.). Svými texty při-
spíval do různých časopisů, například 

do Mladého světa, Melodie, Tvorby, 
Scény a Rocku & Popu. Jeho zřetelné 
politické názory mu ztěžovaly přístup 
do nahrávacích studií a masmédií, 
konflikt s politickou mocí vyvrcho-
lil po folkovém hudebním festivalu 
Porta 1986, kdy mu bylo po dva roky 

Vladimír Merta na Klubové scéně Milana Peroutky

Koncert Vladimíra Merty – 18. září 
od 19.00 hodin na Klubové scéně 
Milana Peroutky (vchod ze dvora 
domu Koruny)

zakazováno veřejné vystupování. 
Je také mimo jiné autorem hudby 

k filmům Fimfárum Jana Wericha 
a Fimfárum 2. Napsal román pro 
mládež Výhoda podání z tenisového 
prostředí. Jeho písňové texty vyšly ve 
sbírce Narozen v Čechách.

Stěžejní oblastí Mertovy tvorby 
je ale folková hudba. Jeho zpívaná 
poezie odráží hledání univerzálně 
platných etických kritérií v protipólu 
k všeobecné degradaci morálky. Ve 
svých textech řeší nejen generační 
otázky, problém emigrace či milostné 
motivy a pocity zmaru, ale objevuje 
i humorné a satirické momenty lid-
ského života.

Vladimír Merta má co říci nejen 
svým věrným posluchačům, ale 
i mladší generaci.

Srpnový pétanque dne 24. srpna byl 
náhradou za turnaj Léto v Provence, 
který v červenci po prvním kole rozme-
tala průtrž mračen. Přes nezvyklý ter-
mín byla účast velice pěkná: 31 účast-
níků vytvořilo s jedním náhradníkem 
10 týmů, které si to „rozdaly“ tradičním 
švýcarským systémem. Přesto, že počasí 
opět několikrát zahrozilo, odehrála se 
nakonec potřebná tři kola. 

Bombou bylo první místo relativně 
neznámého týmu podivuhodného 
jména Hroutil, který v sestavě Fučík, 
Vlachová, Vlach jako jediný vyhrál 
všechny tři zápasy a suverénně zvítě-
zil. Druhým místem se vyznamenal 
stále se lepšící Klas Zbraslav (Dvořák, 
Dvořáková, Nýčová), který při dvou 
vítězstvích dosáhl parádního skóre 

plus 16. Třetí se umístil favorizovaný 
tým Amigos (Haužvicová, Haužvic, 
Řehoř) se skóre plus 10, od kterého se 
čekalo více.

Po třech disciplínách je v průběž-
ném pořadí 2. Mistrovství Radotína 
v boulo/koulo po-
řádná tlačenice: Vede 
Radek Paul, 61 bodů, 
p ř e d  m a n ž e l s k o u 
dvojicí Jana a Luděk 
Haužvicovi, kteří mají 
po 60 bodech, 53 bodů 
má pak na 4. místě 
mladý Jan Pauk. Ve-
doucí šestici doplňují 
5. Pavel Jirásek (47 b.) 
a s odstupem 6. Leša 
Leiský (31). 

Dalším podnikem, ve kterém půjde 
o mistrovské body, bude vrh koulí, 
který se uskuteční spolu s tradičním 
pétanque-ovým turnajem Loučení 
s létem v neděli 21. září. Vrcholem 
pak bude Bowlingové kouloidní finále 
16. listopadu. 

Takže účastníci šampionátu a pří-
padní diváci se mají na co těšit!

Jak dopadl Srpen v Provence

peněz končí v kapsách vlastníků objektů.
V místech, kde fungují takové ubytov-

ny, pak zástupcům samospráv vznikají 
s příslušníky podobných skupin velké 
problémy. Jde o veřejný pořádek, drogovou 
problematiku, zvýšený nápor trestné čin-
nosti apod. S těmito okolnostmi se velice 
těžce bojuje, hlavně v okamžiku, kdy jsou 
podstavy v řadách policejních sborů.

Uvedené záležitosti se v poslední 
době nevyhýbají ani správnímu obvodu 
Prahy 16, Radotín nevyjímaje. Z toho 
důvodu místní radnice přijala několik 
opatření, která by měla situaci především 
v centrální lokalitě „šestnáctky“ zklidnit 
a stabilizovat. Vedle rozšíření kamerové-
ho systému dochází již od začátku května 
v problematických místech k podstatně 
intenzívnější činnosti Policie ČR a Městské 
policie hl. m. Prahy. V některých částech 

dne, a především o víkendech, spolupra-
cujeme s bezpečnostní agenturou, která 
lokality kolem vlakového nádraží, před ho-
telovým domem a kolem nákupního cen-
tra na náměstí Osvoboditelů monitoruje 
a v případě náznaku porušování platných 
zákonů či vyhlášek upozorňuje na tuto 
skutečnost policejní autohlídku. 

V součinnosti s odbory Úřadu městské 
části Praha 16 se hledá způsob, jak znepří-
jemnit život i majitelům nebo provozovate-
lům ubytoven. Nejdůležitější je však sou-
činnost s občany, kteří mají zájem o klidné 
a bezpečné prostředí. Prosíme tedy o spo-
lupráci a zprostředkování důležitých in-
formací na bezplatné linky Městské policie 
hl. m. Prahy (156) a Policie ČR (158), které 
mají po společných jednáních se zástupci 
radotínské radnice řešení této situace jako 
současnou hlavní prioritu. 

Sociální politika a bezpečnostní...


