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Slovo starosty

SMS zprávy už
fungují naostro

Řeč je o systému vyrozumívání oby-
vatel Městské části Praha 16. Od října 
do prosince totiž proběhly první tři 
zkoušky tohoto zbrusu nového systému, 
které se tak budou z rozhodnutí pra-
covní skupiny, resp. předsedy Povodňo-
vé komise MČ Praha 16, uskutečňovat 
v pravidelném intervalu všem zaregis-
trovaným vždy první středu v měsíci.

Jedná se o ty, kteří odevzdali 
vyplněný formulář Povodňového 
plánu nemovitostí do podatelny 

Praha 16 má starostu i další členy vedení
Zastupitelé Městské části Praha 16 

vybrali na svém ustavujícím zasedání ko-
naném dne 10. listopadu nové vedení rad-
nice na funkční období 2014-2018. Sta-
rostou byl jednomyslně zvolen Mgr. Karel 
Hanzlík, který tak – stejně jako první muž 
radotínské radnice v polistopadovém ob-
dobí Ing. Jiří Holub – vstupuje do třetího 
funkčního období v řadě.

Vedle starosty zastupitelé rozhod-
li o dalších členech užšího vedení li o dalších členech užšího vedení 
městské části. I. zástupcem starosty městské části. I. zástupcem starosty městské části. I. zástupcem starosty 
byl zvolen Mgr. Miroslav Kno-byl zvolen Mgr. Miroslav Kno-byl zvolen Mgr. Miroslav Kno-
tek, II. zástupcem starosty Ing. Milan tek, II. zástupcem starosty Ing. Milan 
Bouzek a dalšími členy rady Ing. Jan 
Farník a Ing. Petr Binhack (všichni 
ODS). Složení tedy zůstalo totožné jako 
v předchozím volebním období.

Mgr. Karel Hanzlík po poděkování 
za podporu voličů i zastupitelů (kro-
mě něj, který se zdržel hlasování, mu 
všech zbývajících 14 členů ZMČ dalo 
hlas jako „staronovému“ starostovi) 

podtrhl ještě jeden důležitý 
aspekt místní pol it iky : 
„Přestože ODS dosáhla 
v komunálních volbách 
v Radotíně excelentního vý-
sledku 69,5 % hlasů a má 12 
z 15 zastupitelských man-
dátů, nadále ctíme pravidlo 
z minulého volebního ob-z minulého volebního ob-
dobí – jako předsedy obou dobí – jako předsedy obou 
výborů zastupitelstva navr-výborů zastupitelstva navr-
huji opoziční zastupitele.“huji opoziční zastupitele.“  

Zastupitelstvo MČ Praha 16 
na jeho návrh opětovně 
zvolilo předsedou Finanč-
ního výboru ZMČ Jana 
Kořínka (ČSSD), a tak je-
diným nováčkem v nejvyš-
ších orgánech je na pozici 
nově zvoleného předsedy 
Kontrolního výboru ZMČ 
Mgr. Luděk Sedlák (TOP 09). 

Vánoční dárky nejen pro seniory
Městská část Praha 16 se snaží neu-

stále zlepšovat služby pro seniory i dal-
ší potřebné spoluobčany. Posledním 
krokem je pořízení elektrického vozítka 
pro seniory z Domu s pečovatelskou 
službou v ulici K Cementárně a dvou 
defi brilátorů – ty mohou v případě 
akutní zdravotní příhody pomoci ko-
mukoli v blízkosti míst uložení.

Společným vánočním dárkem, 
který místní senioři mohou vyu-
žít, je elektrický invalidní vozík 

AMIGO RD, o jehož pořízení rozhod-
la Rada MČ Praha 16 dne 3. září, a to 
za cenu 74 tis. korun (včetně DPH) 
od fi rmy ELNAKO EU a.s. Důvodem 
nákupu tohoto stroje bylo zkvalit-
nění služeb v Domě s pečovatelskou 
službou (DPS) v ulici K Cementárně 
a usnadnění pohybu místních obyva-
tel se sníženou motorikou. Přece jen, 
dům se nachází poměrně daleko od 
centra Radotína, kde se dá pohodlně 
nakoupit, navíc cesta vede po frekven-
tované ulici K Cementárně. Senioři 
mohou přístroj použít i k vyjížďkám 
do okolí, podle výrobce by totiž měl na 
jeden dojezd ujet až 56 kilometrů při 
rychlosti do 9,5 kilometrů za hodinu.

Jde v podstatně o elektrickou troj-
kolku o hmotnosti celkem 73,7 kg, 
která se nabíjí přímo z elektrické sítě. 
Sedadlo je otočné, područky zdvihací. 
Vozítko má bezpečnostní nárazník, 
zvládá jízdu po štěrku, asfaltu, trávě, 
ale i koberci nebo PVC. Uveze až 
160 kilogramů.

Vozík předali seniorům starosta 
Mgr. Karel Hanzlík a jeho zástupce 
Mgr. Miroslav Knotek při tradičním 
předvánočním setkání, které se v DPS 
konalo v pondělí 1. prosince a jehož 
součástí byl kulturní blok hudby 

Starosta Hanzlík a jeho 
zástupce Knotek předávají 
seniorům „elektromobil“

Jednosměrka
v Radotínské
je minulostí

Díky jednání představitelů dotčených 
městských částí, pražského Magistrátu, 
Policie ČR a silničního správního úřadu 
k situaci, která vznikla po zjednosměr-
nění ulic Radotínská a Mezichuchelská, 
jež proběhlo 18. listopadu, se o více než 
týden zkrátil termín výše zmíněného 
dočasného dopravního opatření. 

Jasný další výhled pak dala navazující Jasný další výhled pak dala navazující 
schůze 4. prosince, opět svolaná radotín-schůze 4. prosince, opět svolaná radotín-
skou radnicí.

Vážení čtenáři, dostává se Vám 
do rukou poslední letošní vydání 
Novin Prahy 16, periodika pro správ-
ní obvod Prahy 16.  Tak jako každý 
rok je na místě a již zvykem popřát 
Vám všem pokud možno co nejklid-
nější zvládnutí posledních dní, které 
zbývají do konce roku, a především zbývají do konce roku, a především 
pak do nejočekávanějších vánočních pak do nejočekávanějších vánočních pak do nejočekávanějších vánočních 
svátků. Tuto tradici jménem redakční svátků. Tuto tradici jménem redakční svátků. Tuto tradici jménem redakční 
rady zachovám i dnes. Konec roku rady zachovám i dnes. Konec roku 
a s ním jedny z nejkrásnějších a nej-a s ním jedny z nejkrásnějších a nej-
poetičtějších dní celého roku jsou 
obrazně řečeno za dveřmi. Taky si ří-
káte, jak ten rok rychle utekl? Vždyť je 
to jako včera, kdy jsme sháněli vánoč-
ní dárky a dělali vánoční nákupy a už 
je to vše opět před námi. Těm z Vás, 
kteří tyto starosti máte v tuto chvíli 
již za sebou, gratuluji. Vám, kteří tuto 
starost necháváte na poslední chvíli, 
držím palce a přeji pevné nervy. Mož-
ná, že mnozí jste si čas, který zbývá do 
Vánoc, dokázali zpříjemnit návštěvou 
nějaké předvánoční akce, adventního 
koncertu či trhu s vánoční tématikou. 
Pokud jste to pojali jako rodinnou 
akci či akci, na které jste se setkali 
s přáteli, určitě to byla v hektickém 
období příjemná a milá chvíle.

Příchod adventního času a blížící 
se vánoční atmosféru nepřibrzdila ani 
ledová kalamita z počátku prosince, 
která zkomplikovala především do-
pravu a každodenní životní rytmus 
po několik dní. Přeji nám, aby to byla po několik dní. Přeji nám, aby to byla 
jediná povětrnostní i jiná komplikace, jediná povětrnostní i jiná komplikace, 
i když asi každý z nás by si přál, aby i když asi každý z nás by si přál, aby 
opět po dlouhé době byla poetičnost opět po dlouhé době byla poetičnost 
samotných Vánoc umocněna sněho-samotných Vánoc umocněna sněho-
vou nadílkou. To by především oceni-vou nadílkou. To by především oceni-
li naši nejmenší, kterým bych chtěl též li naši nejmenší, kterým bych chtěl též 
popřát, aby se splnila všechna jejich 
očekávání v podobě vánočních dárků 
pod ozdobeným stromečkem.

Ještě jednou mi dovolte, abych 
Vám a všem blízkým popřál všech-
no nejlepší, především pevné zdraví, 
jelikož to je ta nejdůležitější věc, od 
které se odvíjí další naše životní 
kroky, a případné úspěchy a spoko-
jenost. Rovněž Vám přeji osobní po-
hodu a klid, a to abychom se všichni 
dokázali radovat i ze zdánlivě 
obyčejných věcí, které považujeme 
za samozřejmost, ale ve skutečnosti 
tomu tak není. Dále hodně štěstí, 
lásky a pochopení především od lidí, 
které máte rádi. Závěrem bych chtěl 
Vám všem z „šestnáctky“ popřát co 
nejúspěšnější vstup do roku 2015.

Vážení spoluob-
čané, nedávno jsme čané, nedávno jsme 
tu měli 25. výročí tu měli 25. výročí 
konce socialismu konce socialismu 
u nás a opětovný u nás a opětovný 
nástup svobody nástup svobody 
a demokracie. Vět-a demokracie. Vět-
šina lidí to osla-šina lidí to osla-
vila či si alespoň vila či si alespoň 

s ulehčením vzpomněla, že socialismus 
je naší dávnou minulostí, ale soudě podle 
tisku, procento lidí, kteří smýšlejí opačně, tisku, procento lidí, kteří smýšlejí opačně, 
je překvapivě vysoké. Vzhledem k tomu, je překvapivě vysoké. Vzhledem k tomu, 
měřeno absolutní hodnotou, se má měřeno absolutní hodnotou, se má měřeno absolutní hodnotou, se má 
současný nezaměstnaný lépe než pilně současný nezaměstnaný lépe než pilně 
pracující člověk za socialismu, je to jaksi 
divné. Těžko věřit, že se někomu opravdu 
stýská po frontě na čerstvý chleba, po ba-
nánech v obchodech jen na státní svátky, 
zadním hovězím jen pro známé řezníků 
atd. Tak proč je tolik zklamaných? Já 
myslím, že proto, že neumíme měřit 
absolutní hodnotou, ale jen tou relativní. 
Srovnáváme se s okolím. A spoustu lidí 
to srovnání nepotěší. Neumíme srovnat 
svou přítomnost se svou minulostí, ale 
srovnáváme svou přítomnost s přítom-
ností našich sousedů, a obávám se, že 
potažmo hlavně těch, co „jsou na tom 
líp“. Závidíme, často ani nevíme co. Což 
je pravda, že náš soused, bydlící ve velké je pravda, že náš soused, bydlící ve velké 
vile, je nutně šťastnější? Co když je v ní vile, je nutně šťastnější? Co když je v ní 
sám? My jemu závidíme vilu a on nám sám? My jemu závidíme vilu a on nám 
závidí naše tři děti v malém bytě. Kolik je závidí naše tři děti v malém bytě. Kolik je 
takovýchto „závistí“?

Ať jste jakkoliv bohatí, vždy je mno-Ať jste jakkoliv bohatí, vždy je mno-
ho bohatších než vy. Ale také mnoho 
chudších. Spokojenost a pocit štěstí, to 
je vnitřní stav duše. A k němu se každý 
musí promyslet, ne se „prosrovnávat“ 
přes majetek, závist úspěchu a já nevím, 
čeho ještě. Je pravdou, že Vám s tím ni-
kdo moc nepomůže, péče o duši člověka 
je válcována péčí o jeho hmotné blaho. 
A tak paradoxně mnoho lidí s pocitem, 
že jsou hmotně chudí, nostalgicky vzpo-
mínají na dobu, kdy byli ještě mnohem 
chudší. Asi byli tehdy šťastnější. A je 
strašná škoda, že v dnešní době, která 
nabízí tolik svobody v myšlení, získávání 
informací a vzdělávání se, ať už na jaké-
koliv úrovni, neumí své štěstí najít. Je to 
proto, že jsou tak nešťastní z toho, co si 
nemohou koupit? Že si nevzpomenou 
na to, že myšlení je zadarmo, informace 
jsou levné, a tak, že na to, co opravdu 
potřebují, vlastně mají? Vážně musí být 
tolik nešťastných?

Vánoce kdysi přinášely štěstí, dnes při-
náší dárky.  Tak Vám radši přeji šťastné 
a veselé než bohatého Ježíška.



Nejčastější 
otázky

Nejčastější 
otázky

Nejčastější SMS zprávy už fungují naostro

Běžná kontrola odhalila hledanou ženu
V úterý 21. října v 14.10 hod. prováděla hlídka městské policie běžnou hlídko-V úterý 21. října v 14.10 hod. prováděla hlídka městské policie běžnou hlídko-V úterý 21. října v 14.10 hod. prováděla hlídka městské policie běžnou hlídko-V úterý 21. října v 14.10 hod. prováděla hlídka městské policie běžnou hlídko-V úterý 21. října v 14.10 hod. prováděla hlídka městské policie běžnou hlídko-V úterý 21. října v 14.10 hod. prováděla hlídka městské policie běžnou hlídko-
vou činnost v parku před hotelovým domem mezi ulicemi Vrážská a Věštínská vou činnost v parku před hotelovým domem mezi ulicemi Vrážská a Věštínská vou činnost v parku před hotelovým domem mezi ulicemi Vrážská a Věštínská vou činnost v parku před hotelovým domem mezi ulicemi Vrážská a Věštínská vou činnost v parku před hotelovým domem mezi ulicemi Vrážská a Věštínská vou činnost v parku před hotelovým domem mezi ulicemi Vrážská a Věštínská 
v Radotíně. Při kontrole a následné lustraci několika osob zdržujících se v okolí v Radotíně. Při kontrole a následné lustraci několika osob zdržujících se v okolí v Radotíně. Při kontrole a následné lustraci několika osob zdržujících se v okolí v Radotíně. Při kontrole a následné lustraci několika osob zdržujících se v okolí v Radotíně. Při kontrole a následné lustraci několika osob zdržujících se v okolí v Radotíně. Při kontrole a následné lustraci několika osob zdržujících se v okolí 
fontány na lavičkách vyšlo najevo, že jedna z osob (žena) se nachází v databázi fontány na lavičkách vyšlo najevo, že jedna z osob (žena) se nachází v databázi fontány na lavičkách vyšlo najevo, že jedna z osob (žena) se nachází v databázi fontány na lavičkách vyšlo najevo, že jedna z osob (žena) se nachází v databázi fontány na lavičkách vyšlo najevo, že jedna z osob (žena) se nachází v databázi fontány na lavičkách vyšlo najevo, že jedna z osob (žena) se nachází v databázi 
osob hledaných Policií ČR. Přivolaná autohlídka Policie ČR si na místě hledanou osob hledaných Policií ČR. Přivolaná autohlídka Policie ČR si na místě hledanou osob hledaných Policií ČR. Přivolaná autohlídka Policie ČR si na místě hledanou osob hledaných Policií ČR. Přivolaná autohlídka Policie ČR si na místě hledanou osob hledaných Policií ČR. Přivolaná autohlídka Policie ČR si na místě hledanou osob hledaných Policií ČR. Přivolaná autohlídka Policie ČR si na místě hledanou 
ženu převzala a převezla na MOP Radotín.ženu převzala a převezla na MOP Radotín.ženu převzala a převezla na MOP Radotín.ženu převzala a převezla na MOP Radotín.ženu převzala a převezla na MOP Radotín.
Nechtěl zaplatit útratu
Policejní autohlídka prověřovala v pátek 31. října ve 23.30 hod. telefonické Policejní autohlídka prověřovala v pátek 31. října ve 23.30 hod. telefonické Policejní autohlídka prověřovala v pátek 31. října ve 23.30 hod. telefonické 
oznámení kvůli hostovi, který odmítal zaplatit útratu v baru na ubytovně v ulici oznámení kvůli hostovi, který odmítal zaplatit útratu v baru na ubytovně v ulici oznámení kvůli hostovi, který odmítal zaplatit útratu v baru na ubytovně v ulici 
K Výtopně na Zbraslavi. Šlo o muže, který byl viditelně pod vlivem alkoholu K Výtopně na Zbraslavi. Šlo o muže, který byl viditelně pod vlivem alkoholu K Výtopně na Zbraslavi. Šlo o muže, který byl viditelně pod vlivem alkoholu 
a dožadoval se další sklenky. Po prokázání totožnosti muž dále odmítal s po-a dožadoval se další sklenky. Po prokázání totožnosti muž dále odmítal s po-a dožadoval se další sklenky. Po prokázání totožnosti muž dále odmítal s po-
licisty komunikovat a začal se chovat agresivně, nereagoval na pokyny hlídky licisty komunikovat a začal se chovat agresivně, nereagoval na pokyny hlídky 
a snažil se z baru odejít bez zaplacení a strážníky se od sebe pokoušel odstrčit. a snažil se z baru odejít bez zaplacení a strážníky se od sebe pokoušel odstrčit. 
Z tohoto důvodu byly proti muži použity donucovací prostředky, hmaty a chva-Z tohoto důvodu byly proti muži použity donucovací prostředky, hmaty a chva-
ty. Na místo byla přivolána autohlídka Policie ČR (MOP Radotín). U muže byla ty. Na místo byla přivolána autohlídka Policie ČR (MOP Radotín). U muže byla 
provedena orientační dechová zkouška s pozitivním výsledkem a naměřenou 
hodnotou 2,54 promile alkoholu v dechu. Na žádost Policie ČR byla přivolána 
Astra 150 (vozidlo určené k převozu opilců) a muž byl odvezen do Protialkohol-
ní záchytné stanice FN Na Bulovce.
Nalezená „kola“
O sobotním odpoledni 15. listopadu ve 14.20 hodin autohlídka MP prověřovala 
oznámení ohledně odloženého jízdního kola v ulici Na Plácku na Zbraslavi. 
Strážníci tam v křoví nalezli „odložený“ bicykl zn. Olpran Patriot modrostří-
brné barvy s odpruženou vidlicí a torzo (rám a vidlici) ještě dalšího, který měl 
sundaná kola a odštípaná lanka brzd a přehazovaček. Oba dopravní prostředky 
byly převezeny na Okrskovou služebnu městské policie do Radotína a po poskyt-
nutí součinnosti ze strany Policie ČR MOP Radotín byl Olpran Patriot vrácen 
majitelce, jíž byl nedávno odcizen.

Od 1. ledna nabývá účinnost zákon, 
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnosten-
ský zákon), ve znění pozdějších před-
pisů, a který byl publikován ve Sbírce 
zákonů pod č. 140/2014 Sb.

Touto novelou zákona mimo jiné 
dochází ke zproštění povinnosti pod-
nikatele znovu dokládat obecnímu 
živnostenskému úřadu ty listiny, které 
budou po nabytí účinnosti tohoto zá-
kona uloženy do datového úložiště živ-
nostenského rejstříku, a údaje budou 
nadále aktuální. Jedná se například 
o výpis z evidence rejstříku trestů nebo 
rovnocenný doklad, jde-li o právnic-
kou osobu se sídlem na území mimo 
ČR, čestné prohlášení o bezúhonnosti 
fyzické osoby nebo odpovědného zá-
stupce, je-li občan jiného státu než EU, 
doklad prokazující odbornou způso-
bilost podnikatele nebo odpovědného 
zástupce, doklad prokazující právní 
důvod pro užívání prostor, do nichž 
fyzická nebo právnická osoba umístila 
své sídlo, nebo do nichž je umístěna na 
území České republiky organizační 
složka závodu zahraniční osoby. 

Tyto doklady pak může využívat 
kterýkoliv obecní živnostenský úřad, 
jestliže podnikatel v budoucnu opě-
tovně ohlásí živnost nebo podá žádost 
o koncesi, příp. oznámí změnu, a pří-
slušný doklad nepozbyl platnosti. To 
platí i v případě, pokud doklad bude 
využitelný i pro jiného podnikatele 
(např. v případě doložení odborné 
způsobilosti odpovědného zástupce).

Novelou dochází k úpravě živnos-
tenského rejstříku. Živnostenský rejs-

třík je veřejným třík je veřejným 
seznamem. Mezi seznamem. Mezi 
neveřejné údaje neveřejné údaje 
pat ř í  i  nad á le pat ř í  i  nad á le 
ú d a j  o  p o k u -
tách uložených tách uložených 
živnostenskými živnostenskými 
úřady a o sankč-
ních opatřeních ních opatřeních 
uložených jinými uložených jinými 
správními orgá-
ny v souvislosti ny v souvislosti 
s podnikáním a údaj o rodném čísle 
fyzických osob zapsaných do živnos-
tenského rejstříku. Nově budou mezi 
neveřejné údaje zařazeny údaje o byd-
lišti fyzických osob na území České re-
publiky, údaje zahraničních fyzických 
osob o bydlišti na území jiného státu 
než Česká republika a údaje o místě 
pobytu zahraniční fyzické osoby na 
území České republiky. Mezi neve-
řejné údaje budou patřit i údaje po 
uplynutí 4 let ode dne, kdy podnikateli 
zanikne poslední živnostenské opráv-
nění. Rovněž uložené dokumenty do 
datového úložiště živnostenského rejs-
tříku budou součástí neveřejné části 
a nesmí být tedy zveřejňovány. Údaje 
z neveřejné části se sdělí pouze podni-
kateli, kterého se týkají, správnímu or-
gánu, který tyto údaje bude potřebovat 
pro výkon své činnosti (např. fi nanč-
nímu úřadu, České obchodní inspekci, 
ministerstvu vnitra apod.) a dále pak 
v těch případech, kdy to stanoví jiné 
právní předpisy (insolvenční zákon, 
trestní řád atd.).

Dochází též k úpravě prokazová-
ní odborné způsobilosti u vyjmenova-
ných živností, mění se i dosavadní lhůta 
pro provedení zápisu do živnostenské-
ho rejstříku a vydání výpisu z 5 kalen-
dářních dnů na 5 pracovních dnů.

Víčka pro Dominiku
Na začátku listopadu odstartovala 

další sbírka víček na pomoc jednomu 
z radotínských dětí. Sbírku pořádá 
Městská část Praha 16 ve spolupráci 
s Nadačním fondem Algo. Nejde o první 
spolupráci s tímto fondem, minulá sbír-
ka vynesla celkem 41 tisíc korun, díky 
nimž se Janko Feranec dočkal nového 
invalidního vozíku.

Tentokrát jde o Dominiku, 8letou 
slečnu, která trpí juvenilní idiopa-
tickou artrit idou (projevující se 
zánětem, bolestmi a otoky kloubů), 
v jejímž důsledku má již dnes ne-
stejnoměrně dlouhé nohy, její stav 

se bude i nadále zhoršovat. Čekají ji 
i další problémy (vážná skolióza pá-
teře). Onemocnění Dominiku trápí 
hlavně při chladném počasí a na-
máhavém pohybu. Nemůže sporto-
vat, ani se věnovat činnosti, která 
vyžaduje fyzické úsilí. Je ale statečná 
a pravidelně rehabilituje.

Život může dívce ulehčit speciální 
židle do školy a léčebný pobyt v láz-
ních. Židlička už byla zakoupena 
z výnosu sbírky (za cenu 5601 korun) 
a její předání se uskutečnilo v pondělí 
24. listopadu na půdě Základní školy 
Praha – Radotín, kterou Dominika 
navštěvuje. Za Nadační fond Algo 
se setkání zúčastnila Ing. Marti-
na Koutníková, za Městskou část 
Praha 16 starosta  Mgr. Karel Han-
zlík společně s tajemníkem úřadu 
Ing. Pavlem Jiráskem a s ředitelem 
školy Mgr. Zdeňkem Stříhavkou.

Sbírá se ale dál. Je potřeba přibližně 
dalších 15 tisíc korun na ozdravný 
pobyt. Sbírají se víčka z PET lahví (od 
mléka, džusů, šťáv, limonád, nikoliv od 
šamponů a aviváže), která se následně 
vykupují za cenu 5,50 Kč za kilogram. 
Víčka můžete nosit na sběrná místa 
označená logem „Sbírka víček pro Do-
miniku“, která najdete ve všech budo-
vách Úřadu městské části Praha 16 a na 
dalších místech uvedených na webu 
Praha16.eu (sekce Městská část – Zdra-
votnictví a sociální služby). Přispět 
však můžete i konkrétní částkou na účet 
Nadačního fondu Algo vedený u České 
spořitelny, číslo účtu je 4999042/0800, 
variabilní symbol 888. Všem, kdo po-
máhají, děkujeme!

Sběrná místa
Úřad městské části Praha 16 (Václava Balého 23/3, náměstí Osvoboditelů 21/2a,
náměstí Osvoboditelů 732 a Sídliště 1600) 
Dům s pečovatelskou službou, K Cementárně 1522/1c, Praha-Radotín
Kino Radotín, Na Výšince 875/4, Praha-Radotín
Kulturní středisko, „U Koruny“, náměstí Osvoboditelů 44/15, Praha-Radotín
Místní knihovna Radotín, Loučanská 1406/1a, Praha-Radotín
Mateřská škola Praha-Radotín (náměstí Osvoboditelů 1367, Sídliště 1100,
Býšovská 1251 a náměstí Osvoboditelů 1368) 
Školní jídelna Praha-Radotín, Loučanská 1112/3, Praha-Radotín
Zdravotnické zařízení Radotín (poliklinika), Sídliště 1100, Praha-Radotín
Algotech, s.r.o., FUTURAMA Business Park, Sokolovská 668/136, Praha 8
Atoda Telemarketing, s.r.o., Čechova 1, České Budějovice
Channel Crossings, jazyková škola, Vrážská 238, Praha-Radotín
Mateřská škola Velká Chuchle, Na Cihelně 46/17, Praha-Velká Chuchle
Radotín Fitness, Vrážská 1562/24a, Praha-Radotín
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího, U Národní galerie 472, 
Praha-Zbraslav
Základní škola Františka Kupky, Františka Kupky 350, Dobruška
Základní škola Praha-Lipence, Černošická 168, Praha-Lipence
Základní škola Vladislava Vančury, Hauptova 591, Praha-Zbraslav

Úřadu MČ Praha 16 na adrese Václava 
Balého 23/3, Praha – Radotín nebo 
elektronicky prostřednictvím datové 
schránky (datová schránka: ntsbt5z), 
př ípadně na e-mai lovou adresu
elpodatelna@praha16.eu.
Jak taková zkouška probíhá? 

Při přijetí registrace je nahlášené-
mu telefonnímu číslu doručena tzv. 
registrační SMS zpráva, u které je 
nutno zpětně potvrdit přijetí, čímž je 
potvrzeno správné zadání do systému 
vyrozumívání. Během následujících 
pravidelných zkoušek bude na re-
gistrované telefonní číslo doručena 
informační SMS zpráva o právě pro-
bíhající zkoušce spojení, jejímž cílem 
je prověřit funkčnost, resp. správnost 
zaregistrovaných kontaktů.

Formulář Povodňového plánu nemo-
vitostí, ve kterém mají možnost občané 
uvést až tři telefonní čísla pro vyro-
zumívání, obsahuje nejen kompletní 
kontaktní údaje na Povodňovou komisi 
Městské části Praha 16, ale například 
i obecné zásady chování při povodni 
nebo v případě vyhlášení evakuace.

Formulářem Povodňového plánu 
vlastníka nemovitostí se snaží radotín-
ská radnice usnadnit svým občanům 
splnění zákonné povinnosti, kterou jim 
ukládá ustanovení § 71 odst. 4 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně ně-
kterých zákonů (vodní zákon). Vlast-
níkem se v tomto případě rozumí jak 
právnická osoba, tak i fyzická osoba. 
V případě, že tuto povinnost nesplní 
občan, dopouští se tak přestupku dle 
ustanovení § 121 odst. 2 písm. a) vodní-
ho zákona a je možné mu uložit pokutu 
dle ustanovení § 121 odst. 5 písm. a) až 
do výše 100 000 Kč. V případě, že tuto 
povinnost nesplní právnická nebo pod-
nikající fyzická osoba, dopouští se pak 
správního deliktu dle ustanovení § 125f 
odst. 2 písm. a) vodního zákona a je 
možno v tomto případě uložit pokutu 
dle ustanovení § 125f odst. 5 písm. a) až 
do výše 100 000 Kč. 

V oblasti Radotína bylo záplavové 
území stanoveno vodoprávním úřa-
dem (v současné době zařazeném pod 
Odborem životního prostředí MHMP) 
doposud platným opatřením vydaným 
dne 21. srpna 2003 pod č.j.: MHMP-
118671/2003/VYS/Po/Ku. Změnu 
záplavového území může tento úřad 
stanovit na základě návrhu správce 
vodního toku, Povodí Vltavy, s. p. Pro-
zatím platí záplavové území stanovené 
výše uvedeným opatřením a je nutné 
ho respektovat se všemi právními dů-ho respektovat se všemi právními dů-
sledky, tj. i povinností mít zpracované sledky, tj. i povinností mít zpracované 
povodňové plány a provádět jejich povodňové plány a provádět jejich 
aktualizaci. Výše uvedené ustanovení aktualizaci. Výše uvedené ustanovení 

vodního zákona stále platí i pro obyva-
tele za linií protipovodňových zábran, 
vzhledem k tomu, že takto „ochráněné 
území“ je stále zákonem bráno jako zá-
plavové území. V Radotíně jde hlavně 
o oblast Na Benátkách. 

O povinnosti mít povodňový plán 
nemovitosti jsme již opakovaně ve-
řejnost informovali jak na stránkách 
Novin Prahy 16, tak i na webových 
stránkách Městské části Praha 16. Je 
až s podivem, že po nedávných zku-
šenostech z povodně, která Radotín 
potkala v červnu 2013, jen velmi malá 
část zaplavených, resp. postižených, 
má zájem mít aktuální a rychlé in-
formace přímo od „své“ Povodňové 
komise Městské části Praha 16, a nejde 
zde přehlédnout i neplnění povin-
nosti danou zákonem. 

Odevzdání vyplněného Povodňo-
vého plánu nemovitosti a zařazení 
do systému vyrozumění může být 
v případě poskytování f inanční 
pomoci ze strany Městské části 
Praha 16 v případě povodně jednou 
z podmínek pro přidělení fi nancí.
Kde formulář najít?

Formulář povodňového plánu pro 
vyplnění je možné si fyzicky v tištěné 
formě vyzvednout přímo na poda-
telně Úřadu městské části Praha 16, 
v elektronické podobě je na webových 
stránkách www.praha16.eu v sekci 
Městská část – Bezpečnost a krizové 
řízení – Krizové řízení – Povodně – Po-
vodňový plán.  

Na uvedených místech je pro již za-
registrované připraven formulář změn 
pro vyrozumění, který je vhodné 
vyplnit, pokud je třeba změnit či do-
plnit nové telefonní číslo pro zasílání 
informačních/varovných SMS zpráv. 

Je možno využít i služeb Mobilní 
radnice, která je nabízena jednak seni-
orům od 75 let, tak i handicapovaným, 
kdy pracovník Úseku krizového řízení 
a vymáhání pohledávek Kanceláře 
úřadu poradí a pomůže s vyplnění 
formuláře v místě bydliště. Službu 
mobilní radnice je možno si vyžádat 
na telefonu: 234 128 201 či na e-mailu: 
mobilniradnice@praha16.eu. 

V př ípadě ja k ých kol iv nejas-
ností ohledně Povodňového plánu 
nemovitostí se můžete obracet na 
Úsek krizového řízení a vymáhá-
ní pohledávek Kanceláře úřadu na 
telefonu 234 128 230 a na e-mailu 
krize@praha16.eu, kde vám velmi rádi 
zodpovíme případné dotazy, poradíme 
či pomůžeme s vyplněním formuláře. 
Děkujeme za spolupráci všem, kteří 
jste již odevzdali Povodňové plány své 
nemovitosti.

Nová světla
pro Výpadovou
Přibližně pět let poté, co bylo přislí-

beno rozšíření veřejného osvětlení do 
„malé“ Výpadové, tedy na příjezdovou 
cestu k bytovým domům u řeky, se letos 
podařilo tuto akci začlenit mezi inves-
tiční akce plně hrazené Městskou částí 
Praha 16.

Díky dobrému hospodaření bude 
možné ještě v tomto roce finančně 
zajistit jak vybudování nové osvětlo-
vací větve, tak i rekonstrukci chodníku 
v této ulici.

Do výběrového řízení na dodavatele 
se přihlásily čtyři fi rmy, nejnižší nabíd-
ku podala fi rma Strabag a.s. Vzhledem 
k tomu, že však v jejím rozpočtu nebyly 
započítány ceny za průzkumné a pro-
jektové práce, realizační dokumentaci, 
autorský dozor a inženýrskou činnost, 
byla fi rma ze soutěže vyloučena. Nej-
nižší kompletní nabídku (konkrétně 
1,73 mil. Kč bez DPH) podala fi rma 
MIKU, na dalších místech skončily 
Albet stavební s.r.o. a EKIS, spol. s r.o.

S vítězem byla podepsána smlouva 
25. listopadu, šest dní nato, v pondělí 
1. prosince, si fi rma převzala staveniště. 
Ukončení prací je předběžně naplánová-
no na 9. ledna 2015, vše ale bude záviset 
na klimatických podmínkách. Poklád-
ka kabelů totiž není možná, jakmile tep-
lota klesne pod 5 °C. V takovém případě 
by mohlo dojít k poškození izolací. Sice 
je případně možné použít nahřívání, to 
však práci komplikuje, proto by se mu 
fi rma ráda vyhnula.

Během výstavby by zde neměla 
být žádná výrazná dopravní opatření, 
jednosměrný provoz bude zachován, 
pouze se mírně zúží vozovka. K zasle-
pení ulice při jejím výjezdu u areálu 
Brudry by mělo dojít pouze na pár ho-
din – v době, kdy zde bude jeřáb zvedat 
panely; konkrétní termín by měl být 
ještě upřesněn.

A jaký bude výsledek? V ulici přibu-
de 10 nových světel a zároveň dojde ke 
kompletní rekonstrukci chodníku, kte-
rý je zde pouze po jedné straně. Lampy 
se rozsvítí poté, co stavba úspěšně pro-
jde kolaudací a osvětlení si převezme 
fi rma Eltodo.

Městská část Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík (ODS) – starosta
Mgr. Miroslav Knotek (ODS) – 
1. zástupce starosty
Ing. Milan Bouzek (ODS) –
2. zástupce starosty
Ing. Petr Binhack (ODS) – radní
Ing. Jan Farník (ODS) – radní 
Městská část Praha – Lipence
Michal Popek (Pro Prahu) – starosta
Ing. Miroslav Čížek (ODS) – 
zástupce starosty
JUDr. Jan Kerbach (Pro Prahu) – radní
Ing. Pavel Rulík (Pro Prahu) – radní
Ing. Blanka Stará (ODS) – radní
Městská část Praha – Lochkov
Ing. Jiří Rendl
(Sdružení Lochkov 2014) – starosta
Eva Filipová (Sdružení Lochkov 2014) – 
zástupkyně starosty
V MČ rada volena není, funguje 15členné
zastupitelstvo
Městská část Praha – Velká Chuchle
Stanislav Fresl (ODS) – starosta
Martin Šimek (TOP 09) –
1. zástupce starosty 
Ladislav Kadeřábek (Chucheláci
trochu jinak) – 2. zástupce starosty
V MČ rada volena není, funguje 
9členné zastupitelstvo
Městská část Praha – Zbraslav
Ing. Zuzana Vejvodová
(100pro Zbraslav) – starostka
Mgr. Michaela Bernardová
(100pro Zbraslav) – zástupkyně starostky
Bc. Filip Gaspar (100pro Zbraslav) –
zástupce starostky
Mgr. Zuzana Wildová
(100pro Zbraslav) – radní
Ondřej Šlocar (100pro Zbraslav) – radní

Nová vedení



Z Radotína za řeku II. – lávka
Takzvaný pontonový most, tedy provizorní lávka položená na zakotvených lodicích, která se 
vždy v zimě musela demontovat, sloužila radotínským i přespolním přes dvacet let. Dnes břehy 
spojuje lávka, která zde stojí od roku 1994, brzy by však i tu měla nahradit nová.

Pontonový most na dobové fotografii

Z tohoto pohledu je lépe vidět jednotlivé pramičky, které nesly 
samotné těleso mostu

Vojenský ponton 
sloužil ještě v létě 
roku 1994, než byla 
dokončena lávka

Na leteckém pohledu z 30. let minulého století je 
zřejmé, kudy vedla cesta přes vodu – napojovala se 
do dnešní ulice K Přívozu

Až v letech 1993–1994 se 
podařilo díky úsilí tehdejšího 
starosty ing. Jiřího Holuba 
a jeho spo lupracovníků prosadit 
a postavit současnou lávku pro 
pěší, kterou vyprojektovali 
architekti Josef Pleskot, Radek 
Lampa a statikové František 
a Martin Trčkovi; realizovaly ji 
Vojenské stavby

Další, o šedesát let mladší pohled ze vzduchu,
už s novou lávkou

Lávka, kostel a mlha nad řekou, to je pohled dnes již bytostně spojený s Radotínem

První studie příští lávky, která by měla nahradit tu současnou. Není jisté, zda lávka bude vypadat tak či podobně, projekt i peníze na stavbu 
budou v režii Hlavního města Prahy

Po dvojí prodělané povodni bylo nutné podepřít mostové těleso v místech průhybu, tato fotografie je z letošního listopadu

Starosta MČ Praha 16 Mgr. Karel Han-
zlík svolal schůzku na 18. listopadu na zá-
kladě několika desítek dotazů, připomínek, 
stížností a petic od občanů městských částí 
Praha 16 (Radotín) a Praha - Velká Chuch-
le a řady negativních poznatků a zjištěných 
dopadů z více než dvoutýdenního zkušeb-
ního provozu dopravních opatření.

Jednání přineslo krátkodobé i dlouho-
dobé závěry. Starostové městských částí 
Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík a Velká Chuchle 
Stanislav Fresl budou kontaktovat Magistrát 
hl. m. Prahy (MHMP), Odbor evidence, sprá-
vy a využití majetku, a projednají s jeho 
zástupci podání žádosti o prodloužení 
dočasného umístění (výjimky) na 
užívání křižovatky Mezichuchelská – 
Dostihová – Radotínská – Starochu-
chelská, umístěné na základě pro-
běhnuvšího kolaudačního řízení při 
dokončení stavby Mezichuchelské ulice 
v blízkosti železničního přejezdu (schůzka se 
na MHMP uskutečnila již o 2 dny později).

Další závěr, ale pro celou věc naprosto 
klíčový, směřoval k zástupcům Městské 
části Praha - Velká Chuchle. Je totiž nutné 
urychleně projednat varianty mimoúrov-
ňového křížení železniční trati (zvažovaný 
nadjezd, podjezd či tunel) a sdělit konečný 
verdikt – tedy preferovanou variantu, která 
bude prosazována v rámci výstavby želez-
ničního koridoru (investor SŽDC), resp. 
v rámci nového územního řízení.

Zástupci obou zmíněných městských 
částí si také dali jako další úkol do příští-
ho jednání zvážit jiné varianty „dočas-
ných“ dopravních opatření, jejichž vliv 
na občany obou městských částí a místní 
obslužnost bude oproti stávajícím doprav-
ním opatřením minimální.

Na navazujícím jednání konaném

Jednosměrka... 4. prosince opět na radotínské radnici pak 
obě městské části prezentovaly společný ná-
zor na několik krátkodobých i dlouhodobých 
opatření, která by měla situaci u přejezdu vý-
razně zlepšit, resp. zvýšit bezpečnost provozu 
na něm i v přilehlé křižovatce. Pro snížení 
zátěže by měla být osazena jednosměrka, nic-
méně pouze v krátkém úseku Dostihové ulice 
od problémové křižovatky směrem k místní 
radnici (ul. Starolázeňská); díky tomu ubyde 
jedno rameno dopravního provozu.

Dalším opatřením má být osazení 
„cityblocků“, resp. jiné zábrany mezi jízd-
ními pruhy při příjezdu ke křižovatce po 
Radotínské a Mezichuchelské. Díky tomu 
se má minimalizovat nebezpečné porušo-
vání předpisů a jízda v protisměru těch, 

kterým čekání u závor přijde dlouhé 
a snaží se kolonu předjet.

Z hlediska delšího výhledu se 
projednávala možnost reorgani-
zace autobusových linek v oblasti 
tak, aby přes nebezpečný přejezd 

projíždělo co nejméně linek – 244 
by tak již nemusela zajíždět v obou smě-

rech do centra Velké Chuchle a naopak 
místní linka 172 by mohla vést z lokality 
Na Hvězdárně centrem Velké Chuchle 
a dále pokračovat až na Smíchovské ná-
draží, jak tomu bylo dřív. Díky tomu by 
odpadlo zejména nebezpečné odbočování 
autobusu po průjezdu přejezdem doprava 
do Radotínské.

Všechny výše uvedené teze jsou však ná-
vrhy, které musí projít schválením na obou 
městských částech i přes příslušné orgány 
státní správy, Policii ČR a ROPID, dají se 
však realizovat ve výhledu týdnů až mě-
síců. Stěžejním zůstává výstavba železnič-
ního koridoru a konečné rozhodnutí, zda 
bude zrušený přejezd nahrazen nadjezdem, 
nebo podjezdem (tunelem). Na každý pád 
se však jednosměrka do Radotínské ulice 
již nevrátí.

vy a využití majetku, a projednají s jeho 
zástupci podání žádosti o prodloužení 
dočasného umístění (výjimky) na 
užívání křižovatky Mezichuchelská – 
Dostihová – Radotínská – Starochu-
chelská, umístěné na základě pro-

při 
dokončení stavby Mezichuchelské ulice 

(schůzka se 

vání předpisů a jízda v protisměru těch, 
kterým čekání u závor přijde dlouhé 

a snaží se kolonu předjet.

projednávala možnost reorgani-
zace autobusových linek v oblasti 
tak, aby přes nebezpečný přejezd 

projíždělo co nejméně linek – 244 
by tak již nemusela zajíždět v obou smě-

První ostrá zkouška tentních pracovníků a rozhodl o po-
sledních úpravách. Plán letos nepočítá 
(ve srovnání s loňskem) s žádnou revo-
lucí, dílčích změn je však řada.

Mění se například systém údržby 
autobusových zastávek a některých 
dalších úseků chodníků: Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) 
neměla pro letošní rok dostatek kapa-
cit (resp. fi nančních prostředků), a tak 
řada míst přešla do povinností Tech-
nických služeb Praha – Radotín (TS), 
příspěvkové organizace Městské části 
Praha 16. V konečném výsledku by ale 
občané neměli změnu poznat.

Změny zaznamenaly také očíslo-
vané nádoby s posypovým materiá-
lem rozmístěné po území Radotína 
a sloužící TS i místním občanům, 
kteří jsou ochotni podat pomocnou 
ruku. Letos jich je již 33 a některé 
jsou umístěny jinde než vloni – blíže 
svažitým chodníkům a schodištím či 
jinak problematickým místům (např. 
ve Slinkové ulici).   

Ostatní se prakticky nemění, stejně 
jako v minulých letech jsou v Rado-
tíně dva rozdílné typy komunikací. 
O ty hlavní silniční tahy, tedy páteřní 
komunikace (všechny silnice II. třídy 
a dále například ulice Vrážská, Přeš-
tínská či Na Cikánce), se stará pražská 
TSK, pro niž práce zajišťuje subdoda-
vatelsky soukromá fi rma PROSTOR 
a.s. Závady ve sjízdnosti se telefonicky 
hlásí na dispečink TSK: 224 231 856.  

Městská část Praha 16 zajišťuje úklid 
místních komunikací, včetně například 
trasy autobusu 245 na Lahovské, pro-

Zimní údržba komunikací v Radotíně 
zůstává oproti předchozí sezoně bez vět-
ších změn. Přesto je řada novinek: jiní 
správci konkrétních úseků, více nádob 
s posypem v ulicích a rovněž možnost 
sledovat až 5 vozidel v akci on-line!

Počasí si s lidmi pěkně pohrálo: po 
řadě sychravých dnů s ocelově šedou 
oblohou bez slunce se 1. prosince 
spustil hned ráno déšť, který trval celý 
den, a se snižující se teplotou pod bod 
mrazu se na stromech, informačních 
tabulích, sklech oken, ale samozřejmě 
i na silnicích měnil v led. Přes řadu 
dopravních nehod, zvláště nepřiprave-
ných řidičů na letních pneumatikách, 
se však dá říci, že silničáři první zá-
těžovou zkoušku nové zimní sezóny 
zvládli. Jiná situace však byla na 
kolejích – led na trolejích na několik 
dnů vyřadil z provozu vlaky a mnohé 
tramvaje – v Praze dokonce poprvé 
v historii v úterý 2. prosince ráno ne-
vyjela jediná tramvaj a Praha musela 
posílit provoz metra a nasadit desítky 
náhradních autobusů.  

V Radotíně bylo na ulicích vše 
zvládnuto díky pražským i místním 
posypovým vozům na jedničku, ra-
dotínské multikáry jezdily během dne 
i v noci a opakovaně sypaly sůl na 
všech důležitých ulicích a ve svažitém 
terénu Lahovské a Viniček. To vše díky 
plánu zimní údržby, který byl připravo-
ván již od léta a fi nalizován začátkem 
listopadu, kdy se pod vedením starosty 
Mgr. Karla Hanzlíka sešel tým kompe-

střednictvím svých TS. Jako v předcho-
zí zimě pět pracovníků TS při sněhové 
nadílce či náledí vyráží do ulic již ve 
4 hodiny ráno. Ostatní zaměstnanci TS, 
jejichž stav je na toto období posílen, se 
k nim přidají nejpozději v 7.00 hod. 
I zde je zřízena nepřetržitá služba, dis-
pečink TS: 603 212 287.

Pokud se budou opakovat záplavy 
sněhu ze zim 2009/2010 a 2010/2011, je 
i letos vytipováno několik vhodných 
míst, kde bude ukládán odhrnutý 
sníh, aniž by překážel na chodnících 
či na silnicích.

V digitalizované mapě, zveřejněné 
na webových stránkách Praha16.eu i na 
úřední desce v ulici Václava Balého, je 
zobrazen podrobný plán úklidu vozo-
vek i chodníků včetně toho, v jakém 
pořadí a sledu jsou místa uklízena.

Již třetí sezónu nabízí radotínská 
radnice on-line sledování vozidel 
zimní údržby. Letos je tradiční trojice 
(dvě multikáry a chodníkový stroj) 
doplněna ještě sledováním nových 
čisticích vozů (Johnson, Kärcher) – to 
pro případ, že teploty budou příznivé 
a vedoucí TS rozhodne o průběž-
ném čištění ulic od posypového 
materiálu a nepořádku. Na adrese 
http://vozidla.praha16.eu se tak le-
tos každý občan může kdykoli celou 
zimu podívat na to, kde se právě pro-
vádí zimní údržba strojově, a dokon-
ce i to, kde byla prováděna v uplynu-
lých hodinách (v mapě je zakreslena 
stopa za všemi vozy), případně kde 
při teplotách výše nad nulou probíhá 
očista ulic.

Pontonový most na dobové fotografii

Na navazujícím jednání konaném
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svými paprsky. Hra probíhá od pod-
zimu až do června 2015 a každé dva 
týdny přibývá jedna skrýš navíc, takže 
i ten, kdo už hledat začal, může stále 
pokračovat.

a zpěvu. Jak vozítko, tak i vánoční 
akce jako celek byly seniory přivítány
s nadšením a někteří se po skončení 
programu hned posadili za „volant“ 
nového pomocníka.   

Radotínská radnice dále zakoupila 
dva lékařské přístroje, které slouží 
k defi brilaci pacienta při náhlé srdeční 
zástavě a mohou tak zachránit lidský 
život. Ty byly předány 10. listopadu do 
výše zmíněného DPS a do sportovní 
haly v ulici U Starého stadionu. 

Jde o bifázické defi brilátory AED 
Plus, které byly dodány fi rmou ZOLL 
za celkovou cenu 96 tis. Kč (vč. DPH). 
Místa, kde budou přístroje využívány, 
nejsou vybrána náhodně. V domě s pe-
čovatelskou službou v ulici K Cemen-

Vánoční dárky nejen pro seniory
tárně bydlí starší lidé, u nichž se dají 
problémy se srdcem očekávat, defi bri-
látor tam tedy bude uložen stále. Druhý 
přístroj bude vždy přibližně od června 
do září využíván na koupacím biotopu, 
po zbytek sezóny ve sportovní hale. 

Podle výrobce nejde „jen“ o defi-
brilátor, ale prakticky o celý resu-
scitační systém. Při první pomoci 
totiž zachránce zvukově navádí a dává 
jasné a klidné pokyny v češtině (kdy 
zmáčknout výboj, kdy masírovat, zda 
masáž probíhá ve správném tempu 
a za správného tlaku). Záchranářský 
personál pak po příjezdu nemusí za-
čínat „od nuly“, záznam z resuscitační 
akce se ukládá s časem, datem, EKG 
křivkou a dobou trvání výboje, včet-
ně dalších nezbytných informací do 

so waru – záznamu. 
Pokud tedy člověk upadne 

do bezvědomí a dojde k zásta-
vě dechu, uloží se do polohy 
na zádech, provede se první 
pomoc (kontrola ústní dutiny, 
záklon) a začneme masáží srd-
ce. „Pokud víme, jak používat 
defi brilátor, a umíme jej ovlá-
dat, můžeme člověku zachrá-
nit život,“ dodala Bc. Ivana 
Krásná, vedoucí Pečovatelské 
služby Praha – Radotín.

A bude jich hodně. I zvonků a zvo-
nečků. Zase totiž přijede Pražská mo-
bilní zvonohra.

 Do Radotína i do Velké Chuchle 
zase po roce přijede Zvony i zvonky 

tlukotem svých srdcí potěší v čas vá-tlukotem svých srdcí potěší v čas vá-
nočních svátků každého, kdo si najde 
chvilku (a dostatečně teplé oblečení), 
aby si je přišel poslechnout.

Takže kdy a kam zamířit za zvony?
V Lochkově již byly (a doufejme, že 

bily krásně, v době, kdy se dokončovaly 
noviny, šlo o akci budoucí), a to v sobo-
tu 13. prosince.

26. prosince od 11.00 hodin je 
uslyšíte ve Velké Chuchli v areálu K8, 
Kazínská 8.

26. prosince od 16.00 hodin mů-
žete zamířit do Radotína na náměstí 
Sv. Petra a Pavla.

Na obou místech zahraje carillonér 
Radek Rejšek.
Tradiční ohňostroj v netradiční čas

Ano, ještě jednu pozvánku na druhý 
svátek vánoční má připravenu Měst-
ská část Praha 16 pro místní i přes-
polní: všechny zve hned po skončení 
zvoněného koncertu na ohňostroj 
u lávky přes Berounku. Letos tedy 
přijde společně s tmou, tudíž ho mají 
šanci vidět i děti!

Zazní zvony

Chcete si přijít pro Betlémské 
světlo? Nepůjdete nijak daleko – jen 
k dalším lidem, k těm, kteří ho chtěli 
ostatním přivézt.

Konkrétně do Radotína doputují 
v úterý 23. prosince. Pro Betlémské 
světlo si do kostela sv. Petra a Pavla 
můžete v tento den přijít od 16.00 do 
18.00 hodin. Světlo si budete moct 

odnést domů, jen nezapomeňte vzít 
s sebou lucerničku se svíčkou. Čekat 
na všechny bude nejen světlo, ale i živý 
betlém a stejně živá hudba.

Betlémské světlo 
v Radotíně

Zpráva pro všechny, kdo si 
chtějí zapsat vrchol

radotínské plesové sezóny 
do kalendáře:

Jubilejní XX. Radotínský bál
se uskuteční

v pátek 6. února 2015 –
jako vždy v sokolovně.

Co takhle dát pod stromeček pořádný 
kulturní zážitek? Radotínská Koruna jich 
nabízí hned několik:

Nejprve jeden koncert, který se usku-
teční 9. ledna od 19.00 hodin, hrát bude 
ABRAXAS!

Milí teenageři, udělejte radost svým rodi-
čům a kupte jim pod stromeček vstupenky 
na legendární kapelu. Abraxas je česká rock-
ová skupina vzniklá v roce 1976 na troskách 
pražské skupiny Abraam. 9. ledna zahraje 
v Koruně ve složení: Slávek Janda, Miroslav 
Imrich, David Růžička a Ivan Doležálek.

A ještě jednou hudba, tedy spíše 
HUDBA - 23. ledna od 19.00 hodin bude 
v Koruně vystupovat Štěpán Markovič.

Věhlasný český muzikant, skladatel a peda-
gog začal se saxofonem až v 15. letech, uchvá-

til ho popis v knihách Josefa Škvoreckého. 
Od samého počátku byl v kontaktu s vynika-
jícími hudebníky (Jiří Hrubeš, Michal Pavlí-
ček aj.) Založil jazz combo ESP (Extra Sensual 
Perception - Mimosmyslové vnímání, dle alba 
Milese Davise). Kooperoval s řadou celebrit 
(Laco Deczi, Emil Viklický, Laco Tropp atd.). 
Dnes koncertuje s jazzovými kapelami, se svý-
mi nadějnými studenty a s funky jazzovým 
projektem Štěpán Markovič + Gipsy Groove.

A mezitím tu bude jedno divadlo – di-
vadelní skupina Rachtámiblatník přiveze 
15. ledna na 19.00 hodin dárek vhodný 
opravdu pro všechny: Vše o ženách. Budou 
tu tři herečky, pět příběhů a k tomu patnáct 
osudů, které se vzájemně prolínají. Bude tu 
komedie o mužském pohledu na ženský svět 
v režii Antonise Arabadzise.

Tip na kulturní dárek (nebo vlastní zážitek)

Tradiční setkání pro radotínské seni-
ory a seniorky se v posledním čtvrtletí 
roku vždy nese v duchu Vánoc. Jinak 
tomu nebylo ani letos, jen děti ze školky 
myslely hlavně na Mikuláše – a tak tu 
byly za čertíky.

Jejich vystoupení a hlavně zpěv dojaly 
nejednoho. Navíc pro všechny připravi-
ly dárečky, které se hned po vystoupení 
rozdávaly (je trochu smutné, že pár 
babiček raději prohlásilo, že byly zlobivé, 
vždyť je to snad jen z papíru – jejich re-
akce dárce hodně zabolela).

Naopak se ale našlo několik dalších, 
které se druhý den vypravily do Koru-
ny ještě jednou – poděkovat za krásný 
zážitek, za to, jak jim děti zahřály duši 
i jak moc se jim líbilo vystoupení sku-
piny Fotr a kolektiv. Ti hráli známé 
i pozapomenuté písničky Jaroslava 
Ježka a hráli je dobře. 

Přijít samozřejmě nezapomněl ani 
radotínský starosta Karel Hanzlík, 
spolu se svým zástupcem Miroslavem 

Knotkem všechny jednotlivě obešel, 
aby jim popřál hezké svátky a přidal 
podkovičku pro štěstí do roku příštího.

A pak už se jen poslouchala hudba 
a povídalo při čaji či kávě a vánočce.

Předvánoční čaj

Mikulášské kulturní dárky pro děti i do-
spělé se nadělovaly v sobotu 6. prosince.

Mikuláš anděl i čert z DS Gau-
dium nadělil hodným dětem nejen 
pohádku a plné punčochy, ale také 
mikuláško-čertovskou tvůrčí dílničku 
pod vedením Vlasty Pilařové.

 Večer se pak nadělovalo dospělým: 
Diváckým hitem letošního festivalu 
Jiráskův Hronov 2014 a dá se říci 
i vrcholem letošních programů v KS 
U Koruny se stala hudební inscenace – 
autorský kus Il Congelatore (Zmrazo-
vač) Kočovného divadla Ad Hoc. 

„Současnou, klasickou satirickou 
operu“ stvořil Jan Duchek. Jeho ma-
fi ánsko-zmrzlinářská historka je však 
jen podkladem pro operní parodii 
tvořenou nově otextovanými největší-
mi operními hity. 

V příběhu mafi ánů z časů americké 
prohibice (velmi podobným mafi á-
nům dnešním) tvůrci nazpívali neuvě-
řitelný výběr top árií, sborů, ansámblů 
i hlášek ze světových i domácích oper. 
Jan Duchek mistrně přepsal do češtiny 
italsky i francouzsky znějící texty árií, 

při nichž slzí smíchy nejen opery-
milovní diváci. Poprvé tuto skvělou 
„operu mafi u“ mohli radotínští diváci 

vidět v březnu na Pražské přehlídce 
amatérského divadla, kdy obří úspěch 
i dobytí Jiráskova Hronova proro-
kovala jak porota přehlídky, tak i tři 
kulturistky ze tří. 

Mladí a nadšení divadelníci nejen, 
že příliš nevěřili, ale měli v plánu právě 
v době Hronova svůj již tradiční tábor 
pro děti. Nakonec stihli jak tábor, na kte-
rém vznikl úžasný muzikál, kde na pódiu 
vizovického kulturního domu doslova 
řádilo na 100 tanečně, hudebně a divadel-

ně zapálených dětí, ale i Jiráskův Hronov. 
Zde si divadlo AD Hoc okamžitě získalo 
fanklub napříč celou republikou i napříč 

divadelními kritiky a kritičkami 
a získalo pozvání na vystupování 
po celé republice i v zahraničí.

Co je TO, co dělá tento kus 
Zmrazovače tak úspěšným? Co 
v tom ještě je, kromě skvěle na-
psaného scénáře, skvělé chore-
ografi e, režie, scény, krásných 
árií, skvělé opravdu živé hudby, 
vtipů, gagů? 

„Pokaždé jsme znovu a znovu 
překvapení reakcemi publika,“ 

říká po představení autor libreta Jan 
Duchek. „Pořád čekáme, kdy někdo 
přijde a vynadá nám, že si z opery dělá-
me legraci,“ říkají další. Ano, dělají si me legraci,“ říkají další. Ano, dělají si me legraci,“
legraci ze všeho, ale s úctou, pokorou 
a láskou. Z celé party z jeviště na divá-
ky až poslední řadě doslova srší nadše-
ní, radost, energie, ale i obrovský DAR 
celého souboru – umět BÝT na jevišti 
(ač jde o právníky, lékaře, grafi ky…). 

To divadlo je prostě fenomén!

Čerti, Mikuláš i skvělá opera mafi a v Koruně

Geocaching… Co a k čemu to vůbec je? 
Říkala jsem si, když jsem kdysi pobaveně 
naslouchala kamarádovi, který mi nad-
šeně líčil, jak hodinu bloumal kolem ne-
dalekého kostela a hledal jakousi pochyb-
nou, navíc dobře schovanou, krabičku.

Chvíli jsem ještě přemýšlela nad 
jeho, z mého tehdejšího pohledu, 
naprosto nesmyslným a nepocho-
pitelným způsobem chování, a pak 
jsem celou věc pustila z hlavy. Jenže 
jak praví moudré přísloví, odříkaného 
největší krajíc… 

Když jsem se pak o pár let později 
přistihla, že se brodím průzračným, 
ale strašně ledovým potokem jen proto, 
abych s dětmi vylovila jednu ‚podvodní‘ 
schránku, v duchu jsem onomu dávné-
mu kamarádovi poděkovala a přiznala 
si, že tahle hra rozhodně není nudná.

Postupem času jsme si odkrýváním 
utajených ‚pokladů‘ začali zpestřovat 
všechny výlety, procházky, i cesty do 

zahraničí a děti byly nadšené.
Letos na podzim mě napadl nový 

nápad: Co takhle zorganizovat u nás 
v obci něco podobného?

A tak se objevil Lipoň. Lipoň je ta-
jemný stěhovavý strom, který se vysky-
tuje výhradně v Lipencích a přilehlém 
okolí. Na podzim se jeho listy zbarvují 
duhovými barvami a díky občasným 
poryvům větru jsou rozeseté po růz-
ných zákoutích naší rozlehlé obce. Najít 
je není těžké, stačí se podívat na we-
bové stránky www.lipence.net/lipon, 
přečíst si pravidla hry, vytisknout hrací 
kartu a opsat jednotlivé GPS souřad-
nice. A pak hurá ven, do přírody – na 
známá, méně známá a někdy i úplně 
neznámá místa, o kterých člověk doteď 
neměl často ani nejmenší tušení. Reliéf 
krajiny kolem Lipenců je skutečně pes-
trý a poskytuje nepřeberné množství 
příležitostí, kam razítka s barevnými 
lístky ukrýt. A že se vám do nevlídného 
podzimního podmračeného počasí teď 
nechce? Nevadí, zkuste to tedy třeba 
na jaře, až sluníčko zase vše prohřeje 

Po stopách Liponě

Že se blíží Vánoce, toho si opravdu 
nelze nevšimnout, reklamní masáž na 
to nedá zapomenout ani na chvilku. Ale 
kdo si opravdu je vědom toho, že je tu čas 
adventu?

To je již jiná, že? Komu se podaří 
zastavit se, nadechnout – a třeba se 
zaposlouchat do hudby… 
Jaroslav Březina otevřel advent:

Hned první z předvánočních koncer-
tů pořádaných Městskou částí Praha 16 
přinesl naprosto úžasný zážitek. Sólista 

Národního divadla Jaroslav Březina spo-
lu s klavíristou, profesorem Šarounem, 
vybrali repertoár, který vzal za srdce.

Krom dvojí verze Ave Maria při-
tom nešlo přímo o písně s vánoční 
tematikou, ale naladit dokázaly skvěle. 
Lví podíl na tom samozřejmě mělo 
dokonale profesionální a zároveň 
procítěné podání obou hudebníků. 
Nelehké party z děl J. S. Bacha, G. F. 
Händela, Ch. Gounoda a především F. 
Schuberta zvládl Jaroslav Březina tak, 
že mnohým stály slzy v očích.
Markéta Mátlová a její host Pavel 
Větrovec:

Od klasiky k jazzu je to stále jen 
a jen hudba. A když to s ní někdo umí, 
jako tihle dva, je z toho nezapomenu-
telný zážitek.
Rybova Česká mše vánoční:

„Rybovka“ se hraje na mnoha 
místech, v Radotíně je doma v kostele 
sv. Petra a Pavla, kde ji zpívá smíšený 
pěvecký sbor SUDOP spolu s orchest-
rem učitelů ZUŠ Klementa Slavického. 

Tentokrát ji hráli o třetí adventní ne-
děli, a tudíž se s novinami minuli. Ale 
určitě se neminuli s posluchači, kteří 
za nimi míří rok co rok.

Kdo se ještě nestihl správně naladit, 
má poslední šanci, o čtvrté adventní 
neděli zahraje v Koruně Štěpán Rak.
Jeho vánoční kytarové rozjímání jsou 
ty správné dveře do samotných vánoč-
ních svátků.

Adventní hudební zastavení



Odvykání kouření
až 90% úspěšnost

Závislosti: alkohol, drogy, léky
Telefonické objednávky

604 207 771
224 214 617

TRUHLÁŘSTVÍ
Plovoucí podlahy, skříně na míru,

ploty, pergoly, chatky,
drobné truhlářské práce

husaktruhlar@seznam.cz   
tel. 720 571 501
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 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

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

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

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

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00
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MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

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

mobil: 604 404 907
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J + J
NÁJEMNÍKOVI

s.r.o.
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dámská
a pánská

móda 

především
od českých

výrobcůNOVĚ OTEVŘENÝ TEXTIL

Náměstí osvoboditelů 69, 153 00 Praha 16 - Radotín, tel.: 257 810 521

halenky
tuniky
košile

spodní prádlo 
kabelky

Oděvy
od velikosti

S po XL

INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,

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

153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868
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KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SLUŽBY
pro malé a střední obchodní korporace

garance odpovědnosti a zkušenosti
příjemné ceny

ing. Radana Buzková, Praha 5 - Lipence
tel.: 732 884 522

buzkovaradka@seznam.cz

PODLAHY  EIPE
Laminátové plovoucí podlahy
Dřevěné plovoucí podlahy
Masivní dřevěné podlahy

Terasy
PVC  Koberce Vinyl

Renovace podlah
Technické poradenství

paveleisman@seznam.cz

Tel: 721 414 479
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DOPRAVA: PÍSKU              ODVOZ: SUTĚ

                    

KONTEJNERY TÁBORSKÝ    

            ŠTĚRKU
          BETONU                   

ZEMINY
MONTÁŽNÍ PLOŠINA S JEŘÁBEM V JEDNOM

(DOSAH AŽ 32 m, A MAX. NOSNOST JEŘÁBU 2 000 Kg)

MARTIN TÁBORSKÝ
tel.: 603 285 083

web: autodopravaradotin.cz

KOS Garden
Netradiční dárek:

Kurz:
Architektem své zahrady

Studie zahrady
Zahradní návrh

Celoroční láskyplná péče o zahradu

Zahrada opravdu pro vás
www.kosgarden.cz

tel. 777 222 038

NAUČILI JSTE SE, Jak MLUVIT......,
ALE NAUČILI JSTE SE JAK KOMUNIKOVAT?

Kurz Komunikací k úspěchům poskytuje
18 přesných dovedností a právě ty

jsou klíčem i úspěchu v každém snažení.

Zapište se na
tel. 606 705 395

nebo www.dianetika.cz
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Vychází 15.12.2014. 
Náklad 10 000 výtisků. 

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

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 16.1.2015.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 5.1.2015. Distribuce do všech poš-

tovních schránek ve správním obvodu 
zajištěna prostřednictvím České pošty s.p. 
Za obsahovou a věcnou správnost od-
povídají autoři.  Nevyžádané rukopisy 

a fotografie se nevracejí. 

Informační měsíční periodikum pro 

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

777 171 206
Petr Kučeratel:tel:

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací
• jiné zednické práce

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací
• jiné zednické práce

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních pracímožnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací

Skylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS LinkSkylink, CS Link..

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

WWW.ANTENY-HORSKY.CZ
ANTENY.HORSKY@ 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

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

ODVOZ  A  LIKVIDACE FEKÁLIÍ
auto MAN 9,5m3 / auto MAN 5m3  terénní 4x4

AUTODOPRAVA-KONTEJNERY 
LIKVIDACE STAVEBNÍHO ODPADU,
DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

Objednávky Po - Pá:
606 50 80 15        6,30 – 15,00
257 91 17 32        6,30 – 15,00

www.garbine.cz           e-mail: garbine@volny.cz

!!! Vyklízení - Stěhování !!!

Vyklízení bytů,
sklepů, pozůstalostí.

Odvoz starého
nábytku k likvidaci.

Stěhování všeho druhu.

Odvoz nepotřebných
věcí k likvidaci.

Telefon: 773 484 056

•

•
•

Malířské práce
Nabízím malování,

štuky, stěrky, lakování
tel.606 227 390

jsaifrt@seznam.cz

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz

Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba

technologie pro příjem
televizního a satelitního 

signálu.

TELEVIZNÍ
ANTÉNY



Kino Radotín, Na Výšince 875/4, telefon: 257 910 322
e-mail: kinoradotin@email.cz, www.praha16.eu/kino

16. 12. 17.00 HOBIT: Bitva pěti armád   Nový Zéland/USA   3D 150 Kč
  Velkolepé zakončení hobití ságy – Martin Freeman, Richard Armitage

20.00 Příběh Marie   Francie 110 Kč
Životní příběh dívky, která se naučila normálně žít, ač byla od 
narození hluchá a slepá – Isabelle Carré

17. 12. 17.30 Jak jsme hráli čáru   ČR 110 Kč
  Slovenský návrat do 60. let vypráví o malém Petrovi, jehož rodiče 
  emigrovali do Rakouska a on vyrůstá u prarodičů – Milan Lasica

20.00 HOBIT: Bitva pěti armád   Nový Zéland/USA   3D 150 Kč
18. 12. 17.30 Sněhová královna   Rusko   3D 130 Kč

Sněhová královna uvalí na zemi kletbu a všude zavládne nekonečná zima
20.00 Příběh Marie   Francie 110 Kč

19. 12. 17.30 Sněhová královna   Rusko   3D 130 Kč
20.00 Get on up: Příběh Jamese Browna   USA 110 Kč

  Film je nejen silným životním příběhem, ale zároveň si ho lze užít jako
  koncert napěchovaný jeho největšími peckami – Chadwick Boseman
20. 12. 14.45 Česká Filharmonie, Rudolfi num – Dvořákova síň   ČR 250 Kč
  přímý přenos – Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční, Slovanské tance

19.00 HOBIT: Bitva pěti armád   Nový Zéland/USA 120 Kč

OD 20. 12. 2014 DO 5. 1. 2015 KINO NEHRAJE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ

 6.  1. 17.30 Sněhová královna   Rusko   3D 130 Kč
20.00 Modelky  s. r. o.   ČR 90 Kč

  Dvě někdejší kamarádky, ale už 40 let nesmiřitelné rivalky, ikony čes-
  kého módního světa si neustále vjíždějí do vlasů a dělají si naschvály
  7.  1. 17.30 Burácení   ČR 110 Kč

Drama založené na pravdivé události, která se stala v roce 2004 a která
završila sérii příběhů, jež autor scénáře sledoval v médiích už řadu let

20.00 Saint Laurent Francie 110 Kč
Radosti i trápení muže, který chtěl být nejlepším své generace, zavést
módu do ulic a obléknout moderní ženu ve světě   – Gaspard Ulliel

  8.  1. 17.30 Sedmý syn   GB/USA   3D 140 Kč
Jedině sedmý syn sedmého syna může zastavit zlo, které se chystá 
ovládnout království – Sam Clafl in, Jeff  Bridges

20.00 Raluca   ČR 100 Kč
  Bývalý polda si některé věci ze své minulosti nechce připomínat.
  Ale připomenou mu je jiní… Jan Dolanský, David Novotný
  9.  1. 17.30 Paddington   GB/Francie 120 Kč

Není to obyčejný medvídek. Pochází z temného Peru, nosí červený
klobouk a víc než cokoliv jiného miluje marmeládové sendviče

20.00 Exodus: Bohové a králové   GB/USA 110 Kč
Mojžíš se postaví na odpor nevlastnímu bratrovi, egyptskému faraonovi
Ramsesovi a přiměje 600 tisíc otroků, aby utekli z Egypta před útrapami

10. 1. 17.30 Noc v muzeu: Tajemství hrobky   USANoc v muzeu: Tajemství hrobky   USANoc v muzeu: Tajemství hrobky 110 Kč
  Hlídač muzea Larry seznámí naše oblíbené hrdiny s novými postavami
                  a zároveň se vydá na dobrodružnou cestu, aby zachránil důležité kouzlo
20.00 LANG LANG záznam z londýnské Royal Albert Hall (viz str. 8)   200 Kč

13. 1. 17.30 Včelka Mája   SRN/Rakousko   3D 110 Kč
Práce, úsilí a med – život včel je v podstatě dost jednotvárný a předem
daný..., ale ne pro malou včelku Máju

20.00 Velkolepé muzeum   Rakousko 90 Kč
Neobyčejný pohled do zákulisí jedné z největších a nejdůležitějších
světoznámých kulturních institucí, vídeňského Muzea dějin umění

14. 1. 17.30 Sain Laurent   Francie 110 Kč
20.00 Šťastná   ČR 90 Kč

  Viktorie odjíždí do Prahy, splnit si sen, studovat herectví. Co vše je
  ochotna udělat pro úspěch? Andrea Daňková, David Kraus
15. 1. 17.30 Hodinový manžel   ČR 110 Kč

Čtyři přátelé, vášnivý hráči vodního póla, společně provozují bazén.
Ten jim jednoho dne vypustí hygiena a oni se tak ocitnou na dně

20.00 S láskou, Rosie   GB/SRN 110 Kč
Film vznikl podle knihy „Kde končí duha“ Cecelie Ahernové, autorky
řady bestsellerů, například P.S. Miluji tě – Lily Collins, Sam Clafl in

16. 1. 17.30 Paddington   GB 120 Kč
              20.00 Noc v muzeu: Tajemství hrobky   USANoc v muzeu: Tajemství hrobky   USANoc v muzeu: Tajemství hrobky 110 Kč
17. 1. 17.30 Exodus: Bohové a králové   GB/USA   3D 140 Kč

20.00 Hodinový manžel   ČR 110 Kč

Dětská představení:
20. 12.  V tento den není představení pro děti vzhledem k přímému přenosu.
10.   1. 15.30 Paddington   GB 120 Kč
17.   1. 16.00 Sněhová královna   RUS   110 Kč

Baby bio – pro rodiče na mateřské dovolené
17. 12.  10.00 Andělé všedního dne   ČR 60 Kč

Jan Guillou – Norský dandy
Druhý díl série Velké století o geniálním 
mladém inženýrovi a vynikajícím malíři 
Sverrem Lauritzenovi a jeho první lásce, 
britském studentovi inženýrství lordu 
Albertu Manninghamovi se točí okolo 

světa výtvarného umění, který byl 
rovněž ovlivněn představou, že po roce 
1900 přijde století míru. Nikdo nemohl 

předvídat temné, hrozivé mraky na 
obzoru. Albertův a Sverreho nevinný svět 

krásy a umění brzy musí čelit změnám, 
které s sebou přináší první světová válka.

nakladatelství Host

Kateřina Janouchová – Tygří žena
Nový román švédské autorky českého 

původu je čtvrtou částí románové série 
s porodní asistentkou Cecilií v hlavní 
roli. Stejně tak jako předešlé tři díly 

(Podváděná, Sesterstvo a Nalezenec).
nakladatelství Mladá fronta

Hana Parkánová-Whitton – Kingston? 
Přece nalevo od Oxfordu

Autobiografi cky laděná próza o osudech 
Češky a jejího anglického manžela, 

kteří se před několika lety přestěhovali 
do malebné vísky Kingston nedaleko 

Oxfordu. Nyní se již mohou oba počítat 
téměř ke starousedlíkům. To ovšem ani

v nejmenším neznamená, že jim příjemný 
životní stereotyp nenaruší co chvíli 

nějaká překvapivá či strhující událost. 
Převratné novinky mnohdy zaskočí nejen 

Hanu a Williama, ale i ostatní rázovité 
Kingstoňany, s nimiž se čtenáři setkali
už v předchozích autorčiných knížkách.

nakladatelství Mladá fronta

Otomar Dvořák – Podbrdskou krajinou 
Rokycanska a Zbirožska

Vydejte se spolu se spisovatelem 
Otomarem Dvořákem do kraje jeho 
předků, do míst, kde Brdy splývají

s Křivoklátskou vrchovinou. I tentokrát 
to bude dobrodružné putování, které 
začne hledáním stop po středověkých 

Rokycanech, vzpomínkou na květen 1945 
a dramatické příhody na demarkační 

čáře. Cesta povede přes Břaskou 
planinu poznamenanou hornickou 

tradicí a podél Klabavy až k Berounce, 
poznáte legendární léčitelku z Radnic 

a projdete se po hřebeni pověstmi 
opředeného pohoří Radče. Prozkoumáte 

nejzáhadnější český hrad Zbiroh, 
neméně podivnou hradní dvojici Žebrák 
a Točník, v lesích ztracený Řebřík a další 

neznámé zříceniny či hradiště. Během 
cesty vyslechnete spousty napínavých 

historek a neuvěřitelné osudy
zdejších rodáků.

edice Tajemné stezky nakladatelství Regia

PRO DĚTI
Vendula Borůvková –

Annie a berlepsové
V tomto dobrodružném příběhu,

ve kterém se třináctiletá Annie vydává 
na svéráznou záchrannou misi za svým 
ztraceným talismanem, se dozvíte něco 

málo o místopisu a historii Malajsie
a Tibetu, poznáte jedno dosti roztomilé 
psí plemeno, ale dost možná v něm také 

najdete situace, které důvěrně znáte
i bez průvodců pro turisty nebo 

naučných encyklopedií. Otázky, které 
Annie řeší (a vyřeší) se zkrátka týkají 

téměř každého z nás…
nakladatelství Host

Martina Boučková – Tajemství 
dědečkova deníku

Rodiče odjeli na dovolenou a Karlík tráví 
prázdniny u babičky Vodněnky

v Přelouči. Jenže jednou ráno se všechno 
převrátí vzhůru nohama: babičku 

odveze sanitka do nemocnice a Karlík, 
městský kluk, se najednou o sebe musí 
postarat sám. A tak se pustí do pátrání 
po svém dědečkovi, o němž ví, že byl 
námořníkem. Když se babička vrátí 
z nemocnice, dostane od ní Karlík 

fantastický dárek — dědečkův deník.
A začnou se dít věci!
nakladatelství Host

Sandra Vebrová – Ducháčkovic rodina, 
aneb Strašidla mezi námi

Seznamte se s Ducháčkovými! Tatínek 
Mlživoj, maminka Blanka a jejich tři 

neposední potomci jsou milá strašidla, 
kterých se rozhodně nemusíte bát. Lidí 

se sice trošku straní, ale když na to přijde, 
rádi jim v lecčems pomohou. Nezbedové 
Simon, Olivie a Bubi jsou samá lumpárna 

a skopičina, takže o dobrodružství 
a zábavu nebude nouze.
nakladatelství Fragment

Místní knihovna Zbraslav
U Malé řeky 3

Praha – Zbraslav
tel.: 257 111 802-5

e-mail: knihovna@mc-zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/knihovna

Kultura
Velká Chuchle

17. prosince
Setkání před betlémem

vánoční příběh pro děti i dospělé 
v podání známého loutkáře

Víti Marčíka 
velký sál Kulturního střediska 

Radotín v domě U Koruny
od 9.00 a od 11.00 hodin

17. prosince
Křeslo pro hosta 

spisovatel Vladimír Páral
a hudební vystoupení jazzmana

Zdeňka Zdeňka
pořadem provází redaktorka

L. Jandová
Klubová scéna (vchod ze dvora domu

U Koruny) od 19.00 hodin

18. prosince
Vánoční večer

ZUŠ Klementa Slavického
Modlitebna ČBCE od 18.00 hodin

14. ledna
Novoroční koncert

ZUŠ Klementa Slavického
velký sál Kulturního střediska 

Radotín v domě U Koruny
od 18.00 hodin

20. prosince
Betlém

loutkovo hudební pohádka v podání 
DS Toy Machine

Klubová scéna (vchod ze dvora domu
U Koruny) od 15.00 hodin

21. prosince
Čtvrtý adventní koncert

Prof. Štěpán Rak
 velký sál Kulturního střediska 

Radotín v domě U Koruny
od 17.00 hodin

26. prosince
Pražská zvonohra

koncert mobilní zvonohry
Petra Rudolfa Manouška
náměstí Sv. Petra a Pavla

od 16.00 hodin

26. prosince
Ohňostroj

po skončení koncertu Pražské 
mobilní zvonohry –
cca od 17.00 hodin

náměstí Sv. Petra a Pavla

27. prosince
Na Závist u Zbraslavi s KAAN

9. ledna
Koncert skupiny Abraxas

velký sál Kulturního střediska 
Radotín v domě U Koruny

od 19.00 hodin
(více informací viz str. 4)

10. ledna
Pohádky Staré Prahy 

v podání Divadla Matky Vackové
velký sál Kulturního střediska 

Radotín v domě U Koruny
od 15.00 hodin

15. ledna
Vše o ženách

divadelní představení DS 
Rachtámiblatník

velký sál Kulturního střediska 
Radotín v domě U Koruny

od 19.00 hodin

23. ledna
Štěpán Markovič

koncert vynikajícího 
saxofonisty a fl étnisty

Klubová scéna
(vchod ze dvora domu

U Koruny) od 19.00 hodin

více nawww.praha16.eu

8. prosince – 9. ledna
Výstava betlémů

ze sbírky pana Františka Kadlečka
Výstavní síň Městského domu ve 

výpůjční době knihovny a při akcích

20. prosince
Zbraslavské Vánoce

a Zbraslavské jarmarky
vánoční Zbraslavský jarmark

od 13.00 do 18.00 hodin v ulici 
U Malé řeky vystoupení dětí

Vánoční pohádka
od 14.30 a 15.30 hod.

vánoční koncert od 16.15 hodin
 vánoční ohňostroj od cca 17.00 hodin

výstava betlémů
občerstvení

videoprojekce
Městský dům, Divadlo Jana Kašky

a prostranství před nimi

21. prosince
Vánoční koncert

zbraslavského sboru Frangula Chorus
Husův sbor od 15.00 hodin

24. prosince
Vánoční koledy

a vystoupení pozounérů z věže 
kostela Církve československé 

husitské (Husův sbor) od 21.30 hodin

24. prosince
Rybova Česká mše vánoční

4Seasons Chamber Orchestra,
sbor a sólisté

Kostel sv. Jakuba od 24.00 hodin

10. ledna
Kocour v botách

veselá maňásková pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

Změna programu vyhrazena!

Informace, rezervace, vstupenky: 
kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav 

U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801
e-mail: kultura@mc-zbraslav.cz

Do Divadla J. Kašky lze 
rezervovat vstupenky na 
ww.divadlozbraslav.cz

21. prosince
Vánoční ladění

uvidíte a uslyšíte:
„Vánoční čtení a zpívání s Gaudiem,

aneb muže za to Božena“
pět veselých vánočních příběhů 

a osm netradičních koled v podání 
ochotníku z Radotína

,,Živý Betlém“
pozoruhodné vyobrazení v podání

chuchelských ochotníku z K8
K8, Kazínská 8 od 17.00 hodin

26. prosince 
Tradiční mobilní zvonohra

Petra R. Manouška
areál K8, Kazínská 8 od 11.00 hodin

více na www.chuchle.cz
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sraz ve 13.15 hodin na zastávce
autobusu č. 255 u nádraží v Radotíně

děti a psí doprovod je vítán, hůlky 
nordic walking s sebou!

informace na telefonu číslo 737 839 042
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Po tì�ké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. �Posly�te,
nevidìli jsme se u� nìkde? �Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!�

Úroveň: těžkáÚroveň: lehká

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

V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné sudoku na 
adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 
Praha-Radotín. Na obálku napište 
heslo SUDOKU, kontaktní adresu 
nebo telefonní číslo a přiložte lehčí 
i těžší variantu sudoku s vyplněným 
jménem, adresou a tel. spojením. 
Do slosová ní budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé. Výherci si svoji výhru 
mohou převzít na adrese redakce. 
Správná řešení zasílejte do redakce 
nejpozději do 29.12.2014

Řešení z minulého čísla

Eva Říhová
Na Rymáni 316/13

Radotín

Lenka Pagáčová
Zdická 108

Radotín

Vlasta Šamonilová
Na Betonce 863Na Betonce 863

               Radotín

Channel Crossings nabízí dárkové vouchery na veškeré své služby
NADĚLTE K VÁNOCŮM JAZYK
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Jen málo fi lmům se ještě dlouho předtím, 
než se vůbec dostanou do kin, dostává tako-
vého zájmu, jako se to daří adaptaci knižního 
bestselleru Padesát odstínů šedi spisovatelky 
E. L. Jamesové (Během týdne pět tisíc pro-
daných výtisků jediného titulu v jediné síti 
knihkupectví), který popisuje vztah mladé 
studentky literatury - Anastasie (Dakota 
Johnson) a manipulativního multimilionáře 
se zvláštními erotickými choutkami, domi-
nantního Christiana Greye (Jamie Dorman).

A protože mimořádný fi lm si zasluhuje 
mimořádný přístup, rádi bychom společně 
s distributorem fi lmu, společností Cine-
mArt, vyzkoušeli poměrně neobvyklou 
formu propagace snímku Padesát odstínů 
šedi. Celá akce ponese název „Nejkrás-
nější vánoční dárek pro ženu? Lístky do 
kina na Padesát odstínů šedi.“ Jejím cílem 
je umožnit divákům zakoupit jako vánoční 
dárek voucher (dárkovou poukázku) na 

„NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ DÁREK PRO ŽENU?
VSTUPENKY DO KINA NA PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI.“

Aerofilms ve spolupráci s Českou 
filharmonií nabídnou vůbec první 
přímý přenos do kin české proveni-
ence. Pro pilotní přenosy, vždy v so-
botu v odpoledních časech, vybrala 
dramaturgie oblíbené klenoty české 
vážné hudby: Dvořákovu symfonii 
Z Nového světa (proběhla v říjnu) 
a Rybovu Českou mši vánoční (uvede-
me v prosinci), v Rudolfinu již téměř 
vyprodané, řídí šéfdirigent tělesa,
Jiří Bělohlávek.

„Česká f i lharmonie je světově 
uznávaným orchestrem, patří k ab-
solutní koncertní špičce, a je tedy 
přirozené, že se projektem satelitních 
přenosů přiblíží stejně renomovaným 
zahraničním tělesům. Po přenosech 
operních, baletních a činoherních, 
které nám už léta ukazují to nejlepší 
ze světových pódií, je ta pravá chvíle 
nabídnout divákům v kinech v HD 
kvalitě a špičkovém zvuku také obsah 
vysílaný z České republiky,” sdělil za vysílaný z České republiky,” sdělil za vysílaný z České republiky,”
Aerofi lms Ivo Andrle.

20. 12. 2014 14:45 – přímý přenos
Česká fi lharmonie, Rudolfi num – 
Dvořákova síň
Jan Jakub RYBA: Česká mše vánoční
Antonín DVOŘÁK: Slovanské tance op. 46Antonín DVOŘÁK: Slovanské tance op. 46Antonín DVOŘÁK:
Diriguje Jiří Bělohlávek

Alžběta Poláčková – soprán
Veronika Hajnová – alt
Petr Nekoranec – tenor
Jan Šťáva – bas
Komorní sbor EN ARCHÉ
Smíšený pěvecký sbor Česká píseň
Vojtěch Jouza – sbormistr

RYBOVA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ POD TAKTOVKOU JIŘÍHO BĚLOHLÁVKA
SE V PŘENOSU Z RUDOLFINA ROZEZNÍ I V KINĚ RADOTÍN.

Vojtěch Jouza – sbormistr
Vstupné 250 Kč. 

Klavírní recitál fenomenálního čínského pia-
nisty Lang Langa v londýnské Royal Albert Hall 
byl vyprodán 48 hodin po uvedení do předprodeje, 
a to rok před koncertem. V případě umělce z oblas-
ti vážné hudby se stále jedná o téměř neuvěřitelný 
a dosud nepřekonaný rekord. Filmový záznam 
tohoto unikátního koncertu umožní i českým di-
vákům být součástí zcela výjimečných okamžiků. 
Lang Lang je klavírní mág na vrcholu interpretač-
ních sil, který inspiroval již desítky miliónů nejen 
čínských dětí ke studiu hry na klavír.
“Nejzajímavější umělec na planetě vážné hudby” 
( e New York Times)
“Lang Langova brilantní technika i neuvěřitelná 
hráčská bezprostřednost, upřímnost a otevřenost 
jsou vždy zárukou nezapomenutelného hudební-
ho zážitku.”  (M. Cikánek)
Program koncertu
Wolfgang Amadeus Mozart
Klavírní Sonata č. 5 G dur, KV 283
Klavírní Sonata č. 4 e moll, KV 282
Klavírní Sonata č. 8 a moll, KV 310

Frédéric Chopin
Balada č.1 op 23 g moll
Balada č. 2 op 38 F Dur
Balada č. 3 op 47 a moll
Balada č. 4 op 52 f moll

LANG LANG záznam koncertu z 15. listopadu 2013
v londýnské Royal Albert Hall

Balada č. 4 op 52 f moll
Kino Radotín uvádí v sobotu
10. ledna 2015 ve 20.00 hodin.
Vstupné 200 Kč.

Přejeme Vám krásné Vánoce
a do nového roku jen to nejlepší!

Vánoce se blíží a vy stále tápete, co 
nadělit pod stromeček? Máte představu 
o něčem praktickém, co ale zároveň po-
těší? Pak vsaďte na poukázky od jazyko-
vé školy Channel Crossings.

„Dárkový poukaz grafi cky zpracu-
jeme podle vašeho přání a navíc jej 
můžete uhradit Flexipassy i jinými 
druhy benefi tních poukázek. Obda-
rovaný si za ně může vybrat klasický 
či individuální kurz, případně kurz 
v zahraničí či jazykovou zkoušku,“ 
popisuje výhody tohoto typu dárku 
Eva Havránková z Channel Crossings. 

Nejčastější volbou pro jazykové 
vzdělávání jsou veřejné kurzy, které 
jsou přizpůsobeny všem úrovním 
jazykových znalostí. Vybrat si lze 
angličtinu, němčinu, španělštinu, 
francouzštinu nebo italštinu. Čím dál 
víc jsou oblíbené také exotické jazyky 
jako čínština a japonština nebo třeba 
norština, renesanci zažívá i ruština. 
Student se může rozhodnout, zda zvo-
lit standardní kurz, intenzivní kurz, či 
konverzaci. 

Nejefektivnější studium však při-
nášejí jazykové kurzy v zahraničí. 
Počáteční větší investice, která za-
hrnuje též ubytování a další náklady 
spojené s pobytem v cizině, se tak 
rychle vrátí. „V přirozeném prostředí 
se člověk naučí jazyk mnohem rych-
leji a s menšími obtížemi. Přidanou 
hodnotou je fakt, že student pozná 
novou kulturu, zvy-
ky a často získá také 
nové přátele,“ uvádí 
Vítězslav Bican, vý-
konný ředitel Chan-
nel Crossings. 

 Pokud nám časové 
či fi nanční možnosti 
neu mož n í  v yc e s -
tovat za jazykovým 
vzděláním do ciziny, 
a přesto se chceme 
jazyk naučit dobře 

a rychle, vyplatí se zauvažovat nad 
individuálním kurzem. Jak už název 
napovídá, jedná se o kurz ušitý stu-
dentovi na míru, který se dokonale 
přizpůsobí jeho časovým i fi nančním 
možnostem. Pokud si k výuce seže-
nete kamaráda nebo třeba kolegu 
z práce, rozdělíte si náklady na výuku 
na polovinu. K hledání spolustu-
denta můžete využít i nové fórum, 
které založila na svých stránkách 
www.chc.cz/partak jazyková škola 
Channel Crossings. 

V neposlední řadě je možné pou-
kázky využít k pokrytí nákladů na ja-
zykovou zkoušku a získání certifi kátu. 
Ten Vám otevírá dveře nejen třeba ke 
studiu na zahraničních univerzitách, 
ale mnohdy je požadován i jako do-
klad o jazykové vybavenosti při hledá-
ní zaměstnání. V Channel Crossings 
můžete vánoční voucher uplatnit na 
anglické zkoušky City & Guilds. 

Detailní informace o dárkových vou-
cherech najdete na www.chc.cz/darek.
Jazyková škola Channel Crossings
Vrážská 238 (budova přímo naproti 
nádraží)
Praha 5 – Radotín
tel.: 210 215 350-1
www.chc.cz

tento mimořád-
n ý  f i l m ,  j e h o ž 
p r e m i é r a  b u d e 
12. února 2015. 
Ten bude směni-
telný za vstupen-
ku na libovolné 
představení v na-
šem k ině, až se 
v něm bude fi lm 
uvádět.

Součástí komu-
nikace s diváky 
bude i odkaz na 
webovou stránku, 
na níž bude uve-
den seznam kin, 
v nichž bude mož-
né tento skutečně 
neobvyklý dárek 
zakoupit.

D a l š í m z a j í -
mavým prvkem 
bude dárek, který 
každému držiteli 
v o u c h e r u  (p o -
ukázky) poskytne společnost Dermacol 
(partner fi lmu) při návštěvě kina.
ukázky) poskytne společnost Dermacol 

dárek voucher (dárkovou poukázku) na 

Voucher je možno zakoupit pouze
na pokladně Kina Radotín,
Na Výšince 875, 153 00 
Praha 16-Radotín za cenu 120 Kč
od soboty 29. listopadu do soboty
20. prosince 2014!!!

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
Vzpomínáte si na legrační tuč-

ňáky, co v animovaných Madagas-
karech vždycky zachránili situaci 
a ukradli si na chvilku film pro 
sebe? Agenti ve fraku z přírodních 
materiálů jsou zpátky. Zatímco Ma-
dagaskar vyvrcholil před lety třetím 
dílem, tučňáci se dočkali vánočního 
speciálu, vlastního večerníčku a ny-
ní i sólového fi lmu. Ten se odehrává 
právě po třetím Madagaskaru. Tuč-
ňáci dali defi nitivně sbohem zoolo-
gické zahradě a svoji svobodu, spolu 
s narozeninami benjamínka Vojína, 
slaví vloupačkou do Fort Knox. 
Proč? Protože tu mají poslední auto-
mat se sýrovými krekry, které Vojín 
zbožňuje. V zápletce Tučňáků nelze 
hledat logiku, protože v příští scéně 
se může stát cokoliv a vy to slupnete 
jako malinu, protože je to oslazené 

absurdním a především neutuchají-
cím vodopádem skečů a verbálních 
vtípků. Tučňáci mají strhující tempo 
a neustále si tropí legraci ze špionáž-
ních a akčních fi lmů. 

Hluboko pod vodními kanály Be-
nátek narazí naše čtveřice - Skipper, 
Rico, Kowalski a Vojín na svou ne-
mesis, chobotnici, kterou štve, že jí ze mesis, chobotnici, kterou štve, že jí ze 
zoologických vyštípali právě roztomilí zoologických vyštípali právě roztomilí 
tučňáci, jenž na rozdíl od chapadlovi-tučňáci, jenž na rozdíl od chapadlovi-
tého záporáka umí panáčkovat a chy-tého záporáka umí panáčkovat a chy-
tat hozenou rybu. Zlomyslná chobot-tat hozenou rybu. Zlomyslná chobot-
nice proto chystá pomstu všem jejich nice proto chystá pomstu všem jejich 
bratrům ve fraku. Před jistou smrtí bratrům ve fraku. Před jistou smrtí 
hrdiny zachrání konkurenční zvířecí hrdiny zachrání konkurenční zvířecí 
tým jménem Severní vítr ve složení tým jménem Severní vítr ve složení 
vlk, tuleň, lední medvěd a sova. Ač-
koliv spolu zrovna nevycházejí, musí 
nakonec při záchraně světa táhnout za 
jeden provaz.

Ani v celovečerní verzi se tučňáci 

nestihnou okoukat. Jeden by čekal, 
že laciné vtípky a efektní akční 
scény, které kombinují bondovský 
adrenalin a důvtipnost MacGyvera, 
se rychle omrzí. Autoři fi lmových 
tučňáků ale naštěstí mají nápadů plné tučňáků ale naštěstí mají nápadů plné 
hrsti a rychlé tempo dává zapome-hrsti a rychlé tempo dává zapome-
nout i na to, že z dějového hlediska nout i na to, že z dějového hlediska 
se tu vlastně nic moc nestane. Na se tu vlastně nic moc nestane. Na 
první pohled mohou Tučňáci půso-první pohled mohou Tučňáci půso-
bit jako laciná předvánoční záminka bit jako laciná předvánoční záminka 
ke zvýšení prodeje hraček s motivy ke zvýšení prodeje hraček s motivy 
zvířecích tajných agentů a průhledná zvířecích tajných agentů a průhledná 
snaha dojit marketingovou krávu snaha dojit marketingovou krávu 
populárních animovaných fi lmů do populárních animovaných fi lmů do 
poslední kapky. Ale ať už byl záměr 
jakýkoliv, výsledek překonal veškerá 
očekávání. Pokud chcete před Vánoci 
zajít na fi lm, který pobaví děti i jejich 
doprovod, Tučňáci z Madagaskaru 
jsou sázkou na jistotu. 



těší účast na příštím ročníku turnaje 
mistrů“, říká Jan Barák, trenér LCC. 
V sobotu 8. listopadu si ženský tým 
LCC Girlz zajistil zisk poháru v Ná-
rodní lize ženského lakrosu (NLŽL) 
po fi nálové výhře 13:7 nad Sokolem 
I. Smíchov Flamingo. Třetí příčku 
vybojovalo Jižní Město po vítězství 
15:11 nad mladým radotínským 
celkem LCC Chicks. Za slunečného 

počasí se nejdříve hrálo 
utkání o bronz. To bylo 
v prvním dějství poměr-
ně vyrovnané. Po třiceti 
m i nut ách  v e d l o  J i ž n í 
Město nad LCC Chicks 
o  p o u h ý  g ó l 
6:5. Ale nástup 
d o  d r u h é h o 
poločasu vyšel 
brilantně právě 
jihoměstskému 
týmu a během 

osmi minut se dostal do 
trháku v poměru 12:6. 
Mladému radotínskému 
výběru se už nepodaři-
lo ztrátu stáhnout, a to 
ani při dvou krátkých 
přesilovkách při žlutých 

kartách soupeřek. Jižní Město tak 
vrátilo Chicks červnovou porážku 
z posledního duelu o třetí příčku. 
Finále začalo rychlým náskokem 
LCC Girlz 3:0. Do přestávky dr-
želo Fiamingo přijatelný stav 3:6. 
Poslední finále vyhrály Girlz 14:3 
a jednoznačně skončilo i vzájemné 
měření sil před třemi týdny (18:5). 
Tentokrát se Flamingu dařilo vzdo-
rovat ofenzivní síle radotínského 
týmu lépe a samo několikrát účelně 
zasáhlo. Přesto si hráčky Girlz svůj 
náskok hlídaly a po výhře 13:7 moh-
ly slavit další ligový titul.

Muži LCC  se dokázali po dvou letech 
vrátit na fi eldlakrosový trůn a získali 
tak double. Boxlakrosový titul získali 
v květnu. V superfi nále hraném v neděli 
19. 10. na atletickém stadionu v Edenu 
si poradili s posledním fi eldlakrosovým 
mistrem ČR z Jižního Města 9:6.

Ve f inále postrádal radotínský 
tým dvě z největší opory - Domi-
nika Peška, který se zranil na MS 

v americkém Denveru a kapitána 
Petra Poupěte, jenž se zranil v ligové 
soutěži.  Přesto dokázali hráči LCC 
porazit soupeře  z Prahy 11, který byl 
kompletní a jehož řady posílil i hráč 
Denverské univerzity Arthur Zach. 
„Nejvíce nás na vítězství v NFLL 

Před sedmi lety získali hráči radotín-
ského SK na domácím Pohárů mistrů 
evropských zemí bronzové medaile, 
před čtyřmi lety dokázali před skvělým 
radotínským publikem vybojovat stříb-
ro na Poháru vítězů pohárů.

To vše je minulost. Oba zmiňované 
„poháry“ již neexistují, musely uvolnit 
místo největšímu so balovému turnaji 
v Evropě, tzv. Super Cup. Evropská 
sof tba lová federace se 
v roce 2011 odhodla la 
k  p omě r ně  r a z a nt n í 
úpravě systému klubových 
soutěží, dva stávající tur-
naje pro nejlepší evropské 
celky spojila do jedno-
ho. Myšlenka uspořá-
dat jeden velký turnaj 
namísto dvou, vznikla ze 
snahy o zvýšení atrakti-
vity softbalu a současně 
jako ref lexe k velkým 
turnajům hraným v zámoří. Zároveň 
umožnila týmům přizvat si na turnaj 
až tři tzv. pick-up hráče, což je někdo, 
kdo za tým v dlouhodobé soutěži ne-
nastupuje, ale může startovat pouze 
na jedné akci. Toto pravidlo udělalo 
ze SuperCupu během krátké doby 

jeho existence akci světového formátu. 
Většina týmů pravidlo hojně využí-
vá a tak lze na hřišti vidět skutečně 
exotickou přehlídku hráčů z celého 
světa. Nechybí mezi nimi celá řada 
medailistů mistrovství světa z Nového 
Zélandu, Argentiny, Venezuely nebo 
Kanady. Největší evropská so balo-
vá akce najde příští rok své domácí 
prostředí v Radotíně. Radotínský 

sportovní klub totiž uspěl s kandida-
turou na pořádání tohoto turnaje pro 
rok 2015! Podaří se domácím hráčům 
zkompletovat sadu cenných kovů z ev-
ropských pohárů? Přijďte se přesvědčit 
sami přímo na radotínské hřiště od 24. 
do 29. srpna.

Evropská špička v so balu bude
hrát v srpnu 2015 na hřišti RSK

Není novinkou, že je Radotín ideální 
místo ke sportování. Jeho milovníci se tu 
mohou věnovat přibližně dvaceti nejrůz-
nějším sportovním disciplínám. Novin-
kou je nabídka badmintonu v dopoled-
ních hodinách za bezkonkurenční cenu.

V roce 2009 došlo již pod taktovkou 
současného vedení radnice (starosty 
Mgr. Karla Hanzlíka, jeho zástupců 
Mgr. Miroslava Knotka a Ing. Milana 
Bouzka) k výstavbě multifunkční 
sportovní haly, v roce loňském bylo 
otevřeno nové koupaliště fungující na 
biologickém principu čištění, pomocí 
rostlin a ekosystémů ve fi ltračních 

lagunách. Městská část Praha 16 proto 
založila obecně prospěšnou společnost 
Radotínská, o.p.s., jejíž podstatou je 
správa těchto dvou areálů. 

Zatím areál Biotopu Radotín – pří-
rodního koupaliště po úspěšné úvodní 
sezoně zaslouženě odpočívá, provoz 
v hale je v plném proudu. Návštěvníci 
a především sportovci se mohou v nej-
bližší době těšit na rozšířenou nabídku 
občerstvení, novou webovou prezentaci 
a v neposlední řadě na zvýšenou péči 
o čistotu v hale. S tím souvisí i plánova-
ná změna režimu pohybu osob, která by 
měla pomoci udržovat palubovku čis-

tou a tím prodloužit 
její životnost. Hala 
je v odpoledních 
hodinách plně ob-
sazena sportovními 
oddíly, ale v dopo-
ledních časech je 
ideální příležitost 
zahrát si populár-
ní badminton za 
bez kon k u renčn í 
cenu 120 korun za 
hodinu hry. Vedení 
společnosti plánuje 
větší využití rodin-
né sauny a ubytova-

cích prostor. Přírodní koupaliště sice již 
od poloviny srpna, vzhledem k počasí, 
příliš nelákalo ke koupání, ale správa 
areálu připravila pro zájemce několik 
dalších zajímavých akcí. Zmiňme na-
příklad dětský triatlon, festival volného 
času, promítání předpremiéry fi lmu 
„Místa“ a také poslední vydařenou 
akci „Rozsvícení Biotopu“. V současné 
době probíhají úpravy biologické části, 
které povedou k vylepšení funkčnosti 
čistícího jezírka a zejména výstavba 
přírodní sauny s kapacitou 16 osob (její 
zprovoznění je plánováno na přelom 
roku). Na příští letní sezonu se již plá-
nuje výstavba nového letního vchodu, 
který umožní lepší přístup zejména 
rodinám s kočárky a pro cyklisty. Před-
tím, než se bude možné koupat, chystá 
Radotínská o.p.s. další zajímavé akce, do 
jejichž přípravy se může zapojit každý 
zájemce a pomoci tím k využití tohoto 
krásného prostoru.

„Přejme si do dalšího roku, aby oba 
sportovní areály poskytovaly všem spor-
tovcům a návštěvníkům kvalitní služby 
a ve spolupráci s ostatními sportovišti 
v okolí tvořily jedinečný komplex, kte-
rým se může Radotín právem pyšnit,“ 
uvedl předseda správní rady Radotínská 
o.p.s. Miroslav Knotek.

Sportovní hala a biotop upravují nabídku služeb

pro mě vražedné. Když jsem byl dva 
měsíce ve smyku na cestách po světě 
a dovršoval jsem to týdnem na Eurobi-
ke, zabalil stánek Funn a odjel do Čech, 
Gully hned druhý den přiletěl. A pak se 
karta otočila a on po příletu do Kanady 
za pět dní řídil na Redbull Rampage. 

Kde jste všude jezdili? Moc 
času nebylo, takže jsme to 
vzali nejdříve na Bublavu a do 
Nejdku. Pak Jirkov a Chomu-
tov a pokračovali přes Ranou 
do Radotína až na Rychlebské 
hory. Měli jsme super partu, 
Gully se učil česky, odvezl si 
lahev zelený a nové tetování. 
Nedávno mi psal, že to byl 
jeho nejlepší letošní trip. 
Většinou jezdíš sám, jaké to 
teď bylo točit v páru?  Jezdím 
sám, ale vždy se alespoň sna-
žím napojit na místního jezd-
ce. Ježdění ve dvou po celou 
dobu natáčení ZAM3 bylo 

super.  Kameraman chtěl, abychom se 
drželi co nejblíž u sebe, tak to někdy 
vypadalo, že jeden z nás bude mít 
z druhého batoh na zádech. Gully je 
super technik se spoustou zkušeností, 
takže to byl přínos i pro mě rozhýbat 
staré kosti.

tujeme po světě a jednoho dne u piva 
vznikla myšlenka proč neudělat Čechy 
jako zastávku ZAMU. Byla to dost 
těžká věc, natočit dokument o zemi, 
v níž žiješ. Všechno ti přijde normál-
ní a přirozený než když vycestuješ 
a jsi ze všeho vykulenej. Tak jsme se 

dohodli, že ZAM3 musí mít hosta.
Jak dlouho tady byl? Celkem devět dní 
i se dny příletu a odletu, takže celkem 
sedm na ježdění a točení, což bylo hod-
ně náročné i na přesuny. Původně byla 
tahle akce v plánu o měsíc později, ale 
museli jsme posunout termín, což bylo 

Radotínský rider Richard „Gaspi“ 
Gasperotti společně s Kanaďanem Ge-
off em Gulevichem projeli freeriderové 
terény v Čechách. Po několika e-mai-
lech se myšlenka stala skutečností. Ka-
nadský rider žijící v kanadském Van-
couveru Geoff  Gulevich slíbil, že přijede 
do Česka a bude se podílet na projektu 
ZAM Richarda Gasperottiho.

Na stránkách Gulevichova hlavního 
sponzora se uvádí, že je ve svých 26 
letech jedním z nejčastěji focených 
a filmovaných jezdců vůbec. Na 
jeho účtu je řada slopestyle a freeri-
dových contestů stejně jako různé 
foto a video projekty z celého světa. 
K jeho největším úspěchům patří páté 
místo na Red Bull Rampage 2010 a stej-
ná pozice o rok později, kterou obsadil 
v rámci Crankworx Joyride (2011). 
V minulosti Gaspi navštívil Mongolsko, 
Kanadu a Nové Mexiko, kde hledal exo-
tická místa k ježdění. Tentokrát se ale 
Richard rozhodl představit světu svoji 
domovinu – Českou republiku ve střed-
ní Evropě. V pouhých sedmi dnech tak 
Gaspi a Gully natočili část dokumentu 
ZAM 3, který je již on-line.
Co tady Geoff  dělal? Gully byl hostem 
na našem projektu ZAM a journey 
of one freerider, protože pořád ces-

Gaspi a Gully objevovali Českou republiku

počasí se nejdříve hrálo 
utkání o bronz. 
v prvním dějství poměr-
ně vyrovnané. Po 
m i nut ách  v e d l o  J i ž n í 
Město nad LCC Chicks 
o  p o u h ý  g ó l 
6:5. Ale nástup 
d o  d r u h é h o 
poločasu vyšel 
brilantně právě 
jihoměstskému 
týmu a během 

osmi minut se dostal 

nika Peška, který se zranil na MS 

v americkém Denveru a kapitána 

Hráči a hráčky LCC získali všechny tituly za rok 2014 
a budou hrát turnaj mistrů Evropských zemí

Po polovině základní části jste se tře-
mi porážkami na třetím místě praž-
ského přeboru. Jak byste tedy prvních 
deset zápasů sezony zhodnotil?
Stejně jako v loňské sezóně jsme po-
skládali prakticky úplně nový tým, 
který poprvé začal trénovat v srpnu. 
Od té doby jsme ale bohužel měli 
opravdu velkou smůlu na různá zra-
nění, když vrchol přišel koncem října, 
kdy jsme trénovali i v šesti, pěti lidech. 
Nejen že jsme tak nebyli ještě na žádný 
zápas v nejsilnější možné sestavě, ale 
hlavně naučit hráče herní systémy 
bylo za těchto podmínek složité. Snad 
jsme si už smůlu letos vybrali. Vylo-
ženě špatně jsme odehráli pouze jeden 
zápas, se Sokolem Pražským, takže za 
těchto podmínek jsem s třetím místem 
zatím celkem spokojen. Nutno podo-
tknout, že soutěž je velmi vyrovnaná 
a my ztrácíme bod na první místo.
Všechny tři porážky přišly od favo-
ritů soutěže. Čím to je, že proti třem 
nejlepším soupeřům tým nedokázal 
ani jednou vyhrát, když naopak všem 
ostatním klubům naděluje klidně 
i porážky o 20 a více bodů?
Za top soupeře považuji pouze dva týmy. 
Fénix Modřany a Sokol Pražský. Zápas 
se Sokolem doma jsme vůbec nezvládli, 
přičemž jsme do té doby 
byli neporaženi. Byl to 
první těžký zápas sezony, 
nám se nedařilo hlavně 
v útoku a na hráče po-
stupně padla psychická 
deka. S Fénixem jsme 
na jejich hřišti podlehli 
o bod, přičemž jsme byli 
lepší, ale zase jsme dali 
prostě málo bodů. Máme 
nejmladší tým v soutěži 
a někteří hráči, na kte-
rých by to mělo stát jsou 
v těchto klíčových zápasech neviditelní, 
naopak v zápasech kde jsme favoritem 
září. Tým se pořád sehrává, jak jsem 
zmínil, máme manko ze začátku sezony. 
Potenciál týmu je úplně jinde.
Radotínský SK má v letošním ročníku 
opět suverénně nejlepší obranu v sou-
těži s pouze 56 obdrženými body na 
zápas. Naopak, co se týče ofenzivy, 
váš tým dává poměrně málo bodů…
Je to moje trenérská fi losofi e, na které 
je naše hra postavená. Obranu určitě 
chceme mít nejlepší a je ji věnováno 
hodně času. Ještě se mi nestalo, aby 
Radotín pod mým vedením neměl 
nejlepší obranu v soutěži. Útok se 
naopak letos vůbec nedaří. Jsme teď 
ve fázi předělávání útočných systémů, 

s tím že jsme upustili od určitých věcí, 
které se hrály doposud, a které prostě 
neseděli typologicky našim hráčům. 
Poslední dva týdny se zaměřujeme 
v tréninzích jen na útočné systémy. 
V klubu máte letos 5 cizinců, včetně 
například Rusů nebo Francouzů. 
Jak probíhají za těchto podmínek 
tréninky a jaká je hlavně pak chemie 
uvnitř týmu?
Všechno probíhá v angličtině, kterou 
všichni na úrovni basketbalu bez pro-
blému ovládají. Naopak bych to posou-
dil jako krok k lepší chemii, protože je 
to něco co nás všechny dává dohroma-
dy, protože pro nikoho z nás není ang-
ličtina rodným jazykem. Přiznávám, že 
problémy s chemií uvnitř týmu malin-
ko byly a jsou, ale hlavně s příchodem 
dvou zkušených francouzských hráčů 
se to posouvá k lepšímu.
Jak zatím hodnotíte návštěvnost 
na vašich domácích zápasech v rado-
tínské sportovní hale?
Maximálně pozitivně. Držíme prů-
měr 90 diváků na utkání. Podařilo se 
v podstatě zdvojnásobit návštěvnost 
oproti loňsku, za což jsem strašně rád. 
Je za tím spousta práce a tým přibliž-
ně osmi lidí, kteří mi pomáhají. Lidé 
v Radotíně a v okolí si určitě všimli 

plakátů nebo letáků, které zvou na do-
mácí zápasy, což je práce naši grafi čky 
Andreji Lacinové, která vše posunula 
na opravdu profesionální úroveň. Vr-
cholem bylo určitě cca 170 diváků na 
zápase proti Sokolu Pražskému.
Čeká vás teď poslední zápas v první 
polovině ročníku a potom přijde 
měsíční pauza. Chystáte se tým ještě 
posílit, respektive nastanou něja-
ké změny v kádru během vánoční 
pauzy?
Ano, změny nastanou hned po po-
sledním zápase. Tým posílíme a stejně 
tak někteří tým opustí.  Do měsíčního 
přípravného období chceme už jít 
s kompletním týmem, do kterého už 
bych pak nerad zasahoval.                               

Trenér Adam Peřinka chce pro
basketbalisty RSK další postup
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HEZKÉ  PROŽITÍ  SVÁTKŮ  VÁNOČNÍCH
A  VŠE  NEJLEPŠÍ  V  ROCE  2015

PŘEJE  MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  16
A  REDAKCE  NOVIN  PRAHY  16 


